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 להציע הצעות   הזמנה - א' מסמך 

 רקע .1

ערים .א רשויות  מסוג  איגוד  מערבי    מקומיות  אשכול  באחת   "(האשכול" )להלן:נגב  פועל 

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית  אופקים עשרה רשויות מקומיות בנגב המערבי:

מועצה אזורית מרחבים, ה, י לקי  מקומיתמועצה מועצה אזורית חוף אשקלון, בני שמעון, 

שדרות,   נגב,  שדות  אזורית  מועצה  רהט,  הנגונתיבות,  שער  אזורית  )להלן:  ב  מועצה 

 "(.  האשכול רשויות"

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

 . לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המיחזור

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

 חדשים של כלי אצירה    הצבהה ו אספק לבזאת הצעות    מזמין   האשכול ,  התוכנית  במסגרת .ד

, במקומות ציבוריים, בעסקיםהמגורים, במבני משרדים ובמבני ציבור, במבני חינוך,    בבתי

 .  זה להליך  שתצטרפנה  הרשויות עבור שיידרש  וככל

מסגרת    עסקינן .ה כי  במכרז  העובדה  שיסופקו  נוכח  השירותים  או  העבודה  טובין,  פירוט 

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

 עת לעת. בדרך של ביצוע הזמנות מ 

ולכן מובהר בזאת כי אין  ,  עשויה להיות הדרגתיתכנית,  ולת  הצטרפות רשויות האשכול .ו

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

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

 תחולנה הוראות מכרז זה.  –שונים 

יהא  האשכול   לפיו, הסכם מסגרת'( הינו דההסכם המצורף למכרז זה )מסמך  יתר על כן, .ז

 מכרז זה.בהבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות    ופי שיקול דעת-עלרשאי  

אחד   .ח כל  לגבי  הצעתו  יציע  יותר  המציע  המבוקשים או  והשירותים  האצירה  כלי  מסוגי 

, לפי הקריטריונים שיפורטו להלן, לגבי כל  זוכים  והאשכול רשאי לבחור במספר מציעים

 סוג אצירה והשירותים המבוקשים בנפרד. 

ולא תהא כלל  שיכול    –על הצטרפותה לקבלת השירותים לפי מכרז זה  החלטת רשות  עם   .ט

האשכול יפנה בטופס פנייה לקבלת הצעת מחיר    – ותהא במועדים ושלבים שונים  ויכול  

בנוסח   הזוכים  אצירה    5'ד  נספחלספקים  כלי  לגבי  והשירותים המצורף,    ספציפי 

למחיר שהוגש ע"י המציע  מו"מ )התמחרות מתחת  לאותה רשות, ולאחר הליך    יםהרלוונטי 

, האשכול ינפיק הזמנת עבודה לגבי אותה רשות, מול הספק הזוכה הרלוונטי, כפי  במכרז(  

 .  שיפורט בהוראות המכרז להלן
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 .  5%לאשכול בסך  דמי ניהול  המחירים כוללים 

ויודגש, האשכול שומר לעצמו לנהל מו"מ בין המציעים הזוכים, לבחירת הספק הזוכה  

 בכלי האצירה הספציפי נשוא טופס הפנייה.   

יתר על כן, במידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול, בכפוף להנחיה ואישור של משרד  .י

הן תיכללנה הפנים, האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז, ו

 " להלן. רשויות האשכולבהגדרת "

)ב( לחוק איגוד ערים היקף ההתקשרות המצטבר במכרז עומד ע"ס    2ד17בהתאם לסעיף   .יא

 ₪   מיליון 3.7 -כשל 

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

תמורת תשלום של  העברה בנקאית,    הן במשרדי האשכול והן באמצעותלחתום, ניתן לרכוש  

תיאום מראש . בכל אופן, מתבקש  "(התשלוםשקלים חדשים( )להלן: "  שלושת אלפים₪ )  3,000

התשלום  .   info@westnegev.org.ilו/או במייל    073-7269274בטלפון  עם מזכירות האשכול  

 לא יוחזר. 

וכן באתר האינטרנט    האשכול  במשרדיעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום  ניתן ל .3

 .  www.westnegev.org.ilהרשמי של האשכול שכתובתו 

יובהר כי לא ייערך מפגש מציעים. ככל שיחליט המזמין תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט   .4

 של המזמין.  

יום  המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר מידי  - על  אשכול להבהרות יועברו ל   ות שאלות ובקש .5

השעה    20/10/2022חמישי   המייל     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת  12:00עד  לכתובת  וגם 

info@westnegev.org.il   .073-7269274 :טלפוןבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות ב  . 

באתר האינטרנט  ,  12:00עד השעה    27/10/2022חמישי  מיום    תתפרסמנה לא יאוחרתשובות   .6

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

 אשכול.  

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע    תרשאי לת   והאשכול ביוזמת  .7

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

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.  

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

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

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

 פורסמה באתר.  

mailto:liel@cb-law.biz
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לצרכן .8 המחירים  למדד  צמודה  חתומה,  בנקאית,  ערבות  להצעתו  לצרף  ההצעה  מגיש  , על 

חמישים אלף ₪    "₪ )ובמילים: 50,000בסך של  - 1כנספח ב' בנוסח הנספח המצורף כדלהלן, 

רשולטובת  ,  "(  בלבד )להלן: "אשכול  נגב מערבי  פרטיות,  "(.  ערבות השתתפותיות  המחאות 

 .  שטרות וכיו"ב לא יתקבלו

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

 .   כולל 7.2.2023 םהערבות תעמוד בתוקפה עד ליו

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

 תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

יש להגיש בשני  המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים    הצעת את   .9

תיאום  , תוך  האשכול  במשרדיבמסירה ידנית בלבד  במעטפה סגורה      -מקור והעתק    –העתקים  

. על המעטפה יצוין מס'     info@westnegev.org.il  ו/או במייל  073-7269274מראש בטלפון  

 המכרז.  

יאוחר מיום ת  .0012:שעה    7.11.2022שני    ההצעה תוגש לא  תקבל הצעה לאחר המועד לא 

 האמור.

והוא רשאי   שהיאלקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אינו מתחייב  אשכולהיובהר כי  .10

 לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.  

  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים  .11

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

  ו/או הסכמות שונות. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרזו/או אישורים של גורמים אחרים  

  בכל שלב שהוא לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה

הצעתו הכנת  בגין  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  והמציע  במכרז,  הזוכים  עם  ההתקשרות    במועד 

 . וכיו"ב  , עמלה בעבור הפקת הערבותלמכרז

 

 ול אשכהמנכ"ל 

  מר אורי פינטו
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   הוראות למשתתפים במכרז -מסמך ב'  

,  במבני משרדיםבבתי המגורים,    לפסולת מעורבת  כלי אצירהוהצבת    עניינו של מכרז זה הוא אספקת

ידי האשכול עבור הרשויות  -ככל שיידרש על,  במקומות ציבורייםובעסקים,  במבני ציבור, במבני חינוך,  

 .  שתצטרפנה להליך זה

 המכרז נשוא  .1

 הגדרות לצורך מכרז זה: 

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

 לספק הנחיות והוראות.  

מהסוג המפורט  לכלי אצירה  או חלק חילוף    ייעודי לאצירת פסולת לסוגיהמיכל  :  "כלי אצירה"

    .4'דנספח   -המפרט הטכני העונה על בהצעת המחיר, 

   :םנשוא מכרז זה הינ שירותיםהמוצרים וה .2

  :בלבד 4'דנספח לפי המפרט הטכני  חדשים   כלי אצירהוהצבת אספקת   

בטבלת הצעת המשתתף מסמך ג'(. ובכלל    1-6מוצרים מס"ד  אספקת כלי אצירה מסוג עגלות ) .2.1

    כגון מחסן, במרחב האשכול, שייקבע ע"י האשכול פריקת כלי האצירה במקום מרוכזזאת, 

של כלי האצירה    ברחבי הרשות  והצבתם  וטמוני קרקע  מונחי קרקעאספקת כלי אצירה מסוג   .2.2

מקומות ציבוריים,  עסקים,  מבני ציבור, מבני חינוך,  ,  מבני משרדיםבתי המגורים,  בסמוך ל  –

בטבלת הצעת  ,  7-14  מוצרים מס"ד)   האשכולע"י  קבע  ישבמרחב האשכול,  ו/או בכל מקום  

   המשתתף מסמך ג'(.

( תכלול הכנת כל התשתית הנדרשת  11-ו,  8,  7  מס"ד)מוצרים    טמוני קרקעהצבת  בהר כי  וי 

ובכלל זה תיאום תשתיות וקבלת כל האישורים  לרבות חפירה  לצורך התקנת טמון הקרקע  

מבחינת   שנדרש  מה  וכל  חפירה  ההצבה,  לצורך  כדי  הנדרשים  ותוך  טרם  התשתית,  עבודת 

הצבת הטמון, לרבות היתר בנייה מהרשות הרלוונטית עפ"י כל דין לצורך ביצוען של העבודות  

 ואישורן, בכל שלב שהוא בעבודות. 

ו/או    –  אופציונלי .2.3 )יום    15"ד  מס  וצר)מ  עגלות  מסוג  משומשים  אצירה  כלי  איסוףחלוקה 

הזוכה יידרש לאסוף את כלי    הספקך ג'(.  הצעת המשתתף מסמ  בטבלת חלוקה ו/או איסוף(

את כלי האצירה התקולים, ולהעביר לאתרי אחסנה של    למיחזורהאצירה הישנים, להעביר  

 כל אחת מהרשויות את כלי האצירה התקינים, לפי הוראת המנהל.  

כלי האצירה-על  סימון .2.4 כלי האצירה-על:   החדש  גבי  לעין  גבי  בולט  יצוין במקום  , בחזיתו, 

הסביבה" "נרכש   להגנת  המשרד  הסביבה,   בסיוע  להגנת  המשרד  של  לוגו  יוטבע  זאת  ולצד 
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ואשכול רשויות נגב מערבי, )שיהיו בגדלים שווים(. כמו גם "לא למכירה".  יובהר כי לגבי כלי  

אצירה מסוג טמוני קרקע ומונחים בלבד, הסימון הנ"ל יהיה באמצעות מדבקה עמידה לכל  

 מון יהיה לפי המפרט הטכני המצורף. בכל מקרה, הסימזג אוויר. 

יועבר לזוכה נוסח מדויק, והספק הזוכה יעביר דוגמה בהתאם לסוג כלי    בכל הזמנת עבודה

האצירה לאישור בכתב של האשכול, טרם הכנת המדבקה/דגם הסימון וטרם הסימון בפועל.  

ם בו נדרשת  יובהר כי העגלות נדרשות הטבעה ללא קשר לכמות המוזמנת. ובכל מקרה, במקו

 יחידות.   50הטבעה, תהיה הזמנה של מינימום  

  :אופן אספקת המוצרים .3

ייקבעו בפועל בהתאם להזמנות עבודה  , תםהצבהמיקום הספציפי לווסוג כלי האצירה כמות  .3.1

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

הבלעדי ולא יהיה בכך כדי  ו  לפי שיקול דעת י האצירה  כל להגדיל ו/או להקטין את הכמות של  

  ."(ההצעה הזוכה)להלן: " מהמחיר ליחידה שהציע הספקהעלות ל

כל הזמנת עבודה תפרט כמות כלי האצירה, סוג כלי האצירה, מיקומי ההצבות הנדרשים,  .3.2

שנקבע   ליחידה  מחיר  לפי  ההזמנה  ועלות  המבוקש  האספקה  לתהליך  מועד  בהתאם 

 "(. הזמנת עבודה" )להלן:ההתמחרות 

אשכול שומר על זכותו לפצל את היקף ההתקשרות לפי הזמנות עבודה שימציא לספק הזוכה   .3.3

 מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.  

ו/או קבלת    ממועד קבלת הזמנת העבודהיום    45  מקסימום  תוך  ויוצבו  כלי האצירה יסופקו .3.4

אלא אם   המאוחר מביניהם.לפי  ,  מהרשות המקומית ומהאשכולעיצוב גרפי מאושר לביצוע  

 צוין מועד אספקה מאוחר יותר בהזמנת העבודה.  

   מסמכי המכרז: .4

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

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז     -' במסמך 

 השתתפות ערבות  – 1' בנספח  

  אישור איתנות פיננסית   – 2נספח ב'  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 3' בנספח  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית  – 4' בנספח  

 תצהיר מציע על אי תאום מכרז  -  5' בנספח  
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 מידע אודות המציע   – 6נספח ב'  

 הצעת המציע    -'גמסמך 

 נוסח ההסכם ונספחיו:   -ד'מסמך 

 ערבות ביצוע   -1'דנספח  

 אישור קיום ביטוחים   - 2'דספח נ 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודה   - 3'דנספח  

   טכני מפרט   - 4ד'ספח נ 

   פניה לקבלת הצעות מחיר ברשותטופס  – 5ד'נספח  

 טופס פרטי חשבון בנק  – 6נספח ד'  

   :תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

הערבויו .5.1 האסמכתאות,  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  הניסיון,   ת,ההצעה 

בלב במכרז  המשתתף  שם  ועל  המשתתף  של  יהיו  במכרז,  הנדרשים  )למעט    דוהמסמכים 

היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת  .  הלן(רישיון ההובלה כפי שמפורט ל

כוח    -, בצירוף ייפוי  (אדם או תאגיד אחד)למכרז, יגישו הצעה באמצעות אחד מהם בלבד  

אחד   כל  ההצעה.  למגיש  ייחשב  והוא  במכרז,  לייצגם  כוחו  המייפה  חוזר  בלתי  נוטריוני 

 .הסף של המכרזמהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל תנאי 

ומסמכים רש .5.2 אישורים  ומצרפים  התנאים  בכל  העומדים  מציעים  במכרז  להשתתף  אים 

   :כמפורט להלן

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

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 

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

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

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

  המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

 במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות. 

בעל   .ב הינו  תקפיםאישור המציע  חוק  ים  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על   ,

, 1976-התשל"ו(,  ת ותשלום חובות מסאכיפה ניהול חשבונו)עסקאות גופים ציבוריים 

  של המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.ורישומו 

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע מסמכים אלה.  
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יצרן  מציע   .ג ו/או משווק מורשה  שהינו  יבואן  ידו  ו/או  על  כלי האצירה המוצעים  של 

ק אשר ביצע עבודת אספקת כלי אצירה בעבר בהיקפים המפורטים ספו/או   במכרז זה 

 להלן.  

 על המציע לצרף מסמכים תקפים המעידים על כך. 

בעל רישיון  המציע או קבלן משנה המועסק על ידו לצורך הובלת כלי האצירה יהיה   .ד

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

 .  יםכל הרכב

פרטי   הכולל  ההובלה  רישיון  העתק  המציע  יצרף  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת 

 הרכבים. 

הכולל   ,מפרט טכני של כלי האצירה המוצע על ידו במכרז זההמציע צירף להצעתו   .ה

מידות הדמייה תלת מימדית,  שרטוט טכני,  שם יצרן )פרטי קשר(, ארץ ייצור,  בין היתר  

סוגי החומרים ממנו עשוי  כושר עומס )בק"ג(,  ובכלל זאת משקלם,    של כלי האצירה,

של כלי   וכיוצ"ב, העונים על המאפיינים, חלקי החילוף  פירוט מכלולים,  כלי האצירה

ונספחיו,    האצירה  במכרז  גםהנדרשים  ל  כמו  לכלי דוגמא  הניתנת  אחריות  תעודת 

)הצהרה על תנאי האחריות למוצרים וחלקי   האצירה המסופקים לרבות חלקי החילוף

 החילוף(.  

לחלקי החילוף והמכלולים של כל אחד מכלי האצירה המפורטים בהצעתו,  ומחירון  

 כולל עלות עבודה. 

  

אחת   בכלכולל מע"מ  ₪    3,000,000-בהיקף שנתי של לא פחות מ  כספי  מחזורלמציע   .ו

כינוס 2018-2021מהשנים   ו/או  פירוק  ו/או  מחיקה  בהליכי  נמצא  אינו  המציע  וכן   ,

 נכסים ו/או פשיטת רגל.  

נספח בנוסח המצורף כ  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף אישור רו"ח

המפרט את היקף בכל אחת מהשנים האמורות וכן מצהיר כי המציע אינו נמצא   2ב/

 נכסים ו/או פשיטת רגל. בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס 

-2018, בין השנים  בשנהכלי אצירה לפסולת מסוג עגלות,    2,000המציע סיפק לפחות   .ז

לפסולת    6,000או    2021 אצירה  )לספק מסוג  כלי  אלו  שנים  במהלך  עגלות במצטבר 

 המעוניין להגיש הצעה לעניין עגלות אשפה( 

 

המציע כאמור )לפי רשימת  לצורך הוכחת היקף כלי האצירה מהסוג המוצע על ידי  

ליטר, עגלה   240נפח  עגלה ב –ולצורך סעיף זה בלבד   המוצרים במסמך הצעת המחיר(

 .  ייחשבו יחדיו ככלי אצירה מאותו סוג ליטר 1,100עגלה בנפח  ו ליטר  360  בנפח 

 

 ו/או 
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קרקע, בשנה בישראל,   כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני   100המציע סיפק והציב לפחות  

כלי אצירה לפסולת מסוג טמוני קרקע במצטבר במהלך   300או    2018-2021בין השנים  

 שנים אלו )לספק המעוניין להגיש הצעה לעניין טמוני קרקע( 

 ו/או 

קרקע, בשנה בישראל,    מונחיכלי אצירה לפסולת מסוג    100המציע סיפק והציב לפחות  

קרקע במצטבר במהלך  מסוג מונחי  כלי אצירה לפסולת    300, או  2018-2021בין השנים  

 קרקע(. מונחי שנים אלו )לספק המעוניין להגיש הצעה לעניין 

זה,   סף  בתנאי  עמידתו  להצעתו  להוכחת  יצרף  למידע  המציע  באשר  חתום  תצהיר 

שלו  לקוחות  בתצהיר יפורטו שמות כל ה  . 6  בנספח ב'בנוסח המצורף     –אודות המציע  

סיפק  ואילך    2018  משנת הציב  להם  המוצעו/או  אצירה  זה,   יםכלי  במכרז  ידו   על 

שם נציג הלקוח ספקה,  סוג כלי האצירה, תקופת הא,  כלי האצירהפירוט לגבי כמות  ו

שני לקוחות הממליץ, תפקידו ופרטי התקשרות עימו. מתוך רשימה זו, יפורטו פרטי  

 .להוכחת האמור בו לתצהיר זה יצורפו אסמכתאות .שהן רשויות מקומיות לפחות

וכראיה לכך חתם  1976  -מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ח

 המצורף למכרז זה.   3נספח ב' על תצהיר בנוסח 

חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף  

 . 3ב' כנספח "ד בנוסח המצ"ב למסמך זה וע"י ע

קרבה משפחתית לעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית   נעדר  המציע .ט

 .  מאשכול רשויות נגב מערבי

בנוסח המצ"ב  להצעתו תצהיר חתום  יצרף  זה, המציע  להוכחת עמידתו בתנאי סף 

   . 4ב' כנספח למסמך זה 

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז בנוגע  למציע אין   .י

   אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/להצעתם למכרז  

להוכחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך 

   .5ב' כנספח זה 

 .  המציע יצרף להצעתו העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז .יא

 

 .השתתפות כמפורט להלןצרף להצעתו ערבות י המציע  .יב

 

  דרישות פרטים מהמציע: .6

רשאי    אשכולה .6.1 פרטים  יהא  מהמציע  הכספיות  לדרוש  אפשרויותיו  בדבר  נוספים 

לחקור ולדרוש ממציע כל מידע  האשכול יהא רשאי  עמו,    וכתנאי להתקשרות  והמקצועיות 
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יכולת המימון שלו   ו,  ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיות 

זנים  לרבות מא, גם לאחר פתיחת ההצעות. זאת  והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז

יומצא לחילופין מאזן בוחן    2021)ככל שאין מאזן מבוקר לשנת    2018-2021מבוקרים לשנים  

    (.2021לשנת 

. במקרה  ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת  לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   .6.2

להסיק    ת המכרזיםוועדת  בו מציע יסרב למסור מסמך, אישור או מידע כאמור, תהיה רשאי

 .מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

  :השתתפות בות ער .7

בנקאית .7.1 ערבות  להצעתו  לצרף  מגיש ההצעה  פ,  כדין  , חתומהאוטונומית  על  עם  יבת  רעון 

'  כנספח ב, כדלהלן, בנוסח הנספח המצורף  צמודה למדד המחירים לצרכןדרישה ראשונה,  

אשכול רשויות נגב  לטובת    שקלים חדשים(  אלף   חמישים  :₪ )ובמילים  50,000  שלבסך    -   1

הצעה .  המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו"(.  שתתפותהערבות  מערבי )להלן: " 

  ללא צירוף הערבות הבנקאית תיפסל על הסף!

