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 להציע הצעות   הזמנה - א' מסמך 

פועל באחת עשרה רשויות   "(האשכול" )להלן:איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות נגב מערבי   .1

מועצה אזורית  , מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון,  אופקים מקומיות בנגב המערבי:

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

 "(.  האשכול רשויותב )להלן: "מועצה אזורית שער הנגונגב, שדרות,  

  למתן שירותי איסוףבזאת הצעות    מזמין האשכול,  ול בפסולת בנייןבמסגרת פעילות האשכול לטיפ .2

בניין  בפסולת  "  וטיפול  )להלן:  לקייה  המקומית  המועצה  של  השיפוט  שיקום  המועצהבשטח   ,)"

הגרוס בשטח המועצה  שטחים אלו כפי שיפורט  במהלך כל תקופת ההתקשרות,  ,  ופיזור החומר 

 להלן.   

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,   .3

לרכוש   בנקאית,  ניתן  העברה  באמצעות  והן  האשכול  במשרדי  של  הן  תשלום  ₪    3,000תמורת 

עם מזכירות  תיאום מראש  . בכל אופן, מתבקש  "(התשלוםשקלים חדשים( )להלן: "  שלושת אלפים)

 התשלום לא יוחזר..  info@westnegev.org.ilו/או במייל  073-7269274 בטלפוןהאשכול 

וכן באתר האינטרנט    האשכול  במשרדיעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום  ניתן ל .4

 .  www.westnegev.org.ilהרשמי של האשכול שכתובתו 

יתחיל    סיור ה )עלול להתארך(.    14:30  -     12:30בשעה    29/1/2023שון  רא   ייערך ביום  מציעיםסיור   .5

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה במשרדי המועצה המקומית לקייה.  ד זה  במוע

 תנאי להשתתפות במכרז.  

אינה סופית, וכי יכול ויחולו שינויים בהיקף  הסיור  עת  שתוצג ב יובהר כי רשימת מצבורי הפסולת  

 לריכוזי הפסולת. ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולת ו/או בכל נתון בדבר אחר הקשור 

₪, כולל מע"מ. מחיר זה יהווה את מחיר    850,000התקציב העומד לרשות האשכול והמועצה הינו   .6

 .  המקסימום לביצוע השירותים ואומדן האשכול למכרז

יום  ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר מ -על  אשכוללהבהרות יועברו ל  ותשאלות ובקש .7

השעה   6/2/2023שני   המייל     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת  14:00  עד  לכתובת  וגם 

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

באתר האינטרנט הרשמי של  ,  14:00עד השעה    13/2/2023שני  מיום    תשובות תתפרסמנה לא יאוחר .8

 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את אשכול.  .כול;האש

mailto:liel@cb-law.biz
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הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים    ת רשאי לת  ו האשכול ביוזמת .9

על תימסר  כך  על  הודעה  תוספות.  תפורסם  המלכל    ויד -ו/או  וכן  השתתפות  דמי  ששילמו  ציעים 

 באתר האינטרנט של האשכול. 

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

כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה, וכן לצרף את המסמכים המפורסמים להגשתו לפי ההנחיות במכרז.  

 יה מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל עוד פורסמה באתר. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא ה

, כדלהלן,  על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית, חתומה, צמודה למדד המחירים לצרכן .10

(,  שקלים חדשים"  אלףחמישים  "  ₪ )ובמילים:  50,000   בסך של  -  1ג/  נספחכהמצורף    נספחבנוסח ה 

המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב  "(.  ערבות השתתפות)להלן: "אשכול רשויות נגב מערבי  לטובת  

 .  לא יתקבלו

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

 כולל.   20/5/2023   םיוהערבות תעמוד בתוקפה עד ל

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

 תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

הנלווים    הצעת את   .11 וכל המסמכים  המכרז  יתר מסמכי  כל  עם  במכרז  בשני  המשתתף  להגיש  יש 

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

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

מיום יאוחר  לא  תוגש  ת  .0041:בשעה    20/2/2023שני    ההצעה  המועד  לא  לאחר  הצעה  תקבל 

 האמור.

כי   .12 והוא רשאי    ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאלקבל את  אינו מתחייב    אשכולהיובהר 

 לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.  

שונים  .13 אישורים  כפוף לקבלת  להיות  עשוי  זה  של מכרז  ביצועו  כי  מובהר  לגרוע מהאמור,    מבלי 

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

בכל שלב   ישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות. לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרזא

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

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

 . וכיו"ב   ותבעבור הפקת הערב

תנאי להזמנת עבודות בהיקף כלשהו הינו קיומו של תקציב למימון הפרויקט על ידי משרד  יודגש כי  

. לקבלן ו/או ו/או המועצה  אשכולהסביבה והעדר מגבלות תקציביות כלשהן אשר יחולו על ההגנת  
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נגד   כל דרישה או טענה  ו/או  למציע לא תהיה  בגין אי הזמנת עבודות בהיקף  האשכול  המועצה 

 כלשהו. 

ערים  2ד17לסעיף    בהתאם .14 איגוד  לחוק  של  ,  )ב(  ע"ס  עומד  במכרז  המצטבר  ההתקשרות  היקף 

850,000   .₪ 

 

 

 מנכ"ל האשכול 

 מר אורי פינטו
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 הוראות למשתתפים במכרז   -מסמך ב' 

כמות הפסולת המושלכת ברשות הרבים במדינת ישראל בניגוד לחוק מוערכת במאות אלפי טונות   .1

לסכנה   חשש  יש  אסבסט,  פסולת  ברבים  מושלכת  כאשר  חמורים.  סביבתיים  למפגעים  וגורמת 

 בריאותית בנוסף על המפגע הסביבתי.  

לקייה   .2 "המועצה המקומית  פסולת  באמצעות האשכול  "(מועצהה)להלן:  ריכוזי  לפנות  מעוניינת   ,

בזאת הצעות    מזמין  האשכולוקבלת תוצרי מיחזור, ולשם כך  השיפוט של המועצה    שטח ב  שהצטברו

ובכלל    אלושטחים  שיקום  , ופסולת בניין בשטח השיפוט של המועצהב  טיפול ו  למתן שירותי איסוף

כפי "(  העבודות)להלן: ", במהלך כל תקופת ההתקשרות,  בשטח המועצהגרוס  זאת פיזור החומר ה

 שיפורט להלן.  

