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 15/2020מכרז פומבי  

 
 ברשויות אשכול נגב מערבי מוניציפלי  למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני 

 

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

 

 www.westnegev.org.ilאשכול באתר האינטרנט של החוברת המכרז ניתן לעיין ב

 , אשר לא יוחזרו ₪ 2,500סך של  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 

 053-6288878ו/או  073-7269274במס' טלפון בתיאום מראש 

   info@westnegev.org.ilו/או במייל 

 

 0041:עד לשעה    15/10/20חמישי, ליום  שאלות הבהרה יתקבלו עד 

 .  info@westnegev.org.il מייל -ול  liel@cb-law.bizלמייל: 

 קבלת המייל. באחריות הקבלן לוודא 

 של האשכול תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט 

  0041:עד לשעה  20/10/20שלישי עד ליום 

 

 במסירה ידנית בלבד  האשכולאת ההצעות יש להגיש במשרדי 

 14:00שעה  26/10/20 -השני  לא יאוחר מיום

 053-6288878ו/או  073-7269274בתיאום מראש במס' טלפון 

   info@westnegev.org.ilו/או במייל 

 

 הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.

 

 אורי פינטו 

 מנכ"ל 

http://www.westnegev.org.il/
mailto:liel@cb-law.biz
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 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 
 כללי .1

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

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

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה מועצה אזורית לקיה, שמעון, 

 מועצה אזורית שער הנגב. ואזורית שדות נגב, שדרות, 

 

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

 .ידוד המחזורבפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי פסולת וע

 
 המשרדתכנית למערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות  האשכולהגיש  בהתאם לכך, .ג

 . בהתאם

 
קיצוץ מקומי של גזם גנני לשירותי  בזאת הצעות    מזמין  האשכול,  התוכנית  במסגרת .ד

 עבורשיידרש  וכלשירותים נוספים שהוגדרו במסגרת המכרז ביישובי האשכול ו

 . זה להליך שתצטרפנה הרשויות

 
 

  .זוכים( 2)עד  הבלעדידעתו עפ"י שיקול זוכים מספר רשאי לקבוע האשכול  .ה

 

הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו  .ו

 טופס הצעת המשתתף. להצטרף לשירות, עפ"י המחיר ב

 
הזוכה/זוכים במכרז.האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע  .ז

  

במסגרת המכרז, האשכול  -הודעה מראש בדבר פיצול המכרזכאמור, ניתנת בזאת  .ח

 במכרז זה בין מציעים שונים.  היהזכי את לפצלשומר על זכותו 

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

 לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.הפנים, האשכול שומר על זכותו לצרפן 

 
פירוט העבודה או השירותים שיסופקו נוכח העובדה כי במכרז מסגרת  עסקינן .י

קבע בידי ייאינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא  במסגרתו, כמותם או היקפם,

חתימה משולבת בין , בדרך של בהתאם לקצב הצטרפות הרשויות לשירות המזמין

 הרשות המקומית המצטרפת. לבין האשכול ו זוכה ה
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, עשויה להיות שירות נשוא מכרז זהלנוכח העובדה כי הצטרפות רשויות האשכול ל

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

ו/או הרשויות שתצטרפנה למכרז זה. עם  הנדרשהשירותים היקף האשכול לגבי 

תחולנה הוראות מכרז   –במועדים ושלבים שונים    שיכול ותהא  –הצטרפות כל רשות  

 זה. 

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

את השירותים עפ"י מכרז זה בהתאם למחירי ותנאי מכרז זה, אולם, מובהר בזאת 

כי, המדובר בהחלטה של הרשות והיא מותנית באישורים שיתקבלו מכל המוסדות 

 הרלבנטיים של האשכול ושל הרשות. 

כה מסר הודעה לזוכה הרלבנטי וייחתם הסכם בין הזויהחליטה רשות להצטרף, ת

 לרשות והאשכול כאמור. 

 

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

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

 מכרז זה.ב

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

חדשים( )להלן:  שקלים אלפיים חמש מאות₪ ) 2,500לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 

במייל ו/או  053-6288878  ו/או 073-7269274בתיאום מראש בטלפון (, "התשלום"

info@westnegev.org.il   . .התשלום לא יוחזר 

 
 בתיאום מראש האשכולללא תשלום במשרדי , קודם לרכישתם, ניתן לעיין במסמכי המכרז

 .www.westnegev.org.ilובאתר האינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו 

 
יום ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר מ-על  אשכוללהבהרות יועברו ל  ותשאלות ובקש .3

וגם לכתובת המייל   liel@cb-law.biz מייל לכתובת, 14:00שעה  15/10/2020חמישי 

info@westnegev.org.il   . 073-7269274 :טלפוןב לוודא הגעת השאלותהמציע באחריות . 

 

תר האינטרנט הרשמי של בא, 14:00, בשעה 20/10לא יאוחר מיום תתפרסמנה תשובות 

 .האשכול

 טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול. פניות 

 

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע  תרשאי לת והאשכול ביוזמת

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.  הודעה על כך שינויים ו/או תוספות. 

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

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

http://www.westnegev.org.il/
mailto:liel@cb-law.biz
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ההנחיות במכרז. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל עוד 

 פורסמה באתר. 

, מחירים לצרכןעל מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית, חתומה, צמודה למדד ה .4

, (אלף ש"חחמישים  ₪ )ובמילים: 50,000של בסך  1כנספח  , בנוסח הנספח המצורףכדלהלן

 . המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלורשויות נגב מערבי. אשכול לטובת 

מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה   כולל.  26/1/2021הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  

 או הסכום תיפסל!                 /מבחינת הנוסח ונכון 

תיפסל על הסף ולא  –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 

 תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

במעטפה סגורה המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש    הצעת .5

-053ו/או   073-7269274בטלפון  בתיאום מראש, האשכול משרדיבבמסירה ידנית בלבד 

 . 15/2020המכרז על המעטפה יצוין מס'  .  info@westnegev.org.ilו/או במייל  6288878

 זה. תקבל הצעה לאחר מועד  לא ת  .14:00בשעה     26/10/20שני,  ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  

הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין בחן את ההצעות כך שמציע או  האשכול י .6

 . ההצעות

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי  אינוכי האשכול  יובהר .7

 . הבלעדי לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו

 

 מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים .8

 היתרים ו/או משרד הפניםלרבות אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או 

 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

 ובמועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעת

 . וכיו"ב , עמלה בעבור הפקת הערבותלמכרז

 
 ,בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל .9

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

                   

 אורי פינטו, 

 מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי 
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 הוראות למשתתפים במכרז -מסמך ב' 

 רקע  .1

 רשויות האשכול  –מידע כללי 

 תושבים.   240,000 -רשויות( כוללות כ 10רשויות האשכול ) -

 חלק מרשויות האשכול מפרידות גזם נקי לערימות בישובים.   -

כחלק מהתפיסה הסביבתית של הרשויות מבקשות הרשויות לבצע קיצוץ במקום,  -

תוך השארת החומר הקצוץ לשימוש הישובים כחיפוי קרקע / חיפוי ברפתות 

 וכיוב'. 

 

 
  השירותים המבוקשים .2

קיצוץ גזם בהתאם לאמור במסמכי המכרז ונספחיו, האשכול מזמין הצעות לביצוע עבודות 

 למכרז. תצטרפנה רשויות האשכול ש שיפוטן שלח שטב גנני

  לרבות: הטכניבהתאם למפרט  בוצעוהשירותים המבוקשים י

 הרשויות המקומיות.  בשטחקיצוץ גזם נקי  .2.1

, באמצעות הובלתם גנני שלא ניתן לקיצוץ במקוםגזם מתן מענה משלים לגזעים  ו .2.2

 . לאתר מורשה לטיפול

 . בשטח לצורך שימוש הישוב/ הרשותס"מ(  5 -השארת החומר הקצוץ )בגודל של כ .2.3

 
 זוכים(.   2)עד  האשכול רשאי לקבוע מספר זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי .3

 
הזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר יבחרו להצטרף  .4

 לשירות, עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף. 

 
 

יחליט האשכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שתתקבלנה למכרז זה,  המשתתפים  בהתאם להצעות   .5

, למתן השירותים נשוא מכרז המקצצתשינוע  : מקצצת ורכב לזוכה ציודכל  אם להעמיד לרשות  

בשטחו   ולרבות שמירת באם יעשה כן, השירותים נשוא מכרז זה יכללו גם תחזוקת ציוד זה.  זה

ואחזקתו וכן להגיש ערבות בגין הציוד והזוכה יידרש לחתום על חוזה חכירת הציוד  של הזוכה  

 . לאשכול

 

 עיקרי ההתקשרות   .6

לאשכול ללא ציון שם רשות מקומית ובכל הצטרפות   זוכהההסכם הראשוני ייחתם בין   .6.1

. כך והרשות המצטרפת זוכהפרד בין האשכול, הנ קומית ייחתם הסכםשל רשות מ

כל אחת מהרשויות שתצטרף האשכול ועם יתקשר בהסכמים נפרדים עם שהזוכה 
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הרשות את וזוכה עבור כל רשות יכלול את האשכול,  ההסכםולמתן השירותים, 

 עפ"י הנוסח המצורף. המקומית 

ההתקשרות עם האשכול והרשות תהיה אך ורק לאחר שהרשות נתנה הסכמתה  .6.2

 להצטרף למכרז לצורך קבלת השירות. 

ויב לתת את השירות לכל הרשויות המופיעות עפ"י המצוין במסמכי המכרז הזוכה מח .6.3

  .ונספחיו

הרשות המצטרפת תבחר במי מהזוכים לקבל את השירות, בהחלטה משותפת עם 

 הבלעדי.  ההאשכול, ולפי שיקול דעת

ההסכם. הרשות המזמינה אחראית על תוכנית עבודה לפי תנאי הרשות תגיש לאשכול  .6.4

  .זוכהשימסרו לאשכול וה נכונות הנתונים

בכתב על אישור קבלת ע"י אשכול רשויות נגב מערבי לאחר יתבצע  זוכההתשלום ל .6.5

שלם את התמורה עפ"י מכפלת י  אשכול. הרשות עימה נחתם ההסכםביצוע העבודות ב

בטופס כפי שהוצע על ידי המציע  הכל. זוכהע"י ה בפועל  שבוצעובימי עבודה המחיר 

כחוק בשיעורו נכון ליום הנפקת החשבונית בגין מתן בתוספת מע"מ  משתתףההצעת 

 השירותים. 

התמורה כוללת את ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה  .6.6

 הכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם לא צוינו במפורש. 

את עבודתו כנדרש ברשות מסוימת מרשויות האשכול, ייחשב הדבר זוכה לא יבצע ה .6.7

 , לרבות עם רשויות האשכול האחרותכהפרת כלל ההסכמים עם האשכול

 תקופת ההתקשרות .7

על   יםשומרוהרשויות  חודשים, האשכול    36תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  

לכל כל אחת חודשים  12תקופות נוספות של  2-להאריך את תקופת ההתקשרות ב םזכות

 םבהתאם לשיקול דעת. והכל "(תקופות האופציה" )להלן: היותר, בכולה או רק בחלק ממנה,

ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  המקומיותוהרשויות  המוחלט של האשכול

 –מיום חתימת ההסכם הראשוני של האשכול עם הקבלן, מיד עם זכייתו במכרז  שנים חמש

 . וללא קשר למועד הפעלתו מול רשות מסוימת

יובהר כי, ועדת המכרזים של האשכול יכולה לקבל החלטה לפיה, תוקף ההסכם ייכנס לתוקפו 

 החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית.ביום 

 המכרז מסמכי .8

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

 הזמנה הגשת הצעות למכרז   - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז   -' במסמך 



ברשויות אשכול נגב מוניציפלי  מתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני 15/2020מכרז פומבי מס' 
 מערבי 

 

 

 

 ______________________ חתימה וחותמת המציע:                 79מתוך  8עמוד 

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

 

   טופס הצעת המשתתף  -'גמסמך 

 ההסכם   -ד'מסמך 

 מפרט טכני   –מסמך ה' 

 נספחים: 

 המציע השתתפות ערבות   - 1נספח  

 איתנות פיננסיתתצהיר   - 2נספח 

 חוות דעת  - 3נספח 

 שכר מינימום וזכויות עובדיםתצהיר   - 4נספח 

 תצהיר היעדר הרשעה בחוקי עבודה    -5נספח 

 תצהיר היעדר הרשעות   -6נספח 

 פירוט כלי רכב    - 7נספח 

 היעדר ניגוד עניינים תצהיר  - 8נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - 9נספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום   - 10נספח 

 ערבות ביצוע   - 11נספח 

 אישור קיום ביטוחים     - 12נספח 

 נספח בטיחות   - 13 נספח

 יומן עבודה   - 14נספח 

 

 להשתתפות במכרז  סף  תנאי .9

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

 המפורטים להלן:  

 תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות, הניסיון,ההצעה  .9.1

 להלן:)בלבד  מכרז  יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף ב  במכרז,והמסמכים הנדרשים  

 "(. המציע"

המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעה באמצעות היו מספר מציעים 

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

כוחו לייצגם במכרז, והוא ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד מהמציעים המגישים הצעה 

 משותפת חייב לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.

 .תאגיד רשום כדין בישראלושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או המציע הינו ת .9.2

המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  .9.3

הצעת   )קיצוץ נייד( ג' 5.1 -ב' ו 5.1פים סעימים ופסולת לפי  5, קבוצה 2013-התשע"ג

 תיפסל. -מציע שאין לו רישיון כאמור 
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כנדרש עפ"י חוק שירותי מטעם משרד התחבורה    בתוקף  הינו בעל רישיון מוביל  המציע .9.4

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

 .תיפסל -הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור הסמכה בתוקף. 

עסקאות  עפ"י חוקמציע בעל אישורים תקפים בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .9.5

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

 היותו עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף וניכוי מס במקור. 

כנגד המציע לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים או צו המכריז  .9.6

 יוחד ו/או נאמן. עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מ

המציע ו/או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  .9.7

ההצעות במכרז בעבירה פלילית או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה ו/או 

; חוק שעות עבודה 1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"טעבירות סביבתיות כדלקמן: 

; חוק חופשה שנתית, 1976-דמי מחלה, התשל"ו; חוק 1951-ומנוחה, התשי"א

; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 1954-; חוק עבודת נשים, התשי"ד1950-התשי"א

; חוק 1953-; חוק החניכות, התשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, התשי"ג1965-התשכ"ו

-; חוק הגנת השכר, התשי"ח1951-חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א

; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג; 1958

; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, 1987-; חוק שכר מינימום, התשמ"ז1995-התשנ"ה

, החוק למניעת מפגעים תשכ"ט, חוק הניקיון וכן הצווים וההסכמים  2002-התשס"ב

 חוקי העבודה"(.הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה )להלן: "

המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .9.8

קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז  2 -התמ"ת ב

 זה. מובהר בזאת, כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים.

-2018  לפחות לכל אחת מהשנים  ₪ לפני מע"מ  500,000בעל מחזור כספי שנתי של  מציע   .9.9

  ופינוי פסולת נשוא מכרז זה.  טיפולבגין הכנסות מעבודות  2019

הקודמות השנים  5 -של שנתיים רצופות בבעבודות קיצוץ גזם המציע הינו בעל ניסיון  .9.10

  . למועד האחרון של הגשת ההצעות למכרז זה

המקצצת ורכב לצורך לשינוע  רכב  ,  קצצת ניידתברשות המציע )בבעלותו או בליסינג( מ .9.11

הרכבים והציוד של יובהר כי  הובלת גזעים ושאריות גזם שלא ניתנים לקיצוץ במקום.

במועד הגשת ההצעה )למעט  שיעבוד לבנק  יםאו מעוקל יםמשועבדו לא יהיהמציע 

 כלים ורכבים אלו יפורטו בנספח המצורף.   .המממן(

המציע יהיה נעדר קירבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה בכל אחת מרשויות  .9.12

, . משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר ניגוד ענייניםו/או עובד האשכול  האשכול

ידי המשתתף ומאומת ע"י עו"ד. התצהיר יינתן על גבי טופס התצהיר -חתום על

 לק ממסמכי המכרז.המהווה ח

 .תיפסל -הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות מהאשכול   .9.13
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עפ"י הפירוט הנדרש ובכלל זאת הוכחות להצעתו אישורים והוכחות אשר צירף מציע  .9.14

 לעמידתו בכל אחד מתנאי הסף למכרז ובכלל זאת:

 ותק. -

 כושרו לבצע את העבודה. -

 ניסיונו כאמור במסמכי המכרז.  -

בהם הינו עובד שנים הנ"ל מהישובים בדבר ניסיונו בהמלצות וחוות דעת  -

המציע שנתן חוות הדעת יכללו את מהות השירות  בהתאם למסמכי המכרז.