 יודגש, כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז. 

ובכלל בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב   .7.2 יגרום לפסילת    -כל שינוי של תנאי מהותי 

המשתתף. הסכום    הצעת  הצמדת  הערבות,  סכום  יהוו:  הערבות  בכתב  מהותיים  תנאים 

)לרבות סוג המדד וחודש המדד הקובע להצמדה(, זהות בין המציע לנערב, אופן ו/או מועד  

ות הערבות, תקופת תוקף הערבות, מועד פקיעתה,  דרישת האשכול לפירעון הערבות, עצמא

 וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או להגביל זכויות האשכול  ו/או אפשרות פירעון ערבות. 

מנכ"ל  או על פי דרישת  ו/מידת הצורך  . בכולל  7.2.2023  םהערבות תעמוד בתוקפה עד ליו .7.3

,  יום נוספים  90עד  תוקפה של הערבות לתקופה נוספת של  תוארך  ,  או מי מטעמו  אשכול ה

הנערב הסכמת  בקבלת  צורך  עילה  -אי  .ללא  כשלעצמה,  תהווה,  כנדרש  הערבות  הארכת 

 .   לחילוט הערבות

ל  מנכ"הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של   .7.4

ו/או    זהמכרז  , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי  או מי מטעמו  האשכול 

לפיצוי בגין כל    אשכולשל הו  ינהג שלא בדרך מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכות

 עקב ההפרה כאמור.  ו  נזק ו/או הפסד שייגרמו ל

ו/א .7.5 ו/או המחאה אישית  ביטוח  יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת  ו  למען הסר ספק 

המחאת עסק ערב. בנוסף, על המציע לקחת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח של  

 כתב הערבות, וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התואם המצורף למכרז זה.  

 תיפסל   –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  ויודגש,   .7.6

    .בפני ועדת המכרזים על הסף ולא תובא לדיון
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לאחר שייחתם חוזה עם מי   שהצעתם לא נתקבלה, למציעים,בדואר רשום  תישלחהערבות  .7.7

   . כזוכה אשכולשיקבע ע"י ה

 :ביטוח .8

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .8.1

אלא אם אושר  ,  את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנם  אשכול ימציא ל

 בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל   .8.2

יות של  חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספ

 טוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז. יהתאמת הכיסוי הב 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות    –לב המציע    לתשומת .8.3

העתקי פוליסות או תמצית    אשכוליהיה על המציע הזוכה למסור ל ,  "אישור קיום ביטוחים"

ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע  פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן  

 הזוכה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת   .8.4.1

כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 בחשבון בהצעתו. הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו 

הביטוח   .8.4.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

ל שמורה  דעת   אשכולבמכרז,  שיקול  לפי  הערבות    והזכות,  את  לחלט  הבלעדית, 

שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית  

מעצם אי עמידת המציע   ו קים שיגרמו ללדרוש ממנו פיצוי על הנז והעומדת לרשות 

 . ובהתחייבות זו כלפי

 

אישור  יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח    אשכולמובהר בזאת כי ל .8.5

ביטוחים   למוב  (.הסכםל   2'ד)נספח  קיום  כי  שיקול דעת בלעדי שלא להסכים    אשכול הר, 

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

לידי   חתום  המצאתו  ואי  המכרז  ערבות    אשכולהלמסמכי  חילוט  זכייתו,  לביטול  תביא 

 או ערבות הביצוע. שתתפותהה

  הצהרות המציע: .9

והשתתפותו   .9.1 המציע  של  הצעתו  המכרז ,  במכרזהגשת  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה  כמוה 

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

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

  המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
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ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו    ור למציע למחוקאס .9.2

  מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

המציע מצהיר כי מחירון חלקי החילוף אותו יצרף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז יהווה   .9.3

והצעת המחיר,   נפרד מההסכם  יהיו תקפים לכל אורך תקופת חלק בלתי  ומחירים אלה 

 ההסכם ויחייבו את המציע. 

תנאי  מרשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע    אשכול ה .9.4

    רשאי האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי:המכרז 

 לפסול את מסמכי המכרז.  .9.4.1

 . לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן .9.4.2

שנות את  ללדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי  .9.4.3

 מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

אם  המכרזים.  וועדת  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  הללו  האפשרויות  בין  ההחלטה 

רשאי האשכול  והמציע יסרב לכך,  לעיל  תחליט הוועדה לנהוג ע"פ אחת החלופות המנויות  

ידי המציע, אם הצעתו  -את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית, אשר הוגשה עללפסול  

 הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

  אשכולרכוש ה  –מכי המכרז מס .10

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

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

 ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  

   הבהרת מסמכי המכרז .11

  בלבד, לא יאוחר    WORDקובץידי המציעים ב- על  אשכולאלות ובקשה להבהרות יועברו לש .11.1

לכתובת     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת ,  12:00בשעה    20.10.2022חמישי    מיום וגם 

-073  :טלפוןבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות ב.     info@westnegev.org.ilהמייל  

7269274  . 

יאוחר .11.2 באתר האינטרנט  ,  12:00בשעה    27.10.2022חמישי    מיום  תשובות תתפרסמנה לא 

   .לכל אחד מהמציעיםאר אלקטרוני  וכן ישלח עותק בדו  הרשמי של האשכול

  ו,או מי מטעמאשכול  מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י ה .11.3

 אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

mailto:liel@cb-law.biz
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עתאשכול  ה .11.4 בכל  ל,  רשאי  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  שינויים,  מכרזקודם  להכניס   ,

המכרז,  ת תיקונים,   במסמכי  ודרישות  המשתתפים    ו ביוזמת נאים  לשאלות  בתשובה  או 

" כאמורוהבהרות  שינויים)להלן:  וההבהרות  השינויים  נפרד  ,  "(.  בלתי  חלק  מתנאי  יהיו 

בכתב   ויובאו  המכרזבמייל  המכרז  מסמכי  את  שרכשו  המשתתפים  של  לפי    לידיעתם 

 .  , ובאתר האינטרנט של האשכולידי משתתפי המכרז כאמור- הפרטים שנמסרו על

 יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.       כל מציע  

ל .11.5 ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  במכרז  כל  מכרז ובהשתתפות 

   תחולנה על המשתתף.

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה   .11.6

   ה נוספת.רשאי לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובאשכול וה

  ופן מילוי טפסי הנתונים והצעת המחירים בהצעת המציעא .12

ינקוב ב .12.1 מוצר להמוצע  במחיר  הצעתו  המציע  כל סוג  כלל מרכיביה עבור  על  מתן העבודה 

 .  '(ג )מסמך בנפרד 

 ויודגש, המציע אינו חייב לתת הצעה לכלל המוצרים הכלולים במסמך הצעת המשתתף  .12.2

בהצעת המחיר, ובתנאי שהצעה  מהמוצרים  האשכול יקבל הצעה גם לגבי חלק  ו )מסמך ג'(

אותו   כלפי  כלל המרכיבים המבוקשים  לגבי  לתת  .  מוצרזו תהא  מעונין  אינו  אם המציע 

  " לאורך כל השורה.------כלשהו, יסמן במחיר "מוצר הצעה לגבי 

   .9-10, יהא חייב ליתן הצעתו למוצרים מס"ד  8ד בהתאם, מציע שייתן הצעתו למוצר מס"

מחירון זה  .  חובה על הגשת מחירון חלקי חילוף לכל מוצר המוצע, כמפורט לעילויודגש,  

 לאורך כל תקופת ההתקשרות.  כאמור יחייב את המציע 

)מע"מ(  מוסף  -ערך- יכללו מסו  (₪)ל המחירים שיציע המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים כ .12.3

  חוק.כ

  לכל אחד  (מחירי מקסימום)  מרבייםטופס הצעת המשתתף כולל בתוכו מחירים  יובהר כי,   .12.4

מע"מ ,  מהמוצרים וכוללים  חדשים  ניהול    בשקלים  המחירים לאשכול  5%של  ודמי   .  

מהווים את אומדן האשכול לשירותים נשוא   כלי האצירה )המוצרים(לכל אחד מ  המרביים

 .זה מכרז

  הגשת ההצעות, מועדים  .13

להגיש .13.1 המשתתף  העתק(,  2  על  השני  מקור  )אחד  ההצעה  של  מלאים  לרבות    העתקים 

מסמכי המכרז והודעות למשתתפים שפורסמו בכתב )ככל שפורסמו(, כשהם חתומים על ידי  

 "(. ההצעה המשתתף )להלן: "



   לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת 23/2022מכרז פומבי מס' 
   

 84מתוך  14עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il|  נתיבות  5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 

 
 

תיאום מראש , תוך  האשכול  במשרדיבמסירה ידנית בלבד  במעטפה סגורה  תוגש  ההצעה   .13.2

 רז. . על המעטפה יצוין מס' המכinfo@westnegev.org.ilו/או במייל    073-7269274בטלפון  

תקבל הצעה לאחר המועד לא ת  .0012:בשעה    7.11.2022שני    ההצעה תוגש לא יאוחר מיום .13.3

 האמור.

 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים   .14

לא  .14.1 בתנאי הסף  יעמדו  בתנאי הסף. הצעות שלא  של המציעים  עמידתם  תיבחנה  ראשית, 

יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות  

 על השלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידתם של המציעים בדרישות הסף שפורטו לעיל. 

(  80%על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי )   -   עבור כל מוצר בנפרד  -  ההצעות תיבחנה   .14.2

קוד המשוכלל  יההצעה הטובה ביותר לכל מוצר תהא ההצעה שהנ   (.20%ושל ניקוד איכות )

 . שניתן לה )מחיר ואיכות( הינו הגבוה ביותר

מס"ד   מוצרים  עבור  )  15-ו  9-10ההצעות  בלבד  הכספי  המרכיב  לפי    (. 100%תיבחנה 

 ההצעה הטובה ביותר למוצרים אלו תהא ההצעה הזולה ביותר.  

הכספית הזולה  ההצעה  המחיר המוצע לאותו פריט כך ש הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי   .14.3

באופן וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת  למרכיב הכספי  תזכה למלוא הניקוד  ביותר  

   .יחסי

ייקבע ע"פ    - ביחס לכל מוצר בנפרד    –  לכל מציע ניקוד האיכותי שיוענק  ה בחינת ההצעות ו .14.4

 :בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול, הקריטריונים הבאים

מירבי   המדד   המרכיב   ניקוד 

 למדד

 ניקוד 

המציע    ניסיון 

למוצר   ביחס 

 *  הנבחן
 

)מסוג המוצר   מס' כלי האצירה

ו אשר    הנבחן( על  סופקו  הוצבו 

 ידו  

  – בתנאי סף בלבד    עמידה 4

 נקודות.   0

  לגבי עגלות:

הסף    500 תנאי    2  –מעל 

 נקודות;

הסף    750 תנאי    4  –מעל 

 נקודות 

  לגבי יתר כלי האצירה:

  - מעל תנאי הסף  100-200

 נקודות.   2

  תנאי   מעל   ומעלה  201

 נקודות   4 -הסף
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המציע   יכולת 

וכושרו לבצע את  

ברמה   העבודה 

ובכלל    מעולה 

כלי   מפרט  זאת 

נשוא  האצירה  

 ** מכרז זה בלבד 
 

המקצועי   הצוות  התרשמות 

על ,   בהתבסס  בשטח  ביקורים 

ו/או   בארץ  מלקוחות  המלצות 

רשויות  בחו"ל,   עם  שיחות 

אנשי   עם  ושיחות  אחרות 

המוצר  התאמת  בדבר  הרשויות 

 לצרכי וחזות הרשויות 

הממוצע   8 לציון  בהתאם 

יינתן   הבחירה  צוות  של 

 .  0-8בין  ניקוד 

המלצות  

לגבי  וממליצים  

שיוגשו  המציע  

 במסגרת ההצעה  

יתרשם  המקצועי  הצוות 

 ומאיכותן.   מכמות ההמלצות

תהיה   גבוהה  באיכות  המלצה 

המלצה אשר בה, מנכ"ל הרשות  

מינהל ראש  הרשות    ו/או  מטעם 

איכות   המוצר,  איכות  על  יפרט 

מול   העבודה  וותק  השירות, 

הצוות   מחברי  אחד  כל  הספק.  

ואיכות   לכמות  ציון  ייתן 

 ההמלצות.   

  

הממוצע   4 לציון  בהתאם 

יינתן   הבחירה  צוות  של 

 נקודות.    0-4ציון בין 

 

: המלצות    5 המדד יהיה 

גבוהה   באיכות    – ומעלה 

 נקודות.   4

ומעל   3 ה  המלצות 

גבוהה     2  –באיכות 

 נקודות.  

 נקודות.  0  -המלצות 0-2
 

לכלי   עדיפות 

מתוצרת   אצירה 

 * **הארץ 

מייצרת   4 ומעלה של ייצור בארץ.   35% אשר  חברה 

מהרכיבים    35%לפחות  

בארץ הצעתו    4  -נשוא 

 נקודות.  

את   מייבאת  אשר  חברה 

מייצרת   ו/או  המוצר 

מ מהמוצר    35%  -פחות 

 נקודות   0 -בארץ

  20  סה"כ 

 נקודות 

 

עימו התקשר    -יוכל המציע להציג אסמכתאות מיצרן כלי האצירה  ככל שכלי האצירה מיובא,     *  

 . לצורך ביצוע העבודות במכרז זה

ייבחן כלי האצירה המוצע ע"י המציע במסגרת מכרז זה וטיבו. במקביל    ככל שכלי האצירה מיובא,    * * 

תיבחן יכולת היצרן לבצע את העבודה ברמה מעולה לגבי כלי אצירה נשוא מכרז זה והן יכולת  

 המציע לבצע את העבודה ברמה מעולה . 

ה  *** שיעורעל  בדבר  חשבון  רואה  מאת  אישור  להצעה  לצרף  ההעדפה,  לקבלת  כתנאי  מחיר    מציע, 

 ., כדיןהמרכיב הישראלי במחיר ההצעה
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לבחון את כושרו של המציע לביצוע    אשכולהך  לי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין, מוסממב .14.5

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

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

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

האשכול יבחן כל הצעת מחיר לפי המחיר ליחידה של כל סוג כלי אצירה והשירות יודגש כי   .14.6

המבוקש ולא יתבצע שכלול של כלל הצעות מחיר עבור כל סוגי כלי האצירה והשירותים 

 להלן.  המפורטים

המציע מצהיר כי מחירון חלקי החילוף אותו יצרף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז יהווה   .14.7

והצעת המחיר,   נפרד מההסכם  יהיו תקפים לכל אורך תקופת חלק בלתי  ומחירים אלה 

 ההסכם ויחייבו את המציע. 

פי סוג האשכול שומר על זכותו , על פי שיקול דעתו, לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ל .14.8

 מוצר. לבחור במספר זוכים לכל סוג כן ו כלי האצירה והשירותים המבוקשים

ידי הקבלן יהיה סכום שמעיד  -לפסול כל הצעה, אם הסכום המוצע עליהא רשאי    אשכולה .14.9

   כי הקבלן ישלם לעובדיו שכר נמוך מן השכר המינימאלי הקבוע בהוראות שכר מינימום.

 . יםהזוכ יםהזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק האשכול ישמור לעצמו את  .14.10

   חובת הזוכה במכרז .15

,  על כל נספחיו(  'ד מסמך  )יהא עליו לחתום על ההסכם    ("הזוכהלהלן: " )זכה המציע במכרז   .15.1

ולהמציא לאשכול  כשהוא חתום,  אשכול  ולהחזירו ל   ככל והאשכול יבקש חתימתו בשנית,

ד/ )נספח  ביצוע  בכ (  1ערבות  עבודה  7תוך  המצורף,  הסכם  מפורט  הודעת    ימי  מתאריך 

, ולהמציא לאשכול אישור קיום הביטוחים והפוליסות,  לזוכה בדבר זכייתו במכרז  אשכולה

 .  כמפורט בהסכם המצורף

 

וספים במידה  ימי עבודה נ  14-מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב .15.2

למלא   או  על ההסכם  לחתום  אובייקטיביים שמנעו מהמציע  עיכובים  קיימים  כי  וייווכח 

 התחייבות אחרת כאמור לעיל. אחר 

האמורים  ל .15.3 התנאים  אחר  הזוכה  ימלא  חלקםלעיל,  א  או  הי ,  כולם  רשאי    אשכולהא 

יה כל  הבלעדי. לזוכה לא תה   ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת- על  להתקשר עם מציע אחר

 .  עם מציע אחר במקומו אשכולשל ה ועה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות טענה ו/או תבי

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

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

 במלואה. ההשתתפות את ערבות  
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אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד הזוכה עקב הפרת   .15.4

  ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 מו"מ עם ספקים זוכים   -הליך ההתמחרות  .16

מסוגי   .16.1 אחד  לכל  במכרז  הזוכים  וקביעת  המכרז  תהליכי  תום  עם  המוצרים  כאמור, 

"המ )להלן:  להזוכים  הספקיםבוקשים  האשכול  יפנה  הז "(,  בתהליך  ספקים  וכים 

 ההתמחרות, כפי שיפורט להלן.  

 

, ואושרה  לפי מכרז זהמתן השירותים  על הצטרפותה למרשויות האשכול    החליטה רשות .16.2

ספציפית מהספקים    האשכול יפנה בטופס פנייה לקבלת הצעת מחיר החלטתה באשכול,  

ויפרט את ,  5/ דנספח  הזוכים עבור אותה הרשות. טופס הפנייה יהיה לפי הנוסח המצורף כ

ה של  ספציפיים  ודגמים  סוגים  נדרשים  םמוצריהכמויות,  אספקה  מועדי  ומיקומים  , 

ה  להצבתם האצירה  כלי  הנדרשולאיסוף  ככל  בהתייחס  ,  ישנים  נוסף  רלוונטי  מידע  וכל 

ייערך הצורך,  במידת  שיפוט    לרשות.  בתחום  הרלוונטיים  הזוכים  לספקים  קבלנים  סיור 

 אותה רשות.  

 

הספקים הזוכים יידרשו להגיש הצעת מחיר מעודכנת עבור אותה רשות, לפי הטופס כאמור.   .16.3

 חיר שהוצע על ידו במסגרת המכרז. ידי הספק הזוכה לא יעלה על המ-המחיר שיוצע על 

 
במכרז   מהצעתו  הגבוהה  מחיר  הצעת  הוגשה  אם  ובין  מחיר  הצעת  הוגשה  לא  אם   – בין 

 לאשכול הזכות לחייב את הספק הזוכה לבצע את העבודות במחיר שהוצע על ידו במכרז. 

 

האשכול רשאי לנהל מו"מ עם הספקים הזוכים, והספק הזוכה אשר הצעתו תהא הזולה   .16.4

 ביותר, ייבחר על ידי האשכול לביצוע העבודה עבור אותה הרשות.  