  :לצורך מכרז זההגדרות  .3

, יהיו נציגי האשכול לעניין מכרז  לרבות המפקח  ושהוסמך מטעממנהל האשכול או מי  :   "המנהל"

 הנחיות והוראות.   קבלןזה והם יתנו ל

 

 במסגרת מכרז זה.    ו הפסולת בשטח שיפוט המועצה אשר יטופל  יריכוז מות  מקו :"מצבורי הפסולת"

  ה ואין ב ת סיור הקבלנים  תוצג במסגרמכרז זה,  ל  5ד/   נספחאשר תצורף כמצבורי הפסולת  רשימת  

לידיעת    הר. מובכדי להוות הצהרה מחייבת בדבר היקף ו/או גודל ו/או סוג הפסולת או כל נתון אחר

הכנת   ממועד  החל  כי  במכרז  ע"י  רשימת  המשתתפים  הפינוי  תחילת  מועד  ועד  הפסולת  מצבורי 

אחר הקשור    הקבלן, יכול ויחולו שינויים בהיקף ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולות ו/או בכל נתון ודבר 

הפסולת. בהגשת הצעתו למכרז מאשר כל אחד מהמשתתפים כי יבצע פינוי מלא ומוחלט  מצבורי  ל

ולא תהיה לו כל טענה ו/או    ,הפסולת שהוגדרו לפינוי, לרבות במקרה של שינויים כאמורמצבורי  של  

 .  תביעה בגין שינויים כאמור

 

תתבצענה עבודות  ו  ב בתוכנית העבודה,  בשטח שיפוט המועצה שיוגדר על ידי המנהל  מקום   ":"אתר

 .   6ד/ נספח –כמפורט במפרט הדרישות פסולת ה גריסת מיון, גריסה, ניפוי, ו

ובין והוראות המנהל    המצורף   6ד/   נספח  –  התאם למפרט הדרישות  תתבצענה בהעבודות הנדרשות   .4

  :היתר

, לפי  בשטח שיפוט המועצה  לאתר  כל הפסולת מכל אחד ממצבורי הפסולת  ופינוי  איסוף 4.1

 .  הוראות המנהל

נשוא מכרז   אתרשטח מצבורי הפסולת שפונו והלשיקום    ליפעהקבלן    -השטחים  יקום  ש 4.2

  10  -השטח לרמה של +/  יישורבאדמה,  ביצוע עבודות למילוי  ו  יכלל שטחים אלו  . שיקום  זה
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)שופל(,   אופני  יעה  באמצעות  המפקח  הנחיית  לפי  מקומיים  ניקוז  בשיפועי  שילוט ס"מ 

והכל עפ"י  למניעת השלכות חוזרות,  ,  וחסימת הגישה לשטחים אלו באמצעות אבני בולדר

    הוראות המנהל. 

פסולת  שה ולמיין את הפסולת כך  הקבלן מתחייב לנפות    -באתר  הפסולת  וגריסת    מיון,  ניפוי 4.3

פסולת בניין שהיא  יתר מרכיבי הפסולת אשר אינם ניתנים לגריסה.  תופרד מהניתנת לגריסה  

פסולת הניתנת לגריסה תיגרס   .תופרד משאר הפסולת,  פסולת אסבסטפסולת מסוכנת, כ

 . באתר בשטח המועצה,  שיוגדר על ידי המנהל ידי הקבלן-על

  -  ( לאתר הטמנהפסולת שאינה ניתנת לגריסה ושאינה פסולת אסבסטרג'קטים )פינוי   4.4

מורשה מטעם  הטמנה  לאתר  ,  הקבלן ישנע ויוביל שאריות פסולת אשר אינן ניתנות לגריסה

 .  המשרד להגנת הסביבה

תעודות שקילה בהן יפורטו, לכל הפחות, הנתונים הבאים: הקבלן יחויב להמציא לאשכול  

 .  יעד הפינוי, מספר המשאית והמורשהסולת המפונה, תאריך ושעת הכניסה לאתר  שקילה הפ 

יהא  .  )תוצרי הגריסה(  ביצוע בדיקות איכות לחומר הממוחזר 4.5 טיב החומר לאחר הגריסה 

המציע הזוכה יידרש להציג בדיקות מעבדה  .  1886העומדים בתקן ישראלי  מסוג מצע סוג ב' 

 מורשית לעמידת התוצרים בתקן.  

הממוחזר  פי 4.6 החומר  מסודרות  -זור  בערמות  יערמו  הגריסה  אשר  תוצרי  ידי  -על  ישונעו  , 

 הקבלן לכל מקום או מקומות עליהם יורה המנהל לקבלן. 

ושינוע   4.7 האסבסטגידור  ע"י    –  פסולת  תטופל  זו  באסבסט פסולת  לטיפול  המורשה  קבלן 

 . שיון תקף לטיפול האמור מאת המשרד להגנת הסביבה ועפ"י כל דיןיהמחזיק בר 

לאזור. הקבלן יתיז    ריכוזי פסולת אסבסט יגודרו וישולטו באופן שימנע כניסת אוכלוסיה

ולאחר מכן יארזה באריזה כפולה    (אינקפסולציה )וירסס את פסולת האסבסט בחומר מקשר  

 ויסמנה; הקבלן ידגום מפסולת האסבסט לשם בחינת נוכחות סיבי אסבסט.

ידי המשרד להגנת הסביבה  - על  ידי הקבלן לאתר מורשה-פסולת האסבסט תשונע ותפונה על 

בהן יפורטו,  מאתר זה  תעודות שקילה  יחויב להמציא לאשכול  ן  קבל ה.  זוטיפול בפסולת  ל

שקילה הפסולת המפונה, תאריך ושעת הכניסה לאתר, מספר    –לכל הפחות, הנתונים הבאים  

 פינוי.  יעד ההמשאית ו

הטיפול והשינוע בכל סוגי הפסולות יבוצע לאלתר ולא תאושר הצטברות של חומר, בניגוד   4.8

 להנחיות המנהל. 
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הקבלן יהא אחראי ויישא בעלויות השילוט, השינוע, הגריסה במקום והן למען הסר ספק,   4.9

הטמנה לאתרים היטלי  קליטה וו  בתשלומי אגרות והיטלים שונים, לרבות אגרות כניסה 

, ללא רלוונטיות לטיב החומר המפונה ו/או וכל אשר יידרש במסגרת עבודות אלומורשים  

   . להיקפו

 תקופת ההתקשרות

, לאחר החתימה על ההסכםממועד  ארבעה חודשים    תוךב  –א  השלמת העבודות נשוא המכרז תה .5

במכרז, זכייה  על  באו    הודעה  הקבוע  העבודה  לפי  העבודוהזמנת  האשכול    התוכנית  ימציא  אשר 

 לקבלן הזוכה.  

ממועד החתימה על  החל      של חמישה חודשיםזה הינה לפרק זמן    הסכםפי  - תקופת ההתקשרות על .6

 "(.   תקופת ההתקשרות" )להלן: לאחר הודעה על הזכייה במכרז  הסכם זה

בנות חודש  ההתקשרות  תקופת   .7 נוספות  ימים עד לשתי תקופות  ניתנת להארכה בכל פעם בחודש 

 . הסכםימים לאחר תקופת ה 

ה  להארכת  המוענקת    הסכםהאופציה  זכות  דעת לאשכול  הינה  שיקול  תחת  היא  ומצויה    ו בלבד 

 הבלעדי.  

 מסמכי המכרז:   .8

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

 למכרז  להצעות הזמנה     - מסמך א'

 הוראות למשתתפים במכרז     -' מסמך ב

   שתתףהצעת המ  -מסמך ג'

 ערבות השתתפות  –  1ג/ נספח 

 תיאור  המציע    - 2ג/ נספח 

 כתב המלצה  – 3ג/ נספח 

 פרוט ציוד וכלי רכב לעמידה בתנאי הסף  – 4ג/ נספח 

 התקשרות עם קבלן משנה  – 5ג/ נספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר  - 6ג/ נספח 

 תצהיר העדר הרשעות דיני איכות הסביבה  – 7ג/ נספח 
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 תצהיר העדר קרבה משפחתית  – 8ג/ נספח 

 תצהיר מציע על אי תאום מכרז  -   9ג/ נספח 

 יו: נספחנוסח ההסכם ו  -מסמך ד'

 ערבות ביצוע   -1ד/ נספח 

 אישור קיום ביטוחים   - 2ד/ נספח 

 תוכנית עבודה שבועית/חודשית  -  3ד/ נספח 

 בטיחות צהרת ה – 4ד/ נספח 

 רשימת מצבורי פסולת  – 5ד/ נספח 

 ישות  רמפרט ד -  6ד/ נספח 

 טופס פרטי חשבון   – 7ד/ נספח 

 : תנאי סף להשתתפות במכרז 

הניסיון, והמסמכים   ת,וכל האסמכתאות, הערבויו  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .9

 . "(מציע " )להלן: דהנדרשים במכרז, יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלב

מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד  מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת,  ויודגש כי  

אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים  

 ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.  