 לרשות  המקומית ואת חוות דעת האחראי מטעם הרשות. 

לחקור ולדרוש ממציע לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .9.15

כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת 

המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז. המציע יהיה חייב למסור לוועדה 

את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך, 

הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  תאמור, תהיה רשאיאישור או מידע כ

 לפסול את ההצעה. 

היה ניסיון לא טוב עמו, רשאית  ישובי האשכוליאחד מהוגשה הצעה על ידי מציע של .9.16

 קול דעתה, לפסול הצעתו.יוועדת המכרזים, עפ"י ש

ית מסמך שעל המציע לצרף להצעתו, עפ"י מסמכי המכרז, ולא צורף להצעה, רשא .9.17

וועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להחליט אם אי צירוף המסמך מהוה פגם מהותי 

מובהר, כי האמור לעיל אינו חל לגבי מסמכים ואישורים אשר לגביהם   או טכני.

נרשם במסמכי המכרז באופן מפורש, כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת 

 ההצעה. 

 בדיקת מסמכים  .10

להגשת המכרז, לרבות הנדרשים מסמכים האישורים והמציע יצרף להצעתו את כל ה

 : הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף

יובהר כי, המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף: מקור או העתק נאמן למקור 

 בחתימת עו"ד כמפורט להלן. 

מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס מעודכן  .10.1

 רות. מרשם החב

אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות: ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור ניכוי  .10.2

   מס במקור. 

 אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .10.3

 זהות בעלי המניות בחברה, מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל.  המפרט אתאישור עו"ד  .10.4

 מורשים לחתום מטעם החברה.  המפרט את זהותאישור עו"ד  .10.5
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 לרישיון העסק. הנלוויםלרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה  רישיונות עסק תקפים, .10.6

יובהר כי, רישיון  רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה עפ"י חוק שירותי הובלה. .10.7

המוביל צריך להכיל את כל מספרי המשאיות אותן יציג המציע לצורך עמידתו בתנאי 

  הסף. 

 ע"י המציע ותעודת קצין בטיחות בתוקף. אישורים המעידים על קצין בטיחות המועסק   .10.8

אשר בבעלותו ו/או בליסינג אשר באמצעותם יבצע את מתן  רכבים/הכלים פירוט .10.9

גזם , רכב לשינוע מקצצת הגזם, רכב לשינוע כרז זה )מקצצת הגזםהשירותים נשוא מ

כוחות סוס ויכולת  ( בפירוט שנת הייצור, שם היצרן והדגם, שלא ניתן לקיצוץ במקום

רישיונות והעתקים מאושרים ע"י עו"ד של לפי נוסח הנספח המצורף, קיצוץ בשעה 

ידים על עמידתו בתנאי , המעתעודות ביטוח ו/או הסכמים לשכירת כלים אלוהרכב, 

 .הסף

יובהר כי ההמלצות . עפ"י הנוסח המצורף גופים /לפחות מרשויות המלצות (3שלוש ) .10.10

עוד צריכות להעיד על אופי השירות כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת תנאי הסף למכרז.  

 יובהר כי הניסיון הנדרש הינו ניסיון של המציע כקבלן ראשי. 

אשר תעיד על אופי , של קיצוץ גזםלהן נתן שירות  הגופים/רשימה של כל הרשויות .10.11

השנים ( 3שלוש )בתנאי הסף למכרז  השירות כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת

, אופי השירות הניתן, השירות שניתן, הגוף/האחרונות. הרשימה תכלול את שם הרשות

 שם איש הקשר, תפקידו ומספר הטלפון שלו.

עפ"י תנאי והאיתנות הפיננסית אישור רואה חשבון אודות המחזור הכספי הנדרש  .10.12

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז., הסף

 ומאושר בדבר קיום זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  תצהיר חתום .10.13

למסמכי  פיםהמצור יםבדבר היעדר הרשעות בנוסח יםומאושרמים חתו יםתצהיר .10.14

 המכרז. 

בכל אחד באשכול ותצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה  .10.15

 מיישובי האשכול בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 תצהיר חתום ומאושר בדבר אי תיאום מכרז.  .10.16

 תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות לאספקת שירותים בחירום. .10.17

 נספחי הבטיחות כשהם חתומים.  .10.18

 קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות מאשכול רשויות נגב מערבי. .10.19

 מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המציע.  .10.20

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. נדרשים כל האישורים ה .10.21

 כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע.  .10.22

 ערבות המציע חתומה כמפורט להלן.  .10.23
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ו/או אי שגיאות על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות,  .11

סעיף או התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין, 

לא יאוחר ממועד הגשת , אשכוללעליו להודיע על כך במכתב, שיימסר  חובהפרט כלשהו, 

 . שאלות ההבהרה

ובאתר האינטרנט של תשובות לאמור במכתב תימסרנה, במידת הצורך, לרוכשי המכרז 

 ולחתום עליו. . על כל מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"להאשכול

   

ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים, מכיר, מבין ויודע את תוכנם, הגשת ההצעה תשמש   .12

לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה  מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

טעות סתירה, מצד המציע המבוססת על חוסר ידיעה, אי הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה, 

 או ברירה כלשהי ביחס למסמכי המכרז.

 

יום מיום המועד האחרון להגשת ההצעות. לא  90עה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך ההצ .13

ודיע ייום נוספים. אם   90נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפה למשך  

ההצעה את המציע עד לחתימת  האשכול  למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב

 ההסכם עמו.

 ביטוח .14

בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה המציע,  .14.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא  אשכולבמכרז( ימציא ל

כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת 

 המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו  .14.2

ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות 

 הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

כל דרישות הביטוח  מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את –לב המציע  לתשומת .14.3

העתקי  אשכולבאמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור ל

פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי 

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח  .14.4.1

מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות 
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התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון 

 בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח  .14.4.2

הבלעדית, לחלט את  והזכות, לפי שיקול דעת אשכולמכרז, שמורה לב

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

 ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

 .ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי

שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח יהיה  אשכולמובהר בזאת כי ל .14.5

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים  אשכול(. מובהר, כי ל12אישור קיום ביטוחים )נספח 

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

חילוט תביא לביטול זכייתו,  אשכול  שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ה

 ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.

 מילוי טופס הצעת משתתף במכרז .15

 
מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל הדרוש  .15.1

 לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז.

 

מולאו כל  והמציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז", שב .15.2

בסיס      על    האשכולפרטים כולל הצעת המחיר לעבודה, ללא מע"מ. מע"מ יתווסף ע"י  ה

 הצעת המחיר הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרז.

 

המחירים הינם   .)מחירי מקסימום(  מרבייםכולל בתוכו מחירים  משתתף  הצעת ה  טופס .15.3

לכל אחד מהשירותים  המרבייםבשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ. המחירים 

 מהווים את אומדן האשכול לשירותים נשוא מכרז זה. 

   יובהר כי, האומדן הנ"ל כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים לרבות   

    מרים, תחזוקה, העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, ציוד, חו

, דלק, לכל אחד מהאתרים המורשיםוכניסה    גבורים, כלי רכב, אגרות, מיסים, הובלהת

 מכל מין וסוג.  שיכול ותחול על המציע וכל הוצאה נוספת

 

 מחירים:  2על המציע למלא בהצעתו  .15.4

ציוד הצעתו לביצוע העבודות נשוא המכרז כאשר הציוד ייעשה באמצעות  -מחיר א'

 בבעלותו של המציע. 
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הצעתו לביצוע העבודות נשוא המכרז, כאשר האשכול יתמוך כספית ברכישה   -מחיר ב'

תמוך ₪. יובהר כי, ככל שהאשכול י  1,500,000של מקצצת ורכב ע"י המציע בסכום של  

כספית במציע ברכישת הציוד, יחתום הקבלן על נספח נפרד עם האשכול לצורך הסדרת 

וכל ההיבטים הרלבנטיים לציוד. בכל מקרה, יירכש הציוד בתיאום עם   אופן התחזוקה

 האשכול וסוג הציוד שיירכש יהיה באישור האשכול ולאחר קבלת הסכמתו בכתב. 

 

 חתימה על מסמכי המכרז .16

ממסמכי   תום על כל עמוד של כל אחדהמציע( יח  -המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן  .16.1

 כרז(, ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז.המכרז המקוריים )למעט מעטפת המ

 

תפסול הצעתו  -אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  .16.2

 למכרז.

 

             מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים בלתי ברורים או אי  .16.3

             חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת 

 ועדת המכרזים.

 

 - כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם  .16.4

 תיפסל.

 ערבות בנקאית .17
 

 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, מבנק מורשה מסחרי מוכר, .17.1

חמישים )₪   50,000בסכום של  ,  ורףהמצ  1נספח מס'  , בהתאם לנוסח  האשכוללטובת  

. הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית (להלן: "ערבות המציע") (שקלים חדשים אלף

 תיפסל. -

 

    יגרום לפסילת  -וסח המצ"ב בכתב הערבות לעומת הנ ובכלל של תנאי מהותיכל שינוי  .17.2

 הצעת המשתתף.

 

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו: סכום הערבות, הצמדת הסכום )לרבות סוג  .17.3

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

לפירעון הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוקף הערבות, מועד פקיעתה,   האשכול

 ו/או אפשרות פירעון ערבות.  האשכולוכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות 
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מועד הערבות(. אם  –ועד בכלל )להלן  26/1/2021תהיה תקפה עד ליום המציע ערבות  .17.4

 3לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות למשך 

פג לפני מועד אשכול לחודשים נוספים. המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא 

פקיעת מועד הערבות אחראי למתן הודעה למציע בדבר  האשכולהערבות. אין תוקף 

 הארכת הערבות.ו/או 

 

והוצאות אחרות הנובעות  )ערבות המציע וערבות הביצוע(הערבות  הוצאות .17.5

 מהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 

ואשר נמסרה ע"י המציע שלא   האשכולערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י  .17.6

 3  -זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 

רון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור חודשים מהמועד האח

 לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.

 

הצעות כשרות שלא נפסלו, תוחזר למציע הערבות שנתן ובלבד  5במכרז בו יש לפחות  .17.7

ושהצעתו אינה ימי עבודה מיום פתיחת המעטפות  14תוך שהמציע יבקש זאת בכתב 

ציע להחזיר ערבותו כאמור לעיל ייחשב הדבר כוויתור ביקש מ. ההצעות הזולות 4בין 

 על הצעתו במכרז.

 

ועם אחר חתימת ההסכם עמו רק למציע שזכה במכרז תשוחרר השל ההגשה ערבות  .17.8

תהיה צמודה . הערבות )במילים: מאה אלף ₪( ₪ 100,000הפקדת ערבות ביצוע ע"ס 

 . "(ערבות הביצוע)להלן: " המצורף 11נוסח נספח מס' , ולפי למדד הידוע באותה עת

 

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

ידרוש האשכול  פירעונה.  –תוקף הערבות של השנה הקודמת. לא חודשה הערבות 

 הערבות הבנקאית הנ"ל תימסר לאשכול עובר לחתימת הסכם זה.

בסך של יספק ערבות חדשה, בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם,  הזוכה  יובהר כי,  

 המצורף למכרז זה.  11מהיקף ההתקשרות עם רשות זו, בנוסח נספח מס'  10%

 

לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות   האשכול רשאיהודע למציע על זכייתו במכרז  .17.9

 תוקף הערבות בהתאם.  ידה והמציע מתחייב להאריך את-לתקופה שתיקבע על
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פירעון     לדרוש ולקבל      האשכול  רשאילא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור לעיל,   .17.10

ו לתבוע כל סעד אחר העומד לזכותו של האשכול לרבות הערבות וזאת בלי לפגוע בזכות

 ו/או סעדים נוספים.פיצויים בגין נזקים 

 
 
 חתימת ההסכם  .18

 
וימציא  )בנוסח המצורף( ונספחיו המצורף ההסכםמציע שיזכה במכרז יחתום על  .18.1

ימי עבודה  7תוך ערבות הביצוע את ההסכם וכל המסמכים הנדרשים לרבות  אשכולל

ר כי, ההסכם ובהברור ומ   מועד החתימה(.  -מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז )להלן  

טרפות של לאשכול ללא ציון שם רשות מקומית וכי בכל הצ זוכה הראשוני ייחתם בין 

 והרשות המצטרפת. זוכה  רשות מקומית ייחתם הסכם )בנוסח המצורף( בין האשכול,  

 

או בדואר או תימסר לו  הדואר האלקטרוניהודעה כאמור תישלח למציע באמצעות  .18.2

יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת  דואר האלקטרוניידנית. נשלחה ההודעה ב

 ימים ממשלוח ההודעה.  3ההודעה  יחשב מועד קבלת -הזכייה; נשלחה בדואר 

 

יחזור בו המציע מהצעתו, או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת הסכם  .18.3

ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים, כנדרש במכרז ו/או בהסכם(, או לא   -)לרבות  

ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר  אשכול את לימציא 

לבטל זכייתו   האשכול רשאיהיה י -התחייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז 

 במכרז, וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז. 

 

פירעון הערבות  האשכול יקבלו ידרושבוטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל  .18.4

 אית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך. קהבנ

 

ם ימי עבודה נוספי 14-להאריך מועד החתימה ב םרשאי ויהי  האשכולמנכ"ל או גזבר  .18.5

ההסכם לחתום על   במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע  

 או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.

 
אין למרות חתימת האשכול על מסמכי ההסכם עם כל אחד מהזוכים, יובהר כי,  .18.6

בחתימה זו על מנת להתחייב באשר להיקף השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או 

לזוכה/ים לא תהיה כל לקבלת השירות במסגרת המכרז. תצטרפנה מס' הרשויות ש

טענה באשר להיקף העבודות שיתבצעו במסגרת המכרז, ההסכם, תקופת ההתקשרות 

 ו/או סיום ההתקשרות. 
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 הצטרפות רשות להסכם  .19
 

עם החתימה על הסכם עם המציע, יודיע האשכול לכל אחת מהרשויות השותפות  .19.1

 לאשכול על זהות הקבלן/ים הזוכים כמו גם מחירי ההצעות הזוכות. 

 

 לשירות נשוא המכרז. האשכול יודיע לזוכה על הצטרפות של רשות או רשויות  .19.2

 

)בנוסח  הודעת האשכול לזוכה על הצטרפות רשות, יחתום הזוכה על הסכםמרגע  .19.3

ימים מההודעה, וזאת עבור כל אחת  7עם האשכול והרשות המצטרפת תוך  המצורף(

 ואחת מהרשויות המצטרפות בכל אחד מהאזורים. 

 

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול ו/או אחת הרשויות שהצטרפה  .19.4

להליך, יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו במכרז ואת כל אחד מההסכמים שנחתמו 

רת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה. הודעה זו תישלח לזוכה לאחר גסעימו במ

 החלטת ועדת המכרזים של האשכול והליך שימוע במעמד ועדת המכרזים של האשכול. 

 

 יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו. -בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור .19.5

 

ול למסור את העבודה במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז, יהיה רשאי האשכ .19.6

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

 ל עפ"י שיקול דעתו של האשכול. וחדש, הכ

 שינויים, תיקונים והבהרות .20
 

פה למשתתפים -אחראי לכל הבהרה, פירוש ו/או הסבר שניתן בעל אינו האשכול .20.1

במכרז, ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם, אלא רק על הבהרות בכתב 

 האשכול. מאת 

מועד         בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות    רשאי  האשכול .20.2

 ז ולתת הבהרות למסמכי המכרז.זה ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכר

 
שינויים, תיקונים והבהרות, שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, מהווים חלק בלתי  .20.3

 נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז.