ותהיינה   ביותר  כהצעות הטובות  זוכים שתיקבענה  אם תהיינה מספר הצעות של ספקים 

ימים   (3הצעה משופרת תוך שלושה )זהות בסכומיהן, תיערך אליהם פנייה נוספת להגיש  

וכך הלאה עד לקבלת ההצעה   וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה,  כך,  על  מיום קבלת הודעה 

 הטובה ביותר.  

 

 שהצעתם יקרה יותר נתן אפשרות לספקים הזוכים  יעם תום הליכי המכרז ת  ,מובהר כי .16.5

הזוכה  הספק  להצעת  הצעתם  את  יותר    להשוות  הזוכה  –הזול  שהספק  יאשר    ובמקרה 

. למען הסר ספק,  השוואת המחיר, יחתם מראש הסכם עם הספק הזוכה ע"פ המחיר הנמוך

לוקח בחשבון כי   ,שסירב להשוות את הצעתו להצעת הספק הזוכה הזול ביותר  ספק זוכה

רשאיות ליתן עדיפות לשיקול כלכלי במסגרת הליך הבחירה    האשכולרשויות  או  /ו האשכול

ו/או הרשויות הרלבנטיות ככל שלא יועברו אליו פניות    אשכולד הוהוא לא יעלה כל טענה כנג

 , למרות זכייתו במכרז.  לביצוע עבודות כלשהן
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מובהר כי האשכול לא חייב לנקוט בהליך מו"מ וניתן יהיה לבצע חלוקה של העבודות בין   .16.6

זמינות  שיקולי  בחשבון  שיילקחו  תוך  רשות,  כל  ודרישות  צרכי  לפי  הזוכים  הספקים 

 .לות ותוך מתן עדיפות לספקים הזוכים בעלי ההצעה הזולה מבין ההצעות הזוכותויעי

 
לבחירת  ויובהר,   הזוכים    הספקההחלטה  הספקים  מבין  השירותים  את  בפועל    – שיבצע 

רלבנטית וכל אחד מהספקים הזוכים לא יעלה כל טענה  ה  לאשכול והרשות המקומית נתונה  

את  האשכול ו/או הרשות יבחרו  ו/או הרשות הרלבנטית ככל ש  האשכול ו/או דרישה כנגד  

 .  הספק הזוכה הנוסף/ האחר לביצוע העבודות

 

האשכול ינפיק הזמנת עבודה לגבי אותה  ,  עם בחירת הספק שיבצע בפועל את השירותים .16.7

דגם, ו  ,  כלי אצירהה הרלוונטי. כל הזמנת עבודה תפרט כמות, סוג  רשות, מול הספק הזוכ

 "(. הזמנת עבודה" )להלן:, מועד אספקה מבוקש ועלות ההזמנה ואיסוף מיקום הצבה

 

ו/או   .16.8 לחייב את האשכול  כדי  כלשהו  זוכה  עם ספק  בחתימת הסכם  אין  כי  בזאת  מובהר 

ו/או רשויות האשכול   רשויות האשכול לקבל שירותים ממי מהספקים הזוכים. האשכול 

יהיו רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים או הליכי  

אות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל  הצעות מחיר וכיו"ב, בתשומת לב לתוצ

 שיחול בעתיד.  

בחתימת ההסכם מצהיר ספק זוכה כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת השירותים ממנו  

והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול ככל שלא יועברו  

   אליו פניות ו/או הזמנות לביצוע עבודות כלשהן.

 ביטול המכרז או אי ביצועו .17

 האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק אשר ייגרמו למציע בקשר עם הצעתו.  .17.1

הזכות   .17.2 ושומר  כל הצעה שהיא  או  ביותר  האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה 

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

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

אם יחליט האשכול לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על ההסכם,  .17.3

 לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא.

יקף העבודה כולה או חלק ממנה, כמפורט  שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין ה  לאשכול  .17.4

 בהסכם.

ביצוע העבודות   .17.5 על  להחליט  הזכות  דעתו הבלעדי, את  שיקול  לפי  לעצמו,  שומר  האשכול 

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

ו לחלקו בין מציעים  מאוחר יותר, ו/או לפצל המכרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו ו/א
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  שונים. למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה, אלא אם צוין במפורש אחרת 

 במסמכי המכרז. 

ולקבלן לא תהא כל זכות לסרב    –  הקבלן מתחייב לתת שירות בהתאם להוראות האשכול .17.6

המכרז.   במסגרת  זכה  בה  עבודה  יסודיתלבצע  הפרה  תהווה  זו  הוראה  של    הפרת 

 . ההתקשרות

כולם או   ,במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים   .17.7

ה ימקצתם,   דעתאשכול  הא  שיקול  עפ"י  במכרז,,  הבלעדי  ורשאי  זכייתו  את  ואת    לבטל 

 .  עימו במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה ההסכם שנחתם

 האשכול את הערבות אשר ברשותו. יחלט   -בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור .17.8

נשוא   .17.9 במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז, יהיה רשאי האשכול למסור את העבודה 

המכרז לכל מי שייקבע על ידה בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך מכרזי חדש, הכול  

על    ולהאשכוהזוכה יפצה את    לעיל,יותיו  מבלי לפגום בזכו , ועפ"י שיקול דעתו של האשכול

   בגין כך.ו כל הפסד שיגרם ל 

רואים .17.10 במכרז  ומאשרים את האמור    בעצם הגשת ההצעה  כמי שמסכימים  את המציעים 

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

   .כל סייג

 

                כבוד רב,                                                                                                                     ב

 אורי פינטו, 

 מנכ"ל האשכול  
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   23/2022 'ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס -  1' ב נספח 

 לכבוד  

 מערבי רשויות נגב אשכול 

 כתב ערבות הנדון:  

, הננו  23/2022בקשר למכרז פומבי מס'  (  להלן: "המבקש")  פי בקשת ___________________  -על 

שקלים  חמישים אלף  ובמילים:  )₪    50,000-השווה לערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך  

ה(חדשים עליית מדד  בגין  בתוספת הפרשי הצמדה  לצרכן,  עלכפי שמ  מחירים  ידי הלשכה  -תפרסם 

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

   לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות., 2022ספטמבר  חודש

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

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

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

ליום .2 עד  יהיה  זו  ערבות  על   7.2.2023  תוקף  דרישה  לנו-וכל  להימסר  צריכה  יאוחר    פיה  לא 

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

  .אשכולה מנכ"ל פי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

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

  

 בכבוד רב,  

 

 

 הבנק כתובת סניף   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 אישור איתנות פיננסית    –  2נספח ב' 

 לכבוד   

 אשכול רשויות נגב מערבי  

.  ג.א.נ   

 

 "( הרינו לאשר כדלקמן: הלקוחלבקשת חברת ___________ )להלן: "

הלקוח   .1 של  החשבון  כרואה  משמש    _______________ רו"ח  הח"מ,  אני 

__________________   ח.פ/ ת.ז )הלקוח( ________________, החל משנת _________  

 ועד היום. 

 

ומאזן   .2  _________________ לשנים  הלקוח  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  הדו"חות 

 בוחן לשנת _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 

המבוקרים/סקור .3 האמורים  הכספיים  לדו"חות  כי  בהתאם  מאשרים  אנו  המחזור  היקף  ים, 

 :  כדלהלן הינוהכספי השנתי של הלקוח  

 )לא כולל מע"מ(   : ____________ 2018₪שנת ב  

 )לא כולל מע"מ(   : ____________ ₪ 2019שנת ב  

 )לא כולל מע"מ( : ____________ ₪ 2020שנת ב  

 )לא כולל מע"מ( ____________ ₪  :2021בשנת   

 

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל.   אינוהמציע  .4

 

 

 בכבוד רב,       

    __________________    ____________________ 

 תאריך   )חותמת וחתימה רו"ח( 
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 1967-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי  תצהיר  -  3' בנספח 

 ותשלום שכר מינימוםלעניין אי העסקת עובדים זרים 

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

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

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

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

 .  מציעה

    (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון  ) .2

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

התשל"ו כדין,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  שכר  מס,  חובות  תשלום    (1976- חשבונות, 

זיקה להלן:"   הורשעו((  "בעל  זרים    לא  עובדים  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  איסור  ) בפסק 

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

 .    1987 -התשמ"ז 

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

- , התשנ"א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)סקאות עובדים זרים  חוק ע

 .   1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1771

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

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

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

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

 "(.  מועד ההתקשרות"

 נה שקדמה למועד ההתקשרות.  בש הייתההרשעה האחרונה  ה 

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

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

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

__________________         

 המצהיר 
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 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר  ___________ ___________ נושא ת.ז.  שמספרה  ______________

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

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

 _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר   - 4 'ב נספח

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

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

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

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

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

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

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

; לעניין  עירייהאו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה

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

ברשויות   12כלל   2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

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

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

 ()ב((."1)5-()ב( ו 1)1יטה" ו"קרוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעל של

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

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

 ענה." ובשום עבודה המבוצעת למ  עירייהבשום חוזה שנעשה עם ה

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

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

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

וכנו  , קרובו, סמבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  3.2

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

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

 .להלן במפורש

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

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  האשכול

 

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

  :האשכול  י"ע  תבחן והיאהרלוונטית, 

 _______________________________________________________________

 _____________________________________________________ __________

 ______________________________________________________ 

 

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

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
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 הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו   .5

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

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

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

חבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  מ   2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.   היתרובלבד שה

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

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד________ _ _____________  מר/גב'  ,  ____ 

שמספרה    __________________________ ת.ז.   ולאחר  _____________נושא   ,_________

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

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

                                                    

  _______________________, עו"ד 
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 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר  -  5 'ב נספח

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

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

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

במציע והנני אחראי להצעת המציע במכרז  ______  (. אני מכהן כ_________"המציע)להלן: "

 מציע.  הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הזה. 

 קבלני המשנה המפורטים להלן: תקשר עם לההמציע  בכוונתבמסגרת הצעת המציע,  .2

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה : ________________________ 

 __________________ פרטי יצירת קשר: ____ 

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________ 

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

אחר במכרז בנוגע להצעתם  שתתף  הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מאין למציע   .3

קשר  ו/למכרז   במכרז משתתף  עם  כלשהו  או  קבלני    אחר  למעט  אחר,  פוטנציאלי  משתתף  או 

 לעיל.    2המשנה אשר צוינו בסעיף 

באופן עצמאי, ללא התייעצות,  ציע  הוחלטו על ידי המציע  המחירים המופיעים בהצעת המויודגש,   .4

למעט קבלני המשנה אשר צוינו  ,  אלי אחרהסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנצי

 לעיל.    2בסעיף 

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או   .5

צוינו   )למעט קבלני המשנה אשר  זה  במכרז  להציע הצעות  הפוטנציאל  לו את  יש  תאגיד אשר 

 לעיל.    2בסעיף 

 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 זו.   .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8
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רים עם מתחרה או  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודב .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

וכן   .10 מכרז  לתיאום  בחשד  בחקירה  מצוי  לא  המציע  ידיעתי,  בארבע ציע  המלמיטב  הורשע  לא 

 . השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

שנות מאסר בפועל לפי חוק ההגבלים    יכול להגיע עד חמשאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז   .11

  . 1988-תשמ"חההעסקיים, 

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .12

         

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד________ _ _____________  מר/גב'  ,  ____ 

שמספרה    __________________________ ת.ז.   ולאחר  _____________נושא   ,_________

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

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

                                                    

 _______________________, עו"ד    
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   מידע אודות המציע -  6ב' נספח 

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד   
 אשכול רשויות נגב מערבי   מכרזיםועדת ה
 א.ג.נ., 

   
   

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

   המציע: _____________________שם  .1

     __________ שמות בעלי החברה: ___________ 
   

   :__________________    מספר ח.פ. או עוסק מורשה
 

מורכב ממספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד   המציעאם 

 .יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת, שותפות וכו'  כןמהתאגידים. כמו 

 : )כולל מיקוד(  כתובת המשרד

   ____________________________________________ 

 מספר טלפון קווי: __________________   

 _____   _____:____________טלפון סלולארי

 

    _______________________ פקס':  

 : ___________________ (E-MAIL) דוא"ל  כתובת

   
     תחומי עיסוק המציע: .2

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז זה   .3

 
שם 

 הרשות  
העבודה    היקף 

כלי  כמויות  
 האצירה 

תקופת ביצוע  
העבודות  )יש  
לציין מועדים  

 מדויקים(

שם ופרטי  
  איש קשר

)טלפון  
 ומייל( 

דגם  תמונות 
  -כלי האצירה 

 האם מצורפות  

היקף כספי  
של העבודות  
על פי חשבון  
 סופי מאושר 

      

      

      

      

      

 
 
 
 

על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעת  

 .  ופירטו את האמור לעיל המציע

 
 
 
 
 

  ___________________ 
 חותמת וחתימת המציע       
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 הצעת המציע  – 'גמסמך 

 ____   ___________תאריך:____               רשויות נגב מערבי אשכוללכבוד: 

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

נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי, וכי    כלל העבודותההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  

  .שתפורט להלן בהתאם לכך קבעתי את הצעתי

  י מצהיר בזאת כי:אנ .2

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

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

 .  מסמכי המכרז וההסכם

להלן   .ב המפורטות  העבודות  את  לבצע  מציע  בירורים   -הנני  בעקבות  לי  שנודעו  לאחר 

,  והאפשרויות לביצוען  צעתילביצוען של העבודות נשוא ה  שערכתי, כל הפרטים הנוגעים

וההתחייבויות   ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישותכו

  ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. צעתינשוא ה

מציע במסגרת הנני  אותם  כלי האצירה  מפרטים טכניים לכל אחד מה  ילהצעת  הנני מצרף .ג

לרבות המידות המדויקות ובכלל זאת רוחב, עומק וגובה תוך צירוף שרטוטים   –המכרז  

  ותמונות. 

אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי ויהיה תקף לאורך כל קי חילוף  כמו גם מחירון חל

 תקופת ההתקשרות. 

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

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

בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז הצעתי זו,  הדרישות וההתחייבויות נשוא  

  ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

פי כל דין ו/או תקן לצורך אספקת כלי  -מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על הנני   .ה

וביצוע   נשוא  כלל  האצירה  בעבודה, הצעתיהעבודות  וגהות  בטיחות  דרישות  לרבות   ,

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

אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל  

  .באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

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

י  הבנקאית  הערבות  שתוקף  ובמידה  המכרז,  בתנאי  שהוגדר  כפי  תהיה  ההצעות,  וארך, 

   ימים נוספים. 90הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 
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, כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין  מוצרעבור כל    ידי- הצעת המחיר שהוצעה על .ז

ישירות ובין עקיפות,    ,כלליות שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי  מכל מין וסוג  בין 

העסקת מנהלי  ,  עסקת עובדים/ותה ק,  הכרוכות בייצור ו/או בשיוומכרז זה לרבות הוצאות  

ציוד  על גבי כלי האצירה,  ו/או סימון מתאים אחר  הובלה, הטבעה  עבודה, הפעלת כלי רכב,  

על המכרז-ואמצעים  ותנאי  דרישות  וכי  פי  בקשר ,  כלשהם  נוספים  תשלומים  יחולו  לא 

סוג    של תשומות מכלהמכרז, לרבות עדכוני מחיר  לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  

עבור כל יחידה בגין גידול או הקטנת כמות כלי האצירה המתבקשת, ו/או עדכוני מחיר  

 אשר לא יחולו כאמור.  

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

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

ת ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא להפחי

  להסכם. 4'ד בוצעו כראוי כמפורט במפרט נספח 

  אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות: .ט

ימי   7 וזאת תוך , כשהוא חתום כדין אשכול לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל  .1

  .מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז עבודה 

  ימי עבודה   7  וזאת תוך,  ( כמפורט בהסכם המצורף1להמציא ערבות ביצוע )נספח ד/ .2

 .  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 להמציא אישור על קיום ביטוחים ופוליסות, כמפורט בהסכם המצורף.   .3

, במועד  והצעתי זו  שוא המכרז הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נ .י

על האשכול - שייקבע  האשכול,    ידי  שינפיק  העבודה  הזמנות  סדר  ביצוע  ולפי  לאחר 

 .  במסמכי המכרז ונספחיוהתחייבויותיי הקבועות 

ו/או קבלת עיצוב ,  יום ממועד קבלת הזמנת העבודה  45  מקסימום  כלי האצירה יוצבו תוך

הוראות   לפיגרפי מאושר לביצוע מהרשות המקומית והאשכול, לפי המאוחר מביניהם,  

 האשכול. 

יום    45  תוךמהסוג המוצע על ידי,    כלי אצירה  100לפחות  הנני מתחייב כי אני ערוך לספק  

יודגש שוב, כי אין בכך כדי לחייב את האשכול להזמין כמות  ממועד קבלת הזמנת עבודה.  

 זו. 

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

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

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

זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול    לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכלידוע  

 ז. עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכר
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 הצעת המחיר 

  קמן:ללעיל, הצעת המציע הינה כד 2בעבור התחייבויותיי בסעיף   .3

מס"ד 

 מוצר

אצירה    סוג לפסולת כלי 

 והשירות 

מקסימום   מחיר 

כולל   ליחידה

וכולל   דמי מע"מ 

 5%של    ניהול

 לאשכול 

המוצע  המחיר 

חידה יל

במספרים 

כולל  ובמילים 

ודמי מע"מ  

 5%של  ניהול  

 לאשכול

בצבע  של  ה  אספק  .1 ירוק עגלה 

ירוק  תבעל   240בנפח    מכסה 

 ליטר  

182  

בצבע  של    האספק  .2 ירוק עגלה 

   ליטר 360בנפח    מכסה ירוק  תבעל

272  

בצבע  של  אספקה    .3 ירוק עגלה 

ירוק  תבעל   1100  בנפח    מכסה 

   ללא רגלית ליטר 

1,030  

של    .4 בצבע  אספקה  ירוק עגלה 

ירוק  תבעל   1100  בנפח    מכסה 

 עם רגלית   ליטר

1,100  

כתום  .5 בצבע  עגלה  של   אספקה 

כתום ומנעול בנפח מכסה    תבעל

 ליטר  360

360  

כתום  .6 בצבע  עגלה  של   אספקה 

כתום ומנעול בנפח מכסה    תבעל

 בלי רגלית   ליטר  1,100

1,100  

והצבת    .7 טמון אספקת  פח 

   ממתכת

55,000  
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והצבת    .8 טמון אספקת  פח 

  פלסטיק

24,500  

לפח    .9 פלסטיק  שרוול  אספקת 

 טמון פלסטיק 

732  

  5,200 אספקת שק לטמון פלסטיק   .10

טמון   .11 פח  והצבת  אספקת 

 מתכת   –פלסטיק 

50,300  

קרקע   .12 מונח  והצבת  אספקה 

 ב קו  2-2.5בנפח 

11,000  

קרקע   .13 מונח  והצבת  אספקה 

 קוב   3בנפח 

10,400  

קרקע   .14 מונח  והצבת  אספקה 

 קוב   3.75-4בנפח 

11,650  

15.  ( עבודה  של    8יום  נטו(   שעות 

חדשים  אצירה  כלי  של  חלוקת 

ישנים  אצירה  כלי  איסוף  ו/או 

לאתר   או  למחזור  והעברתם 

  אחסון ברשות

מסוג  אצירה  לכלי  רק  רלוונטי 

 עגלות 

מבית  יהיו  והאיסוף  החלוקה 

 לבית ברחבי הרשות 

5,200    

כוללים   .4 לי היא המחירים בהצעתי  ניהול  5%ידוע  נגב מערבי, אשר תמורתם   דמי  לאשכול 

 יספק האשכול חשבונית. 