ו העתק נאמן מקור א  -מסמכים   אים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים ומצרפים  רש .10

 : פורט להלןכמ - למקור בחתימת עו"ד

 מציע שהוא יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום בישראל.  10.1

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 

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

ככל )  תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות

בע"מ בחברה  בשם   (שמדובר  לחתום  המוסמכים  האנשים  בדבר  רו"ח  או  מעו"ד  ואישור 

 התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז. 

 במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות.  
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בעל   10.2 הינו  לפי חוק עסקאות  ים תקפיםוראיש המציע  ורשומות  ניהול פנקסי חשבונות  על   ,

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

 המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.  

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע מסמכים אלה.  

עסק לעיבוד פסולת תקף לרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוק    ןלמציע רישיו 10.3

)פריט    2013  -וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג   1968  -רישוי עסקים, התשכ"ח 

יפעל הקבלן עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובכלל    בכל מקרהיובהר כי,    ג' לצו(.    5.1

 יקט.  ונייד לצורך הפר   5.1הוצאת רישיון עסק מסוג זאת 

   . העסק לעיבוד פסולתלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק רישיון 

רישיו  10.4 פסולת, בהתאם    ןלמציע  להובלת  הסביבה,  להגנת  תנאי המשרד  לרבות  תקף  עסק, 

לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  ב'   5.1לפריט  , בהתאם  1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

או  , 1997-לפי חוק שירותי ההובלה, התשנ"ז ,תקףמוביל  ןרישיו וכן  2013 -רישוי(, התשע"ג 

זיקה באישורים כאמור לצורך הובלת פסולת  שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מח

 . בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך הובלת פסולת בקשר למכרז זה

העסק להובלת פסולת ורישיון  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע העתק רישיון  

 . ההתקשרות האמורהאו הוכחה בדבר /ו הנדרשים להלן  ההובלה הכולל פרטי הרכבים

ב טעם מנהל רישוי אסבסט במשרד להגנת הסביבה  מבתוקף  רישיון  למציע   10.5 טיפול  לעסוק 

כאמור לצורך ביצוע  רישיון  שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באו  ,  באסבסט

 טיפול באסבסט בקשר למכרז זה.  עבודות ה

העתק   המציע  יצרף  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  בדבר רישיון  ה להוכחת  הוכחה  ו/או  כאמור 

והתחייבות החברה הקבלנית לבצע את העבודות במסגרת מכרז זה   ההתקשרות האמורה

 .  המצורף 5ג/  נספחלפי 

השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז   5למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )מתוך   10.6

פסולת   פינוי  בתחום  עיבודה,  בנייןזה(  גורמים  ימ,  אצל  חוזר  לשימוש  והשבתה  חזורה 

טון לשנה    10,000  לבהיקף שמורשים )חברות בנייה ותשתית, קבלנים מורשים, רשויות ועוד(  

 של המשתתף עצמו.   צריך שיהיה הניסיון  לפחות.  

יו  תצהיר חתום באשר למידע אודותהמציע יצרף להצעתו  זה,    מידתו בתנאי סףלהוכחת ע

המצורף   יפורטו  2ג/  נספחבבנוסח  בתצהיר  לרבות  .  הקודם  הניסיונו   שלו לקוחות  שמות 
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ובעלי התפקידים מטעמו    , והערכת כמויות הפסולת שטופלה על ידו )פרטי התקשרות עימם(

 .  בביצוע העבודות במסגרת מכרז זה

בנוסח    הניסיון הנדרש אסמכתאות להוכחת  גם המלצות מלקוחות שיהוו  לתצהיר זה יצורפו  

 . 3ג/ נספח

המציע הינו בעלים או בעל זכויות לעשות שימוש בציוד מתאים למחזור פסולת בניין שיכלול   10.7

הפחות:   מגנטי,לכל  מפריד  כולל  יצרן  הגדרות  פי  על  בניין  לפסולת  ייעודית  נפה    מגרסה 

להפרדת חומרים קלים    (wind sifterמפריד אויר )  ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן,

מעמיס    1  המוכרת למשרד להגנת הסביבה,אחרת  ו/או טכנולוגיה    ר ניפוילאח  מהאגרגטים

לפחות,   זחלי   1אופני  )בובקט(  1,  מחפר  זעיר  אופני  להובלת    2ו,    מחפר  לפחות  משאיות 

 הפסולת.  

והכול על מנת שיוכל לעמוד בייצור  .  2015שנת הייצור של הציוד שלעיל לא תקדם משנת  

 .   1886חומרים ממוחזרים הניתנים לשימוש חוזר על פי תקן ישראלי 

 .  למעט שיעבוד לטובת הבנק ו/או חברת ליסינגכמו כן ציוד זה אינו מעוקל או משועבד,  

פרט המציע את הציוד העומד לרשותו לביצוע העבודות נשוא  להוכחת עמידתו בתנאי זה, י

זה מסמכים  וי  4ג/  נספחב  מכרז  הנדרשצרף  בציוד  זכויותיו  על  הסכמי  לרבות    שיעידו 

תקופת   כל  למשך  ותקפים  חתומים  הרכבים  שכירת  או  לרכישת  ההתקשרות  התקשרות 

  בצירוף רישיונות וביטוחי הרכבים כשהם בתוקף  ( לרבות תקופת האופציה, במידה ותמומש)

 .  וכן העתק רישיון ההובלה הכולל את פרטי רכבים אלו

וכראיה לכך חתם על    1976  -מציע העומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   10.8

 המצורף למכרז זה.   6ג/ נספח תצהיר בנוסח  

 . המצורף   6ג/ נספחתצהירו בנוסח להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף 

עבירות  בגין  בפסק דין חלוט    בחמש השנים האחרונותהמציע ו/או נושא משרה בו לא הורשע   10.9

 ,.  1984 -על דיני איכות הסביבה לרבות החוק לשמירת הניקיון, התשמ"ד

 המצורף.   7ג/ נספחלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף תצהירו בנוסח 

קרבה משפחתית לעובד ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית מאשכול    נעדר  המציע 10.10

 רשויות נגב מערבי . 
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להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך 

 .  8ג/ נספחכזה 

אין   10.11 בנוגע  למציע  במכרז  אחר  מציע  עם  בעקיפין  או  במישרין  הבנה  ו/או  הסדר  הסכם, 

   אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/למכרז  להצעתם 

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

 .  9ג/ נספחכ

המכרז  צירףהמציע   10.12 מסמכי  רכישת  על  המעידה  קבלה  העתק  בסיור  ,  להצעתו  השתתף 

בסיור  נמסר  ש  5ד/  נספחלרבות  ,  חתומים  מסמכי המכרזוצירף להצעתו את כל    ,המציעים

 .  מציעיםה

 . כמפורט להלן(, 1ג/ נספח)השתתפות להצעתו ערבות צירף  המציע  10.13

 דרישות פרטים מהמציע:  