 

ובאתר וכשי המכרז רשינויים, תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל  .20.4

 האשכול.  האינטרנט של
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 פסילה .21
 

אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל, 

 ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 
 ביטול המכרז או אי ביצועו .22

 

הזכות   שומרו  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  חייבמת  אינו  האשכול .22.1

הבלעדי, בכל מועד ו/או שלב ו לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעת

 מקצתו, מכל סיבה שהיא. במכרז, לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו או 

 

            לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות  רשאי האשכול .22.2

למכרז, לפי שיקול דעתה     האשכולמבחינת מחירה, ו/או לפסול הצעה החורגת מתקציב  

 הבלעדי של ועדת המכרזים.

 

כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא   האשכול יחליטאם  .22.3

לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה 

 מכל סוג שהיא.

 

שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה,  אשכולל .22.4

 כמפורט בהסכם.

 

הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   ודעת, לפי שיקול  ולעצמ  שומר  האשכול .22.5

נשוא המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות 

לשלב מאוחר יותר, ו/או לפצל המכרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו ו/או לחלקו בין 

א אם צוין מציעים שונים. למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה, אל

 במפורש אחרת במסמכי המכרז.

 

בתיאום מראש , ו₪, שלא יוחזר 2,500המכרז תמורת סך של חוברת ניתן לרכוש  .22.6

  .  info@westnegev.org.ilו/או במייל   053-6288878ו/או  073-7269274בטלפון 

 המקום והזמן להגשת ההצעה .23
 

 במעטפה המסמכים הנלווים תוגשהצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל 

053-ו/או    7269274-073בתיאום מראש בטלפון  ,  במשרדי האשכול  במסירה ידנית בלבדסגורה  

על . 14:00שעה ב 26/10שני, א יאוחר מיום ל,  info@westnegev.org.ilבמייל ו/או  6288878

 גבי המעטפה יש לציין מס' מכרז. 
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 לתיבת המכרזים.בלבד,  עובד האשכולמעטפת המכרז תוכנס ע"י  
 

 .מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר 
 
 

 התנהלותה ושיקוליה –המכרזים  ועדת .24
 

"( על ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה הועדהככלל, תמליץ ועדת המכרזים )להלן: " .24.1

 יישובי האשכול.ביותר עבור 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא הועדה רשאית להביא במכלול שיקוליה  .24.2

בבחינת ובחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסית 

ושל גופים אחרים  אחת או יותר מרשויות האשכולשל המשתתף, וכן את ניסיונה של 

לול שיקולים אלו, רשאית הועדה עם המשתתף בעבר. למען הסר ספק, על יסוד מכ

 להמליץ גם על ההצעה שאינה המשתלמת ביותר מבחינת מחירה.

 

הועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת  .24.3

 ההצעות. כמו כן, רשאית הועדה לערוך ביקורים לצורך בחינת כשירותם. 

 

ת לפנות ללקוחותיו של המשתתף במסגרת בדיקותיה את ההצעות, תהא הועדה רשאי .24.4

)בין אם צוינו על ידי המשתתף במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אם 

לאו( לטובת בירור פרטים אודות המשתתף ומידת שביעות הרצון מקיום 

התחייבויותיו. בד בבד, תהא הועדה רשאית לבקש ולקבל לידיה מן המשתתפים כל 

 לשירותים שסיפקו עבור לקוחות אחרים שלהם.  מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים

 

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים  .24.5

וניתוחי מחיר, לרבות מסמכים והסברים המעידים על ניסיון ויכולת בביצוע העבודות, 

 והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים. 

תסבור כי ההסברים  וועדת המכרזים מטעם האשכולזה, כי ככל ש מובהר לעניין

והמסמכים שהועברו לה לצורך בחינת הצעת המשתתף, כמפורט לעיל, אינם מספקים 

יידרש המשתתף   –ואינם נותנים מענה מתאים ביחס לנושא אותו ביקשה הועדה לבחון  

סרב למסור להגיש את המסמכים המתאימים בהתאם לדרישת הועדה. אם המשתתף י

הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול 

 את ההצעה. 

 

ודגש, כי ככל שבקשה ו/או פניה מטעם הועדה למשתתף בעניין המצאת מסמכים ו/או י .24.6

שמורה לוועדה הזכות לפסול את  –הסברים כאמור לא תענה כדבעי ובאופן הולם 
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תאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה הצעתו של המשתתף בה

  בעניין זה. 

 

הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר  .24.7

 ימסרו לה לפי דרישתה, בכפוף להוראות כל דין.

 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  ועדת המכרזים מטעם האשכולמובהר בזאת, כי  .24.8

 ו כל הצעה שהיא.הזולה ביותר ו/א

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול כל הצעה שסך  .24.9

  או יותר מן האומדן במכרז.  20% -ההצעה תהווה מחיר החורג כלפי מטה ב

 

, לשם הזוכים במכרזתהא רשאית לנהל משא ומתן עם    ועדת המכרזיםמובהר בזאת כי   .24.10

  , בהתאם לדין.םשיפור הצעת

 

ת האמור לעיל מובהר כי ועדת המכרזים, לשם בחירת הזוכה מבלי לגרוע מכלליו .24.11

 במכרז, תשקול בין היתר, את הנתונים הבאים:

 סכום הצעת המשתתף; (1

לרבות הציוד והרכבים חוסנו הכלכלי, אמינותו, כושרו המקצועי  (2

 , ניסיונו והמלצותיו של המשתתף;בבעלותו/ברשותו

 בהתקשרויות קודמות עם המשתתף; רשויות האשכולניסיון  (3

ניסיון תאגידים או רשויות אחרות בהתקשרויות קודמות עם  (4

 ;המשתתף

הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הזולות והיועמ"ש  2 -במכרז שבו הוגשו למעלה מ .24.12

לאשכול אישר כי הן נחזות כהצעות כשירות, יוכלו יו"ר ועדת המכרזים ומנכ"ל 

או  מנת שיגישו הצעות מתוקנות למכרז-הצעות אלו עלהאשכול לפנות למציעי 

 . לחילופין, להכשיר את שני המציעים כזוכים והכל לשיקול וועדת המכרזים

גבי טופס -ההצעות תוגשנה בתוך פרק זמן שיקבע מנכ"ל האשכול, במעטפה סגורה, על 

 הצעות משתתף חדש כאמור להלן.

ההצעות תוכל ועדת המכרזים לשקול את במקרה של שיווין בין ההצעות הכספיות,  .24.13

 כדלקמן:
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 25% – ניסיונו של המציע בקיצוץ וריסוק גזם .א

 .25%  -כמות המקצצות בבעלות המציע        .ב

 25% -המלצות מרשויות מקומיות       .ג

 .25% -עם המציע אחת או יותר מרשויות האשכולניסיון        .ד

 ובהתאם לכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו.

 
 להלן טבלת הערכת האיכות במקרה של שיווין בין ההצעות: 

 

 
 

 אורי פינטו

 מנכ"ל האשכול

 
     

סה"כ  אמות מידה לניקוד 
 ניקוד

 קריטריון 

 ניסיונו של המציע בקיצוץ וריסוק גזם
 נקודות 0 -שנים  3 -מתחת ל

נקודות 10 -שנים 5-3  
נקודות  25 –שנים  5מעל   

  

ניסיונו של המציע  25
 בקיצוץ וריסוק גזם 

במסגרת הצגת הציוד ברשות המציע בזמן הצעת המציע 
 )משאיות דחס ומנוף יחדיו(: 

נקודות  0 –מקצצת אחת   
נקודות  10 -מקצצות 3עד   

נקודות  25 – מקצצות 3מעל   

כמות המקצצות בבעלות  25
 המציע 

קיצוץ וריסוק גזם ת והמלצות אשר יצרף המציע בגין עבוד
הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז השנים  5-ב

: זה  
נקודות  0 –המלצות  3  
נקודות  10 –המלצות  6-4  

נקודות  25 -המלצות 6מעל   
ראיונות יובהר כי, הצוות המקצועי מטעם האשכול יבצע 

בקרב הממליצים על מנת לוודא את אופי השירות וחוות 
 דעתם.

מלקוחות   המלצות 25
 וחוות דעת 

ניסיונו של המציע בקיצוץ וריסוק גזם נייד )באתר הלקוח(   
 נקודות 0 – שנים  3 -מתחת ל

נקודות 10 -שנים 5-3  
נקודות  25 –שנים  5מעל    

ניסיון בביצוע קיצוץ  25
 נייד 
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 טופס הצעת משתתף -מסמך ג'
 

 לכבוד
 אשכול רשויות נגב מערבי

 
 אג"נ

מוניציפלי  ______למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גננימס'  :  מכרז פומביהנדון
 ברשויות אשכול נגב מערבי

 
 

 ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבהלשון יחיד משמעה גם לשון רבים 

אני הח"מ ____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________, כתובת 

___________________________,  מס' עוסק מורשה ________________, טל. 

ת _____________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן )אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעוד

 רישום מאושרת בידי רו"ח / עו"ד ואישור מאת רו"ח / עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד(:

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות ההוראות  .1

למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו, 

ניתנו במסגרת הליך ההצעה, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות וכל הערה ו/או הבהרה ש

הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על 

 קביעת מחיר הצעתי.

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם הריני מתחייב  .2

 ובנספחיו, ובכל מסמכי המכרז האחרים.

ואני מסכים, כי אעמיד את מלוא השירותים האמורים או חלקם, בהתאם לדרישת ידוע לי    .3

זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, ולהנחיות המנהל, גם בעתות חירום  האשכול ו/או הרשות

 ,כולל בשל מגיפה ארצית או עולמית, מצב ביטחוני, רעידת אדמה או כל סיבה שהיא

במטרה להבטיח רצף של שירותים חיוניים לתושבי האשכול, וזאת ללא כל תוספת תמורה 

 וללא דרישה או תביעה מהאשכול ו/או הרשות שתחתום על ההסכם. 

הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים  .4

כייתי במכרז. היה ולא אעשה כן מהיום שייוודע לי על זעבודה  ימי 7הנדרשים ממני בתוך 

ו/או לא אמלא את התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, יהיה האשכול רשאי לחלט את 

הערבות הבנקאית אשר נמסרה לו על ידי לצורך ההשתתפות במכרז, וזאת מבלי ליתן לי 

כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לאשכול 

מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. כמו כן, יהא האשכול רשאי להתקשר עם  כתוצאה

 נשוא הצעתי, הכל כמפורט במכרז. למתן השירותים זוכה אחר ו/או מציע אחר 

ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול 
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 ל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטו/או רשויות האשכול  

 הנני מצהיר בזאת, כי: .5

בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הנני   5.1

פי -לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על אהנני מסוגל מכל בחינה שהיצעתי. ה

 . הוראות מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו  -הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  5.2

שערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא לי בעקבות בירורים 

ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים וכ,  והאפשרויות לביצוען  צעתיה

ם ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך ידועי  צעתינשוא הוההתחייבויות    על ביצוע הדרישות

  קבעתי את הצעתי.

לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, או אמירות כלשהן של האשכול ו/או  5.3

 רשויות האשכול ו/או מי מעובדיהן, אלא על מסמכי המכרז בלבד. 

כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח בבעלותי  5.4

מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא -ד והאמצעים הדרושים עלציוההאדם,  

  ונספחיו.   הסכם, הבהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרזהצעתי זו, 

מתן פי כל דין ו/או תקן לצורך -נני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עלה 5.5

, לרבות דרישות השירותים המבוקשים לפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט הדרישות

חוק שכר מינימום מכוח כל דין לרבות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיי 

שראלית המועסקים באופן בעלי אזרחות י  והעסקת עובדים בוגרים   1987-התשמ"ז

חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי 

  .עבודה חוקיים

אין לי הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע  5.6

להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי 

ם המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא המחיריר. אח

ולא   התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,

 .עורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זהמ  הייתי

ובמידה שתוקף  המציע וקפה של ערבות הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך ת .6

כל תקופת הערבות  בות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשךהער

 ותקופות ההארכות ככל שתהיינה. 
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והיא כוללת למתן השירותים המבוקשים  הינה הצעה סופית    ידי-הצעת המחיר שהוצעה על .7

מכל מין וסוג שהוא הכרוכה במתן  ,את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפה

לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות השירותים וכי 

 המכרז, למעט תשלום המע"מ כדין אשר ייקבע לפי מועד התשלום בפועל. נשוא 

כאמור, במסמכי המכרז ונספחיו, השירותים המבוקשים כוללים גם את הובלת הפסולת 

מפאת גודלו או  הזוכה יוביל את הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקום –שה לטיפול  לאתר מור

,  לאתר מורשה לטיפול עליו יורה המנהל מטעם הרשות. כל זאת ללא קבלת תשלום סוגו

ויודגש כי, לא תשולם תוספת בעבור ההובלה והכניסה נוסף מעבר להצעת המחיר להלן. 

צעת המחיר להלן תכלול מתן שירותים של הפסולת הנדרשת לטיפול באתר מורשה וה

 אלו.

כראוי הצעתי זו ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  .8

ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית, רשאי האשכול 

שלא להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז 

 בוצעו כראוי כמפורט בהסכם. 

 מחירים:  2עלי למלא בהצעתי ידוע לי כי  .9

הצעתי לביצוע העבודות נשוא המכרז כאשר הציוד ייעשה באמצעות ציוד  -מחיר א'

 בבעלותי.  

הצעתי לביצוע העבודות נשוא המכרז, כאשר האשכול יתמוך כספית ברכישה של   -מחיר ב'

₪. יובהר כי, ככל שהאשכול יתמוך כספית   1,500,000  מקצצת ורכב ע"י המציע בסכום של

ברכישת הציוד על ידי, אחתום על נספח נפרד עם האשכול לצורך הסדרת אופן התחזוקה 

וכל ההיבטים הרלבנטיים לציוד. בכל מקרה, יירכש הציוד בתיאום עם האשכול וסוג 

 הציוד שיירכש יהיה באישור האשכול ולאחר קבלת הסכמתו בכתב. 

ימים מתאריך   7  הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוךאם   .10

  הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

  כשהוא חתום כדין. אשכוללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל 10.1

 ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכםאשכול ציא ללהמ 10.2

  . 11מס'  נספחבנוסח 

  .12מס' נספח בנוסח אישור קיום ביטוחים חתום מציא לה 10.3
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, במועד והצעתי זו הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז .11

 . במסמכי המכרז ונספחיוידי האשכול ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות -שייקבע על

בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת  .12

המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו. אני מצהיר כי ידוע לי כי 

האשכול להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני הסכמת ההצהרה האמורה הינה ביסוד 

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול במידע  מתחייב לעדכן את האשכול

שמסרתי בהצעתי, בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת 

עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך  –המכרזים לגבי המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 כל תקופת ההתקשרות. 

האשכול שומר על זכותו לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת, לרבות במשך תקופת  .13

ההתקשרות במידה ואזכה במכרז. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, יהא 

לבטל את ההסכם שייחתם עימי,   -האשכול זכאי לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז  

 ולא תהא לי כל טענה בעניין זה. 

לכמות ו/או רשויות האשכול אינן מתחייבות ריני מצהיר כי אני מודע לכך שהאשכול ה .14

לספק את כל , והריני מתחייב על ידם שתוזמן  עבודהמינימלית או מקסימלית של 

מהאשכול ו/או רשויות האשכול שיבחרו להצטרף בהתאם להזמנות העבודה השירותים 

במשך כל תקופת ההתקשרות ולשביעות בהסכם למכרז זה, לפי המחיר בהצעתי  להלן, 

 .  ורשויות האשכול רצונו של האשכול

למכרז זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן כי  מספר זוכיםהאשכול רשאי לקבוע ידוע לי כי  .15

  האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/הזוכים במכרז.