מהפריטים   .5 אחד  כל  של  והמכלולים  החילוף  לחלקי  מחירון  להצעתו  יצרף  המציע  בנוסף, 

יופיעו במחירון  המופיעים בטבלה לעיל כולל עלות עבודה.   מובהר בזאת כי המחירים אשר 

שיוגש יחייבו את הספק הזוכה בעת הצורך לשימוש בחלקי חילוף או מכלולים, המחירון יהיה  
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מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת  ת ויכלול עלות עבודה.  בתוקף עד פקיעת ההתקשרו 

 האשכול על הזוכה. 

כולל מע"מ,  למוצר  כולל מע"מ עולה על מחיר המקסימום    למוצר  אם המחיר המוצע  ידוע לי כי   .6

 מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.  מוצר הצעת המחיר ל

כי   .7 לי  זה,  ידוע  במסמך  התאמה  חוסר  של  המחיר  בין  במצב  לבין  במספרים  המוצע  המחיר 

 , האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מביניהם.  המוצע במילים

המפורטים בטבלה לעיל וזאת  מהמוצרים  ידוע לי כי אני רשאי לתת הצעת מחיר רק לחלק   .8

זאת אלא אם ההצעה היא  .  ושאיני מציע בגינהמוצר  בשורה של   " ------באמצעות הסימון "

 .   9-10למוצרים מס"ד  יהצעתלאספקת טמון פלסטיק ואז אצרף גם   8  מוצר מס"דל

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת    תימצהיר כי הצעי  אנ .9

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

   על הצעה זו . ילחתימת 

  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ה באי ראול

   _________________      _______________ 

 חתימת המציע              תאריך  

 _____________ ':טלמס' הזיהוי: _____________  _________שם המציע: ___________  

 __________ _____':פקס_______   ____________________ :כתובת המציע 

 _____________________  : קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

  ( "המציעלהלן:"  ), עו"ד של _________________________  __________אני הח"מ _______

דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז  _________ חתמו בפני על הצעה זו  _______מאשר בזה כי ביום  

________,  וההצעה   -ו,  ___________________ ת.ז.    _____________ ה"ה 

בשם המציע וכי התקבלו אצל  ,    ________________________._______________ ת.ז____

המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת  

 ע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.  המצי

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה         תאריך  
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 מסמך ד' –  הסכם 

 ____ , ביום ____ בתאריך _____ בשנת בנתיבותשנערך ונחתם 

 בין:    רשויות נגב מערבי  אשכול 

    נתיבות    8רח' יוסף סמלו 

     מצד אחד;                                                                        "(אשכולה להלן: ")

  

 לבין:   __________________________   שם: 

       _______________________ ח.פ. /ת.ז 

        ________________________ כתובת: 

         ________________________ טלפון: 

    פקס: _________________________   

    מצד שני;                                                                            "(הספקלהלן: " ) 

  

וה מס'אשכולהואיל:  פומבי  מכרז  במסגרת  לאספקה  ן  הזמי   23/2022  ,  כלי      והצבה  הצעות  של 

 ;  ברשויות אשכול נגב מערבי ושירותים נוספים שיפורטו להלן פסולתלאצירה 

לאספקת  הצעה    אשכוללוהואיל: והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו, הגיש  

 , בהתאם להסכם זה ותנאיו;  ושירותים נוספים שיפורטו להלןמוצרים 

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

  מוצר  _________________________הכאחד הספקים הזוכים במכרז עבור    העבודה

 ;)מס"ד ___ להצעת המשתתף(

מתחייב    והואיל: העבודהוהספק  את  הכ לבצע  לסטנדרטים  ו,  בהתאם  ולהלן,  לעיל  כקבוע  ל 

ותקנים מחייבים , הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים

 יות והוראות כל הגורמים המוסמכים;  ובהתאם להנח 
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באמצעות התחייבויות של המשרד להגנת  והואיל: וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות  

   ;והשתתפות עצמית של רשויות האשכול  הסביבה

והואיל: והספק מצהיר כי ידוע לו שהסכם זה הינו הסכם מסגרת ואין בחתימת הסכם עמו כדי  

ו/ האשכול  את  או  לחייב  בכלל  באמצעותו  העבודות  את  לבצע  האשכול  רשויות  את  או 

בהיקף כלשהו, והוא מתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול  

 ו/או רשויות האשכול במקרה בו לא נדרשו ממנו ביצוע עבודות כלשהן.  

 דדיות;  והואיל: וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם הה

  אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

  והיקף ההתקשרות מהות ההסכם .2

הכול בהתאם לתנאי הסכם זה בכלל    לבצע את העבודות נשוא המכרז,הספק מקבל על עצמו  

  בפרט.  4'ד ולמפרט הטכני שבנספח

הסכם זה הינו הסכם מסגרת וכמויות כלי האצירה אשר יסופקו במסגרת הסכם זה, כמו יתר  

לפי המחיר הנקוב  שיוציא האשכול לספק מעת לעת,  השירותים, ייקבעו בהזמנות עבודה בכתב  

 הלן. בהצעת הזוכה, לאחר הליך מו"מ שיפורט ל

לאחר חתימת הסכם עם הספקים הזוכים במכרז, ובקשת רשות מרשויות האשכול להצטרף 

דעתו   שיקול  לפי  הזוכים,  לספקים  יעביר  האשכול  ההסכם,  לפי  בשטחה  שירותים  למתן 

ובו יפורטו  (  5' )נספח דהבלעדי כאמור בהוראות המכרז ונספחיו, טופס פנייה להצעת מחיר  

 השירותים המבוקשים.  

 . על ידו במסגרת המכרז  ולא יעלה על המחיר שהוצע  יםהזוכ  יםידי הספק-המחיר שיוצע על

לאחר קבלת הצעות המחיר המעודכנות מהספקים הזוכים והליך המו"מ, כמפורט בהוראות  

 המכרז ונספחיו, האשכול יקבע את הספק הזוכה הרלוונטי ויעביר לו הזמנת עבודה חתומה.  

הפנייה להצעת מחיר או  כאמור, אין   זה עם הספקבטופס  כדי לחייב את  ,  בחתימת הסכם 

יהיו   האשכול  רשויות  ו/או  האשכול  ממנו.  שירותים  לקבל  האשכול  רשויות  ו/או  האשכול 

רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים או הליכי הצעות  

ו המכרז  לתוצאות  לב  בתשומת  וכיו"ב,  שיחול  /מחיר  ככל  שינוי  כל  ו/או  מימון  היבטי  או 

  בעתיד.  
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 הגדרות .3

  הסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:ב

 "המכרז"    23/2022 מכרז פומבי מס'

   "אשכול"ה   רשויות נגב מערבי אשכול

של  שטח   אזורית    -  האשכול  רשויות    העשר אחת  שיפוט  מועצה  אופקים, 

שמעון,   בני  אזורית  מועצה  אשקלון,  אשכול,  חוף  אזורית  מועצה  מועצה 

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

 שדות נגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב.  

לרבות שטח שיתווסף להן במשך כל תקופת החוזה, ולרבות שטח שיפוטן של  

 כול. אשב ת המקומיות שתצטרפנה כחברות הרשויו

מסחר   מלאכה,  מגורים,  אזורי  כולל  השיפוט  תחום  ספק,  הסר  למען 

   ותעשייה. 

"תחום 

 השיפוט"

 "מנהל" .  אשכולם ההוסמך מטעש  מיו/או   אשכולמנכ"ל ה

, לפקח על ביצוע עבודות הספק או  אשכולאדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י ה

חלק מהן. סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי  

ה מזכויות  גורעות  אינן  זה,  מטעמ  אשכולהסכם  מי  ו/או  המנהל    ו ו/או 

 להשתמש באותה סמכות או לעשות הפעולה.  

 "מפקח"

ביצוע   את  עצמם  על  המקבלים  המשפטית  הישות  או  העבודות  האדם 

ההסכם   בגוף  כמוגדר  הספק  של  נציגיו  לרבות  ונספחיו  להסכם  בהתאם 

של   בכתב  ובהסכמה  חוקית  בדרך  במקומו  שיבוא  מי  כל  ו/או  ונספחיו 

 .  אשכולה

 "הספק"

הזמנה להגשת הצעות    - ך א'מסמ  –הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז  

,  5'ב ,  4'ב,  3'ב,  2'ב,  1'בנספחיו  הוראות למשתתפים על    –למכרז, מסמך ב'  

ד'    ,4'ד,  3'ד,  2'ד,    1'ד  ל נספחיו' עדומסמך  ,  הצעת מציע  –  'גמסמך  ,  6ב'-ו

ידי הצדדים, לרבות הצעת מחירים ומסמכים שצירף  - החתומים על  6  'ד-ו  5

 המציע להצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 "ההסכם"
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על התחייבויותיו  כל  ביצוע  עבור  לספק  המגיעים  התשלומים  כל    פי- סך 

 הסכם זה ונספחיו.  

 "תמורה"

פסולת   לאצירת  לעיל,  מיכל  המפורט  מהסוג  אצירה  לכלי  חילוף  חלק  או 

 .  4'דהעונה על המיפרט הטכני בנספח 

 "כלי אצירה" 

ותת   קרקעיות  על  מערכות  רחוב,  ריהוט  מעקות,  תמרורים,  שפה,  אבן 

קרקעיות של צנרת מים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון  

 , וכיוצ"ב;  מערכות הולכת גז  וטלוויזיה בכבלים או בלוין,

 "תשתיות"

 הצהרת הספק   .4

   הספק מצהיר ומאשר:

נספחיו, וכי התנאים והדרישות          .4.1 על  כי הוא קרא את כל מסמכי המכרז וההסכם 

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

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

 לבצע את העבודות נשוא הסכם זה. 

, כי הוא  נשוא הסכם זה  ושירותים  כלי אצירהוהצבת  הוא בעל ניסיון באספקת  כי   .4.2

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

   העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם.

כי כלי האצירה והשירותים אשר יסופקו על ידו עומדים בתקנים ובמפרט הטכני   .4.3

לכך  המ האסמכתאות  בכל  מחזיק  והספק  זה  והסכם  המכרז  בהוראות  תבקשים 

 והוא מתחייב להציגם בכל עת, עם דרישת האשכול.  

כי הוא מתחייב על ביצוע העבודות ברשות ספציפית לפי הזמנת עבודה חתומה ע"י   .4.4

 האשכול, בהתאם להוראות הסכם זה. 

הוא לא יעלה כל טענה ו/או  כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת השירותים ממנו ו  .4.5

ו/או   פניות  אליו  יועברו  שלא  ככל  האשכול  רשויות  ו/או  האשכול  כנגד  דרישה 

 הזמנות לביצוע עבודות כלשהן. 

 ההתקשרות קופתת .5

לאשכול  חודשים(.    12שנה )  נה לתקופה שליפי הסכם זה ה -תקופת ההתקשרות על .5.1

חודשים כל אחת,    12  שמורה הזכות להאריך תקופה זו בארבע תקופות נוספות בנות

 כולן או חלקן, עפ"י תנאי ההסכם.
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יום    14מסר האשכול הודעה לספק על הארכת החוזה, ימציא הספק לאשכול תוך   .5.2

מיום הודעת האשכול, את כל המסמכים אשר יחולו בתקופה המוארכת בהתאמה  

  הערבויות המתבקשות. לרבות 

, בהודעה מוקדמת  זכות להביא את החוזה לידי סיום במועד מוקדם יותרלאשכול   .5.3

לפני תום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו    ימים, 14של  

 הבלעדי ולא יהיה לספק כל תביעה ו/או דרישה בגין כך.  

  :השירותים המבוקשים .6

  :בלבד 4'דנספח לפי המפרט הטכני  חדשים   כלי אצירהוהצבת אספקת   

ובכלל זאת,   (להלן  8ה בסעיף  בטבל  1-6מוצרים מס"ד  אספקת כלי אצירה מסוג עגלות ) .6.1

   . כגון מחסן, במרחב האשכול, שייקבע ע"י האשכול  פריקת כלי האצירה במקום מרוכז

מסוג   .6.2 אצירה  כלי  קרקעאספקת  קרקע  מונחי  הרשות  והצבתם  וטמוני  כלי    ברחבי  של 

מקומות  עסקים,  מבני ציבור, מבני חינוך,  ,  מבני משרדיםבתי המגורים,  בסמוך ל  – האצירה  

בכל מקום   ו/או  ,  7-14  מוצרים מס"ד)  האשכולע"י  קבע  ישבמרחב האשכול,  ציבוריים, 

   (.להלן  8ה בסעיף בטבל

( תכלול הכנת כל התשתית הנדרשת 11-ו,  8,  7  מס"ד)מוצרים    טמוני קרקעהצבת  בהר כי  וי 

ובכלל זה תיאום תשתיות וקבלת כל האישורים  לרבות חפירה  לצורך התקנת טמון הקרקע  

עבודת התשתית, טרם ותוך כדי  הנדרשים לצורך ההצבה, חפירה וכל מה שנדרש מבחינת  

של   ביצוען  לצורך  דין  כל  עפ"י  הרלוונטית  מהרשות  בנייה  היתר  לרבות  הטמון,  הצבת 

 העבודות ואישורן, בכל שלב שהוא בעבודות. 

)יום   15"ד  מס  וצר)מ  עגלות  מסוג  משומשים  אצירה  כלי  איסוףחלוקה ו/או    –  אופציונלי .6.3

הזוכה יידרש לאסוף את כלי האצירה    הספק(.  להלן  8בטבלה בסעיף   חלוקה ו/או איסוף( 

את כלי האצירה התקולים, ולהעביר לאתרי אחסנה של כל אחת    למיחזורהישנים, להעביר  

 מהרשויות את כלי האצירה התקינים, לפי הוראת המנהל. 

, בחזיתו, יצוין במקום בולט לעין  גבי כלי האצירה -על:   החדש  גבי כלי האצירה-על  סימון .6.4

ולצד זאת יוטבע לוגו של המשרד להגנת הסביבה,   בסיוע המשרד להגנת הסביבה" "נרכש  

ואשכול רשויות נגב מערבי, )שיהיו בגדלים שווים(. כמו גם "לא למכירה".  יובהר כי לגבי  

כלי אצירה מסוג טמוני קרקע ומונחים בלבד, הסימון הנ"ל יהיה באמצעות מדבקה עמידה  

 מון יהיה לפי המפרט הטכני המצורף.  בכל מקרה, הסילכל מזג אוויר. 

יעביר דוגמה בהתאם לסוג כלי האצירה  נוסח מדויק, והספק    ספקיועבר ל  בכל הזמנת עבודה

לאישור בכתב של האשכול, טרם הכנת המדבקה/דגם הסימון וטרם הסימון בפועל. יובהר  
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במקו מקרה,  ובכל  המוזמנת.  לכמות  קשר  ללא  הטבעה  נדרשות  העגלות  נדרשת כי  בו  ם 

 יחידות.   50הטבעה, תהיה הזמנה של מינימום  

  :אופן אספקת המוצרים .7

האצירה  כמות   .7.1 כלי  לו וסוג  הספציפי  להזמנות  ,  תםהצבהמיקום  בהתאם  בפועל  ייקבעו 

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

הבלעדי ולא יהיה  ו  לפי שיקול דעתי האצירה  כלרשאי להגדיל ו/או להקטין את הכמות של  

   ."(ההצעה הזוכה)להלן: "  מהמחיר ליחידה שהציע הספקהעלות בכך כדי ל

כל הזמנת עבודה תפרט כמות כלי האצירה, סוג כלי האצירה, מיקומי ההצבות הנדרשים,  .7.2

שנקבע   ליחידה  מחיר  לפי  ההזמנה  ועלות  המבוקש  האספקה  לתהליך  מועד  בהתאם 

 "(. הזמנת עבודה" )להלן:ההתמחרות 

לספק   .7.3 שימציא  עבודה  הזמנות  לפי  ההתקשרות  היקף  את  לפצל  זכותו  על  שומר  אשכול 

 הזוכה מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.  

ו/או קבלת    ממועד קבלת הזמנת העבודהיום    45  מקסימום  תוך  ויוצבו   כלי האצירה יסופקו .7.4

אלא אם    המאוחר מביניהם.לפי  ,  מהרשות המקומית ומהאשכול עיצוב גרפי מאושר לביצוע  

 צוין מועד אספקה מאוחר יותר בהזמנת העבודה.  

 השירותים ומועד אספקת התמורה .8

בהתאם הזמנת העבודה,  פי  - לם האשכול לספק עלבתמורה לאספקת השירותים לעיל, יש .8.1

 .  לאשכולדמי ניהול   5%, בניכוי בפועל אשכוללכמות שסיפק הספק ל

התמורה כוללת מע"מ כחוק. התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל הוצאות הספק, 

 ריבית כלשהי, מכל סיבה שהיא. ולא תהא צמודה למדד כלשהוא ולא תישא 

שהוצע על ידי הספק הזוכה במכרז המחיר ליחידה  המחיר בהזמנת העבודה לא יעלה על  

נספח   - כולל אספקת והצבת כלי אצירה העונה למפרט הטכני , והינו  מפורט בטבלה להלןכ

  לעיל.    2, וייקבע בתום הליך התמחרות כאמור בסעיף 4'ד
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 ( רשות)טרם התמחרות לכל  הזוכה ההצע העפ"י  - טבלת מחירים

לפי   מחיר ליחידה )₪( פריט  מס"ד  

 ההצעה הזוכה כולל מע"מ 

 '( ג)מסמך  

 מכסה ירוק  תירוק בעלאספקה של עגלה בצבע    .1

 ליטר    240בנפח 

 

  מכסה ירוק   תירוק בעלאספקה של עגלה בצבע    .2

   ליטר  360בנפח 

 

 מכסה ירוק  תירוק בעלאספקה של עגלה בצבע    .3

   ללא רגלית ליטר   1100 בנפח 

 

 מכסה ירוק  תירוק בעלאספקה של עגלה בצבע    .4

 עם רגלית   ליטר 1100 בנפח 

 

כתום  .5 בצבע  עגלה  של  מכסה   תבעל  אספקה 

 ליטר  360כתום ומנעול בנפח 

 

כתום  .6 בצבע  עגלה  של  מכסה   תבעל  אספקה 

 בלי רגלית   ליטר  1,100כתום ומנעול בנפח 

 

   פח טמון ממתכתאספקת והצבת   .7

   פח טמון פלסטיקאספקת והצבת   .8

  אספקת שרוול פלסטיק לפח טמון פלסטיק   .9

  אספקת שק לטמון פלסטיק   .10

  מתכת   –אספקת והצבת פח טמון פלסטיק   .11
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  ב קו  2-2.5אספקה והצבת מונח קרקע בנפח   .12

  קוב   3אספקה והצבת מונח קרקע בנפח   .13

  קוב   3.75-4אספקה והצבת מונח קרקע בנפח   .14

יום עבודה של חלוקת של כלי אצירה חדשים    .15

והעברתם   ישנים  אצירה  כלי  איסוף  ו/או 

 למחזור או לאתר אחסון ברשות

 רלוונטי לכלי אצירה מסוג עגלות 

ברחבי   לבית  מבית  יהיו  והאיסוף  החלוקה 

 הרשות

 

ש  .8.2 וככל  לאחר  רק  המכרז,  בהוראות  הזמנ  יעבירהאשכול  כאמור  עבודה לספק    ת 

השירותים המבוקשים לרבות  סוג המוצר ותכלול את  אשר    –המנכ"ל  חתומה על ידי  

יש להציב את כלי האצירה  ם בה בתחום השיפוט  הישוביםברחבי פירוט המקומות 

נדרש  והחדשים   נדרש    –אם  מהם  המקומות  פירוט  האצירה  גם  כלי  את  לאסוף 

יבצע את השירותים נשוא הסכם זה  -  הישנים   אספקת כלי אצירה ללא  .  הספק 

   .תכובדלא כ"ל הזמנה חתומה בחתימת המנ

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

 החברות באשכול הרשויות.  