כתנאי    לדרוש מהמציע פרטים נוספים בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות יהא רשאי  האשכול   .11

רשאי  עמו,    ולהתקשרות  יהא  אישור  האשכול  ו/או  מסמך  ו/או  מידע  כל  ממציע  ולדרוש  לחקור 

המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא  יכולת   ו,שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיות

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.  המכרז

. במקרה בו מציע  ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת   לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   .12

להסיק מסקנות לפי    ת המכרזיםוועד ת  יסרב למסור מסמך, אישור או מידע כאמור, תהיה רשאי

 .הצעהראות עיניה ואף לפסול את ה

 בות בנקאית:  ער

בנקאית .13 ערבות  להצעתו  לצרף  ההצעה  מגיש  חתומהאוטונומית  על  דרישה  ,  כדין  ,  עם  פרעון  בת 

לצרכןראשונה,   המחירים  למדד  הצמודה  בנוסח  כדלהלן,  כ  נספח,  של   -  1ג/  נספחהמצורף  בסך 

נגב  לטובת  (  חדשים  שקליםאלף    חמישים)ובמילים:  ₪    50,000 רשויות  )להלן: אשכול  מערבי 

יודגש, כי שם "מבקש" הערבות  .  המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו"(.  ערבות השתתפות"

 הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז. 

המצ"ב   .14 הנוסח  לעומת  הערבות  בכתב  ובכלל  מהותי  תנאי  של  שינוי  הצעת    -כל  לפסילת  יגרום 

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

וחודש המדד הקובע להצמדה(, זהות בין המציע לנערב, אופן ו/או מועד דרישת האשכול לפירעון  
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הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוקף הערבות, מועד פקיעתה, וכל תנאי נוסף העלול לגרוע או  

 להגביל זכויות האשכול  ו/או אפשרות פירעון ערבות. 

אשכול  ה מנכ"ל  או על פי דרישת  ו/מידת הצורך  ב.  כולל  20/5/2023  םהערבות תעמוד בתוקפה עד ליו .15

, ללא צורך בקבלת  יום נוספים  90תוקפה של הערבות לתקופה נוספת של עד  או מי מטעמו, תוארך  

  . הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות -אי . הסכמת הנערב

מנכ"ל האשכול  הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של   .16

ו/או ינהג שלא בדרך    זהמכרז  , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי  או מי מטעמו

רמו  מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האשכול לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שייג

 לו עקב ההפרה כאמור.  

למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת   .17

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.  

על הסף ולא    תיפסל  –צעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  ה .18

 ! תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

  אשכול עם מי שיקבע ע"י ה   הסכםלאחר שייחתם    שהצעתם לא נתקבלה,  הערבות תוחזר למציעים, .19

   . כזוכה

 ביטוח

והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה   .20

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם    אשכולל

 אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

ל  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצ .21

כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי   ביטוח האם תסכים לבטחו  חברת 

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז. 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור    –לתשומת לב המציע   .22

יסות או תמצית פוליסות חתומות על  העתקי פול  אשכוללמסור להקבלן  יהיה על  ,  קיום ביטוחים"

 ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

  למען הסר ספק מובהר בזאת: .23
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מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים   23.1

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

   . הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז, שמורה   23.2

דעת  אשכולל לפי שיקול  הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש    והזכות, 

לדרוש ממנו    וכל דרך חוקית העומדת לרשותאחר וכן לנקוט נגדו ב  קבלןבמכרז זה על ידי  

 . ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי  ו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום    אשכולמובהר בזאת כי ל .24

( נוסח האישור  שלא להסכים לשינויים כלשהם בושיקול דעת בלעדי    (להסכם   2ד/  נספח ביטוחים 

הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי  

 . או ערבות הביצוע  שתתפותתביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות הה אשכולה

 הצהרות המציע  

במכרז .25 והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  וההסכם  ,  הגשת  המכרז  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה  כמוה 

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה  

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא  -בדבר טעות או אי 

 .  שתתףתתקבל לאחר הגשת הצעת המ

ו/או תנאי כלשהו מתנאי   ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו,אס .26

 המכרז ו/או ההסכם.  

תנאי המכרז  מהאשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע   .27

    רשאי האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי:

 לפסול את מסמכי המכרז.  27.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  27.2

שנות את מחיר  ללדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי   27.3

 ההצעה או פרט מהותי בה. 

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

ההצעה    לפסול אתרשאי האשכול  והמציע יסרב לכך,  לעיל  הוועדה לנהוג ע"פ אחת החלופות המנויות  

ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה  - ולחלט את הערבות הבנקאית, אשר הוגשה על

 הזוכה. 
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 רכוש האשכול  –מכי המכרז מס

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת  ם  של האשכול וקניינ  ם מסמכי המכרז הינם רכוש .28

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

 ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  

 מציעים  מפגש

יתחיל  ו   ,)עלול להתארך(  12:30-14:30בין השעות    29/1/2023ראשון  המציעים יתקיים ביום  סיור   .29

הינה חובה    סיורבכל מהלך הההשתתפות  בדיוק.    12:30במשרדי המועצה המקומית לקייה בשעה  

 ומהווה תנאי מוקדם להגשת ההצעה למכרז.  

בשטח  .30 ומיקומם  הפסולת  ריכוזי  יפורטו  זה,  מכרז  במסגרת  שיתקיים  המציעים  סיור    במסגרת 

כמסמך  ב זה.    5ד/  חנספשיצורף  מכרז  מועד  למסמכי  ועד  המציעים  סיור  ממועד  החל  זאת,  עם 

תון  תחילת הפינוי ע"י הקבלן, יכול ויחולו שינויים בהיקף ו/או בגודל ו/או בסוג הפסולות ו/או בכל נ

 ודבר אחר הקשור לריכוזי הפסולת.  

מלא ומוחלט של ריכוזי  וטיפול  בהגשת הצעתו למכרז מאשר כל אחד מהמשתתפים כי יבצע פינוי  

, לרבות במקרה של שינויים כאמור, ולא תהיה לו כל טענה  לפי הנחיות האשכול והמועצההפסולת  

 ו/או תביעה בגין שינויים כאמור.

להגיע לתחילת המפגש, עלולים שלא להשתתף בו ולכן כל המשתתפים להיערך  משתתפים שיאחרו   .31

   בהתאם ולהגיע לתחילת מפגש המציעים במועד.

 הבהרת מסמכי המכרז  

מיום    בלבד, לא יאוחר   WORDקובץ ידי המציעים ב- על  אשכולאלות ובקשה להבהרות יועברו לש .32

ה  6/2/2023שני   המייל     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת,  14:00שעה  עד  לכתובת  וגם 

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

מי של  , באתר האינטרנט הרש14:00עד השעה    13/2/2023שני  תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום   .33

 .  האשכול וכן ישלח עותק בדואר אלקטרוני לכל אחד מהמציעים

אלא    ו,או מי מטעמאשכול  מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י ה .34

 אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

mailto:liel@cb-law.biz
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עתהאשכול   .35 בכל  ל,  רשאי  הצעות  להגשת  למועד האחרון  תיקונים,  מכרזקודם  שינויים,  להכניס   ,

ביוזמת ת המכרז,  במסמכי  ודרישות  "  ונאים  )להלן:  המשתתפים  לשאלות  בתשובה    שינויים או 

במייל  יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב  ,  "(. השינויים וההבהרות כאמורוהבהרות

משתתפי המכרז  ידי  -לפי הפרטים שנמסרו על  לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז

 .  כאמור, ובאתר האינטרנט של האשכול

 כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.       