יל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעידוע לי  .16

יהא והאשכול    הצעתי זולשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  

לי ידוע  לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.רשאי 

האשכול עקב הפרת שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

בהתאם להצעות המחיר שתתקבלנה למכרז זה, יחליט האשכול, לפי שיקול דעתו ידוע לי כי   .17

, למתן השירותים המקצצתשינוע  : מקצצת ורכב לציוד  הזוכההבלעדי, אם להעמיד לרשות  

שקלים חדשים כולל מע"מ. יודגש כי אין  1,500,000בעלות מקסימום של  נשוא מכרז זה

בהערכה זו כדי לחייב את האשכול ואין האשכול מתחייב כלל להעמיד ציוד כאמור לרשות 

 הזוכה. 
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השירותים נשוא מכרז זה ציוד זה יהא בבעלותו של האשכול, ו, האשכול באם יעשה כן

, במשך כל חו של הזוכהבשט ולרבות שמירתזה, על ידי הזוכה, יכללו גם תחזוקת ציוד 

ירת הציוד ואחזקתו וכן  הזוכה יידרש לחתום על חוזה חכ. בנוסף, תקופת ההתקשרות

כל זאת ללא קבלת תשלום נוסף אלא לפי הצעת המחיר .  להגיש ערבות בגין הציוד לאשכול

 .להלן

העבודות/אספקת הצעתי למכרז )לרבות ביצוע כל  בעבור כל התחייבויותיו האמורות לעיל,   .18

 כל השירותים/הטובין( הינה כדלקמן:

מחיר  םאמצעי פריט 
מקסימום 

ליום בש"ח 
 8עבודה בן 

 שעות 

הצעתי 
בש"ח 

יום ל
  עבודה 

יום הצעתי בש"ח ל
 במילים עבודה 

 הערות 

 מחיר א'
יום עבודה 
של קיצוץ 

גזם 
במיקומים 

שונים 
עפ"י 

תכנית 
עבודה  
ובכלל 

זאת כל 
השירותים 

  הנדרשים

מקצצת 
, רכב ניידת

לשינוע 
 המקצצת, 

וציוד 
לשינוע גזם 
שלא ניתן 

קצץ ל
 במקום 

הצעה זו הינה    2050
כאשר הציוד 
הנדרש הינו 

 הזוכהבבעלות 

 מחיר ב'
יום עבודה 
של קיצוץ 

גזם 
במיקומים 

שונים 
עפ"י 

תכנית 
עבודה  
ובכלל 

זאת כל 
השירותים 

 הנדרשים

מקצצת 
, רכב ניידת

לשינוע 
 המקצצת

וציוד 
לשינוע גזם 
שלא ניתן 

לקצץ 
 במקום 

 ההצעה זו הינ   1650
כאשר האשכול 
יעמיד לרשות 

מקצצת הזוכה 
ניידת + רכב 
לשינוע המקצצת 
בסכום כולל של 

1,500,000  ₪ 

 
 

 לאשכול, אשר תנוקה בכל חודש 5%כולל תקורה ע"ס  המוצע על ידי ידוע לי, כי המחיר

 . מהחשבונית שלי בתמורה לדרישת תשלום מהאשכול 
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ההחלטה על המחיר היחיד בו ייעשה חישוב לצורך לצורך ההחלטה על המחיר הזוכה,  יובהר כי 

 . מחיר א' -)ע"ח הקבלן( ההצעה הזוכה, הינו המחיר ליום עבודה הכולל את הציוד הנדרש

ההחלטה באם להקצות את הכספים לרכש ציוד תהיה של האשכול בלבד, במקרה בו יבחר האשכול 

ב' מחיר ליום עבודה של הקבלן יהיה להקצות את הכספים הנ"ל לקבלן הזוכה, המחיר שישולם 

  אותו הציע הקבלן בהצעתו. 

 
 ונספחיו.  הנדרשים במסגרת מסמכי המכרזוהאישורים  כל המסמכיםהריני מצרף להצעתי את 

 
 
 
 
 
 ם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________ש
 

 אישיות משפטית:
 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________
 

 ת.ז. או מס' חברה: _________________________________
 

 בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום 
 

________________________________________ 
 

 כתובת: ___________________________________
 

 טלפון: ____________________
 

 פקס': _____________________
 

 חתימה מלאה: _________________  תאריך: ________________
 

 
 
 
 

 ע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(אישור חתימה )כשמצי
 
 

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

_________________ ת.ז. ______________ מוסמכים לחתום בשם  -_____________ ו

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 חתימה: ____________________  ך: _________________תארי
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 ]מסמך ד[        

 
 הסכם  

 
 

 
 

 15/2020מכרז פומבי 
 
 
 

קיצוץ מקומי של גזם גנני  שירותי  מתן 
 ברשויות אשכול נגב מערבי מוניציפלי 

 
 תאריך החתימה: ________
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 הסכם
 

 שנערך ונחתם ביום ________________
 
 
 

  רשויות נגב מערביאשכול  בין: 
  

 -מצד אחד  -      ( ו/או המזמין האשכול –)להלן 
 
 
 

 ח.פ: _____________    _____________________ לבין: 

 כתובת: _______________________________________

 ___________ __________________   מייל: _________________   פקס: טלפון:

 –מצד שני  -       הקבלן(  -)להלן
 

 
 -מצד שלישי -     לבין:  ______________________

 (ו/או המזמיןהרשות  -)להלן  
 
 

 –)להלן מוניציפלי שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני למתן מכרז   םפרס  האשכולו הואיל:

 "העבודות" ו/או "השירותים"(. 

 

 והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז  "ההצעה"( -)להלן והקבלן הגיש הצעתו למכרז   והואיל:

 בוועדת המכרזים של האשכול.

 

מעונין  קבלןבהתאם לתנאי המכרז וה השירותים את  קבלןוברצון האשכול להזמין מה והואיל 

 והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ספק את השירותים ל

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

המצורף להסכם זה  הנדרששירותים ההקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את מפרט  .1

 . "(הטכני "המפרט -)להלן כחלק בלתי נפרד ממנו להסכם 

 

מסר לו  האשכולהסכם זה, וכי ה הבין את השירות הנדרש ממנו במסגרתהקבלן מצהיר כי  .2

 עפ"י ההסכם. מתן השירותים כל הפרטים והמידע לצורך 

 

הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי, המבוא להסכם זה, כל הוראות המפרט, הנספחים וחיובי  .3

 מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את הקבלן.  –הקבלן האמורים בו 
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יום ממועד חתימת הסכם זה. אלא אם כן  45הקבלן מתחייב להפעיל מערך העבודה תוך  .4

וכל הנדרש לביצוע  הציודכל את יוסכם על מועד מוקדם יותר. הקבלן מצהיר כי יפעיל 

 החל ממועד ההפעלה. העבודות

 
וכי הוא מתחייב לבצע כל  העבודות נשוא המכרזהקבלן מצהיר כי הוא מסוגל לבצע  .5

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה והמפרט הטכני.

 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור  .6

 השירותים. מתן ל

 

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעבירות שיש עמה קלון. .7

 

 : הגדרות לצורך הסכם זה .8

 
מטעמם לרבות   מנכ"ל הרשות ומנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי שנקבע    -"  המנהל"

 מנהל מערך הפסולת, מנהל מחלקת תברואה / שפ"ע וכיוב'.

 

 מי שמונה על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות ע"י הקבלן.  -" המפקח"

 

 ימונה ע"י הקבלן לפי הוראות הסכם זה.  "מנהל העבודה"

 
הרשות המקומית מבין רשויות האשכול אשר הצטרפה למערך השירותים  –"הרשות" 

 נשוא מכרז זה, בהסכמה מול האשכול. 

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה  - "רשויות האשכול"

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

 ומועצה אזורית שער הנגב.

אתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לקליטה וטיפול  -"אתר מורשה לטיפול"

 בפסולת גזם. 

 

 : עבודותהביצוע  .9

 
וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו  ציודהעבודות  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע  9.1

 . והרשות האשכוללשביעות רצון 
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או הקבלן מתחייב כי כל עובדיו במסגרת נשוא זה יהיו אזרחי מדינת ישראל  9.2

יובהר כי  שנים ומעלה. 18שגילם לחילופין עובדים בעלי היתרי עבודה כחוק 

 העובדים יהיה כשירים לעבודה מאומצת.

 

יצויד מנהל העבודה  נציג מטעמו שישמש כמנהל עבודה מטעם הקבלן.    הקבלן ימנה 9.3

ויהיה המנהל והמפקח ובמכשיר סלולארי ויהווה איש הקשר מול פתוח בטנדר 

 . "(מנהל העבודה)להלן: " הלך כל יום העבודהבמ רשותבנוכח 

 

המפקח יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח ולהשגיח על ביצוען  9.4

וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו מידה 

והמפקח. הוראות  המנהלומבצע את הוראות ונספחיו הוא עומד בתנאי ההסכם 

 המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן. 

 

 והעובדים המצוותים בכל יום. הציודקבלן ינהל יומן עבודה הכולל את פרטי ה 9.5

הרישום יהיה  תלונות שהועברו לטיפולו של הקבלן, אירועים חריגים וכיוב'.

 . "יומן עבודה "מצורף נספח הוהכל בהתאם לנוסח ה ממוחשב

 

בודה הקבלן מתחייב כי, כל עובדיו יהיו לבושים מדים, אפודים זוהרים, נעלי ע 9.6

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 

דא כי כל העובדים מגיעים יובהר כי, באחריות הקבלן לוו הקבלן ועל חשבונו.

 לעבודה לבושים כנדרש, עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל. 

 

ה על הוראות דהקבלן מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפ 9.7

החוק למניעת מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום 

בשטח במקרים של   האשכולולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח מטעם  

 תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.

 

ניהם: יבעבודתו נשוא מכרז זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי וב 9.8

כלי אצירה, חשמל, גינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים וכיוב'. ב

באם נגרם נזק, מתחייב הקבלן לדווח הקבלן מידית למנהל, לבצע את התיקונים 

 והרשות האשכול ויהיעל חשבונו מיד ובתיאום עם המנהל. לא עשה כן הקבלן, 

 לבצע את התיקון של חשבון הקבלן.  םרשאי
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סביבת אזור הקבלן מתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך שמירה על  9.9

באם נוצר מטרד מסוג זה, הקיצוץ, מניעת אבק ו/או מפגעים סביבתיים אחרים 

 מידי ועל חשבונו.  לטפל בו באופןמתחייב הקבלן 

 

כלשהו  המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד 9.10

הסכם זה, והקבלן יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו עובד מיד עם  בעבודות לפי

 קבלת דרישת המנהל לעשות כן.

 

הבלעדי לשנות את היקף השירותים ם עפ"י שיקול דעת םרשאיהרשות והאשכול  9.11

המבוקשים בתוכנית העבודה ולהתאים מדי חודש את תוכנית העבודה לצרכי 

 התמורה שתשולם לקבלן לפי הקבוע בהסכם זה.הרשות. לא תהא לכך השפעה על  

 
 השירותים המבוקשים  10

 
 "(העבודות)להלן גם : "עו בהתאם למפרט הטכני יבוצהשירותים המבוקשים  10.1

  לרבות:

הרשות והכל בהתאם למפרט  בשטחבאמצעות מקצצת ניידת קיצוץ גזם  10.1.1

 הטכני. 

גנני שלא ניתן לקיצוץ במקום באמצעות  גזםמתן מענה משלים לגזעים ו 10.1.2

 הובלתם לאתר מורשה לטיפול. 

 ס"מ( בשטח לצורך שימוש הרשות.  5  -השארת החומר הקצוץ )בגודל של כ 10.1.3

 

השירותים המבוקשים תכנית העבודה של מדי חודש תעביר הרשות לקבלן את  10.2

 . / ישובים / יום נדרש לביצוע עפ"י ערימותבאותו חודש 

ימים  5מחויב לביצוע תכנית העבודה שהוגשה אליו עד יהיה בכל מקרה, הקבלן 

 . טרם השירות המבוקש

 

ייתכנו מספר ערמות , עם זאת. בערמות מרוכזות בישוביםשירותי הקיצוץ יבוצעו  10.3

 .באותו ישוב והכל בהתאם לצרכי הרשות ועפ"י הוראות המנהל

 

ה' )ללא -בימים א'  06:00שעות נטו החל מהשעה    8במשמרת של  תבוצענה    העבודות 10.4

,באם נדרש(. שעות העבודה לאורך כל השבוע, בימי לישוב  הפסקת אוכל וזמן הגעה  

 ו', ערבי חג וכיוב' יתואמו ויאושרו אל מול המנהל.

 
 פעיל מקצצת. מצוות הקיצוץ יכלול לכל הפחות עובד מיון אחד ו 10.5
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 5 -ס"מ, חל איסור על ריסוק לחלקיקים קטנים מ 5ייעשה לגודל של הקיצוץ  10.6

 ס"מ. 

 
הקבלן מתחייב לטפל בכל ערימה עליה הורה המנהל וככל שהערימה הינה לכל  10.7

 15%גזם נקי.  ככל שבערימה ישנה כמות של פסולת אחרת העולה על    85%הפחות  

ויתעד ולמנהל מטעם האשכול מנפח הערימה, יודיע הקבלן למנהל מטעם הרשות 

 את הערימה. 

 

פסולת שאיננה גזם, ידאג הקבלן למיין את הפסולת  15%ככל שבערימה עד  10.8

והכל עפ"י הוראות  ולהעבירה לכלי אצירה ייעודי הקרוב ביותר לפסולת ברשות

 . המנהל

 
יועמס ע"י הקבלן ויועבר לאתר מורשה והכל , ץ במקוםוצילקגזם גנני שלא ניתן  10.9

 על חשבון הקבלן ועל אחריותו. 

 
, להוביל את הפסולת שאינה ניתנת לקצץ את כל הערימות בשטחהקבלן מתחייב  10.10

 4ורדיוס של  ולהשאיר את שטח הערימה לקיצוץ לפי ההוראות המפורטות לעיל

וכן שלא ללכלך את הכבישים והמדרכות במהלך הובלת  נקי מכל גזם גננימטרים 

 . הפסולת

 
דו"ח כמויות הגזם שהועמסו על . צצת יכלול משקלקציוד העמסת הגזם למ 10.11

מדי חודש ,  יועבר לרשות והאשכולע"י הקבלן    בכל יום עבודה ובכל אתר  המקצצת

 עם בקשת התשלום. 

 
 טח הקיצוץ. בתום פעילות הקיצוץ ישאיר הקבלן את הגזם המקוצץ בש 10.12

 
בהתאם לתכנית העבודה  העבודה נשוא המכרזהקבלן מתחייב לסיים את  10.13

 המפורטת והמסוכמת עם מנהל העבודה. 

 
 ציוד ושירותים  11

 
שינוע רכב , הקבלן מתחייב לספק את השירותים באמצעות מקצצת ניידת 11.1

משקל )לצורך ו, רכב לשינוע הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקוםכמו גם  למקצצת

 . שקילת כמויות הגזם שיטופלו על ידו(

 

כמפורט בסעיף  הקבלן מתחייב כי ברשותו הציוד למתן השירותים המבוקשים 11.2

האשכול יחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעמיד לרשות הקבלן , אלא אם  הקודם
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ציוד של מקצצת ניידת ו/או רכב לשינוע המקצצת, למתן השירותים נשוא מכרז 

 . זה

: םש"ח )ובמילי 1,500,000בעלות של במידה והאשכול יחליט להעמיד ציוד זה 

  , יחולו גם ההוראות הבאות:כולל מע"מ (שקלים חדשיםמיליון וחצי 

 
 ציוד זה יהא בבעלותו של האשכול;  11.2.1

השירותים נשוא מכרז זה יכללו גם תחזוקת הציוד על ידי הקבלן לרבות  11.2.2

 תקופת ההתקשרות;שמירתו בשטחו של הקבלן במשך כל 

 ;ירת הציוד ואחזקתוחוזה חכהקבלן יידרש לחתום על  11.2.3

 500,000בסך של    בגין הציוד לאשכולנוספת  הגיש ערבות  הקבלן יידרש ל 11.2.4

  . ש"ח

 

יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן  במסגרת הסכם זהכל רכב שיעבוד  11.3

 )מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל. 

 

יהיו וכן כל רכב לשינוע הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקום,  מקצצתשינוע לרכב  11.4

המערכת תהיה מחוברת על חשבון הקבלן.  GPS)מערכת איתור )ב יםמצויד

תקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של וה ים ברשות ובאשכולהמנהל ילמשרד

)איתוראן או שווה ערך(, יינתן  הרכביםיובהר כי, הקוד למערכת איתור הקבלן. 

במסגרת הסכם זה. המערכת תאפשר  לעבודת הקבלןלמנהל כבר ביום הראשון 

 ימי עבודה אחורנית.  90מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה של המערכת, לפחות 

 

יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה(   במסגרת הסכם זה  עבוד  כל רכב של הקבלן שי 11.5

איסוף פסולת שתהיה פזורה או פסולת שנותרה לאחר פעולות המיון לצורך 

   והקיצוץ בזמן ביצוע העבודות.