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

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

 , לרבות הוצאות שנשא בהן לצרכי המכרז ו/או ההסכם. ו/או רשויות האשכול

האצירה  הצבת   .8.3 לספק  ע  תתבצכלי  האשכול  שיוציא  העבודה  הזמנות  סדר  לפי 

יוצבו תוך   ו/או קבלת    יום ממועד קבלת הזמנת העבודה  45הזוכה. כלי האצירה 

, לפי  מבניהםעיצוב גרפי מאושר לביצוע מהרשות המקומית והאשכול, לפי המאוחר  

 הוראות האשכול.  

  מקור בהתאם לכמות חשבונית מס    הספק יגיש לתשלוםבכל חודש,    10- עד היום ה .8.4

 . , בהתאם להזמנת העבודהשסיפק בחודש שקדם להוצאת החשבוניתהמוצרים 



 

 84מתוך  43עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

איגוד   ת.ד.    501400634מס'  טל  info@westnegev.org.il|    נתיבות  5050|  -073  - פקס  073-7269274  -| 
3323017 

 
 

המפקח יבצע בדיקה של החשבונית, מול דיווחי הרשויות הרלוונטיות על האספקה  

 יום ממועד הגשת החשבונית.   10בפועל, תוך 

  יום ממועד קבלת החשבונית   45האשכול ישלם לספק תמורה בתנאים של שוטף +  

.  2017התשע"ז  לספקים,    ובהתאם לחוק מוסר תשלומים,  בניכוי תקורת האשכול

חשב כי  מס  יובהר  לא   השהוגשונית  המנהל  הגורם  ידי  על  החשבון  אישור    טרם 

יום אלא רק מיום אישור החשבון על ידי הגורם המנהל    45תתחיל ספירה של שוטף+

זאת    .י הקבלן לאשכוליום מיום שליחת החשבון על יד  15- וזאת עד ל  של האשכול

 בכפוף לקבלת המימון בפועל מהמשרד להגנת הסביבה כאמור.  

עיכוב  לספק   של  מצב  בכל  האשכול,  כנגד  כלשהן  תביעות  או  טענות  תהיינה  לא 

 התשלום שלא תלוי באשכול אלא במימון החיצוני.  

 חתום.   )פרטי חשבון( 6עם החתימה על הסכם זה, הספק ימציא נספח ד/ .8.5

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלום ששולמו   .8.6 וחשבונותיו  ספרי האשכול 

 לספק ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.  

  ערבות ביצוע .9

מהאשכול,    הודעת הזכייהימי עבודה ממועד קבלת    7תוך  ו  עם ההכרזה על הזכייה .9.1

ולהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן, ימסור הקבלן לידי  

רצ"ב   להסכם  1ד'נספח  -האשכול ערבות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות  

הביצוע" )להלן: הערבות  ערבות  הקבלן.  על  תחול  הערבות  הוצאת  עלות   .)"

  והיאמאה אלף שקלים חדשים(    ₪ )ובמילים:  100,000של  הבנקאית תהיה בסך  

 תהיה צמודה למדד הידוע באותה עת.  

  הסכם זה   חתימת ממועד    חודשים   12  תעמוד בתוקפה לתקופה שלהביצוע  ערבות   .9.2

 חודשים.   12יום לפני תום המועד לתקופה נוספת של   21ותוארך, במידת הצורך, 

לצמצ .9.3 ו/או  הערבות  תוקף  את  להאריך  הזכות  את  לעצמו  שומר  את האשכול  ם 

 . היקפה בהתאם לרכישות שנעשו בפועל

 .  ןידרוש האשכול פירעונ –ת יוהערבוו לא חודש  .9.4

לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של  יהא רשאי    אשכול ה .9.5

קביעתאשכולהמנכ"ל   פי  שעל  מקרה  בכל  התחייבויותיו  ו  ,  את  ביצע  לא  הספק 

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

  זה והספק מסכים לכך.הסכם 
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עקב    אשכולאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות הה 

  ובגין ההפרה.

ת  והבנקאי הערבויות למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן  .9.6

  תחולנה על הספק בלבד.ן ו/או בחידוש

   אי מילוי התחייבויות .10

בכל מקרה שהקבלן הפסיק כל עבודה אחרת מכל סיבה שהיא ובלי לפגוע ולגרוע   .10.1

ישלם    ח כל דין, הספקופי הסכם זה ומכ- בכל סעד אחד העומד לרשות האשכול על

שבו    עבור כל יום(  עשרת אלפים ₪)  ₪   10,000פיצוי מוסכם מראש בסך    אשכולל

אספקת   את  הסכמת  המוצרים  הפסיק  וללא  אישור  ללא  אחרת  עבודה  כל  או 

   מראש ובכתב. האשכול

על פי הסכם זה ועל פי כל    אשכולה  לעיל, כדי לפגוע בזכויות  9.1ין באמור בס"ק  א .10.2

  דין.

  ביטוח .11

המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי   .11.1

רשויות בתחום הטיפול    איגוד ערים אשכול יישובי נגב מערבי ו/או  נגב מערבי ו/או 

שירותים   שמקבל  מי  ו/או  מערבי  נגב  אשכול  קשורים    מהאשכולשל  גופים  ו/או 

 .המשרד להגנת הסביבה -מדינת ישראל  ו/או    לאשכול

על .11.2 הספק  מהתחייבויות  לגרוע  הוא  -מבלי  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  הסכם  פי 

 רט בהסכם זה. פי כל דין, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפו-יהיה אחראי על 

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח   .11.3

בין   ההתקשרות  לפני  של הספק  בפוליסות הביטוח  ייושמו  זה  בהסכם  הרשומות 

הצדדים. הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על  

 פי הסכם זה. 

ם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין   הספק מצהיר בזה בשמו ובש  .11.4

בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב  

 מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

ובאישור   .11.5 בפוליסות  וסכומי הביטוח הרשומים  גבולות האחריות  הביטוח הנדרש, 

( אשר מהווה חלק  אישור קיום ביטוחים)להלן:    2'  דכנספח  קיום ביטוחים המצ"ב  

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

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

 שלישי. 

לא נועד לצמצם את     זהבהסכם    ובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשוםמ .11.6

התחייבויות על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך  

ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור  

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי    הספקקיום ביטוחים. על  

 .רישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויותביטוח מטעמו על מנת להבין את הד

את   .11.7 ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את  הספק  הפר 

זכויות המזמין, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא  

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

 כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור. מלהעלות

נזקים שהם   .11.8 לרבות  בלתי מבוטחים,  לנזקים  דין  פי  על  יהיה אחראי  לבדו  הספק 

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

על ההסכם,    14 .11.9 וכתנאי לחתימת המזמין  על ההסכם  לפני החתימה  עבודה  ימי 

הביטוחי קיום  אישור  את  למזמין  הספק  הפוליסותימציא  ואת  נכללים    ם  בהן 

ידי חברת ביטוח בעלת  -הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ו/או    14 .11.10 הביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 

מ  כשהם  שוב  אותם  למזמין  הספק  ימציא  ביטוח  בפוליסות,  לתקופת  תוארכים 

 נוספת. 

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין   .11.11

משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם  

לידי   ובין אם לאו, והמצאתם  נזקים כאמור  על  חברת הביטוח התחייבה לשפות 

אין בה כדי להטיל על המזמין  אחריות כלשהי לגבי היקפו  המזמין כאמור לעיל,  

 וטיבו של הביטוח. 

קיום   .11.12 אישור  את  לבדוק  רשאי  יהיה  המזמין  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מוצהר 

הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם  

הספק מאחריות על  או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את  

 פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
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רלוונטי לדרישות   .11.13 כל מידע שאינו  ימחק  ובה  פוליסות  יכול להגיש העתקי  הספק 

המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי  

 סודי וכיו"ב. 

נות או לתקן  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהספק לש .11.14

את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על  

קיום   אישור  לתקינות  אישור  תהווה  לא  שינוי  או  לתיקון  הבקשה  ההסכם.  פי 

 הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא. 

עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול   .11.15

פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק על פי דין בכל  

 הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים   .11.16

 ראות הפוליסה.  בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הו

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או   .11.17

הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה(  

מכל   אותם  בזאת  פוטר  והוא  שהסדיר,  אחר  ביטוח  ו/או  הנ"ל  הביטוחים  עפ"י 

בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע  אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל  

 נזק בזדון לספק. 

ביטוח   .11.18 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  יכללו:  ביטוחים  ואישור קיום  הפוליסות 

 . מוצרה  אחריות ביטוח .אחריות מעבידים

פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע אחר    ספק, יסדיר הלעיל  לביטוחים  בנוסף .11.19

 אשר ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה. 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו   .11.20

והבאים   המזמין  כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף  הספק.  על 

לפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו  מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כ

המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הספק הינו  

רשלנות רבתי אולם    ביטול חריגראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין.  

ן.  אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדי

. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא  צפוי-כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי 

בדואר   כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק    60רשום לידי המזמין  לכל הפחות  

 בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי. 
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תביעות   .11.21 בגין:  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוני  אחריות  לביטוח  הפוליסה 

שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח  

הפקודה   פי  על  ביטוח  בהסדרת  חייב  שאינו  ברכב  שימוש  עובדיו.  כלפי  לאומי 

בב רכוש  כולל  רכוש  בכל  פגיעה  מנועי.  רכב  כל  הלביטוח  שימוש  מזמיןעלות   .

 .במכשירי הרמה

 : ירשמו המוצר  אחריות לביטוח בפוליסה .11.22

  הרטרואקטיבי הכיסוי תחילת  מועד". רטרואקטיבית ביטוח"תקופת  סעיף .11.22.1

 . הספק  לבין המזמין בין ההתקשרות מיום יחול 

חודשים לאחר    12מאורכת". תקופת גילוי של    וגילויסעיף "תקופת ביטוח   .11.22.2

ע"י   תשלום  אי  או  מרמה  מעשה  עקב  למעט  הביטוח  חידוש  אי  או  ביטול 

חבות  ספקה את  המכסה  אחר  ביטוח  שאין  ובתנאי  היקף    הספק,  באותו 

 ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

 הרחבי שיפוי: .11.23

בת  אחריות מעבדים, תכלולנה הרחביטוח  למעט    חבויות  לביטוחהפוליסות   .11.23.1

למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק    ושיפוי לטובת המזמין בגין אחריות 

הוצאה   כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת"  "אחריות  סעיף  ותכלולנה 

 הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

באם תחשב כמעביד של    מזמיןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .11.23.2

 עובדי הספק. 

ת בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  גבולות האחריו .11.24

  – ₪. ביטוח אחריות מוצר    2,000,000  – וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 . ביטוח אחריות מעבידים ,כפי הפוליסה של הספק.  ₪ 2,000,000

 בתוקף, כל עוד יש לספק אחריות על פי כל דין.   היהי המוצר אחריותביטוח   .11.25

'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי  הפול  .11.26 על פי נוסח הידוע בשם  יסות תהיינה 

 הביטוחי. 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים   .11.27

נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  

 חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 
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,  הסכםזה, ולאורך כל תקופת ה  הסכםע מכלליות האמור בכל מקום ב מבלי לגרו  .11.28

מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.  

פי   פי החוק ועל  על  זה לוודא כי כל קבלני המשנה    הסכם על הספק חלה החובה 

כל על  לאומי  לביטוח  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא  הם  אף  יקפידו  צוויו    מטעמו 

 ותקנותיו. 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע   .11.29

בפוליסות   והזהירות הנכללות  כל הוראות הבטיחות  על  בכלליות האמור, לשמור 

הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  

 הצורך. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק   .11.30

זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר    הסכםלפי  

בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן  

רך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור  כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נע

 את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 הסכם. הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה  .11.31

 אחריות לכלי האצירה   .12

, כלי אצירה באיכות גבוהה, שלמים, תקינים, וללא  אשכולהספק אחראי לספק ל .12.1

חודשים ממועד קבלת כלי האצירה על ידי האשכול ע"פ    12בתקופה של    כל פגם

מדרישת    ימי עבודה  4לרבות אספקת חלקים והחלפתם. זאת תוך  ,  פקירשימה שס

   המנהל ללא קבלת תמורה.

הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש  האחריות  

 ד'.  נפילה וכ לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה,

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

מדרישת המנהל ללא קבלת תמורה    ימי עבודה  4האצירה בכלי אצירה חדש תוך  

 נוספת. 

יתקן או יחליפו    וטמון קרקע   מונח קרקע עילי כל מקרה של חדירת מים למתקן  ב

 .  תמורה נוספתללא קבלת , יום עבודה זאת בתוך

כלי האצירה המסופקים על ידו תהיה אחריות מסוג   .12.2 יהיה אחראי כי לכל  הספק 

 "אחריות המוצר" כקבוע באישור הביטוחים המצורף להסכם. 
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כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק במלאי  במשך תקופת ההתקשרות   .12.3

ויחליפם ללא כל  ,  ימי עבודה  5מיידית של  של חלקי חילוף לכלי האצירה בזמינות  

והעבודה  .  תמורה החילוף  חלקי  של  המחירים  האחריות  תקופת  תום  יהיו  עם 

לפקיעת   עד  זה,  במכרז  הזוכה  הספק  להצעת  שצורף  למחירון  בהתאם  קבועים 

   תקופת ההתקשרות. 

 אחריות לנזק  .13

לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם  בלעדית  הספק בלבד יהיה אחראי   .13.1

ע"י מורשיו ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת    וכן לכל נזק שיגרם על ידו ו/או

  כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה.

- תהיה עלאם  ו/או    אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המנהל במהלך העבודה .13.2

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

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

ממועד שעות    3-מ  יאוחר  אל שפכים, יתקן הספק את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי  

רשאי    . לא ביצע הספק את תיקון הנזק/ים במועדים כאמור,מסירת הודעה לספק

ולחייב את הספק במלוא    ועמ ידי מי מט-או על  ויד -לתקן את הנזק/ים על  אשכול ה

   ללא זכות ערעור של הספק.דמי ניהול   15בתוספת % וסכום הוצאותי 

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

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

 .הוראות הסכם זהובנוסף יחויב בפיצוי לפי 

יתר על כן, הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האשכול/ הרשויות בגין כל נזק   .13.3

ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על האשכול/הרשויות ו/או  

יהיו חייבים לשאת בהם אף שטרם נשאו בהם בפועל, מחמת כל   שהאשכול/רשויות 

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או באופן ביצוע  מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק  

 העבודות. 

כל סכום שיגיע כאמור לעיל לאשכול, מאת הספק, יישא ריבית והפרשי הצמדה על  

 פי החוק, מעת דרישת האשכול מהספק ועד תאריך התשלום בפועל. 

מאת הספק בהתאם להסכם זה, ניתן    אשכולמוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע ל .13.4

ה שעל  אחר  סכום  מכל  או  מהתמורה  ערבות    אשכוללקזזו  ומכל  לספק  לשלמו 

  שניתנה בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.

לשלם לספק, כל סכום  ו  לקזז מהסכומים שיהיה עלי  יהא רשאי  אשכולוסכם כי המ .13.5

  הסכם.מהספק על פי ההסכם זה ו/או בגין הו שיהיה עשוי להגיע ל
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  רישיונות והיתרים .14

הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא, לצורך ביצוע   .14.1

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

עבודה שלביצועה יש צורך רישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק  ב .14.2

  על רישיון כאמור.הינו ברק מי שרשום ש

   מילוי הוראות ומניעת רעש .15

דין   .15.1 כל  הוראות  פי  על  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  את  למלא  מתחייב  הספק 

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

העזר   וחוקי  הסביבה  איכות  ודיני  הנחיות  התעבורה,  תקנות  בטיחות  הוראות 

  העירוניים.

מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש    ספקה .15.2

  שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

ובא לידיעת המציעים כי במהלך ביצוע השירותים עפ"י ההסכם, תתכנה הפרעות  מ .15.3

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

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

   להבטיח את המשך העבודה בכל דרך שהיא.

מנהל ו/או המפקח יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות, אם הספק לא ימלא  ה .15.4

   הספק בכל הנזקים. ולחייב אתפרק זה, אחר הוראות 

  אי קיום יחסי עובד מעביד .16

לגבי   .16.1 הינם  ועובדיו  מורשיו  הספק,  כי  מפורשות  הצדדים  בין  ומוצהר  מוסכם 

ה  אשכולה בין  נקשרים  ואין  עצמאי,  קבלן  של  עובד    אשכולבגדר  יחסי  לבינם 

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

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

פורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  מוסכם בזה מ .16.2

ה ופועליו.  לעובדיו  ונוהג  דין  כל  פי  על  או  ילא    אשכול המגיעות  תשלום  בכל  שא 

  הטבה.

המשתלם    אשכולהחויב  י .16.3 למועסקיו,  ו/או  לעובדיו  ו/או  לספק  כלשהו  בתשלום 

חויב כאמור לרבות  יבכל סכום בו   אשכול כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה הספק את ה 

  הוצאת משפט ושכר טרחת עו"ד.
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 איסור העברת זכויות וחובות  .17

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

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

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

 פיצויים  .18

ישלהס .18.1 בגי  ם מוסכמי  םפיצויי  אשכול ל  םפק  מקרה,  לכל  של  ן  מראש,  ביצוע  אי 

בגי  םלדרישות ההסכ  םהתאב ת  נדרש  עבודה ביצוע לקוי של עבודה    ןונספחיו או 

 :  ןכמפורט להל

   

   םסכו

 בש"ח 

 הנושא /  הליקוי   

 ליחידה לכל מקרה םפיצוי מוסכ

מס' 
 סידורי  

לכל    2,000  ₪

 יום עיכוב  

קרי   שנקבע,  כפי  העבודות  ביצוע  בתחילת  החוזה   45איחור  מחתימת    יום 

והאיחור באספקה נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או  הפיצויים לא יחולו במקרה )

 הטלת סגר ו/או הכרזת מצב מיוחד בעורף( 

1  

לכל  ₪  50  

 יחידה 

  2 כנדרש, במועד שנקבע    ההצבה םבמקו עגלות אי פיזור והצבת 

לכל    500  ₪

 יחידה 

  3 כנדרש, במועד שנקבע     ההצב ה  םבמקו  קרקע מונחי קרקע/טמוני  אי פיזור והצבת  

לכל    50  ₪

 יחידה 

  4 אי איסוף כלי אצירה ישן במקום חדש שהוצב

לכל    100  ₪

 יחידה 

  5 בכל אחת מהרשויות    אשכולאי העברת כלי אצירה ישן ותקין לשטח שהוגדר ע"י ה

לכל    ₪  200

 יחידה 

מיום  עבודה    ימי  3תוך  מורשה  לאתר מיחזור  ישן ותקול  אי העברת כלי אצירה  

 ו איסופ 

6  

לכל  ₪    300

 רוע יא

  7 עובדים ללא ציוד בטיחות 



 

 84מתוך  52עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

איגוד   ת.ד.    501400634מס'  טל  info@westnegev.org.il|    נתיבות  5050|  -073  - פקס  073-7269274  -| 
3323017 

 
 

יום    300 ₪ לכל 

כלי  עיכוב   לכל 

 אצירה. 