 המשתתף  הצעת 

מחיר המירבי שנקבע לביצוע העבודות נשוא המכרז  מצוין ה  - מסמך ג'  - בטופס הצעת המשתתף  .36

זה  מחיר  .  מ" , כולל מעשקלים חדשים(שמונה מאות חמישים אלף   )ובמילים: ₪      850,000בסך  

 .  לעלות השירותים נשוא המכרז אשכולמהווה אומדן ה

לרבות   השירותים,  במתן  הכרוכות  העלויות  כל  את  כולל  הטמנה  האומדן  והיטלי  אגרות  עלויות 

העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה  בהתאם לשיעורים מעת לעת, 

 והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, מיסים, וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג . 

   . 7%לאשכול ע"ס  דמי ניהולהצעת המשתתף כוללת 

את  נדרש  המציע   .37 בהצעתו  האשכולר  המחי לנקוב  שקבע  המירבי  למחיר  ביחס  ידו  על  ,  המוצע 

 .  ()תמורה פאושלית.  וכולל מע"מ כחוק  בשקלים חדשים )₪(

והכוללת המבוקשת על זהידו  -כך שתתקבל התמורה הסופית  נשוא מכרז  ביצוע העבודות    לצורך 

כאמור, בהתאם להוראות    מצבורי הפסולת והאתרפינוי ריכוזי הפסולת עד לניקוי מלא של כל  לרבות  

 מסמכי המכרז )תמורה פאושלית(.  

בין   .38 סתירה  המחיר  נתגלתה  לבין  במילים  להתחשב  במספרים,  המחיר  זכותו  על  שומר  האשכול 

 .  בהצעה הנמוכה מביניהם

 .  תיפסל –מחיר המרבי או השווה לצעת מחיר אשר תנקוב במחיר גבוה ה .39

ערבות  ההצעה   .40 תוקף  למועד  עד  בתוקף  את  אשכול  וה ,  ההשתתפותתהא  להאריך  לדרוש  רשאי 

 התקופה לתקופה קצובה נוספת. 

  שיעמוד  לתקציב  בהתאם  השירותיםו/או  ריכוזי הפסולת  או להקטין את    להגדיל האשכול יהא רשאי   .41

 מסמך ג' ב, בהתאם להצעת המחיר של המציע כמפורט  הבלעדי  ומעת לעת ולפי שיקול דעת  ולרשות

 כאמור, תעודכן התמורה שתשולם לקבלן באופן יחסי.   ובמקרה
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הפסולת   לכמות  המועצה  לאומדן  ביחס  יבוצע  הנוספות  בעבודות  לטון  בשטח  החישוב  הקיימת 

בהצעת המחיר הפאושלית נתן מחיר של  לטיפול עפ"י המחיר הפאושלי במכרז. כלומר, ככל שהקבלן  

₪ לטון    55טון, יהיה המחיר לעבודות הנוספות    ₪1800 ובשטח עפ"י אומדן המועצה היו    100,000

 . )שיכללו את כלל העבודות הנדרשות(

, ובכלל זאת  מכרזובהשתתפות במכרז נת ההצעה לכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכ  .42

 .  ציע בלבדתחולנה על המההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות,  

 הגשת ההצעות, מועדים 

)אחד מקור השני העתק(, לרבות מסמכי  העתקים מלאים של ההצעה  (  2)שני    על המשתתף להגיש .43

 "(.  ההצעהחתומים על ידי המשתתף )להלן: " )ככל שפורסמו(, כשהם , שינויים והבהרות המכרז

, תוך תיאום מראש בטלפון  האשכול  במשרדי  במסירה ידנית בלבדבמעטפה סגורה  תוגש  ההצעה   .44

 . על המעטפה יצוין מס' המכרז.  info@westnegev.org.ilו/או במייל   073-7269274

 !תקבל הצעה לאחר המועד האמור לא ת  .0014:בשעה    20/2/2023שני    ההצעה תוגש לא יאוחר מיום .45

 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים  

. הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף לא יעברו לשלב  ראשית, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף .46

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.  

 (.  100%בשלב השני, ההצעות תיבחנה לפי המרכיב הכספי בלבד ) .47

המכרזים  .48 נ   ועדת  אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  סיונו,  יתהא 

יכולתו   ניסיונ המציע,  של    הפיננסיתכישוריו,  של  ואת  המועצה  ן  מקומיות  האשכול,  רשויות  ושל 

עם  אחרות   אחרים  תההמציע  וגופים  כך,  לצורך  רשאית  בעבר.  המכרזים  ועדת  ולקבל  א  לבקש 

אסמכתא ומסמך הנוגעים  הבהרה,  כל  מהמציעים ו/או ממזמיני עבודות קודמים מאת המציעים  

 . והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ועדת המכרזים, ככל שיידרש לדבר

יא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שה   ועדת המכרזים  .49

מונע הערכת    ועדת המכרזים, באופן שלדעת  לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות  

 נדרש.  ההצעה כ 

כי אם ההצעה הזולה    ,ובהרשל המכרז. יועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן   .50

המכרז ו/או  את  לבטל    ועדת המכרזיםרשאית    -  האשכול  ביותר תחרוג מהתקציב שיעמוד לרשות
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, הכל לפי שיקול דעתה, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה  שירותיםהיקף האת  להקטין  

 .  ו/או צמצום היקפו כאמור  בקשר עם השתתפותם במכרז ו/או ביטולו

כמו  .  הצעה בכללכל  ביותר או  הזולה  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה    ועדת המכרזיםיודגש כי   .51

 רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.  ועדת המכרזים כן, 

 חובת הזוכה במכרז  

, ככל  יונספחעל כל  (  'דמסמך  )יהא עליו לחתום על ההסכם    ("הזוכהלהלן: " )זכה המציע במכרז   .52

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

מתאריך הודעת האשכול לזוכה בדבר    ימי עבודה  7תוך  המצורף,    הסכם( לפי המפורט ב1ד/  נספח )

 .  זכייתו במכרז

מיום ההודעה    ימי עבודה  14 להסכם(  2ד/  נספחאשכול אישור על הביטוחים ) להמציא לזוכה  על ה .53

 לפני חתימת האשכול על ההסכם.  על הזכייה,  

הזמנת עבודה ותוכנית עבודה  קבלן הזוכה  האשכול ימציא ל הקבלן יחל בביצוע העבודות רק לאחר ש .54

במועצה.   העבודות  העבודה  לביצוע  הביצועתוכנית  תחילת  ומועד  הנדרשות  העבודות  את    תפרט 

   .3ד/המצורף ומסומן  נספחבנוסח ה

נייד לצורך ביצוע    5.1רישיון עסק מסוג  לאלתר  הקבלן מתחייב להמציא  ככל שתהא דרישה לכך,   .55

 העבודות נשוא ההסכם. 

ימי עבודה נוספים במידה וייווכח    14-מנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב .56

עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על ההסכם או למל א אחר התחייבות  כי קיימים 

 אחרת כאמור לעיל. 