 
כל כלי הרכב של הקבלן העובדים במסגרת מכרז זה יגיעו לאזור העבודה כשהם  11.6

 ריקים מכל פסולת, נקיים ושטופים. 

 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע התעופפות ו/או נפילה של פסולת בשעת  11.7

הטענת הפסולת אל תוך הארגז ובעת נסיעת הרכב והוא מתחייב לנקות ולאסוף 

 . או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה מיד כל פסולת שנפלה

 רציפות העבודה  12

 
הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות  12.1

ניהם: פיקוד העורף, הג"א יחירום, וזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים וב

 ומשטרת ישראל והנספח המצורף. 
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ה, לרבות שירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרהאספקת   12.2

  .מתח בטחוני, שביתות והשבתותעולמית, ארצית או מגיפה בתקופות מלחמה, 

הקבלן מתחייב   בביצוע הסכם זה, ועל כןובפרט  ברציפות  מתחייב כי יעבוד  הקבלן  

בלתי נפרד  , וכחלקםכסדרהשירותים המבוקשים  אתיתן בכל מקרה להמשיך ול

עיכוב, ביטול או  מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל

 אספקת שירותים אלו. התקין של ך פגיעה במהל

סוך סכ  אמור לעיל, מובהר במפורש, כי גם במקרים של שביתה ו/אוהלגרוע ממבלי  

לספק את להמשיך  עבודה כלשהו ו/או היעדרויות של עובדים, מתחייב הקבלן

 השירותים כמתחייב בהסכם זה. 

 

יהא ידי הקבלן, אספקת השירותים המבוקשים על בכל מקרה של הפסקת  12.3

שלישי אחר  באופן מידי לידי כל צדהאשכול רשאי להעביר את ביצוע הסכם זה 

לעיכוב או ביטול  ותר בזאת על כל סעד זמניועל חשבונו של הקבלן. הקבלן מו

חלוקים בעניין ביטול ההסכם  כאמור, לרבות במקרה שהצדדיםהאשכול החלטת 

 ו/או התמורה המגיעה לקבלן. 

 

שירותים חיוניים בחירום, שהשירותים המבוקשים הינם  הקבלן מצהיר כי ידוע לו   12.4

למתן שירותים  לעשוי לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעאשכול שה וכן

הרשויות המוסמכות אחד  קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י

  :מהחוקים הבאים המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר

שעת  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות 12.4.1

 . 1973 -תשל"ד (סמכויות מיוחדות)חירום 

ההתגוננות  ג לחוק9בעורף כמשמעותו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד  12.4.2

 . 1951 -האזרחית, תשי"א

 א לפקודת 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  12.4.3

 . 1971 -, תשל"א(נוסח חדש)המשטרה 

 .הממשלה לחוק יסוד 38כרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ה 12.4.4

ו/או  1967 -עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, עשויות לחול הוראות חוק שירות 

הרכב של  הוראת כל דין רלבנטי אחר, על העבודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי

זכאי לכל פיצוי או  הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות, ומבלי שהקבלן יהא

בכל מקרה יובהר כי הקבלן יפעל  .בגין כל האמור אשכולתוספת תשלום מה

 לנספח המצורף. בשעות חירום בהתאם
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   מעביד-העדר יחסי עובד 13

משמש ספק עצמאי הוא בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה מצהיר, כי קבלן ה 13.1

לבינו ו/או לבין כל אדם אחר, ו/או הרשות בין האשכול  ובלתי תלוי, וכי אין

 המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. 

הקבלן מצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו  13.2

עפ"י הסכם זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול  

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית  עביד".מ-והרשות כל יחסי "עובד

והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו 

לקבלן עצמו ו/או לעובדיו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י 

 הסכם זה. 

השירותים הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע  13.3

את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי ולספק  המבוקשים, לפי כל דין המוטל עליו,  

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר הקבלן  13.4

צאות עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הו

נסיעה למקום העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר 

ידו במלואם -ההוצאות, הסיכונים והאחריות, יחולו עליו בלבד וישולמו על

ו/או   אשכולוה  -  עפ"י דין והסכמים ו/או הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה  ובמועדם

 לכך, בכל אופן וצורה.  םאחראי יוהילא הרשות 

רה כשלהי של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. לפי דרישת האשכול הפ

ימציא הקבלן לאשכול ו/או הרשות מדי פעם, אישור רואה החשבון שלו בדבר 

 ביצוע התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל.

שניהם או   בגין כל תובענה שתוגש כנגד  ו/או הרשות  האשכולישפה מיד את  הקבלן   13.5

ו/או קבלן  , שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הם, או כנגד מי מטעמאחד מהם

 של אדם המועסק על ידו לבין החברה, ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף  13.6

ו/או של אדם המועסק  הקבלןבידו של מע והינו/או הרשות  אשכולמוסמך, כי ה

האשכול ו/או הרשות לשפות מיד את קבלן על ידו ו/או הפועל מטעמו, מתחייב ה

בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות   הםבגין כל הוצאה או נזק שייגרם ל  ו/או שניהם

 בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
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ע מהן, ולא יתפרש כמטיל ולא לגרו  קבלןהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה 13.7

 . קבלןכלפי האנשים המועסקים על ידי האשכול חובות או אחריות כל שהם על ה

 ו/או הרשות אשכולהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה 13.8

-)ככל שישנם כאלה( ו/או על  קבלןידי עובד של ה-ובין אם תועלה על  הקבלןידי  -על

 .או יורשיו ו/או צד ג' אחר/ידי חליפם ו/או עזבונם ו

 

 ביקורות  14

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין  14.1

פיקוח ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, 

בין היתר, אישורים על תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי 

של העובדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך רלוונטי אחר שכר 

 הנדרש ע"י המזמין.

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין,  14.2

ו/או מי מטעמו, יהא רשאי  לרבות מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת

המזמין להעביר את המסמכים כאמור לאותו גורם וכל מסמך ממסמכי 

ההתקשרות עם הקבלן וחתימת הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמתו למתן כל 

 מידע או מסמך הנוגע להתקשרות בין הצדדים לצד ג' מוסמך לבצע ביקורת.

ם המועסקים ע"י המציע, ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדי 14.3

וכן למינהל  לאשכול ו/או הרשותיועברו כל הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים 

 ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. 

יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב  30לא יאוחר מתוך  14.4

הקבלן להמציא למזמין תצהיר בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים 

וט תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במלואם, לרבות פיר

קבלן ויאושר ע"י רו"ח של ה הקבלן הזוכה במידת הצורך. התצהיר יחתם ע"י 

 . הזוכה

מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום 

 . המגיע לקבלן, ככל שמגיע, מאת המזמין

עיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם למען הסר ספק, אין באמור בס 14.5

להסכם ו/או ויתור כלשהו של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין 

 ע"פ תנאי ההסכם וכל דין.
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 תמורה ה 15
 

תשלומים כאמור מדי חודש  האשכוללו ישלם תמורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה 

)__________ ₪, ובמילים: עפ"י מכפלת המחיר  על בסיס הצעתו של הקבלן,

בתוספת , באותו חודש ע"י הזוכה פועלב שבוצעובימי עבודה  _______________שקלים חדשים(

תקורה  ובניכוי , לפי בקשת התשלום שתאושרהתמורה עבור שירות נוסף שסופק באותו החודש

 . מהחשבונית בתמורה לדרישת תשלום מהאשכול  לאשכול, אשר תנוקה בכל חודש 5%ע"ס 

)להלן   מע"מ כחוק בשיעורו נכון ליום הנפקת החשבונית בגין מתן השירותים.  לסכומים אלו יתווסף  

 "(.התמורה" -

 

 תוקף ההסכם 16
 

. "תקופה ההסכם"( -)להלן שנים מיום החתימה עליו  3תוקפו של הסכם זה הוא למשך 

 להאריך את תוקף החוזה בשתי תקופות בנות שנה כל אחת, םרשאי ויהי והרשות האשכול

וכל זאת בתנאי שתוקף הבלעדית. דעתן על בכולה או בחלק ממנה, )"תקופות האופציה"( 

חתימת ההסכם הראשוני של האשכול עם הקבלן, מיד שנים מיום  5ההסכם לא יעלה על 

  וללא קשר למועד הפעלתו מול רשות מסוימת.  –עם זכייתו במכרז 

יובהר כי, ועדת המכרזים של האשכול יכולה לקבל החלטה לפיה, תוקף ההסכם ייכנס 

 לתוקפו ביום החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית. 

 
 תנאי התשלום 17

 
 פירוטבכל חודש,  1 -ב ולמנהל מטעם הרשות מטעם האשכול הקבלן יגיש למנהל 17.1

. "(ת התשלוםשבק)להלן: " ביחס לתשלומים המגיעים לו עבור החודש החולף

, ויצורף לו דו"ח כמויות : מיקום, תאריך וכיוב'החשבון יכלול את פירוט העבודות

 . פסולת הגזם שהועמסה על המקצצת וקוצצה

 שבוצעו בפועל. ימי העבודה מובהר בזאת כי, התשלום יהיה לפי מספר 

 

, בקשת התשלוםבשיתוף המנהל מטעם הרשות את  יבדוקמטעם האשכול המנהל  17.2

 10תוך עם או בלי תיקונים, ו לקבלן כאמור במפרט, עם או בלי תיקונים, ויעביר

 ימים ממועד הגשתה. 

 
 3לאשכול חשבונית והאשכול יעבירה תוך  יגיש הקבלן  ,  בקשת התשלוםעם אישור   17.3

 45שוטף +    האשכולהתשלום המגיע לקבלן ישולם לו ע"י  האשכול.  לגזברות    ימים

 . האשכולגזברות קבלת החשבונית בימים ממועד 

 
 איסור המחאת ההסכם ואיסור העסקת קבלני משנה 18

 
השירות נמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את  18.1

העבודות בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות 
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קבלני משנה מטעמו של הקבלן, את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או 

 חלקן. 

 

מראש ובכתב של המזמין  כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור 18.2

 ולהפרת ההסכם על כל המשתמע מכך. יחשב להעברת זכויות אסורה

 
מובהר, למען הסר ספק, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות  18.3

 קבלני המשנה הפועלים מטעמו באופן לא חוקי. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את העבודות  18.4

נשוא ההסכם בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לדאוג לקבלן משנה 

 מראש ובכתב. האשכולשיחליפו בביצוע העבודות, באישור 

להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו  מנהלהאין האמור לעיל כדי לחייב את  18.5

לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו או חלקו 

לן או חלקן, בעצמו, והקבלן לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות כ

 לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.  והרשות  האשכולרשאיות 

  
 

 טיב ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  19

 
תהא  - תחייבות הקבלן עפ"י הסכם זהקביעת טיב ורמת ביצוע העבודות וה 19.1

בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. קבע המנהל כי העבודות 

מכל תשלום המגיע לקבלן, עפ"י המפורט קנס  או חלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה  

 והמוסכם בחוזה זה ונספחיו. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן  19.2

אינם לשביעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן 

 של ההסכם.  ייחשב הדבר להפרה יסודית, שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה

 

הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע  19.3

העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר 

הפרה יסודית של ההסכם. למען הסר ספק, יובהר כי, אין רשימת ההפרות 

 ת הנ"ל מהווה רשימה סגורה. והיסודי

 
מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובנוסף לה, אם הקבלן לא  19.4

ו/או  האשכול םרשאיימלא התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, 
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, וכל עלויות הכרוכות בכך םלפעול למילוי ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתהרשות  

 , וזאת בנוסף לאמור להלן. 15%ן בתוספת תקורה של יחולו וישולמו ע"י הקבל

 

, 19.3,  19.2,  18.1,  13.4הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים: 19.5

 מהווים הפרה יסודית של ההסכם.  22-, ו19.13, 19.12

 

לבטלו  והרשות האשכול םבמקרה של הפרה יסודית כלשהי של ההסכם זכאי 19.6

לאלתר במשלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן. במקרה של הפרה 

למסור העבודות עפ"י הסכם זה לצד שלישי   םרשאיוהרשות    האשכולו  יהיכאמור,  

בגין ביטול ההסכם והרשות  האשכולולקבלן ולא יהיו כל טענות או תביעות נגד 

 ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו. 

 
כל הפסד  אשכול והרשותלההסכם כאמור לעיל ישלם הקבלן במקרה של ביטול  19.7

כתוצאה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י הסכם   ןאו נזק שייגרם לה

לקבלן אחר לצורך ביצוע העבודות ו/או הרשות  האשכול ושאיזה לכל תשלום בו י

 עד לתום תקופת תחולתו המקורית של ההסכם או כל הארכה שלו.

 
לבטח ההסכם  והרשות האשכולסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על אין באמור ב 19.8

ו/או עפ"י כל דין   עפ"י הסכם זה  אשכול ו/או הרשותלאו לפגוע בכל זכות העומדת 

 בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן. 

 
עפ"י חוזה זה, מוסכם   והאשכול  רשותללי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים  מב 19.9

לפיצויים  זכאית הרשותבין הצדדים כי בגין הפרת החוזה כמפורט להלן תהא 

 מוסכמים:

 
 פיצוי מוסכם  ההפרה 

 ליום עבודה לכל פועל₪  500  שעות איחור( 3 -)מעבר ל אי התייצבות פועלים כנדרש

 כלשהו בהתאם לתכניתרכב מקצצת או אי התייצבות 

 העבודה והוראות המנהל

 רכב ליום.מקצצת/₪ לכל   3000

 לכל שעת איחור ₪ לכל פועל 150 פועל איחור בהתייצבות 

איחור בהתייצבות המקצצת או רכב פינוי פסולת או רכב 

שינוע המקצצת, בהתאם לתוכנית העבודה והוראות 

 המנהל

₪ לכל מקצצת/רכב לכל שעת  300

 איחור

 ערימהלכל ₪  250 . מטר 4ערימה ברדיוס של הפסולת סביב אי איסוף 

 ₪ לכל פועל.  150 עבודה כנדרש מדי התייצבות פועל ללא 

 ₪ למקרה.  350 מפסולת ורוקן התייצבות רכב שלא נוקה
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לפי המפרט ו שאינמקצצת או רכב שינוע התייצבות 

 בחוזה זה: שנת יצור, נפח וכיוב' 

 ₪ ליום לכל רכב 1000

ו/או אי זמינות של טעם הקבלן מעדרות מנהל העבודה יה

מעל שעתיים ביום העבודה עפ"י השעות הנדרשות 

 בהסכם 

 ₪ לכל יום.  500

 ₪ לאירוע. 2000  (ו/או שמנים )תשטיפים רכב הקבלן נזילה של נוזלים מ

איסוף ו/או ניקוי פסולת שהתפזרה ו/או תשטיפים אי 

 30תוך  רכב הקבלן ו/או שמנים שנשפכו או התעופפו מ

 דקות מהמקרה 

 ₪ לאירוע  500

 ₪ למקרה.  500 רכב הקבלן פסולת שהתפזרה מ

פסולת שהושלכה מרכב הקבלן ולא הובלה לאתר מורשה 

 זה(כדין )די בקביעת המנהל לצורך הטלת פיצוי מוסכם 

 ₪ לכל אירוע  5000

פסולת שהובלה לאתר שאינו מורשה כנדרש במסמכי 

 המכרז  

  לאירועש"ח  5000 

ו/או  שלא עפ"י שעות ביצוע השירותים בשעה מוקדמת 

 העבודה שנקבעו ע"י המנהל. 