  8 איחור באספקת כלי אצירה עפ"י הלו"ז שנקבע ואושר ע"י האשכול 

₪ לכל כלי    300

 אצירה  

מסומן )בטיבוע  וכן כלי אצירה לא  מפרט שנקבע  אספקת כלי אצירה שלא עומד ב

 כפי שנדרש   ו/או מדבקה(

9  

לכל    1,000  ₪

 כלי אצירה  

כפי  או לא מסומן  /ומפרט שנקבע  שלא עומד ב  מונח קרקע/טמון קרקעאספקת  

 שנדרש

10  

לכל    1,000  ₪

אצירה   כלי 

עגלה   )למעט 

ליטר    360בנפח  

לגביה   אשר 

 ₪(  200ייגבו  

מעבר   יום  לכל 

   ימי עבודה 4-ל

  11 ימי עבודה   4  שנמצא כתקול תוךחדש  אי החלפת כלי אצירה 

₪ לכל    3,000עד  

אירוע      

 מהתמורה 

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

לכל    1,000  ₪

 אירוע 

  13 אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח  

לכל  ₪    5,000

שלא תוקנה  יום  

מעבר   ההפרה, 

 שעות  24ל

  14 שעות ממועד שקיבל הספק הודעה עליה  24 הפרה בטיחותית שלא תתוקן תוך 

לכל    1,000  ₪

 אירוע 

ע"י הקבלן לאשכול על כל נזק שנגרם במהלך אספקה    -תוך שעה     - אי דיווח ישיר  

 ו/או הצבה, ו/או איסוף של כלי אצירה מכל סוג שהוא  

15  

זה, את   םהמגיע לספק לפי הסכ  אכל שהו  םלקזז ולנכות מסכו  יהא רשאי  אשכולה .18.2

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

, זאת מבלי  ןאו עפ"י די םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ  אשכולהמנהל מגיע מהספק ל

 .   ןאו על פי די  םעל פי ההסכ אשכולה זכאיו  לפגוע בכל סעד או תרופה ל
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 .   ןע"פ כל די אשכולזכאי הו באמור לעיל, כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ל  ןיא .18.3

 מצב חירום .19

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

 סילוק יד הספק  -הפרת ההסכם  .20

דלהלן   .20.1 מהמקרים  אחד  של    אשכולה  יהא בכל  בכתב  הודעה  מתן  לאחר    7רשאי, 

בתוך   הבעיות  נפתרו  ו/או  הליקויים  שתוקנו  וללא  שיגור  שעות    48ימים,  מיום 

למשרדו של הספק ולאחר תום המועד שניתן    דואר אלקטרוניההודעה באמצעות  

   את ידו של הספק ולהשלים או לבצע את העבודות. ה, לסלקעבהודלספק 

   ואלה המקרים:

כלי  הספק   (1) ו/או  בהסכם  מזה הקבוע  בטיבו  פחות  שרות  לדעת המנהל,  נותן, 

מים את דרישות המכרז וההסכם ו/או לרבות ומבלי לפגוע  אהאצירה אינם תו

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

   העבודה.

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

   .מנהלה

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

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

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

  וגורם אחר הממונה על נכסי הספק.

משעב (5) או  מעביר  מסב,  ההסכםכשהספק  את  או  ,  ד  לאחר  מקצתו,  או  כולו 

  בכתב. אשכולמעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת ה 

  פק מסתלק מביצוע ההסכם.כשהס (6)

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

שעות להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע    24ואינו מציית תוך  

  העבודות.

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם   (8)

   .אשכולו/או מרמה את ה

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק,   (9)

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

  להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

לעיל, אין בהם משום ביטול ההסכם על  (  2) -( ו1)  19.1  ילוק ידו של הספק לפי ס"קס  .20.2

פרט   ההסכם  לפי  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב  יהא  והספק  האשכול,  ידי 
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כלפי הספק    לא יהא האשכול חייבמנע אותו מלמלא. מאידך  ילהתחייבות שהמנהל  

בכל  יהא חייב  להלן. האשכול לא    19.5-ו  19.4אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק

   יים.תשלום נוסף או בפיצו 

ודיע לספק בכתב מהו  י ו  אשכול קבע הי  19.1  במועד סילוק ידו של הספק לפי ס"ק .20.3

לדעת  אשר  התמורה  האמורה    ואומדן  לשעה  עד  העבודות  בביצוע  הספק  זכאי 

סכום לקבל  זכאי  יהא  לא  הקבלן  האשכול.  שקבע    בהודעת  האומדן  על  העולה 

   .אשכולה

לספק  יהא האשכול חייב  א  ל   אשכולמשעת סילוק ידו של הספק כאמור על ידי ה .20.4

הוצאות    אשכולסכום כלשהו בקשר להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי ה

ידי כל דחייה בהשלמתה  על    אשכולהשלמת העבודה ובדיקתה וכן דמי נזק שנגרמו ל

ל שנגרמו  כלשהן  הוצאות  או  אחרים    אשכולונזקים  פיצויים  וכן  הספק  ידי  על 

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

לעיל לבין סכום    19.3  אומדן התמורה שהספק זכאי לה על פי החישוב האמור בס"ק

  ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי האשכול.

ביצוע   .20.5 השלמת  סכום  עלהיה  שאושרו  כפי  והפיצויים  הנזקים  ידי  - העבודות, 

עולה על אומדן התמורה המגיעה לספק כאמור, יהא  ,  19.3האשכול, כאמור בס"ק  

לגבותו מכל  יהא זכאי    אשכול, וה אשכולל  הספק חייב בתשלום ההפרש שביניהם

זה  ת.  אחר  דרך  כל ב  מהספק   לגבותו   וכן  לספק   וממנ   סכום שמגיע  הוראות סעיף 

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

 ההסכם ול ביט .21

ל ב .21.1 לעיל, שמורה  ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים  הזכות לבטל את  אשכול  נוסף 

 .  לעיל 19ף ההסכם אם ארע אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעי

שלח הודעה על כך  ת,  לעיל  20.1  חליט האשכול על ביטול ההסכם לפי ס"ק י במידה ש .21.2

ימים מיום שתשלח    7  לתוקפו תוך. הביטול כאמור ייכנס  אלקטרונילספק בדואר  

  ההודעה כאמור.

בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל, לא יהא הספק זכאי לתשלום   .21.3

וה ביטול ההסכם  ו/או עבור התקופה שלאחר  ביטול ההסכם    אשכול כלשהו עקב 

שסיפק )ובתנאי שביצע את כלל הפעילות שנדרש    השירותיםשלם לספק תמורת  י

ושבוצעו, עד תאריך ביטול ההסכם    אשכולידי ה - שאושרו על  ירה(עבור כל כלי אצ

ובכפוף להוראות הסכם זה,  ,  עקב או כתוצאה מהביטול  אשכולבניכוי כל הוצאות ה

  לרבות זכות הקיזוז.
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  המציע הכשירהא האשכול רשאי להתקשר עם  ילעיל,    20.1  בנוסף לאמור בס"ק .21.4

ומבלי לפגוע בזכויותיו  נשוא ההסכם,    לביצוע העבודותהשני או אחר שייקבע על ידו  

   המפורטות לעיל. 

ה  .21.5 ל  אשכולהתקשר  שנגרמו  בהוצאות  יישא הספק  אחר כאמור,  ,  אשכולעם ספק 

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

   .אשכולה  מנכ"לידי -י ומוחלט עליקבע באופן סופיסכום ההוצאות  

לעיל,   .21.6 מהאמור  לגרוע  ומבלי  רשאי בנוסף  האשכול  המגיע    יהא  תשלום  כל  לעכב 

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

המוסכם   הפיצוי  לעילחשבון  הוצאותי  הקבוע  חשבון  על  התוספת  וו/או  לרבות   ,

פי  -על פי דין או על  ולגרוע בכל זכות אחרת הנתונה ל ומבלי    כאמור לעילהקבועה,  

  ההסכם.

 שונות  .22

שנעשו,   .22.1 או  שנמסרו,  כלשהם  ונתונים  לו,  הצדדים  הסכמת  את  ממצה  זה  הסכם 

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

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

   וסוג.

כו  .22.2 יחשבו  לא  פעולה  מנקיטת  הימנעות  או  מחדל  ארכה,  הנחה,  ויתור,  יתור  וכל 

  אשכול פי כל דין, אלא אם כן ויתר ה-פי הסכם זה ו/או על- על ו על זכויותי אשכול ה

 במפורש ובכתב.   ועל זכויותי

צע את כל הפעולות  הספק מצהיר ומאשר כי קיבל את כל ההחלטות וכן, לפי עניין, בי .22.3

פי דין, לשם ההתקשרות בהסכם זה, וכי  - הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על

 הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין. 

 כלי האצירה נשוא הסכם זה יהיו רכושו הבלעדי של האשכול.  .22.4

תנאי  ככל שיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול, אין בו כדי להשפיע על   .22.5

   חוזה זה. 

עפ"י הסכם זה יהיו    אשכולבין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים ל .22.6

 .באשכול לרשויות מקומיות החברות  תונים גםנ

סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל,   .22.7

 .  מחוז דרוםלבית משפט המחוזי  או   בבאר שבע  נתונה לבית משפט השלום

 כתובות והודעות   .23

   כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. .23.1
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פי הכתובות דלעיל יחשב  - ידי הצדדים על- ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ .23.2

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

ביד   נמסרה  בפקסימיליה  ב  –אם  נשלחה  ואם  מסירתה,  שיגורה  מועד  במועד 

 בפקסימיליה.  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 _____________________________                      _ _______________________ 

 הספק                                                          אשכולה      

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

כמנהלי   המשמשים   ________________________ ה"ה  בפני  הספק  הופיעו 

, וחתמו בפני על הסכם זה וכן, הנני מאשר כ   כל ההחלטותבספק  י נתקבלו  _______________ 

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

 .  ספקמחייבת את ה

 עו"ד ___________________________  
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 נספח ד'1 להסכם -  ערבות ביצוע הסכם 

 רשויות נגב מערבי שכול א לכבוד 

 

 ........................... 'הנדון: ערבות מס

שקלים  מאה אלף  במילים:  ש"ח )  100,000לסך של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   

מתאריך  חדשים בסיס  מדד  לצרכן  המחירים  למדד  יוצמדו  אשר  ידרשו    ____________(  אשר 

   .23/2022  מכרז"( בקשר עם מאת: _______________________________ )להלן: "החייב

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב    15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.  

  

   ._____________ _____ _ עד לתאריךערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

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

 

  

  

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

 חברת הביטוח 

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 

   מס' פקס'   מס' טלפון  
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 אישור קיום ביטוחים    - להסכם 2'דנספח 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
ם באישור זה לבין  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטיבאישור זה אינו כולל את כל תנאי  

וליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  התנאים הקבועים בפ
 האישור. 

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

האשכול בסעיף זה  שם:  
)ביטוח( יקרא: אשכול  
יישובי נגב מערבי ו/או  

איגוד ערים אשכול יישובי  
נגב מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
נגב מערבי ו/או מי שמקבל  

ו/או    מהאשכולשירותים 
  לאשכול גופים קשורים 

  -  ישראל  מדינתאו  /ו
הסביבה  להגנת המשרד  

 שם: 
אספקת, הצבת ואיסוף   

 אצירה לפסולת  -כלי

 

   מזמין מוצרים    ☒ 

שירותים   ☒   

501400634ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.  
 

,  78מען : ד''ר סמלו יוסף 
 נתיבות 

 מען 

 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   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

000,0002,   ביט    צד ג'  אחריות   – 302 ₪  
 צולבת  

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  
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המוצר אחריות  אחריות   – 230 ₪  2,000,000   ביט   
 צולבת 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
תקופת גילוי   – 332

חודשים  12  
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  
 המצוין בנספח ג'(: 

מכירת/רכישת/השכרת ציוד  - 046  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

.  בדבר השינוי או הביטול  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים   - להסכם 3'דספח נ

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

כ ושל  העובדים  של  על שלומם  והגהות, לשם שמירה  ביצוע  והבטיחות  ח אדם אחר במהלך 

  העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

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

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

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

,  ל התקנות והצווים שפורסמווכן כ  1988- התשמ"ח  (עזרה ראשונה במקומות עבודה)בעבודה  

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

ה כנגד  ו/או  נגדו  שמטעמשתוגש  מי  וכל  הדין  ואשכול  מהוראות  הוראה  כל  הפרת  עקב   ,

  ומהוראות אלה.

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

  הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

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

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

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

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

  ישראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

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

כן הספק  -בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמושעברו הדרכות ב

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

   שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

ושאינ מתאימים  שאינם  עובדים  בעבודה  להעסיק  אופן  בשום  רשאי  יהיה  לא  ם  הספק 

על ומאחריותו  הספק  מחובות  חובה  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  ובהתאם  -מקצועיים  הדין  פי 

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי    אשכול רשאי להסכם. ה 

 המוחלט.    ושיקול דעת

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

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

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

והוא   ונמצא תקין  במועד  נבדק  בודק מוסמך תקופתי  של  בדיקות  עבורו  הנדרש  או מכשיר 
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ב שהמשתמשים  ומתחייב  עברו  מצהיר  אשר  ומקצועיים  מיומנים  עובדים  הנם  אלו  כלים 

  הסמכה כחוק.

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

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

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

   ידי העובדים בציוד זה.-נעשה שימוש על 

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

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

כן, ידאג הספק להצבת ציוד כיבוי אש  -ד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמוהציו

  מתאים במקום העבודה.

 הצהרת הספק   

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

 ואני מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם.  

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

 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.  

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

 לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי.  

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

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

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

   

  

 שם הספק  ______________________   

   

 חותמת וחתימת הספק___________________   



 

 84מתוך  62עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

איגוד   ת.ד.    501400634מס'  טל  info@westnegev.org.il|    נתיבות  5050|  -073  - פקס  073-7269274  -| 
3323017 

 
 

  

 צהרת בטיחות של הספקה 

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

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

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

ב הבטיחות  על  הבנתיאשכולהממונה  במלו  ,  בשלמותם  אותם  למלאם  מתחייב  ואני  אם, 

   וברוחם.

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

 .  אשכולב ו/או חלקם לפני שעברתי את תדריך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

לי כישורים  הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בע  .2

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

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

   תנאי בטיחות נאותים.ב הסיכונים וביצוע העבודות 

ה  .3 שמייחס  העליונה  לחשיבות  מודע  בביצוע    אשכולהנני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

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

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

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

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

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

  פיהם.-, והתקנות על1970- התש"ל (חדש

  

 שם מקבל התדריך: _____________________  חתימה:_________________ ___  

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

 _________  _____ח.פ__/.זת
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 הוראות הממונה על הבטיחות/  אישור

, מאשר כי הספק הנ"ל עבר אצלי  אשכולבאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות   .1

כן הוריתי  -כמו   תדריך בטיחות וכי איני מתנגד לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז.

            לספק לבצע בפרק הזמן בו נקבתי את ההנחיות המפורטות להלן:

 ____________________________________________________________ 

 לחילופין:  

, מאשר כי הספק הנ"ל עבר אצלי  אשכולבאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות   .2

  תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הוראות לביצוע.

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

  העבודות נשוא המכרז דנן.  

 

תאריך:_____________________           

    

 ימה:_____________________    חת
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 טכני  מפרט   - להסכם 4'דנספח 

   :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם –הגדרות  .1

  ;נגב מערבירשויות  אשכול  -"אשכול"ה

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

  ין, ו של צנרת מים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלו

 מערכות הולכת גז, וכיוצ"ב;  

או חלק  בנפחים וחומרים שונים  חדש, ייעודי לאצירת פסולת לסוגיה,    חצרמיכל  :  "כלי אצירה"

אצירה,   לכלי  להלן,  חילוף  הטכני  במפרט  שהוגדרו  בתיםלהצבה  ומיועדים  כפי  או    בחצרות 

ל סמוך  או  אשפה  משרדיםבחדרי  או    מבני  עסקים  ציבוראו  במקומות  או    מבני  חינוך,  מבני 

  ;האשכולע"י  קבע ישבמרחב האשכול, ציבוריים, ו/או בכל מקום 

התקן  ו/או    6044ו/או התקן הישראלי    EN–  840בדרישות התקן הבינלאומי  יעמוד  כלי האצירה  

      ;זההמאפיינים המפורטים בנספח  , ויעמוד בדרישות  אחר  מקובל  בינלאומי  תקןאו  /ו   האוסטרלי

קרטונים, אריזות   ,קופסאותלרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות,    – "פסולת"

קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה   ,למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ

 ;מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר, למעט פסולת בנין וגרוטות רכב

בתקופה    האשכול.   ידי-חודשים ממועד קבלת כלי האצירה על  12תקופה של    –   "תקופת אחריות"

לא תקין לרבות אספקת והחלפת חלקים, או יחליף הספק כל כלי  כלי אצירה  זו, יתקן הספק כל  

, ללא קבלת תמורה  דרישת המנהלימי עבודה מ  4  . זאת תוךאשכולהקביעת    "יעפ שסיפק  אצירה  

 נוספת;  

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

 .  העבודות, כנדרש בהסכם

 העבודות הנדרשות במסגרת המכרז:  .2

תוך סימון  הזמנות העבודה שיוציא האשכול מעת לעת,  החדשים עפ"י    לספק את כלי האצירה    -

תקופת ההתקשרות עם הספק    במהלךעל גבי כלי האצירה לפי המפורט במסמכי המכרז,  

 הזוכה.  
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תחום שיפוט האשכול לפי סוג השירותים אשר הוסכם  באת כלי האצירה החדשים    להציב -

ואיסוף כלי    (בהתאם להנחיות האשכול  )הצבה בכל נקודהבמקום מרוכז או בחלוקה    – עליו  

 האצירה הישנים במקביל.  

ימים מרגע   3)תוך    כלי האצירה התקוליםלמחזור את  להעביר    -  י האצירה הישניםאיסוף כל   -

   להעביר לאתרי אחסנה של כל אחת מהרשויות את כלי האצירה התקינים. האיסוף( ו

 .  בתיאום ולפי סדר ביצוע העבודות שייקבע ע"י האשכוללפי הזמנות העבודה,  כל האמור לעיל  

  תיאום ופיקוח .3

 לפחות לפני מועד האספקה.שעות    72,  הספק יתאם עם המנהל את מועדי האספקה 3.1

בנסיבות המצדיקות ע"פ שיקול דעת האשכול דחיית מועד האספקה מהמועד הרשום 

  בהזמנה, המנהל רשאי לדחות את המועד למועד שיקבע.

האצירה   מנה י  אשכולה 3.2 כלי  את  מספק  שהספק  לוודא  מנת  על  מטעמה,  מפקח/ים 

 בהתאם להוראות המנהל והוראות הסכם זה ונספחיו.  

על  3.3 להטיל  כדי  לעיל,  כאמור  הפיקוח  בתפקיד  אין  כי  בזה,  מוצהר  ספק,  הסר  למען 

האשכול אחריות בנזיקין ו/או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר  

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

 אחריות לכלי האצירה   .4

שלמים, תקינים, וללא כל , כלי אצירה באיכות גבוהה,  אשכולהספק אחראי לספק ל 4.1

חודשים ממועד קבלת כלי האצירה על ידי האשכול ע"פ רשימה    12בתקופה של    פגם

  מדרישת המנהל ללאימי עבודה    4לרבות אספקת חלקים והחלפתם. זאת תוך  ,  פקישס

  קבלת תמורה.

הינה לנזק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא  האחריות  

 ד'.  סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכ

כלי  4.2 יוחלף  המנהל,  קביעת  ע"פ  פגם/ים  עקב  לתיקון  ניתן  אינו  האצירה  כלי  באם 

 מדרישת המנהל ללא קבלת תמורה נוספת.ימי עבודה    4האצירה בכלי אצירה חדש תוך  

יתקן או יחליפו זאת  טמון קרקע  /מונח קרקע עילי  כל מקרה של חדירת מים למתקן  ב

 .  תמורה נוספתללא קבלת שעות,  24בתוך 
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מסוג   4.3 אחריות  תהיה  ידו  על  המסופקים  האצירה  כלי  לכל  כי  אחראי  יהיה  הספק 

 "אחריות המוצר" כקבוע באישור הביטוחים המצורף להסכם. 

כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק במלאי של במשך תקופת ההתקשרות   4.4

. ויחליפם ללא כל תמורה, ימי עבודה 5מיידית של  לי האצירה בזמינות חלקי חילוף לכ

יהיו קבועים בהתאם עם תום תקופת האחריות המחירים של חלקי החילוף והעבודה  

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

 הצבת טמוני קרקע   .5

ובכלל זה, תיאום לרבות חפירה  קרקע תכלול הכנת כל התשתית הנדרשת    הצבת טמוני 5.1

עבודת  מבחינת  שנדרש  מה  וכל  חפירה  הנדרשים,  האישורים  כל  קבלת  תשתיות, 

 התשתית, טרם ותוך כדי הצבת הטמון, כמפורט להלן.  

וההיתרים  5.2 הרישיונות  האישורים,  כל  להשגת  ומלא  בלעדי  באופן  אחראי  הספק 

להתקנת טמוני הקרקע עפ"י כל דין    יתר בנייה מהרשות הרלוונטיתלרבות ההנדרשים  

העלויות  בכל  ויישא  בעבודות,  בכל שלב שהוא  ואישורן,  העבודות  של  ביצוען  לצורך 

 הכרוכות בכך.

עם גמר ההצבה של כל טמון קרקע, יודיע על כך הספק למפקח. הספק ידאג על חשבונו   5.3

העבודה   סביבת  מצב  את  המח להשיב  בשינויים  רצון ולקדמותה,  ולשביעות  יבים 

המפקח. יובהר בזאת כי הספק יתקן מיידית ועל חשבונו כל נזק או פגם שנגרם בשל  

 התקנת טמון הקרקע.  

ואי    פקחהמ 5.4 הפגמים  הליקויים,  את  לספק  ותימסר  ידו  על  שתיחתם  ברשימה  יפרט 

השינויים   ו/או  התיקונים  את  וכן  זו  בבדיקתו  שמצא  לבצע   ההתאמות  הספק  שעל 

ספק יהיה חייב לפעול לפי  ה  ולרבות אספקת והתקנת טמוני קרקע אחרים או נוספים.

 ולבצען לשביעות רצונו.  פקחהוראותיו אלה של המ

השלים הספק את הצבת טמון הקרקע ו/או את השינויים ו/או התיקונים, כאמור לעיל,   5.5

ב על גמר ההצבה של טמון לשביעות רצונו של המפקח, המפקח יוציא לספק אישור בכת

 "(.אישור מפקחהקרקע )להלן: " 

מובהר בזאת כי אין במתן אישור המפקח בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הספק על  5.6

אחריות  להקים  בכדי  כאמור  אישור  במתן  ואין  שלישי  צד  כל  וכלפי  העבודות  טיב 

 כלשהי של האשכול או שלוחיה כלפי הספק ו/או צד שלישי בשל ביצוע העבודות. 
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 תחום המפרט לאספקת כלי אצירה   .6

, )פרטי קשר(  צרף הספק את כל הפרטים הנדרשים להלן: שם יצרןלכל כלי אצירה י 6.1

מפרט טכני מלא בעברית של כלי האצירה, כולל חומר ממנו  שנת ייצור,  ,  ארץ יצור

הדמיה תלת מימדית,  שרטוט טכני,  , משקל הפח,  עשוי כלי האצירה, רישום מידות

 . (קטלוג, פרוספקט)מסמך תקן ממעבדה מוסמכת, וחומר פרסומי 

, בחזיתו, יצוין במקום בולט לעין "נרכש  גבי כלי האצירה-על   –   ון כלי האצירהימס 6.2

ולצד זאת יוטבע לוגו של המשרד להגנת הסביבה,     בסיוע המשרד להגנת הסביבה"

 ".  לא למכירה"כמו גם: אשכול רשויות נגב מערבי )שיהיו בגדלים שווים(. 

וגודל האותיות  בצבע לבן, כל הסימונים ימוקמו בחלקו הגלוי לעין של כלי האצירה,  

 גודל המיכל.  מ 5%- לא יהיה קטן מ

 ס"מ .  17*21גודל ההטבעה יהיה   –ליטר   1,100-ליטר ו  360לגבי עגלות בנפח 

יוצמד מספר סידורי ממתכת  אזי    -במידה ולא תתאפשר הטבעה ובאישור האשכול  

 למיכל.  

לזוכה   יועבר  מדויק  נוסח  מקרה,  הזמנת  בבכל  יעביר    עבודהכל  הזוכה  והספק   ,

הכנת המדבקה/  לאישור בכתב של האשכול, טרם  כלי האצירה  בהתאם לסוג    הדוגמ

יובהר כי העגלות נדרשות הטבעה ללא  דגם הסימון וטרם הסימון בפועל. ההטבעה/ 

 קשר לכמות המוזמנת.  

זו תהא לפי המפרט הטכני    –  באשר לאספקת שרוול פלסטיק לפח טמון פלסטיק 6.3

הפלסטיק  של שרוול    המפורט להלן של פח טמון פלסטיק ובנוסף עבודת האספקה

קיימים קרקע  הקיימת    לטמוני  הפנימית  היחידה  ושטיפת  ניקיון  ביצוע  תכלול 

לטמון, החלפת השרוול הישן בחדש, התאמת השרוול לטמון, ופינוי הפסולת מטמוני  

 הקרקע הישנים לאתר מורשה.

 :לכל טמון קרקע יש להגיש את המסמכים הבאים 6.4

ניבדק על ידי מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים   6.4.1 אישור שטמון הקרקע 

  .13071ENתקן  לעמידה ב

 אישור יועץ נגישות לטמון הקרקע  6.4.2

 .אישור מהנדס בטיחות רשום לטמון הקרקע 6.4.3

 .אישור קונסטרוקטור הן לטמון הקרקע והן לתא הבטון החיצוני 6.4.4
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ישראלי   6.4.5 תקן  פי  על  נבנה  החיצוני  הבטון  שתא  לאלמנטים   1923אישור 

 .טרומיים

 .יוגש כתב אחריות לשנה לכול מוצר ולכל התקנה 6.4.6

  מאפיינים טכניים של כלי אצירה .7

לאספקה ליטר,  360-ליטר ו 240של כלי האצירה לפסולת בנפחים להלן מאפיינים טכניים 

  ידי הספק:-על

 . בצפיפות גבוהה, ניתן למחזור HDPEמיכל עשוי פלסטיק  -

   . מיכל ומכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד -

חיזוקים    , כולל  ובייחוד עמידות לדטרגנטים  לתנאי העבודההמיכל יהיה בעל עמידות גבוהה   -

  בשפת ההרמה, אטימה מוחלטת מפני דליפת נוזלים.

   לאורך שנים. U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -

מרכיביו יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני או אחר במרכיביו  המיכל ו -

 הפונקציונאליים: וללא ירידה בביצועים 

o   של סביבה  ל  5טמפרטורת  מתחת  צלסיוס  ל  0-מעלות  מעלות    45  -ועד 

 .0- צלסיוס מעל 

o  .'חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו 

o   ומערכת האצירה  כלי  בין  בעת האינטראקציה  הנוצרים  והלמים  רעידות 

 ההיפוך של מרכב הדחס. 

   ירוק.  –המכסה העליון צבע  הומוגני, בצבע ירוק, יהיה צבע המיכל  -

 סימון לפי גרפיקה שתאושר מראש כאמור לעיל. בכל מיכל יוטבע  -

 . מפלסטיק מחובר למיכלקל מבנה המיכל יהיה עם פתח עליון להשלכת הפסולת ומכסה  -

ומאידך תאפשר   מעלות  270-צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ -

 . הרמטית מלאה  סגירה

 .  המכסה יכלול בחלקו הקדמי ידיות הרמה או מדרגות אחיזה לכל רוחב המכסה
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 .  המכסה יוצמד לגוף המיכל באמצעות פינים או ציר

 .תושבות הצירים יחברו ויחזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע קריעתם או תלישתם

   . מ"מ  300 -כ גלגלים בקוטר של 2המיכל יצויד ב  -

נייח קבוע מפלדה מגולוונת בחלקו האחורי התחתון  ציר גלגלים מלא  גלגלים יורכבו על  ה

 .  של המיכל

  0.2  - כ  הגלגלים יהיו מטיב מעולה ויעמדו במשקל המיכל כשהוא עמוס בפסולת בחישוב של 

 .  מבנה הגלגלים יבטיח אורך חיים ארוך לעומס המירבי המותר. לליטר נפחק"ג 

 הגלגלים יהיו עטופים בגומי קשיח להבטחת ניידות שקטה. 

 .המיכל יותאם להרמה על גבי מתקן להרמת מיכלים במשאית דחס הידוע בכינוי "מסרק" -

 . שפת ההרמה תכלול מיגרעת, חציצה וחיזוקים מתאימים

 .  פינות מעוגלות למניעת הצטברות פסולת בדפנות המיכללמיכל יהיו  -

 .  גלגליםו מכסה, צירים,  לרבות    –  וזמינים באופן מידימכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ   -

  ידי הספק:- לאספקה על, ליטר 1,100בנפח  של כלי האצירה לפסולת להלן מאפיינים טכניים 

   ירוק.  –המכסה העליון יהיה הומוגני, בצבע ירוק, צבע   צבע המיכל  -

 גרפיקה שתאושר מראש כאמור לעיל. סימון לפי בכל מיכל יוטבע  -

 . בצפיפות גבוהה, ניתן למחזור HDPEמיכל עשוי פלסטיק  -

   . מיכל ומכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד -

חיזוקים    , כולל  ובייחוד עמידות לדטרגנטים  המיכל יהיה בעל עמידות גבוהה לתנאי העבודה -

  בשפת ההרמה, אטימה מוחלטת מפני דליפת נוזלים.

   לאורך שנים. U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -

המפורטים - הסביבה  בתנאי  יעמדו  ומרכיביו  האצירה  אחר    כלי  או  מכני  כשל  ללא  להלן 

 במרכיביו וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים:
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o   של סביבה  ל  5טמפרטורת  מתחת  צלסיוס  ל  0-מעלות  מעלות    45  -ועד 

 .0- צלסיוס מעל 

o  .'חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו 

o   ומערכת האצירה  כלי  בין  בעת האינטראקציה  הנוצרים  והלמים  רעידות 

 ההיפוך של מרכב הדחס. 

גוף המיכל ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על מנת להבטיח   -

 . את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס או ללא עומס

 .  על המיכל משני צדדיו יורכבו ידיות לגרירת המיכל  -

ידיות הרמה או מדרגות אחיזה לכל רוחב המכסה, ברוחב    2ה יכלול בחלקו הקידמי  סהמכ -

 .  ס"מ לפחות 33 -כ ס"מ ובאורך 13-כ

תותב או פינים  ציר או  המכסה יהיה קל ויבטיח סגירה מלאה יוצמד לגוף המיכל באמצעות   -

מ"מ לפחות למניעת שחרור הזרוע    65  -כ  ני ההרמה יחובר דיסק בקוטרבקצה פי .   בצבע ירוק

 . מהפין, חיבור הדיסק לא יפגע במיכל ולא יחליש את הפין 

או   - קריעתם  למנוע  מנת  על  המיכל  לגוף  חיזוק  בפסי  ויחוזקו  יחוברו  הצירים  תושבות 

 . תלישתם

 .  תמעלו 270צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ  -

  30  -כ   די המיכל יותקן גלגל ציר בקוטריבכל אחד מצ  -שני גלגלים קדמיים בעלי מעצור   -

 ס"מ וזאת ע"ג ציר מלא.  

-כ  מ"מ ויעמדו בעומס של  200-כגלגלים בקוטר של     4  -התקנים  ו   4יכלול  כלי האצירה   -

יחוזקו על מנת  (, ההתקנים  4ק"ג )העומס על כל גלגל יהיה העומס הכללי מחולק ל  1000

 .  למנוע עיוותים והתכופפות  בעת עומס, תזוזה, העמסה ופריקה

בשני הגלגלים הקדמיים יותקן מנגנון מכני בתפעול רגל בעל שני מצבים לנעילת גלגלים:  -

 .  פתוח וסגור

של   - סיבוב  יהיו מדגם המאפשר  בכל העומסים  360הגלגלים  חופשי  באופן  מבנה  .  מעלות 

 . חיים ארוך לעומס המירבי המותר הגלגלים יבטיח אורך 

 בתחתית המיכל ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק.  -
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בפיני   - הרמת המיכל לריקון תעשה בשיטת "הזרועות"  מתקן הרמה למיכלים המצוידים 

 הרמה.  

 פעולות ההרמה תבוצע תוך שימוש בזרועות.   -

מ"מ ומיקומם    100  -כ  מ"מ ואורכם המינימלי יהיה  32  -כ  מידות וחיבור פיני הרמה יהיו -

מ"מ שתרותך או   305  -כ  מ"מ ובעובי  65  -כ  יקבע בצידי המיכל בתוספת דיסקית בקוטר

 תחובר אל אוזן ההרמה.   

 .   מכסה, צירים, גלגליםלרבות    –  וזמינים באופן מיידימכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ   -

לאספקה  , ליטר   360בנפח  )כתומים(של כלי האצירה לפסולת אריזות להלן מאפיינים טכניים  

  ידי הספק:-על

 וצבע המכסה העליון יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המיכל.   צבע המיכל -

o   המיכל והמכסה יהיה בגוון ראל  צבעBright Red Orange 2008    או פנטון בגוון
 מקביל. 

o 8  -הצבע יהיה עמיד לפחות  בUV . 

 . בצפיפות גבוהה, ניתן למחזור HDPEמיכל עשוי פלסטיק  -

   . מיכל ומכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד -

חיזוקים    , כולל  ובייחוד עמידות לדטרגנטים  המיכל יהיה בעל עמידות גבוהה לתנאי העבודה -

  בשפת ההרמה, אטימה מוחלטת מפני דליפת נוזלים.

   לאורך שנים. U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -

כיביו יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני או אחר במרכיביו  מרהמיכל ו -

 וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים: 

o   של סביבה  ל  5טמפרטורת  מתחת  צלסיוס  ל  0-מעלות  מעלות    45  -ועד 

 .0- צלסיוס מעל 

o  .'חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו 

o בעת האינטראק הנוצרים  והלמים  ומערכת  רעידות  האצירה  כלי  בין  ציה 

 ההיפוך של מרכב הדחס. 

 . מפלסטיק מחובר למיכל קל מבנה המיכל יהיה עם מכסה  -
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ומאידך תאפשר   מעלות  270-צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ -

 . סגירה הרמטית מלאה

   . המכסה יכלול בחלקו הקדמי ידיות הרמה או מדרגות אחיזה לכל רוחב המכסה

 .  המכסה יוצמד לגוף המיכל באמצעות פינים או ציר

 פתחים לזריקת פסולת האריזות: -

o  20לרוחב המכסה יהיה פתח מלבני בגודלX35   .ס"מ לפחות ללא כיסוי לפתח 

o   גומי עם מסגרת  האשכול ועל פי דרישת תמורת תשלום תותקן על הפתח מניפת 

 ברגים. פלסטיק או מתכת שתחובר למיכל עם ניטים או 

 מנעול:   -

o   .על המיכלים ימוקם מנעול עם נעילה מכנית למניעת פתיחת מכסה המיכל 

o   צורך ללא  הפתח  את  לראות  למפעיל  יאפשר  המנעול  למפתח  הפתח  מיקום 
 להתכופף. 

o  .המנעול יהיה בעל חיבורים מוסתרים 

o  .המנעול לא יפריע לריקון האשפה מהמיכל 

o על סגירתו  בעת  עצמאי  באופן  יינעל  בשימוש    המכסה  צורך  ללא  הנעילה  מנגנון 
 במפתח. 

o  .המפתח לפתיחת המנעול שיסופק יהיה אחיד לכל המיכלים שיסופקו 

o  לשנתיים.האחריות על המנעול, כמו גם על כל שאר חלקי כלי האצירה, תהיה 

 .תושבות הצירים יחברו ויחזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע קריעתם או תלישתם -

   . מ"מ  200 -כ גלגלים בקוטר של 2יצויד ב המיכל   -

נייח קבוע מפלדה מגולוונת בחלקו האחורי התחתון  ציר גלגלים מלא  הגלגלים יורכבו על   -

 .  של המיכל

  0.2  - כ  הגלגלים יהיו מטיב מעולה ויעמדו במשקל המיכל כשהוא עמוס בפסולת בחישוב של  -

 .  ארוך לעומס המירבי המותרמבנה הגלגלים יבטיח אורך חיים . לליטר נפחק"ג 

 הגלגלים יהיו עטופים בגומי קשיח להבטחת ניידות שקטה.  -

 .המיכל יותאם להרמה על גבי מתקן להרמת מיכלים במשאית דחס הידוע בכינוי "מסרק" -

 . שפת ההרמה תכלול מיגרעת, חציצה וחיזוקים מתאימים

 .  מיכלפינות מעוגלות למניעת הצטברות פסולת בדפנות ה למיכל יהיו  -
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המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול    סימונים ומדבקות: -

ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול    10את הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל עד  

יבוצע בצבע שיתואם עם   ייצור ומשקל מירבי. הסימון  , באחת  האשכולהכלי, תקן, ארץ 

הבאות   לבן,  מהשיטות  בצבע  חום  הדפסת  משי,  הדפס  הטבעה,  הספק(:  בחירת  פי  )על 

 הבלטה או הטבעה ביציקה. 

o כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן    האשכול רשאי לדרוש

 הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום. 

o   על חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקתP.V.C  פה  שקוMonomeric 

White Gloss    צבעים   5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד  5%  - מיקרון )+/  100בעובי

 (.  האשכול)בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת 

o   ליטר עם   360יק בנפח של  מפלסט  כלי האצירה הכתומיםאת  להזמין  האשכול רשאי

כאשר כיתוב   ללא תוספת תשלום,  )"פסולת אריזות בלבד"(האשכול  כיתוב ייחודי של  

 . צבע לבןזה יעשה בהטבעה ב

o   24אורך ורוחב מינימאלי של המדבקהx50  .ס"מ 

 .  RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  -

 .  גלגליםומכסה, צירים,  לרבות    –  וזמינים באופן מיידי מכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ   -

לאספקה  , ליטר  1,100בנפח   לפסולת אריזות )כתום( של כלי האצירה להלן מאפיינים טכניים 

  ידי הספק:-על

 צבע:

o  לכל אורך חיי המיכל יהיה הומוגני ועמיד והמכסה מיכל הצבע . 

o   המיכל והמכסה יהיה בגוון ראל  צבעBright Red Orange 2008  .או פנטון בגוון מקביל 

o 8  -הצבע יהיה עמיד לפחות  בUV . 

 . בצפיפות גבוהה, ניתן למחזור HDPEמיכל עשוי פלסטיק  -

   . מיכל ומכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד -

חיזוקים    , כולל  ובייחוד עמידות לדטרגנטים  המיכל יהיה בעל עמידות גבוהה לתנאי העבודה -

  בשפת ההרמה, אטימה מוחלטת מפני דליפת נוזלים.

   אורך שנים.ל U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -
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המפורטים - הסביבה  בתנאי  יעמדו  ומרכיביו  האצירה  אחר    כלי  או  מכני  כשל  ללא  להלן 

 במרכיביו וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים:

o   של סביבה  ל  5טמפרטורת  מתחת  צלסיוס  ל  0-מעלות  מעלות    45  -ועד 

 .0- צלסיוס מעל 

o  .'חשיפה רצופה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו 

o   ומערכת האצירה  כלי  בין  בעת האינטראקציה  הנוצרים  והלמים  רעידות 

 ההיפוך של מרכב הדחס. 