הא האשכול רשאי להתקשר עם  , יכולם או חלקםלעיל,  א ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים  ל .57

הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או    ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת-מציע אחר על

 .  של האשכול עם מציע אחר במקומו ו זכות לפיצוי עקב התקשרות

את ההפרש שבין ההצעה    אשכולקשר האשכול עם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב הזוכה לשלם להת

ההשתתפות    ידי האשכול לבין הצעתו הוא, והאשכול רשאי לצורך זה לחלט את ערבות- שנבחרה על

 במלואה.  

הפרת   .58 עקב  הזוכה  כנגד  האשכול  לרשות  שיעמדו  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.  
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ממנו  זוכה כלשהו כדי לחייב את האשכול לקבל    קבלןויודגש כי אין בחתימת האשכול על הסכם עם   .59

ו/או  שירותים האשכול  רשאיעצה  המו.  לרבות  ם  יהיו  השירותים,  לקבלת  חוקי  הליך  בכל  לפעול 

מכרזים נפרדים או הליכי הצעות מחיר וכיו"ב, בתשומת לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או  

 כל שינוי ככל שיחול בעתיד.  

זוכה כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת השירותים ממנו והוא לא    קבלןבחתימת ההסכם מצהיר  

ככל שלא יועברו אליו פניות ו/או הזמנות  המועצה  יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או  

 לביצוע עבודות כלשהן.  

  .ההזוכן קבלאת הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם השומר לעצמו האשכול  .60

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר הזכות לבטל המכרז  האשכול אינו   .61

או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מועד ו/או שלב במכרז, לא לחתום על ההסכם  

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

ת ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה  אם יחליט האשכול לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודו .62

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

 לאשכול שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה, כמפורט בהסכם.  .63

א המכרז,  האשכול שומר לעצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשו .64

בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאוחר יותר, ו/או לפצל  

המכרז כולו, ו/או העבודות האמורות בו ו/או לחלקו בין מציעים שונים. למרות זאת המציע חייב  

 למסור הצעה שלמה ומלאה, אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.

זכות לסרב לבצע    –  לתת שירות בהתאם להוראות האשכול הקבלן מתחייב   .65 כל  ולקבלן לא תהא 

 עבודה בה זכה במסגרת המכרז. הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית.  

כולם או מקצתם,   ,במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים   .66

ואת ההסכם שנחתם עימו    כייתו במכרז,לבטל את ז,  הבלעדי  ורשאי עפ"י שיקול דעתאשכול  הא הי

יחלט האשכול את    -כאמור הקבלן  בוטלה זכייתו של  במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה.  

 הערבות אשר ברשותו. 

במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז, יהיה רשאי האשכול למסור את העבודה נשוא המכרז לכל  

בהתקשרות חירום ובין אם בהליך מכרזי חדש,  זוכה אחר ובין אם    קבלןלבין אם   ו מי שייקבע על יד

על כל הפסד    האשכולוהזוכה יפצה את    ,יותיומבלי לפגום בזכו הכול עפ"י שיקול דעתו של האשכול, ו

 בגין כך.  ו שיגרם ל
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לעיל,   .67 האמור  את  ומאשרים  שמסכימים  כמי  המציעים  את  רואים  במכרז  ההצעה  הגשת  בעצם 

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

 
              כבוד רב,                                                                                                                     ב

 מנכ"ל האשכול  אורי פינטו, 

 הצעת המשתתף -ג' מסמך 

 תאריך:___________________              אשכול רשויות נגב מערבי  :כבודל

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

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

   בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  כי כל טעידוע לי   ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה  נה 

ידי  - יהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו עלנספחעל   ההסכם(ו  לרבות פרוטוקולי הבהרות)

 המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו. 

   אני מצהיר בזאת כי: .2

מצהיר    תי קיבל .א זאת  במסגרת  הצעתו.  הגשת  לצורך  לו  הדרושים  והמידע  הנתונים  כל  את 

המציע כי הוא סייר כל שטח השיפוט של המועצה ובכל אתר נדרש אחר, לרבות דרכי גישה  

 .  ומצב טופוגרפי וכיו"ב

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

פי הוראות מסמכי  -וגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על הנני מס

 המכרז וההסכם.  

שערכתי,  לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים    -הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן   .ג

ל הדרישות,  וככל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי והאפשרויות לביצוען,  

והג הדרישותהתנאים  ביצוע  על  המשפיעים  האחרים  הצעתי  וההתחייבויות    ורמים  נשוא 

   ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

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

הרכב,   כלי  האדם,  כח  כמות  עלהכל  הדרושים  והאמצעים  לבצ-ציוד  הדרישות  מנת  את  ע 

נשוא   זו,  וההתחייבויות  ובמועדים  הצעתי  המכרז  שבמסמכי  ולתנאים  לדרישות  בהתאם 

 המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.  
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על .ה הנדרשות  הדרישות  בכל  אעמוד  כי  מתחייב  לצורך  -הנני  תקן  ו/או  דין  כל  כלל  ביצוע  פי 

פי חוק שכר  -, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיי עלהצעתיהעבודות נשוא  

בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן    והעסקת עובדים בוגרים   ,1987-מינימום התשמ"ז

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

 .  חוקיים

ת, תתכנה הפרעות מצד התושבים. במקרה של כל הפרעה  נמסר לנו כי במהלך ביצוע העבודו .ו

מכל סוג, אנו נגיש תלונה במשטרה כנגד הגורם המפריע ונדאג להמשך רציף של העבודה, בכל  

   דרך שהיא. 

תקופה   .ז במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  להגשת  י  90של  הצעתי  האחרון  מהמועד  מים 

קף הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי  ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתו

 ימים נוספים.   90והצהרתי זו בתוקף למשך  

, בין ישירות  ידי, כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות-הצעת המחיר שהוצעה על .ח

שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי מכרז זה לרבות הוצאות  מכל מין וסוג  ובין עקיפות,  

דלק, רכב,  הכלי  הציוד והעסקת מנהלי עבודה,  ,  עסקת עובדים/ותה ,  שינוע הפסולתהכרוכות ב

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

עדכוני מחיר של  טוח ו/או רווח קבלני ו/או  ביהמכרז, לרבות  הדרישות וההתחייבויות נשוא  

,  טיפול  המתבקשתהפסולת  או הקטנת כמות  הגדלת  תשומות מכל סוג ו/או עדכוני מחיר עבור  

 אשר לא יחולו כאמור.  

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

בויות תבוצענה חלקית, רשאי האשכול להפחית  ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחיי

ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי  

 .  יונספח ו הסכםבכמפורט 

  כדלהלן: אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב .י

ימי עבודה    7  וזאת תוך ,  כשהוא חתום כדין  אשכוליו ולהחזירו לנספח לחתום על ההסכם ו .  1

 ;  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

מתאריך  ימי עבודה    7  וזאת תוך( כמפורט בהסכם המצורף,  1ד/  נספחלהמציא ערבות ביצוע ).  2

 ;הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 להמציא אישור על קיום ביטוחים ופוליסות, כמפורט בהסכם המצורף.  . 3
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כל הדרישו .יא בביצוע  נשוא המכרזהנני מתחייב להתחיל  וההתחייבויות  זו  ת  במועד  והצעתי   ,

לאחר  האשכול,  שימציא לי  ת העבודה  ותוכנית העבודה ו והזמנלפי    ידי האשכול-שייקבע על

 יו.  נספח במסמכי המכרז ו ביצוע התחייבויותיי הקבועות 

ההתקשרות,  י  הננ  .יב תקופת  כל  במשך  כי  הנחיות  אמתחייב  ו/או  דין  כל  הוראות  אחר  קיים 

 הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא.  