 

ש"ח לכל שעה )מחוץ לשעות  250

 העבודה(

 לכל יום עבודה ₪  500 ( לא פעילה על גבי רכבGPSמערכת איתור )

 מקרה₪ לכל  3000 הובלת משקל העולה על המותר ברישיון

או אי דיווח על  אי שקילת הגזם המועמס על המקצצת

 שקילה זו 

 ₪ לכל ערימה  350

 ₪ למקרה  1000 למניעת התעופפות פסולת רכב אי כיסוי 

)בגין כל שעה  ₪ למקרה 500 אי מילוי של הוראת המנהל 

 שההוראה טרם בוצעה ( 

ו/או  אי עמידה בכללי הבטיחות אי דיווח כנדרש על 

 גרימת נזק לצד ג' ו/או לרכוש הרשות המקומית

 ₪ למקרה  1500

אי עמידה בכללי הבטיחות ו/או גרימת נזק לצד ג' ו/או 

 לרכוש הרשות המקומית 

 ₪ למקרה  2,500

 ₪ לכל יום  15,000 יגוד להוראות המנהל הפסקת עבודה באופן חד צדדי ובנ

 ₪ לכל יום  1500 אי סיום תכנית העבודה שנקבעה 

אי טיפול בערימה בהתאם לתוכנית העבודה והוראות 

 המנהל

 באותו יום עבודהלכל ערימה  ₪  450

התייצבות רכב ללא הציוד הנדרש לצורך ניקיון סביבת 

 הערימה 

 ₪ לרכב  ליום  350

 ₪ למקרה  1000 התנהגות לא נאותה של עובד מטעם הקבלן 
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 ליום לרכב ₪  500 אי פעילות של  מערכת האיתור  לרכב  

₪ לכל יום עבודה + איסוף  750 תוצר קיצוץ שאינו עומד בתנאי המפרט וההסכם 

מהמקום והעברה לאתר מורשה על 

 חשבון הקבלן. 

שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הטכניות ו/או 

 באיכות הנדרשת ו/או בקצב הנדרש 

 ₪ לכל יום עבודה  1000

  
 

לנכות את הפיצויים מכל תשלום   רשאי  האשכוללמען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,   19.10

הבלעדי של   םלחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתו/או  המגיע לקבלן  

 .  והרשות האשכול

 

הזכות לבטל הסכם זה, עפ"י שיקול דעתו  -בהתייעצות עם הרשות  - לאשכול 19.11

יום לקבלן. במקרה כזה לא יהיו   60הבלעדי ומכל סיבה שהיא, בהודעה מראש של  

 לקבלן כל דרישות, טענות או תביעות כלפי האשכול ו/או הפועלים בשמו או מטעמו

 . ו/או רשויות האשכול

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין  19.12

הפרה האשכול והרשות כאו באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך 

להורות על ביטולו  םרשאייו הי ו/או הרשות אשכולהויסודית של ההסכם זה 

 המיידי של הסכם זה.

 
להודיע על ביטולו  םזכאי יהיו האשכול ו/או הרשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  19.13

הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל   םשל הסכם זה או חלקו על פי שיקול דעת

 אחד מן המקרים הבאים:

למינוי כונס נכסים )זמני  להקפאת הליכים או נגד הקבלן הוגשה בקשה א.

או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא 

יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה  60יבוטל תוך 

 בקשה לאיחוד תיקים.

אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך  ב.

 עיים.שבו

שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת  ג.

 מראש ובכתב. האשכול והרשות

 םשונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעת ד.

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של  האשכול והרשותהסביר של 

 פי ההסכם. הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על
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, כי הקבלן או אדם םהוכחות, להנחת דעת האשכול והרשותכשיש בידי  ה.

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 ו.

 באתר לא מורשה ו/או  שנאספה במסגרת הסכם זההשליך פסולת  הקבלן   ז.

חרג מדרישות רישיון העסק שלו ו/או ניתן פסק דין חלוט כנגד הקבלן 

 בגין עבירות סביבתיות. 

 

את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  נהתבטל והאשכול והרשותהיה  19.14

טרם יקבעו כל סכומי , ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול

בגין ביטול כאמור על פי הוראות  להםהנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים 

מכל תשלום   האשכולההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות כאמור ינוכו על ידי  

יעלה על הסכום המגיע לקבלן עם  האשכולבלן. והיה אם סכום הוצאות המגיע לק

הראשונה, את סכום  ו, מיד עם דרישתלאשכולסיום העבודות, ישלם הקבלן 

 היתרה.

 

ת לסלק ורשאי יהיו האשכול והרשותעל ביטול ההסכם,  הודיעו האשכול והרשות 19.15

ם נמצאים בתחום את הקבלן ועובדיו, וכן את המתקנים ואת כלי עבודתו, ככל שה

, ולנקוט לשם כך בכל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן הרשות שיפוט

את  ם, להשלים בעצמתהבלעדי םעל פי שיקול דעת רשאים האשכול והרשות

ביצועו של השירות שבוטל על ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע 

ן או לגבות מהקבלן את המחיר השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבל

 ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.

 
מאת הקבלן ו  רשאי לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע להאשכול יהיה   19.16

לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר  וכנגד כל סכום המגיע ממנ

הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך 

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום   האשכול והרשותלא רק, אי מילוי אחר דרישת  

ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות 

או מכל סיבה אחרת, ו/או הוראות שניתנו על ידי המנהל ו/בהסכם זה  מפורטותה

 בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.

 
למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת  19.17

אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך  האשכול והרשותלרשות 

להשתמש באמצעים אחרים מהאשכול והרשות ונע ולהפר את ההסכם ואיננו מ

 במקרה של הפרת ההסכם. םהעומדים לרשות
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על פי הסכם זה לאשכול והרשות מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  19.18

ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו 

, אך לא םרשאי יהיו האשכול ו/או הרשותבשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, 

, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך יםחייב

לעובדים או  ששולםקבלן את המחיר הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מה

 .15%בתוספת תקורה של  לקבלנים בגין העבודות

 

 מיסים 20

 
כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות  20.1

ינכה  האשכוליחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  -ו/או על העסקה לפי הסכם זה

לנכות לפי כל דין )לרבות מיסים, שעליו מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים 

 כתשלום לקבלן.  יחשבו וסכומים אלו ילזכאי, יעבירם היטלים ותשלומי חובה( ו

 
נכה מכל תשלום י האשכולמבלי לפגוע באמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידוע לו ש 20.2

שישולם עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים 

, אשכולללנכותם במקור לפי דין, אלא אם ימציא הקבלן  חייב יהיה  האשכולש

"ל, הוראות בכתב של פקיד שומה או רשות מוסמכת לפני תשלומו של כל תשלום כנ

 אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור. 

 
 אחריות ושיפוי  21

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק  21.1

שייגרם לתשתיות הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר 

שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או 

נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל בקשר אליהן, בין אם נגרם על ידו, בין אם 

 -הנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם 

למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את  -אם יגרם 

המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או 

יעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא עלול לשלם בקשר לפג

בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל 

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד 

 אחרים.

עובדיהם וכל הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה  21.2

הפועלים מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב 

ביצוע עבודה, והוא מתחייב לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות 

כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן 
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לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה  בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול

או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין 

 לכל תרופה או סעד אחרים.

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעין  21.3

ל הבנוי ו/או חקלאיים ו/או במקרקעין הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכ

הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים המצויים על 

המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במישרין ובין 

בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין אם 

י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון נגרמו על ידו, בין אם נגרמו על יד

 למרותו.

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן  21.4

במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן 

בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה 

גין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או ב

 על פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין  21.5

 ו/או  צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,

בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י 

עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו לכלי רכב 

 ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה. 

אמור ו/או הקבלן ישא לבדו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כ 21.6

 בהשבת המצב לקדמותו. 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין  21.7

בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו 

הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, 

ר וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן אובדן או נזק כאמו

בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כאמור 

זדון ו/או פלילי של לעיל לא תוגבל עקב נזק למזמין ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה  

 מי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו.

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן  21.8

ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם 
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 תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים  שותאשכול ו/או הרבמידה שהיה על ה 21.9

במילוי הקבלן אחר הוראות כל דין לרבות, אך לא רק, ניקיון, תברואה, בטיחות 

בעבודה, והגנה על איכות הסביבה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או 

להסרת הפרעה או מפגע או  האשכול ו/או הרשותעקב אי נקיטת אמצעים על ידי 

ר, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש מטרד כאמו

לקבלן, מדי על אחר גרימת הנזק והקבלן מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום 

 האשכול  ו/או הרשות.האמור שנקבע על ידי 

מכוח הסכם  אשכול ו/או הרשותמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים ל 21.10

לא בוצע השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את זה או מכוח כל דין, אם 

רשאים  יהיו האשכול ו/או הרשותהקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, 

האשכול ו/או או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את  םלבצע את העבודה בעצמ

, בתוספת בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל  םונזקיה  םעבור הוצאותיה  הרשות

. חתימת המנהל על החשבון תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא 15%תקורה של 

 יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

 ביטוח  22

 
איגוד אשכול המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא:   22.1

ו/או יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של האיגוד אשכול נגב מערבי 

 .מי שמקבל שירותים מהאיגוד ו/או גופים קשורים לאיגוד

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  על 22.2

 פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.-יהיה אחראי על

ת עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישו 22.3

הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני 

ההתקשרות בין הצדדים. הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי  22.4

תן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת המזמין  בגין כל נזק או אבדן שני

 שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  22.5

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק  12קיום ביטוחים המצ"ב כנספח 

בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי 

מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים 
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וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד 

 שלישי.

פר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את ה 22.6

זכויות המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי 

ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע 

 ר.מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמו

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  22.7

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

על   רשותהו ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת המזמין 14 22.8

את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות   ולרשות  ההסכם, ימציא הקבלן למזמין

ידי חברת -סכם זה, כשהם חתומים עלבהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי ה

 .ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים

הביטוחים ו/או ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום  14 22.9

אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת  ולרשותלמזמין  יא הקבלןבפוליסות, ימצ

 .ביטוח נוספת

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל,  22.10

אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין 

המצאתם לידי אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, ו

המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו 

 וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום  22.11

הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם 

זמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על או אי בדיקתם על ידי המ

 פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות  22.12

המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי 

 סודי וכיוצ"ב.

כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן   מוצהר ומוסכם בין הצדדים 22.13

את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות 

על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 

 הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
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וסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על מוצהר ומ 22.14

פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין 

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  22.15

 או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. בפוליסת ביטוח 

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן  22.16

למזמין את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על 

ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא 

 כם.ההס

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או  22.17

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 

מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע   אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור

 נזק בזדון לקבלן.

שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול  22.18

 .המזמיןאת 

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח  22.19

  .אחריות מעבידים

פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע בנוסף לביטוחים לעיל, יסדיר הקבלן  22.20

 .אחר אשר ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  22.21

יחולו על הקבלן. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים 

לפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כ

המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן הינו 

ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או 

א רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ול

תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של  60רשום לידי המזמין  לכל הפחות 

 הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות  22.22

בוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח שי

לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה 
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. שימוש מזמיןלביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות ה

 .במכשירי הרמה

 :הרחבי שיפוי 22.23

בגין  מזמיןהרחבת שיפוי לטובת ה יכלול, שלישיצד ביטוח אחריות כלפי  22.23.1

סעיף "אחריות  יכלולו הקבלןאחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של 

ולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד צ

 .מיחידי המבוטח בנפרד

באם תחשב כמעביד  מזמיןם יורחב לשפות את הביטוח אחריות מעבידי 22.23.2

 .ןשל עובדי הקבל

וליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח גבולות האחריות בפ 22.24

₪. ביטוח אחריות מעבידים   2,000,000  –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

  הקבלן.הפוליסה של ,כפי 

 'הפוליסות למעט ביטוח אחריות מקצועית, תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט 22.25

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

ו/או לערוך  הקבלןקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  הקבלןככל שלדעת  22.26

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  הקבלןביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך 

 .כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל

לשנות את הסדרי הביטוח  רשאיםיהיו  המזמיןו/או יועץ הביטוח של המזמין  22.27

 לקבלן.יום מראש    30חוזה זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  הנדרשים ב

באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו  22.28

 באישור קיום הביטוחים ובפוליסות הביטוח.

כלשונן ומבלי  הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח 22.29

לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 

בפוליסות הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות 

 הביטוח בעת הצורך.

בחוזה זה, ולאורך כל תקופת החוזה, מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום  22.30

הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. למלא אחר כל  הקבלןמתחייב 

חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה חלה החובה על פי החוק ועל פי  הקבלןעל 

ו מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צווי

 .ותקנותיו
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יובי על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מח הוראות סעיף זה )ביטוח( 22.31

חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר  מזמיןחוזה זה, או כדי להטיל על הלפי  הקבלן

ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה 

קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך שלא היו  מזמיןכלשהן כלפי ה

 .( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידומזמיןכדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה

 .עיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזהה של סעיף זה ) סהפר 22.32

 ערבות ביצוע 23
 

₪.  100,000יחליף הקבלן את ערבות ההגשה במסמך ערבות ביצוע ע"ס הכרזה על זכייה, עם 

 ערבות זו תהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם. 

 

להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן, עם חתימת הרשות הראשונה ו

"ב. ערבות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצ האשכוללידי בנוסף ימסור הקבלן 

 עלות הוצאת הערבות תחול על הקבלן. 

 

והיא תהיה  מהיקף ההתקשרות עם הרשות 10%תהיה בסך של הנוספת הערבות הבנקאית 

 אותה עת. הידוע ב צמודה למדד

הערבות  תוקף הערבות יהיה לשנה אחת והקבלן ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפקיעת תוקף

פירעונה. הערבות הבנקאית הנ"ל  האשכול ידרוש –של השנה הקודמת. לא חודשה הערבות 

 עובר לחתימת הסכם זה. אשכוללתימסר 

 

 , בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם. נוספת כאמוריובהר כי, הקבלן יספק ערבות 

 

 פרשנות ההסכם  24

 מסמכי המכרז ותשובות להבהרות, משלימים את האמור בהסכם זה ונספחיו.   24.1

האשכול ו/או הוראות הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין   24.2

 מי מרשויות האשכול, בין אם נחתם ו/או נקבע מכוח התנהגות הצדדים.  

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו,  24.3

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

פקות, מכל מין מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נ

 וסוג. 

 הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי של הקבלן. 24.4

 
או  , הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכםשום ויתור, אורכה 24.5

לא ייחשבו כוויתור על ו/או הרשות  האשכולהימנעות מפעולה במועדה מצד 



ברשויות אשכול נגב מוניציפלי  מתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני 15/2020מכרז פומבי מס' 
 מערבי 

 

 

 

 ______________________ חתימה וחותמת המציע:                 79מתוך  51עמוד 

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

 

ויתרו , אלא אם כן ידםעפ"י ההסכם ולא ישמשו כמניעה לתביעה על הם זכויותי

 באופן מפורש ובכתב.  םעל זכויותיה האשכול ו/או הרשות

 

סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה לבית  25

 .דרוםלבית משפט המחוזי מחוז או   בבאר שבע משפט השלום

 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:  26

 

 רשויות נגב מערבי: _______________________________ אשכול

 

 הרשות המקומית:_____________________________________

 

 _________________הקבלן: ___________________________

 

שעות  72מכתב שיישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ייחשב כאילו נתקבל אצל הנמען  27

 לאחר מסירתו במשרד הדואר. 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

______________________  ___________________     _________________ 
 הרשות המקומית                            הקבלן                                                                  האשכול      
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 מפרט טכני -מסמך ה'
 

 הגדרות  -פרק א'

 

 . אשכול רשויות נגב מערבי -" האשכול"

 

המהווה חלק בלתי שהתקשרה בהסכם בנוסח  , מבין רשויות האשכול,  הרשות המקומית  -"  "הרשות

 . נפרד ממסמכי מכרז זה

 

 . אשכול רשויות נגב מערבי ו/או הרשות -"המזמין"

 

מנכ"ל הרשות המקומית המזמינה ומנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי שנקבע  – "המנהל"

 טעמם לרבות מנהל מערך הפסולת, מנהל מחלקת תברואה / שפ"ע וכיוב'. מ

 

 אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.  - "המפקח"

 

 . לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים -"הקבלן"

 

מי שנתמנה מטעם הקבלן כאחראי מטעמו על ביצוע העבודות או כל  -"מנהל העבודה של הקבלן"

  חלק מהן ובלבד שנתמנה מטעם הקבלן ואושר מראש ע"י המנהל. 

 מסך נפח הערימה.  %85עור שליגזם נקי בש -"גנני "גזם 

 

גזם גנני / עירוני, פינוי   מיון פסולת שאינה גזם בערימות, קיצוץ נייד של ערימות  –  "עבודות קיצוץ"

גזם שאינו ניתן לקיצוץ במקום לאתר מורשה ומאושר לצורך טיפול, כמו גם העברת פסולת שאיננה 

 גזם לכלי אצירה קרוב ברשות. 