גוף המיכל ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על מנת להבטיח   -

 . את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס או ללא עומס

 .  משני צדדיו יורכבו ידיות לגרירת המיכל על המיכל  -

ידיות הרמה או מדרגות אחיזה לכל רוחב המכסה, ברוחב    2ה יכלול בחלקו הקידמי  סהמכ -

 .  ס"מ לפחות 33 -כ ס"מ ובאורך 13-כ

תותב או פינים  ציר או  המכסה יהיה קל ויבטיח סגירה מלאה יוצמד לגוף המיכל באמצעות   -

מ"מ לפחות למניעת שחרור הזרוע    65  -כ  יחובר דיסק בקוטרבקצה פיני ההרמה  .   בצבע ירוק

 . מהפין, חיבור הדיסק לא יפגע במיכל ולא יחליש את הפין 

או   - קריעתם  למנוע  מנת  על  המיכל  לגוף  חיזוק  בפסי  ויחוזקו  יחוברו  הצירים  תושבות 

 . תלישתם

 .  מעלות 270צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ  -

  30  -כ   די המיכל יותקן גלגל ציר בקוטריבכל אחד מצ  -לגלים קדמיים בעלי מעצור  שני ג -

 ס"מ וזאת ע"ג ציר מלא.  

-כ  מ"מ ויעמדו בעומס של  200-כגלגלים בקוטר של     4  -התקנים  ו   4יכלול  כלי האצירה   -

(, ההתקנים יחוזקו על מנת  4ק"ג )העומס על כל גלגל יהיה העומס הכללי מחולק ל  1000

 .  למנוע עיוותים והתכופפות  בעת עומס, תזוזה, העמסה ופריקה

בשני הגלגלים הקדמיים יותקן מנגנון מכני בתפעול רגל בעל שני מצבים לנעילת גלגלים:  -

 .  פתוח וסגור

של   - סיבוב  יהיו מדגם המאפשר  בכל העומסים  360הגלגלים  חופשי  באופן  מבנה  .  מעלות 

 . ס המירבי המותר הגלגלים יבטיח אורך חיים ארוך לעומ
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 בתחתית המיכל ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק.  -

בפיני   - הרמת המיכל לריקון תעשה בשיטת "הזרועות"  מתקן הרמה למיכלים המצוידים 

 הרמה.  

 פעולות ההרמה תבוצע תוך שימוש בזרועות.   -

מ"מ ומיקומם    100  -כ  מ"מ ואורכם המינימלי יהיה  32  -כ  מידות וחיבור פיני הרמה יהיו -

מ"מ שתרותך או   305  -כ  מ"מ ובעובי  65  -כ  יקבע בצידי המיכל בתוספת דיסקית בקוטר

 תחובר אל אוזן ההרמה.   

 . RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  -

ינים  יבמרכז המכסה יהיה פתח מלבני בעל המאפ   פתחים לזריקה פסולת אריזות: -
 הבאים: 

o   של )+/  735שטח  הצלעות     5  -סמ"ר  אחת  של  המינימאלי  האורך  כאשר  סמ"ר( 

 ס"מ.  21בפתח 

o  ס"מ(.  1 - ס"מ )+/  20 –מרחק הפתח מצלע קדמית של המיכל 

o  ס"מ(. 1 -ס"מ )+/  45 –מרחק הפתח מצלע צידית של המיכל 

o    דרישות פי  במסמכי    האשכולעל  אשר  המחירון  פי  על  תשלום  תוספת  ותמורת 

כרז, תותקן על הפתח מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר למיכל  המ

 עם ניטים או ברגים. 

 מנעול:   -

 על המיכלים ימוקם מנעול עם נעילה מכנית למניעת פתיחת מכסה המיכל.  -

o   צורך ללא  הפתח  את  לראות  למפעיל  יאפשר  המנעול  למפתח  הפתח  מיקום 

 להתכופף. 

o   חיבורים מוסתרים. המנעול יהיה בעל 

o  .המנעול לא יפריע לריקון האשפה מהמיכל 

o .המנעול יהיה מוגן מפני וונדליזם 

o   בשימוש צורך  ללא  הנעילה  מנגנון  על  סגירתו  בעת  עצמאי  באופן  יינעל  המכסה 

 במפתח. 

o  .המפתח לפתיחת המנעול שיסופק יהיה אחיד לכל המיכלים שיסופקו 

o לשנתיים. לקי האצירה,  תהיה  האחריות על המנעול, כמו גם על כל שאר ח 
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 סימונים ומדבקות: -

o   את שיכלול  קיימא,  ובר  ברור  בסימון  תשלום  תוספת  ללא  יסומנו  המיכלים 

ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו,    10הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל עד  

עם   שיתואם  בצבע  יבוצע  הסימון  מירבי.  ומשקל  ייצור  ארץ  תקן,  הכלי,  קיבול 

ב משי,  האשכול,  הדפס  הטבעה,  הספק(:  בחירת  פי  )על  הבאות  מהשיטות  אחת 

 הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.

o   האשכול רשאי לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על

 דופן הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

o תשל תוספת  ללא  תודבק  המיכלים  חזית  מדבקת  על  שקופה    P.V.Cום 

Monomeric White Gloss    100בעובי  /+( חוץ עם  5%  - מיקרון  ( עמידה בתנאי 

 צבעים )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת האשכול(.   5כיתוב עד 

o   50אורך ורוחב מינימאלי של המדבקהx58  .ס"מ 

o   כיתוב ייחודי  ליטר ישולב  ל  1,100כלי האצירה הכתומים מפלסטיק בנפח של  על גבי

ללא תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה  האשכול )"פסולת אריזות בלבד"(    של  

 בהטבעה בצבע לבן. 

 .   מכסה, צירים, גלגליםלרבות    –  וזמינים באופן מיידימכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ   -

לפסולת אצירה  כלי  של  טכניים  מאפיינים  קרקע  להלן  טמוני  ידפלסטיק  מסוג  על  לאספקה  י  , 

 הספק: 

 מ"ק. 5-נפח )קיבולת( אשפה )מיכל פנימי( כ  -

מפלסטיק - תהא  אגירה  ויחידת  מתכת  עליון  חיזוק    חלק  טבעות  בעל  אטום,  פוליאתילן 

   היקפיות מובנות.

   .האשכולו/או     לפי בחירת הרשותו/או פסיפס צבע חיפוי חלק חיצוני :   -

   .  הקרקע מותאמים לשימוש במשאיות מנוף וכן משאית דחס ייעודית טמוני  -

 טמוני הקרקע מונגשים לנכים ומותאמים לסביבה.   -

 לפחות.   B300מעטפת בטון עשויה בטון  -

 ס"מ.   100-130גובה מעל פני הקרקע  -

 ס"מ   180-190- קוטר כ  – חיצוניות, תא חיצוני מבטון   מידות  -
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 ס"מ  160-180קוטר  –טון מידות פנימיות , תא חיצוני מב -

 למניעת חדירת מים. אטום טמון הקרקע  -

מכיל מנגנוני בטיחות לרבות מעקה בטיחות שימנע אפשרות לנפילה למיכל החיצוני בזמן   -

 ס"מ.  90בגובה מינימלי של ריקון המיכל הפנימי. 

מ"מ.   10  -כ  – עובדי הדופן    מ"ק, עשוי פוליאתילן,    5  -בנפח כ  – שרוול הפלסטיק הפנימי   -

 ק"ג.   215 - משקל משוער של השרוול כ

מעלות בכדי למנוע    90- מכסה טמון הקרקע כולל מנגנון להגבלת פתיחת המכסה מעבר ל -

 מפגעים תברואתיים כגון חדירת חיות בר.  

 ה.  טבעת הרמה במרכז הכיפ  –נקודה הרמה ממתכת על גבי הכיפה  -

 ס"מ.   55-65בקוטר  –מכסה השלכת פסולת  -

מכסה, כיפה, שרוול,  לרבות    –  וזמינים באופן מיידייהיו ברי השגה בארץ    טמוןמכלולי ה -

 דלת תחתונה, ומיכל פלסטיק.  

 הספק:  י  , לאספקה על ידמתכתמסוג טמוני קרקע    להלן מאפיינים טכניים של כלי אצירה לפסולת

 מ"ק. 5-)מיכל פנימי( כ נפח )קיבולת( אשפה  -

 המציע יציג אפשרויות בהצעתו. בתנור.  צביעה   הרשות ו/או האשכול .צבע לפי בחירת   -

הקרקע יהיו מותאמים לשימוש במשאיות עם מרכבי דחס ייעודיים עם טעינה עילית    טמוני  -

 בכל גודל וכן משאיות מנוף.  

 ה מותאם במקור לחיישני נפח, במסגרת מערכת ניטור.  הטמון יהי -

 טמוני הקרקע יהיו מונגשים לנכים ומותאמים לסביבה.   -

 ה כמו גם לכל מזג אוויר.  , עמיד לחומרים הנמצאים באשפהטמון יהיה מוגן מקורוזיה -

ומסגרת  עובי המיכל, הדלת,  .  בגילוון חם בלבד  , מגולוון 37STעשוי מתכת    ה יהי  ן טמוה -

 המיכל הפנימי יהיה מרותך בריתוך מלא למניעת נזילות .  מ"מ.  3מינימום  -הפילוס

    ST  37, המשטח יהיה עשוי פלדה  מ'    X  1.6מ'    1.6  -מידות כמשטח דריכה סביב הטמון:   -

המשטח יהיה מחוספס  מ"מ.    6בעובי  מ"מ. מחוזק עם מסגרת פנימית    5בעובי מינימלי של  

 .  וכל תנאי מזג אוויר , בליהלמניעת החלקה ומוגן מפני קורוזיה
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בעלי    טמוני - יהיו  תשטיפים לאגיר  פנימי  מיכלהקרקע  קיבולת  תחתונה  דלת  עם  ת  נפח   ,

 .   ליטר 200 -אגירה כ הנוזלים במיכל ה

אפשרות   הכולל    הרמה   אלמנט   עם)פילר(    האשפה  קליטת   יחידתהקרקע יהיו בעלי    טמוני  -

 פתח שירות ודוושה רגלית עם מנגנון לפתיחת המכסה. ויכילו  נעילת פח,  

 מידות הפילר בקירוב:   -

 ס"מ.    100 -כ -פתח הפילר החיצוני 

 ס"מ   100-כ  –)ללא אלמנט ההרמה(  גובה הפילר              

 ס"מ   X 85ס"מ 40   -כ רוחב פתח השלכת פסולת             

מ"מ ,   5  -עשוי מתכת בעובי כ  הפילר  סביב)רצפה(    דריכה  משטחהקרקע יהיו בעלי    טמוני -

37ST ,מגולוון:  

  170X  -במידות כ   B400  -B300לפחות    מזוין   מבטון   חיצוני  מיכלהקרקע יהיו בעלי    טמוני  -

 ס"מ )עפ"י סוג הטמון(  170

בעובי    , מגולוון  ST37פילוס מעל המיכל החיצוני  ממתכת    מסגרת הקרקע יכללו    טמוני -

 .  מ"מ 3מינימלי של 

מעקה בטיחות שימנע  ובתוך יחידת קליטת האשפה,  לרבות    ל מנגנוני בטיחותוכלהמיכל י -

 .   הפנימיאפשרות לנפילה למיכל החיצוני בזמן ריקון המיכל 

מעלות בכדי למנוע    90- יכלול מנגנון להגבלת פתיחת המכסה מעבר ל  מכסה טמון הקרקע -

 מפגעים תברואתיים כגון חדירת חיות בר.  

 המכסה יהיה אטום לכניסת נוזלים ויציאת ריחות ויכיל מנגנון טריקה שקטה.   -

וו הרמה, מכסה, פילר,  לרבות    –  וזמינים באופן מיידימכלולי המיכל יהיו ברי השגה בארץ   -

פח ריצוף, מסגרת פילוס, מיכל מתכת, מסגרת בטיחות )מעקה(, משקולת, דלת תחתונה,  

מכסה, כיפה, שרוול, דלת    –דוושה להרמת מכסה ולרבות מכלול טמון קרקע מסוג פלסטיק  

 תחתונה, ומיכל פלסטיק.   

, לאספקה על  פלסטיק   - מתכתטמוני קרקע  מסוג    להלן מאפיינים טכניים של כלי אצירה לפסולת

 הספק: י יד

 מ"ק. 5-נפח )קיבולת( אשפה )מיכל פנימי( כ  -
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 הטמון יכיל פילר חיצוני ממתכת ושרוול פנימי מפלסטיק.  -

 צבע לפי בחירת הרשות.  צביעה בתנור. המציע יציג אפשרויות בהצעתו.   -

הקרקע יהיו מותאמים לשימוש במשאיות עם מרכבי דחס ייעודיים עם טעינה עילית    טמוני  -

 בכל גודל וכן משאיות מנוף.  

 הטמון יהיה מותאם במקור לחיישני נפח, במסגרת מערכת ניטור.   -

 טמוני הקרקע יהיו מונגשים לנכים ומותאמים לסביבה.   -

 ה כמו גם לכל מזג אוויר.  הטמון יהיה מוגן מקורוזיה, עמיד לחומרים הנמצאים באשפ -

  3מינימום    -, מגולוון. עובי המיכל, הדלת, ומסגרת הפילוס37STיהיה עשוי מתכת    הפילר -

 מ"מ.  

    ST  37מ' , המשטח יהיה עשוי פלדה    X  1.6מ'    1.6  -משטח דריכה סביב הטמון: מידות כ -

יה מחוספס  מ"מ. המשטח יה  6מ"מ. מחוזק עם מסגרת פנימית בעובי    5בעובי מינימלי של  

 למניעת החלקה ומוגן מפני קורוזיה, בליה וכל תנאי מזג אוויר,  

בעלי    טמוני - יהיו  תשטיפים לאגיר  פנימי  מיכלהקרקע  קיבולת  תחתונה  דלת  עם  ת  נפח   ,

 ליטר.   200 -הנוזלים במיכל האגירה כ 

אפשרות   הכולל    הרמה   אלמנט   עם)פילר(    האשפה  קליטת   יחידתהקרקע יהיו בעלי    טמוני  -

 פתח שירות ודוושה רגלית עם מנגנון לפתיחת המכסה. ויכללו    לת פח, נעי

 מידות הפילר בקירוב:   -

 ס"מ.    100 -כ -פתח הפילר החיצוני 

 ס"מ   100-כ  –גובה הפילר )ללא אלמנט ההרמה(               

 ס"מ   X 85ס"מ 40  -רוחב פתח השלכת פסולת כ             

מ"מ ,   5  -עשוי מתכת בעובי כ  הפילר  סביב)רצפה(    דריכה  משטחהקרקע יהיו בעלי    טמוני -

37ST ,מגולוון  . 

מ"מ.    10  - כ  – עובדי הדופן    ,  ילן.  המיכל הפנימי )השרוול(, יהיה עשוי פלסטיק מסוג פוליאת -

 ק"ג.   215 - משקל משוער של השרוול כ
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  170X  -במידות כ   B400  -B300לפחות    מזוין   מבטון   חיצוני  מיכלהקרקע יהיו בעלי    טמוני  -

 ס"מ )עפ"י סוג הטמון(  170

בעובי    , מגולוון  ST37פילוס מעל המיכל החיצוני  ממתכת    מסגרת הקרקע יכללו    טמוני -

 .  מ"מ 3מינימלי של 

מעקה בטיחות שימנע  ובתוך יחידת קליטת האשפה,  לרבות    מנגנוני בטיחותל  וכלהמיכל י -

 .   אפשרות לנפילה למיכל החיצוני בזמן ריקון המיכל הפנימי

מעלות בכדי למנוע    90- יכלול מנגנון להגבלת פתיחת המכסה מעבר ל  מכסה טמון הקרקע -

 מפגעים תברואתיים כגון חדירת חיות בר.  

 המכסה יהיה אטום לכניסת נוזלים ויציאת ריחות ויכיל מנגנון טריקה שקטה.   -

 

כלי   טכניים של  לפסולתה להלן מאפיינים  בנפחים    אצירה  מונחי קרקע    4-3.75,  3,  2.5-2מסוג 

 הספק: י על יד  לאספקה

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

 מנוף. 

 ללא פינות חדות.     .עיצוב המיכל יהיה מעוגל -

 .  עשוי מפלדה מגולוונת לפי תקן אירופאי -

 משני הצדדים   פתחים להשלכה  2למיכל יהיו  -

פתח   - אשפה  לכל  פתיחה  הכנסת  ידית  מנירוסטהתהיה  סף  ועם  ורגלית   ,304  מנירוסטה 

לדלת השלכת האשפה יותקן מנגנון טריקה שקטה ואטם  .פתיחה עם חומר למניעת החלקה

 .גומי למניעת ריחות

  .המוצר יותאם להתקנת חיישני נפח שישדרו למרכז בקרה כשהמוצר מלא -

 דלתות עשויות פלדה מגולוונת לפי תקן אירופאי.  -

 לשפיכת אשפה מלאה. מעלות  90פתיחת דלתות   -

 מ"מ לפחות.   3עובי דלתות  ריקון  -

   לאורך שנים. U.Vהמיכל יהיה עמיד נגד קרינת  -

 . אשכוליהיה בהתאם לבקשת הצבע המיכל  -

  .אגנית לאצירת תשטיפים -

 פתיחת דלתות פתח ההשלכה. לות  ת/ירגלי -

 מנגנון לפתיחה ונעילה שקטה של דלת פתח ההשלכה.  -
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 .מטר  1.75-יותר מרוחב כלי האצירה יהא לא   -

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

נוסח וגרפיקה   .מ"מ X 500 600 מדבקות עיטוף בגודל שלא יפחת מ    4  על המיכל יוצמדו -

  והספק יכין את הגרפיקה.   י האשכול"למדבקות יועברו ע 

 גשמים או כל גורם אחר. המיכל אטום לחדירת מי  -
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 לקבלת הצעות מחיר לרשותטופס פניה  -5'דנספח 

 לכבוד  

 ______________ 

 ______________ 

 

 הנדון: בקשה להצעת מחיר עבור הרשות המקומית ________________________

לאספקת מוצר מסוג   23/2022במכרז מס' בהמשך להכרזתכם כספק זוכה של אשכול נגב מערבי 

 אשר מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.    ______

 הנכם מתבקשים להגיש הצעת מחיר עפ"י הפירוט הבא:  

כמות   מוצר 
 מבוקשת 

מחיר  
לפי  

הצעת  
המחיר  
הזוכה  
 במכרז 

מחיר מוצע  
בש"ח  
 למוצר 

 הערות  

     

     

     

     

  

  – גיודגש כי המחיר המוצע בש"ח לא יהיה גבוה יותר ו/או שווה למחיר שהוצע במסגרת מסמך 

 הצעת המחיר המכרז.  

 את ההצעה יש להגיש עד ליום ________ בשעה: _______ למייל: _______________ 

 ________________ בטלפון: ___________ סיור בשטח, במידת הצורך יש לתאם עם: 

   בברכה, 
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 פרטי חשבון בנק טופס  -6נספח ד'

 לכבוד  

 גזברות אשכול נגב מערבי  

 ג.א.נ., 

 פרטי חשבון בנק  הנדון:

 "( הפרוייקטור______________________________ )" שם החברה/שותפות/עסק:

 ________________________________________  מס' תאגיד:

  :בת למשלוח הודעה על ביצוע תשלוםכתו

 רח' ________________ מס' ________עיר ___________________מיקוד ___________ 

 _________________________  _____________________ פקס: טלפון:

  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

 ___________  ______________________ מס' סניף: שם הבנק:

 ___________________________________  כתובת הבנק:

 __________________________  מס' חשבון:

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,  

 נחזירם לגזברות האשכול ללא שהות.  

 _____________ ___  ______________________ 

 חתימה וחותמת   שם 

 אישור עו"ד /רו"ח 

אני עו"ד/רו"ח _______________מ.ר. ______________ מרח' __________________  

מאשר/ת כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ______________)הפרוייקטור(  

 וחתימתם מחייבת את הפרוייקטור.  

____________ _____________  ________________________ 

 תאריך  חתימה וחותמת  
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 אישור הבנק  

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.  

 _________________                    ___________  __________________ 

 חותמת הבנק   הבנק תאריך                                          חתימת 
 