 הצעת המחיר 

 למכרז: י , להלן הצעתלעיל 2בסעיף  ילהתחייבויותי בתמורה  .3

ן לשביעות רצון המועצה  עד השלמת  נשוא המכרז  לביצוע העבודות  הפאושלית  סך כל התמורה

 .  __________________________שקלים חדשים ובמילים: :_____________₪והאשכול

 כולל מע"מ. (שקלים חדשיםשמונה מאות וחמישים אלף  ) ₪   850,000הינו  מחיר המקסימום 

 .  תיפסל –מחיר המרבי או השווה לצעת מחיר אשר תנקוב במחיר גבוה הידוע לי כי 

 .לאשכול נגב מערבי דמי ניהול  7%  -מע"מ ו בהצעתי כוללידוע לי כי המחיר בנוסף, 

התמורה הנקובה לעיל הינה תמורה פאושלית, סופית  בסעיף לעיל,  כי בכל הקשור להצעה    יידוע ל  .4

מלוא   קיום  עבור  סיבה שהיא  ה וכוללת  ולא תשתנה מכל  כל מסמכי המכרז  פי  על  התחייבויות 

בעלויות הובלה ו/או באגרות והיטלים שונים ו/או שינויים  לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או  

 במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות ו/או שינויים בשיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר.

  אומדןהמחיר הפאושלי שניתן במכרז ליחס  לפי  ידוע לי כי החישוב לטון בעבודות הנוספות יבוצע  

 המועצה לכמות הפסולת הקיימת בשטח לטיפול, כמפורט במסמכי המכרז.  

עלויות השילוט, השינוע, הגריסה במקום והן בתשלומי הקבלן הזוכה יישא בידוע לי כי  כמו כן,  

וכל אשר  הטמנה לאתרים מורשים  היטלי  קליטה ו ו  אגרות והיטלים שונים, לרבות אגרות כניסה

  . א רלוונטיות לטיב החומר המפונה ו/או להיקפו, לליידרש במסגרת עבודות אלו

  י מאשר כי לא תהיה ל  נילהם, ובכלל זאת הינ ם  הננו מודע לתנאי התשלום הנקובים בהסכם ומסכי .5

בהעברת הכספים  עיכוב  במקרה של  האשכול ו/או המועצה,  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  

 מהמשרד להגנת הסביבה.  

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך,  ידוע לי   .6

לחלט את  יהא רשאי  והאשכול    הצעתי זואאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  
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לי שבחילוט הערבות לא  ידוע    הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.

יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על  

 ז.עצמי עם הגשת הצעתי למכר 

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת    ימצהיר כי הצעתהריני   .7

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

 זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

    _______________   __________________ 

 חתימת המציע           תאריך     

 

 _________________  ________________       מס' הזיהוי:  שם המציע: 

 כתובת המציע : _______________________________________________  

 פקס' :________________________  טל': _____________________ 

 טל' נייד : ______________________  איש קשר: __________________ 

 

 אישור

"( מאשר  המציע____________ )להלן: "אני הח"מ ________________, עו"ד של _____________

ה"ה   וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל  זו  הצעה  על  בפני  חתמו   _________ ביום  כי  בזה 

________________ ת.ז. _____________ בשם    -__________________ ת.ז. ______________ ו

ם על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל  המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושי

 פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 

 

 ____________________     _____________________________ 

 חתימה      תאריך 

  



 בשטח מ.מ. לקייה לטיפול במצבורי פסולת בניין  4/2023מכרז 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 79מתוך  23עמוד 

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

 4/2023 'ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס -1ג/  נספח

 לכבוד  

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 כתב ערבות הנדון:  

הננו ערבים  ,  4/2023  המבקש"( בקשר למכרז פומבי מס'פי בקשת ___________________  )להלן: "-על 

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

מדד   עליית  בגין  הצמדה  הפרשי  עלבתוספת  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המרכזית  -המחירים  הלשכה  ידי 

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

  לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות._____ _____

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

ע"י האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את דרישתכם ומבלי  

  שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ליום   .2 עד  יהיה  זו  ערבות  על  _______________תוקף  דרישה  להי-וכל  צריכה  לא  פיה  לנו  מסר 

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

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

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

  

 בכבוד רב,  

 

 

 כתובת סניף הבנק   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 תיאור המציע -  2ג/ נספח

 על המציע  פרטים .1

 :  כולל מס' ח.פ. או עוסק מורשה  שם המציע

 ___________________________________________________________________ 

 : מלאה + טלפון + פקס כתובת

 ___________________________________________________________________ 

 :המציע  מלא/ שמות בעלי  שם

 ___________________________________________________________________ 
 מנכ"ל:  

  ___________________________________________________________________ 

  כתובת דוא"ל :

 
  ___________________________________________________________________ 

 
ספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד מהתאגידים. כמו  מורכב ממ המציעאם 

 . ם, כגון: חברת בת, שותפות וכו'יש לפרט את היחס בין התאגידי כן

 

     תחומי עיסוק המציע: .2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 : אדם )מספר המועסקים ותפקידיהם( כוח .3

 סיון של בעלי התפקידים הבאים: י את השמות ואת הנ יכלול רוטיהפ

מטעם הקבלן שהנו מנהל עבודה המוסמך לעבודות    מנהל העבודות  –  עבודות מטעם הקבלן  מנהל ה

ל  מנה  שנים בעבודות נשוא מכרז זה.  2בעל הסמכה מוכרת בארץ וניסיון של לפחות  א מכרז זה.  ושנ

במשך כל ימי העבודה ושעות  בשטח שיפוט המועצה  ותהעבודמקומות ביצוע העבודה יהיה נוכח ב

כלפי   הקבלן  כנציג  וישמש  והמועצה העבודה  הפעילויות    האשכול  כל  על  וכאחראי  ענין  בכל 

 .במסגרת מכרז זה המבוצעות 

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן אשר לו אישור מטעם משרד    –  ממונה הבטיחות מטעם הקבלן

 העבודה בתחום. כל זאת כנדרש על פי כל דין. 
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קורות חיים רלבנטיים כולל: השכלה בצירוף תעודות לפירוט בעלי התפקידים זה יצורפו   •

נוהמ ופירוט  זו  השכלה  הקשר יכיחות  אנשי  של  טלפון  ומספרי  פירוט  כולל  קודם  סיון 

 . םבפרויקטים קודמי

 

 המציע בעבודות נשוא מכרז זה    ןניסיו .4

   

בדבר   פרטים 
הקשר   איש 
כתובת,   )שם, 

 ומס' טלפון( 

נבחר  בו  האופן 
)מכרז   המציע 

פומבי/ 
 זוטא/מו"מ וכו'( 

פינוי   היקף 
הפסולת 

 ומיחזורה*

מתן  תקופת 
 השירות

סוג 
 העבודות

 שם המזמין  

      

 

      

 

      

 

 

 בכל שירות המפורט לעיל.  הפסולת מיחזור היקפי יש לצרף הערכת כמות מאושרת ל –  הערות* 

 המציע נדרש לצרף מכתב המלצה ממזמיני השירותים.וכן 

 

                ________________________ 

 ע חתימת המצי                      
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 כתב המלצה  -  3ג/ נספח