בפסולת טיפול ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לקליטה ומורשה  אתר -""אתר מורשה לטיפול

 גזם. 

  הרשות ו/או האשכול.  ישתוגש לקבלן ע"תכנית עבודה  -"תכנית העבודה"

 

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של  2 – "חג" או "מועד"

, אירועים של הרשות בין פסח, שביעי של פסח, שבועות, חגי העדה המוסלמית, הדרוזית והנוצרית

", פתיחת שנת לימודים, אירועי קיץ, יום אם קבועים או חד פעמיים כגון: פסטיבל "דרום אדום

  העצמאות וכיוב'.
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 פרק ב': פירוט השירותים 

 

  השירותים המבוקשים נשוא הסכם זה : .1

 . מיון ערימות לטיפול, ככל שיש צורך במיון .1.1

 רשות לפי הנחיות המנהלה בשטחגזם גנני ערימות של באמצעות מקצצת ניידת קיצוץ  .1.2

 וכמפורט להלן. 

 לאתר מורשה לטיפול. )לרבות גזעים(  גנני שלא ניתן לקיצוץ במקוםגזם הובלת  .1.3

 ס"מ( בשטח לצורך שימוש הישוב/ הרשות.  5 -השארת החומר הקצוץ )בגודל של כ .1.4

 ."העבודות" ו/או "השירותיםלהלן : "

זאת,  עם אינה ידועה בשלב זה. , אצל המזמין, כמות הגזם הגנני הנדרשת לקיצוץ במקום .2

 גזם )לרבות השירותים המבוקשים לעיל(ההמועצה האזורית אשכול מבצעת את פעילות קיצוץ  

כמות זו כי  יובהר בחודש. עבודה ימי  15ובממוצע מבצעת  )מספר שנים(מזה תקופה ארוכה 

 אינה מחייבת בשום צורה ואופן את המזמין.

 
של השירותים המבוקשים באותו חודש מדי חודש תעביר הרשות לקבלן את תכנית העבודה  .3

ובכל מקרה, הקבלן מחויב לביצוע תכנית העבודה . עפ"י ערימות / ישובים / יום נדרש לביצוע

 ימים טרם השירות המבוקש.  5שהוגשה אליו עד 

 
זאת, ייתכנו מספר ערמות באותו ישוב שירותי הקיצוץ יבוצעו בערמות מרוכזות בישובים. עם  .4

 .והכל בהתאם לצרכי הרשות ועפ"י הוראות המנהל

 
 שעות עבודה נטו מרגע ההגעה לערימה הראשונה. 8יום עבודה של הקבלן יהיה  .5

 
 מנפח הערימה.  85%הקבלן יטפל בכל ערימה שהגזם הגנני בה יהיה לפחות  .6

 
זם, יודיע הקבלן מיידית למנהל מטעם פסולת שאיננה ג 15% -ככל שהערימה תכיל יותר מ

 . כי אינו יכול לטפל בערימה מסיבה זו, ויתעד את הערימה הרשות ו/או האשכול

 
, ידאג הקבלן להעמיסו ולהובילו לאתר ניתן לקיצוץ במקוםגזם שלא  וככל שבערימות יהי .7

יוגש שנשקלו בכניסה לאתר, דו"ח כמויות הגזם מורשה לטיפול בגזם על אחריותו וחשבונו. 

 לרשות והאשכול עם בקשת התשלום החודשית.

 
מנפח הערימה, יידרש הקבלן לבצע  15%ככל שבערמה תהיה פסולת שאיננה גזם בנפח של עד  .8

באמצעות עובדיו מיון של הערימה במקום. פסולת שמוינה ואיננה גזם תועבר לכלי אצירה 

חל איסור להשאיר פסולת זו רשות המקומית. ייעודי לסוג הפסולת הרלוונטי, הקרוב ביותר ב

 בשטח. 
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 ס"מ.  5 -לחלקיקים קטנים מ ס"מ. חל איסור לריסוק הגזם 5 גודל של לייעשה הגזם קיצוץ  .9

מטרים סביבה    4הקבלן ישאיר את הגזם המקוצץ בשטח הקיצוץ, ואת שטח הערימה ורדיוס של   .10

 נקי מכל פסולת.   -

 הקבלן יבצע את העבודות תוך מיזעור ההשלכות הסביבתיות כגון: אבק, רעש, ריח וכיוב'.  .11

 

כל אחת מהרשויות תהיה רשאית להגדיל ו/או להקטין את תכנית העבודה באופן קבוע או  .12

נוספים, ימי קיצוץ למען הסר ספק, הרשות ו/או האשכול רשאים להוסיף . מסוימותלתקופות 

של כל הרשויות והקבלן יידרש להתאים את התשומות בהן  המוניציפליככל שיידרשו בשטח 

 כנית העבודה ועפ"י הוראות המנהל. ו, בהתאם לתהעבודותביצוע יעשה שימוש לצורך 

 

 עבודה ימי  22יובהר כי, ככל שתוכנית העבודה שתוגש ע"י כל רשויות האשכול תעלה על  .13

מקצצות ניידות, ובכל אופן יעמיד  2בחודש יידרש הקבלן לביצוע העבודה באמצעות לפחות 

 בחודש.  עבודה ימי  22 -ות להמותאם לפחהקבלן מערך לקיצוץ בשטח, הובלה וכיוב' 

 
תתבצענה בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים( והכל עפ"י הוראות המנהל ועפ"י  העבודות .14

תכנית עבודה שתאושר ע"י המנהל. יובהר כי, למנהל הזכות הבלעדית לשנות את ימי ושעות 

 ה ימים מראש.חמישעבודות בהודעה בכתב הביצוע 

 

מאושרת עבודה , מחייבת הסכמה מראש ובכתב של המנהל. תכנית העבודהבתוכנית כל שינוי  .15

 מחייבת את הקבלן ועל הקבלן לפעול על פיה ולסיים את תכנית העבודה בכל אחד מהימים. 

 :עובדים וציוד לביצוע השירותים

 .צוות הקיצוץ יכלול לכל הפחות עובד מיון אחד ומפעיל מקצצת .16

כולל משקל כמפורט  מקצצת ניידת יכלול לכל הפחות: הציוד לביצוע השירותים המבוקשים .17

 ."(הציוד)להלן: " , רכב שינוע למקצצת, רכב לשינוע הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקוםלהלן

כוחות סוס ויכולת קיצוץ   150יובהר כי, באשר לציוד, ממליץ האשכול על מקצצת בעלת לפחות   .18

טון שעה. ככל שמקצצת הקבלן לא תוכל לעמוד בדרישות אלה, רשאי האשכול לאפשר   30  -של כ

את ביצוע העבודות באמצעות שווה ערך. עם זאת יובהר כי, ככל שעבודת הקבלן ותוצאותיה 

הרצוי ו/או באיכות הרצויה ו/או הקצב רצוי, יורשה האשכול להורות לקבלן לא יעמדו בגודל 

  יום.  45על הצורך בהחלפת הציוד והקבלן ייעשה זאת בהקדם האפשרי ולכל היותר תוך 

כל רכב שיעבוד במסגרת הסכם זה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר ו/או  .19

 הל. טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנ
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רכב שינוע למקצצת וכן כל רכב לשינוע הגזם שלא ניתן לקיצוץ במקום, יהיו מצוידים במערכת  .20

על חשבון הקבלן. המערכת תהיה מחוברת למשרדי המנהלים ברשות ובאשכול  GPS)איתור )

והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו של הקבלן. יובהר כי, הקוד למערכת איתור הרכבים 

ערך(, יינתן למנהל כבר ביום הראשון לעבודת הקבלן במסגרת הסכם זה.  )איתוראן או שווה

ימי עבודה  90המערכת תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטוריה של המערכת, לפחות 

 אחורנית. 

שהועמסו למקצצת יוגש לרשות הגזם כמויות דו"ח ציוד ההעמסה למקצצת יכלול משקל.  .21

 .החודשית והאשכול עם בקשת התשלום

 
כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות האשכול יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף  .22

 .  ביצוע העבודותבזמן  או פסולת שנותרה לאחר פעולות המיון והקיצוץפסולת שתהיה פזורה 

 
בכל  של רכב שינוע הגזם )שלא ניתן לקיצוץ במקום(הקבלן נדרש לכיסוי מלא של ארגז המטען   .23

 ., על מנת למנוע התעופפות פסולתעות יריעה מהודקת אל דפנות הארגזנסיעה באמצ

העומד בדרישות מכרז  הציוד באחרוחלף י, )לפי הגדרתו לעיל( הציודבמקרה של אי תקינות  .24

 . שעות 24תוך זה, 

 

 שעות העבודה

 שעות עבודה נטו מרגע ההגעה לערימה הראשונה. 8יום עבודה של הקבלן יהיה  .25

  לעיל ומהוראות ההסכם, שעות העבודה תהיינה:מבלי לגרוע מהאמור  .26

 היומית, עפ"י תכנית העבודהועד סיום מיכסת  06:00ה': מהשעה -בימים א' .26.1

 העבודה. 

עבודה ועליו לדאוג לכל היום  יובהר כי, הקבלן נדרש לבצע את תכנית העבודה תוך  

 שעות.  8תוך  -באותו יום התשומות הנדרשות לצורך סיום העבודה 

ועד סיום המכסה היומית ויסתיים לכל המאוחר  06:00בימי ו' וערבי חג: מהשעה  .26.2

יובהר כי, בכל מקרה יסיים הקבלן את תכנית העבודה ביום ו' ו/או . 16:00בשעה 

 ת השבת ו/או החג. בערבי חג לכל היותר שעה לפני כניס

, אלא הנחייה אחרת של 22:00    בכל מקרה, ביצוע העבודות לא יתבצע לאחר השעה .26.3

 המנהל. 

 

 העסקת מנהל עבודה  -ג'פרק 

הכוונה למנהל אחד או יותר מאחד, הכל  "עבודה מנהל"בכל האמור בפרק זה בציון המושג  .27

 עפ"י דרישת המנהל. 

 יובהר כי, המחירים בהצעת המחיר כוללים העסקת מנהל עבודה.  .28
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-06:00מנהל העבודה יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות לאורך כל שעות העבודה )בין השעות  .29

 ( ויבצע באופן רציף פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות. 16:00

במהלך העבודה  מנהל העבודה יהיה זמין לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות .30

 . 22:00בכל יום עד השעה 

, טיפול הקבלן ומנהל העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות והשלמת תכנית העבודה בכל יום .31

הציוד, החלפתו לשינוע מנהל העבודה בתלונות ביום ההודעה מהמנהל, כמו כן יהיה אחראי 

 ותיקונו עפ"י צורך. 

והעובדים המצוותים לכל  הציודהקבלן ינהל יומן עבודה הכולל, בין היתר, את פרטי כאמור,  .32

 . הרישום יהיה ממוחשב.בנוסח נספח יומן העבודה המצורף אחד מהרכבים בכל יום

לדרוש החלפתו של מנהל עבודה מכל סיבה שהיא ובכל עת מבלי צורך   רשאיםהרשות והאשכול   .33

שעות לכל היותר   48לנמק, במקרה זה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו תוך  

 ולקבל את אישור המנהל למנהל העבודה החלופי מטעמו. 
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  1נספח מס' 
 המציע ערבות    

 

 אל:  הבנקאים !                                                                                              

 

 אבקשכם ערבות בנקאית זהה לנוסח זה.

 אליו מגיש המציע הצעה. סכום הערבות ימולא עפ"י סוג הפסולת 

 מס' בנק: ___________

   מס' סניף: 

    כתובת:

    מיקוד:

    טלפון:

     פקס:

 :לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי

 א.ג.נ

 ערבות בנקאית מס' ________________הנדון:  

 

  ₪חמישים אלף ש"ח) ₪ 50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  .1

הנערב(, בקשר   –סכום הערבות(, שתדרשו מאת: _______________ )להלן    –בלבד( )להלן  

  . באשכול רשויות נגב מערבי לקיצוץ מקומי של גזם 15/2020במכרז פומבי  להשתתפות 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  .2

 בתנאי ההצמדה שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה 

  2020אוגוסט   חודש"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 

 בחודש שלאחריו )או סמוך למועד זה(.   15 -שהתפרסם ב 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלהלן:

הסכום השווה   –אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם למכפלת ההפרש בין 

המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות, ללא הפרשי הצמדה.

 

כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא מיידית לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם  .3

, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, מבלי יעלה על סכום הערבות

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה 

 שיכולה לעמוד לנערב ו/או למי מטעמו ו/או בקשר לחיובים כלפיכם.
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 . )ועד בכלל(  _____________ליום ו תישאר בתוקפה עד זערבות  .4

 

פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו לעיל או באמצעות כל -דרישה עלכל   .5

 ה.סניף של הבנק לא יאוחר מהתאריך הנ"ל, או באמצעות פקסימילי

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב,

 

 

                                 _________________ 
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  2נספח מס' 

 איתנות פיננסית                

 נוסח אישור רואה חשבון

 

 לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי

 

 אישורהנדון: 

 

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

 

 החשבון של הלקוח המשמש כרוא י הח"מ, רו"ח _______________ אנ .1

, החל משנת __________________   ח.פ/ ת.ז )הלקוח( ________________

 _________ ועד היום.

 

הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים _________________ ומאזן  .2

 בוחן לשנת _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 

רים, אנו מאשרים כי המחזורים בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקו .3

 הינם:  בגין הכנסות מעבודות איסוף ופינוי פסולת הכספיים השנתיים של הלקוח 

 

 : ____________ 2017₪שנת  

 : ____________ ₪ 2018שנת  

 : ____________ ₪ 2019שנת  

 

לא עומד במועד הגשת המכרז צו פירוק או צו לכינוס נכסים לקוח כנגד האנו מאשרים כי  .4

 או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן. 

 

לצורך עמידתו של הלקוח   האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח .5

  . ________ במכרז

 

 בכבוד רב,       

      __________________ 

 )חותמת וחתימה רו"ח(        
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  3נספח מס' 

 המלצה וחוות דעת 
 

 לכבוד
 אשכול רשויות נגב מערבי

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 

 מס' תושבים ברשות: ______________  שם הגוף הממליץ: _____________
 

 לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________, אנו מאשרים כי ביצע  .1
 

 שירותי קיצוץ גזם בין התאריכים: __________ ועד _____________ עבורנו 
 

 פירוט שירותי קיצוץ נייד )יש לציין תדירות ממוצעת בחודש בתקופת קבלת השירות( .2
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

ת בחודש בתקופת פירוט שירותי קיצוץ באתר טיפול מורשה )יש לציין תדירות ממוצע .3
 קבלת השירות(

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 ___ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________שם מלא של הממליץ :_________ .4
 

חוות דעת והמלצה על נותן השירות: ____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 חתימה: ______________     ____תאריך: __________
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  4נספח מס' 

 תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים 

 בתצהיר זה, מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל": 

חוק )להלן: " 1999 – לחוק החברות התשנ"ט 268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":

 "(.החברות

 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":

 .1987 –"חוק שכר מינימום"     חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 _ , נושא במשרתאני הח"מ _________________ נושא ת.ז. _______________

)יש למלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ ח.פ.  -______________ ב

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא המציע_______________  )להלן: "

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

בתחום השיפוט קיצוץ מקומי של גזם גנני ההצעה למתן שירותי אני נותן תצהירי זה כחלק מ .1

 . ________נשוא מכרז מס'  רשויות אשכול נגב מערבי,של 

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר  .2

 מינימום והפרשות סוציאליות.

עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל  .3

 בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

______________________                                     ______________________          

 המצהיר                                                                                      תאריך  

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע 

הרתיו כי עליו להצהיר בפני מר _______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהז

 את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

__________________ 
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  5נספח מס' 

 תצהיר העדר הרשעה בחוקי עבודה ואי הטלת קנסות ע"י משרד התמ"ת

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.  .1

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא "המציע"____________________ )להלן:  

( השנים האחרונות למועד חתימת תצהיר זה בעבירה פלילית אחת או יותר 3הורשע בשלוש )

; חוק 1959-מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה, התשי"ט

; חוק חופשה שנתית, 1976-; חוק דמי מחלה, התשל"ו1951-שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

-; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו1954-נשים, התשי"ד; חוק עבודת 1950-התשי"א

; חוק חיילים משוחררים 1953-; חוק החניכות, התשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, התשי"ג1965

; חוק פיצויי פיטורין, 1958-; חוק הגנת השכר, התשי"ח1951-)החזרה לעבודה(, התשי"א

; חוק שכר מינימום, 1995-, התשנ"ה; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(1963-התשכ"ג

וכן הצווים וההסכמים  2002-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב1987-התשמ"ז

 ."(חוקי העבודההקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה )להלן: "

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע ו/או בעל השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה  .2

קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה. ידוע לי,  2 -במשרד התמ"ת בוהאכיפה 

 כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, ייספרו כקנסות שונים.

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית ו/או בעל הזכות  –בתצהיר זה: "בעל שליטה" 

 למנות דירקטורים ו/או את המנהל הכללי בתאגיד. 

 היר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצ .3

____________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור עו"ד/רו"ח

  אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה 

    להצהירבפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 ת תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.א

 

 ____________________ 

 עו"ד / רו"ח  
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  6' נספח מס
 לכבוד

 אשכול רשויות נגב מערבי
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמותהנדון : 
 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________ ואני מכהן בתפקיד 

 _____________ אצל המציע ____________ ח.פ._____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת

 כדלקמן: 

 יר מטעם המציע. הנני מוסמך/ת לתת תצה .1

המציע ו/או בעלי  _______השנים האחרונות שקדמו לפרסום מכרז פומבי מס'  3במהלך  .2
 .השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו בעבירה פלילית

כל עבירה, לרבות עבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק  –"עבירה פלילית" 
ועבירות  נשוא מכרז זההמציע ו/או עבירה שבוצעה במסגרת ובקשר מתן השירותים 

בתחום מרמה, זיוף, גניבה. למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת 
 ם. קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיי

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.
 

)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
 : מטעם המציע(
    

שם חתימה וחותמת 

של המציע/חבר 

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   

במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 

אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 

בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 

ולאחר שהזהרתי אותם כאמור  בחוק, אם לא יעשו כן,

 חתמו בפני על תצהיר זה.

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר   

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

שהזהרתיו כאמור חתם בפני על לא יעשה כן, ולאחר 

 תצהיר זה.
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  7נספח מס' 

 את המציע בביצוע העבודות נשוא המכרז   מששהציוד שי פירוט 

 

 סוג המקצצת : _____________________
 

 דגם: ________________________
 

 יצרן: ______________________
 

 ________________________שנת יצור: 
 

 הספק קיצוץ בטון לשעה: ____________________________
 

 

 סוג המקצצת : _____________________
 

 דגם: ________________________
 

 יצרן: ______________________
 

 שנת יצור: ________________________
 

 ______הספק קיצוץ בטון לשעה: ______________________
 

 למקצצות / רכבים / משאיות להובלת גזם שאינו ניתן לקיצוץ במקום: שינוע רכבי 

יכולת גרירה/ נפח  דגם  שנת יצור  סוג הרכב 

 אצירה  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

   .הציודיש לצרף לטבלה זו את כל ביטוחי החובה של 
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 8נספח מס' 

 ענייניםניגוד תצהיר בדבר היעדר 

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

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

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

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

 המציע. 

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

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

עולה על עשרה אחוזים בהונו סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק ה

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

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

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .2.2

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

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

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

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

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

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

כול אין לי: בן זוג, הורה, בין חברי מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האש .3.1

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

אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול, קרובו,  .3.2

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

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

 .ככל שמפורט להלן במפורש

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

 האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש. 
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פירוט שם הרשות יש לציין את סוג הקרבה, כולל ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל, 

  רלוונטית, והיא תבחן ע"י האשכול:ה

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 אמת.

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

 .להודיע על כך לאשכול מיד עם קרות השינוי

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

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

 התקשרות ובלבד שההיתר ותנאיו פורסמו ברשומות.

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

       

                  

 _____________________ 

 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 

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

                                                    

    ___________, עו"ד__
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 9נספח מס' 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 

 

אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע 

(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם המציע  -_______________ )שם המציע( )להלן  

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1

 י נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.אנ .2

אשכול רשויות שפורסם ע"י    ________תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס'   .3

   נגב מערבי. 

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,  .4

 ם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.ללא התייעצות, הסדר או קשר ע

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או 

 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

 מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בניסיון להניא  .6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .7

 זו.

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8

כלשהוא  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים .9

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  .10

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 _______ חותמת המציע _____________תאריך _________ שם המציע  _______

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי 
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום 

הה/תה לפי ת.ז. מס' ור/גב' ____________ שז_____________ הופיע בפני מ
_________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את 

 משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 10נספח מס' 

 אל:

 נגב מערביאשכול 

 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הנדון: 

והאשכול ורשויות אשכול נגב מערבי נדרשות לאיסוף ופינוי פסולת לאורך כל  :הואיל 

 השנה ואף ביתר שאת בתקופות בהן הוכרז מצב חירום 

 לפיכך אנו, הח"מ,

 שם הספק/קבלן: _____________________

 ת"ז/תאגיד:_____________________מס' 

 כתובת: ___________________________

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים  .1

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום.

מוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות ה .2

אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר 

התחייבויותינו שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות 

 בימים ושעות חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת  2התחייבויותינו שבסעיף אנו מתחייבים לקיים את  .3

 בחוזה, ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה  .4

יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה 

 המוקנים לכם בדין.

 באנו על החתום, היום ________________ולראיה 

___________________ 

 חתימה+ חותמת



ברשויות אשכול נגב מוניציפלי  מתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני 15/2020מכרז פומבי מס' 
 מערבי 

 

 

 

 ______________________ חתימה וחותמת המציע:                 79מתוך  69עמוד 

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

 

 11 נספח מס'

 ערבות ביצוע הסכם

  למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני ברשויות אשכול נגב מערבי  

 לכבוד 

 אשכול רשויות הנגב המערבי 

 

"( אנו  )"המציעעל פי בקשת__________________________  ח.פ _____________ להלן : 

)ובמילים: מאה אלף שקלים חדשים(   100,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

מס'   בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז

 ידכם.  -קיצוץ מקומי של גזם גנני, שפורסם על _______ למתן שירותי

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדדבמכתבנו זה: "

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, 

החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________ על פי ערבות זו )להלן: "המדד  

(, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה המדד היסודי"" -להלן ___________ ) שפורסם בתאריך

 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

יום מקבלת דרישתכם   7וךאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ת

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 

כלשהו אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום _____________ ועד בכלל.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: 

   

 ___________________            _________________________                 __________ 
 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

___                    _________________                  _______________ ________________
        תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת    
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 איגוד אשכול יישובי נגב מערבי עם  בהסכםקיום ביטוחים  אישור____15/2020__מכרז מס' 
 למתן שירותי קיצוץ מקומי של גזם גנני מוניציפלי. 

 
 
 

 

 
 לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים –בלבד אשכול רשויות נגב מערבי לשימוש 

 

 

 
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

2019ביט   צד ג'    ,000,0002 צולבת.אחריות  - 302 ₪   
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.  
כיסוי לתביעות מל"ל. - 315  
מבוטח נוסף בגין  - 321

 –מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור.

ראשוניות. - 328  
רכוש מבקש האישור  - 329

 ייחשב כצד ג'.
2019ביט   אחריות מעבידים ויתור על תחלוף  - 309 ₪    

האישור.לטובת מבקש   
מבוטח נוסף היה  -319

וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח.

ראשוניות. – 328  

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה 
טים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפור

במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  
מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

איגוד אשכול  שם:
יישובי נגב מערבי ו/או 

רשויות בתחום 
הטיפול של האיגוד 

אשכול נגב מערבי ו/או 
מי שמקבל שירותים 
מהאיגוד ו/או גופים 

 קשורים לאיגוד
 

 
 שם: 

 
 

מתן שירותי קיצוץ מקומי 
 של גזם גנני מוניציפלי

 

מזמין שירותים☒   
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען : 
 

 מען: 
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. 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 בנספח ג'(:
גינון, גיזום וצמחיה – 017  

 

 
 

 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 13מס' נספח 

 נספח בטיחות כללי 

 הצהרת הקבלן  א. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני 

, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים רשותבשעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה  -הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות

בפני הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, 

וא הסכם זה עפ"י כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נש -קרא את נספח הבטיחות

 -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954 -תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 , נספח הבטיחות והוראות הדין. 1970

 

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 

ונספח הבטיחות  רשותבוהגהות, על פי כל הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח 

 כללי. 

 

 נושאי בטיחות: דגשים  ב.

ת בעבודה, על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחו .1

"( חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954 -לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

"( והתקנות פקודת הבטיחות)להלן: "  1970  -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 על פיהם. 

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם,  .2

וכל אדם ו/או גוף שהוא,  , עובדי הרשותהאשכולמם ובריאותם של עובדיו, עובדי שלו

לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתאם להוראות המנהל ו/או 

 . רשותבהמפקח 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .3

העבודות, בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המיבנים, הציוד והחומרים אשר 

הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך 

 עבודה. את עובדיו בהתאם לפני תחילת ה

מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות  .4

 האשכולהרשות ו/או נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של 
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הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת  םאו מטעמו/

 לים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. העבודה ושאר המועסקים והפוע

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .5

עים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך גזהרה מתאימים ומובנים מפא

בהתאם העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר, לבטח )

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. 

ול בהתאם לתכנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם על הקבלן לפע .6

 לדרישת הדין, הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום. 

 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .7

פגמים או המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא 

 ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

 

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .8

 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

ו/או למניעת פגיעה הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות  .9

באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם 

 להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  .10

מנהל ולמפקח ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי ל

  ., ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(רשותב

מנהל והמפקח לעל הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע  ,  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות  72תוך  רשותב

 אירועים דומים בעתיד.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  ברשותבמידה וימצא המנהל ו/או המפקח  .11

באמצעות המנהל ו/או   האשכול  יוכלהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן,  

ימים   7ע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  המפקח ליתן התראה בנוג

באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את  יוכל האשכולממועד קבלת ההתראה, 

 עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.   והתקשרות
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גרוע משאר הסעדים למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא ל

 במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין. האשכולוהתרופות העומדים לרשות 

 רשותבלמען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות   .12

כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן 

 יו נשוא הסכם זה. במסגרת מילוי התחייבויות

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 

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  .13

תקנות ציוד מגן "  )להלן:  1997-תשנ"ז  ,(ציוד מגן אישי)בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

 "(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. אישי

אשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כ .14

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

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.  .15

באמצעות המנהל ו/או  האשכולוכל יא התחייבויותיו על סעיף זה, במידה והקבלן לא ימל .16

שיקול דעתם הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא לפי והרשות מפקח 

 ימים, להפסיק את עבודות הקבלן.  7מולאה תוך 

  ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד,  .17

צריכים לעבור   מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות",

בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך 

תקינים וכשירים  כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי

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 

הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם , ונספח זה

 וי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. כתוצאה מאי מיל
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מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  .18

המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום 

י הגורמים המוסמכים ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"

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 למפורט בסעיף זה. 

מדי שבוע אישורים של הגורמים  ברשותיא למנהל ו/או למפקח על הקבלן להמצ .19

בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי )המוסמכים 

המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י  (מוסמך וכיו"ב

תקינים וכשירים וללא פגמים ונמצאו המפורטות לעיל הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות 

 או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות 

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב  .20

זה יהיו "ממוגנים המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם 

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 

 א להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. התחשמלות, ולא ניתן יה

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק  .21

 ומגן לעומס יתר.  (פחת)מגן לזרם דלף 

שיון יעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ר .22

ג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסו

שיונותיהם על פי יהקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את ר .בודק וכיו"ב(

 דרישתו. 

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י  .23

החשמל והתקנות על פיו, תקנות קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק 

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק   1990תש"ן  ,  הבטיחות בעבודה )חשמל(

. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953-התקנים, תשי"ג

 כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן. 

שר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על הקבלן יוודא כי עבודות א .24
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 פיו. -פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על

כל   י"מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך עפ .25

 י"פע  האשכולכך. התעודות יוצגו לנציג  דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על  

 דרישתו. 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות  .26

עבודה על )על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

, (תקנות העבודה על גגות שבירים"" )להלן: 1986תשמ"ו  ,(גגות שבירים או תלולים

 ו, שיפועו והשפעת מזג האוויר. בהתחשב במבנה הגג, שבירות

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  .27

 ." גג שביר, "זהירות

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל  .28

. תקנות העבודה על גגות שבירים  "יחגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ

הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור 

 לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו  .29

 אמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. בהתאם להוראות הדין תוך שימוש ב

 . 2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"ז .30

 עבודות בניה 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן  .31

, ובכלל זה 1961-,תשכ"ב(הנדסיתעבודת בניה )בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה 

-תשמ"ח  (עבודות בניה)עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה  

 . תקנות הבטיחות עבודות בניה"(" :)להלן 1988

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים  .32

מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים, 

האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, 

ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור 
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 מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. 

מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, הקבלן, כאשר הינו  .33

ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת 

 סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש. 

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע" י מנהל עבודה כקבוע בתקנות  .34

יחות )עבודות בניה(, ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת הבט

 שלטי אזהרה כקבוע בתקנות הבטיחות )עבודות בניה( ועל פי כל דין. 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין  .35

ת אמצעים נאותים למניעת התפשטות לרבות תקנות הבטיחות )עבודות בניה( ולרבות נקיט

 אש. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך  .36

שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות  "מקום מוקף",

 ". "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף

 עבודות במתקני לחץ גבוה 

תבוצע על פי  (מדחסים, משאבות וכד')על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה  .37

 הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין. 

 גהות תעסוקתית 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו  .38

 יו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסק

בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו 

 נשוא הסכם זה. 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .39

, בתהליך יצור או בכל גורם מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .40

הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על 

 נ"ל. מנת למנוע הסיכונים ה
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 הצהרת בטיחות

 

אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז ___________________ מצהיר  .1

ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי את "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי 

, שמעתי את תדריך הממונה רשותבו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיחות  

 , הבנתי אותם במלואם, אני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. רשותעל הבטיחות ב

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם  .2

 הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלומם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל  .3

ו/או הרשות   האשכולתו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את  האחריות לשלמו

מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי 

תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' 

 דות בהתאם להסכם זה. מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבו

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים  .4

נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על 

מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ 

 ניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. להבטיח מ

להבטחת תנאי בטיחות נאותים והרשות   האשכול  יםהנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס .5

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

תי ע"מ למנוע מפגעים לנושאי הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרו

 ו/או הרשות.  האשכולונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט  .6

ופקודת הבטיחות  1954 -בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 והתקנות על פיהם.  1970 -ש"לבעבודה )נוסח חדש( הת

 
 שם מקבל התדריך: _________________________   חתימה: ________________

 
 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ______________________ )נא לפרט(  

 
 ת.ז/ ח.פ: ___________________________________

 
 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות

 

, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר רשות_____________, הממונה על הבטיחות באני, מר __

 תדריך בטיחות, בנושאים הבאים: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 חתימה: ___________________________   תאריך: ______________________
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 14  מס'  נספח

 הקבלן(יומן עבודה )ימולא מדי יום ע"י 

 שם הרשות: _________  ______________ שם הקבלן

 דף יומן מס'____________ תאריך: __________

 
שמות  אזור עבודה  סוג הרכב  מס' הרכב 

 עובדים ה
כמות הגזם 

  שקוצצה
שעת 
סיום 

 העבודה 

      
      

      

      

 

 : / האשכול הערות והנחיות המנהל מטעם הרשות

 
שהועברה  תלונה 
 לקבלן 

מועד סיום הטיפול  שעת הפניה לקבלן 
 בתלונה 

 הערות 

    
    
    
    
    

 )לרבות ערימות שלא טופלו מכל סיבה שהיא(דיווח הקבלן על תקלות 

 
תקלה שהועברה ע"י 

 הקבלן 
 הערות    מנהלטיפול מטעם ה  מנהלשעת הפניה ל

    
    
    
    
    

 

   :_______________המפקחחתימת 

 חתימת הקבלן:________________
 