  
 אשכול רשויות נגב מערבי לכבוד 

 

 אישור והמלצה על ביצוע עבודות   הנדון:

  
 שם הגוף הממליץ:._________________   

  

_________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________    לבקשת

 הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות למתן שירותי איסוף, פינוי   (המציע  –להלן )

וטיפול בפסולת בניין ושיקום אתרי פסולת ו/או גריסת חומר גושי ו/או גריסת פסולת וזאת החל  

 בשנת ___________ עד לחודש _______ בשנת __________.  מחודש ______ 

 _______  כמות הפסולת המטופלת:._____________

 דעתנו על השירות:__________________________________________________ חוות 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 תאריך:________________   

 ______   שם:____________ 

   תפקיד:________________
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 לעמידה בתנאי הסף  פירוט ציוד וכלי רכב  -  4ג/ נספח

 : וכלי רכב ציוד

 יש לצרף מסמך פירוט אשר יכלול: 

 הבא: ציוד או בכל זכויות לעשות שימוש באישור של המציע על פיו המציע הינו בעלים  

נפה ייעודית לפסולת בניין    כולל מפריד מגנטי,מגרסה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן  

  לאחר ניפוי  להפרדת חומרים קלים מהאגרגטים   (wind sifterמפריד אויר )  על פי הגדרות יצרן,

  1,  מחפר זחלי  1מעמיס אופני לפחות,    1  המוכרת למשרד להגנת הסביבה,אחרת  ו/או טכנולוגיה  

 משאיות לפחות להובלת הפסולת.   2- ו  מחפר אופני זעיר )בובקט(

לשנת   תקדם  לא  הציוד  של  הייצור  חומרים    .2015שנת  בייצור  לעמוד  שיוכל  מנת  על  והכול 

 .  1886ממוחזרים הניתנים לשימוש חוזר על פי תקן ישראלי 

 

לעשות  , ולצרף תיעוד תומך, לרבות לעניין זכויותיו של המציע  שנת יצור ומספר רישוי  את    לפרטיש  

 .  , רישיונות וביטוחיםשימוש בציוד

 
  אשר ישמשו בביצוע העבודות :כלי רכב  וכן פירוט 

 
מספר תעודת ביטוח  מספר רישוי תיאור כלי רכב 

 חובה
תקופת הביטוח 

 מיום עד יום
    
    
    

 
 

הסכמי התקשרות לרכישת  מסמכים שיעידו על זכויותיו בציוד הנדרש לרבות הלמסמך זה יצורפו 

שכירת   הרכב  או  וכלי  תקופת  הציוד  כל  למשך  ותקפים  )חתומים  תקופת  ההתקשרות  לרבות 

ותמומש וביטוחי הרכבים כשהם בתוקף (האופציה, במידה  וכן העתק רישיון    בצירוף רישיונות 

 .  ההובלה הכולל את פרטי רכבים אלו
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 התקשרות עם קבלן משנה   -  5ג/ נספח

התחייבות בנוסח המצ"ב תוגש במקרה, אשר בו המציע התקשר עם "קבלן" המקיים אחר דרישות  
 טיפול באסבסט ו/אוהנסיון המוקדם לענין הובלת פסולת  

 
 אשכול רשויות נגב מערבי לכבוד 

____________________________ מאשרים ומתחייבים בזאת בקשר עם התחייבויותיו  אנו הח"מ  

של אשכול    4/2023מתן שירותים במסגרת מכרז מס'  של המציע, כהגדרתו להלן, עפ"י הצעה להציע הצעות ל 

 (, כדלקמן:" בהתאמההאשכולו" " המכרז"  -)להלןנגב מערבי 

 עסק תקף ו/או אישור כמפורט להלן :   הננו בעלי רשיון .1

-ברשותנו רישיון עסק, תקף, להובלת פסולת, בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  _____ 

רישיון מוביל ,לפי צו    וכן   2013  - וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג  1968

 , תקף. 1978 –הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ט 

הסביבה  מ בתוקף  יון  רישברשותנו    _____  להגנת  במשרד  אסבסט  רישוי  מנהל  לעסוק טעם 

 . באסבסטטיפול ב

יש לסמן את השורה הרלוונטית ולמחוק את המיותרת. כמו כן, יש לצרף את העתק     - הערה* 

 .  שיונות הרלוונטייםירהמאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור", של 

", בהתאמה(,  המציע "- ו  "ההסכם"   -התקשרנו בהסכם עם _________________ )לעיל ולהלן:   .2

בין   ולחתימתו של הסכם מחייב  לזכייתו של המציע במכרז  ובכפוף  היתר  בין  בו התחייבנו,  אשר 

 לבין המציע :האשכול 

יו של המציע עפ"י מסמכי המכרז ואשר עניינן הובלת פסולת ויותלבצע את כל התחייב  ______ 

ו/או  האשכול  ולשאת, ביחד ולחוד עם המציע, בכל האחריות שתוטל על המציע כלפי  

מטעמ עמי  ו/או  ו  פסולת  הובלת  עניינה  אשר  דין,  כל  עפ"י  ו/או  המכרז  מסמכי  פ"י 

הקשור או הנובע ממנה וזאת עד למועד האחרון בו תחול על המציע אחריות או חבות 

 כאמור. 

תיו של המציע עפ"י מסמכי המכרז ואשר עניינן טיפול באסבסט  ויולבצע את כל התחייב  ______ 

ו/או    אשכולד ולחוד עם המציע, בכל האחריות שתוטל על המציע כלפי הולשאת, ביח

ו/או    ומי מטעמ  עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, אשר עניינה טיפול באסבסט 

הקשור או הנובע מהם וזאת עד למועד האחרון בו תחול על המציע אחריות או חבות  

 כאמור. 

 יש לסמן את ההתחייבות הרלוונטית ולמחוק את המיותר.    - הערה* 
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ידוע לנו כי התקשרותנו בהסכם עם המציע מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעתו של המציע למכרז   .3

עפ"י מסמכי המכרז,  אי לכך לא נהיה רשאים לבטל את ההתקשרות  האשכול  ולהתקשרות בינו ובין  

 , מראש ובכתב.  האשכולעם המציע, אלא באישור 

בגדר   תהיינה  שלעיל  התחייבויותינו  כי  לכך  מסכימים  הננו  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

 .  האשכולהתחייבויות לטובת צד שלישי, דהיינו 

והעתקי   .4 ההסכם  זה  ממכתבנו  נפרד  בלתי  כחלק  מצ"ב  לעיל,  האמורות  הצהרותינו  להוכחת 

 רישיונות ואישורים רלוונטיים.  

 

 חותמת וחתימה : _________________________   _______________ תאריך : 
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 1967-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר  -  6ג/ נספח

 לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

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

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

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

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

 במשבצת הנכונה(    X)למילוי ולסימון   .2

   ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

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

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא    לא הורשעו"((  זיקהבעל  

 .    1987 -( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א

   בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעסקאות עובדים זר או   1771-ים 

 .   1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר    הורשעובמשבצת הנכונה( במקרה שהמציע או בעל זיקה    X)למילוי ולסימון   .3

-התשנ"א משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,

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

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

 "(.  ההתקשרות

   בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתהההרשעה האחרונה 

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

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

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

__________________          

 המצהיר 
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 לפי דיני איכות הסביבה  הרשעות תצהיר בדבר העדר  -   7ג/ נספח

,  (לגבי עסק הטעון אישור של השר להגנת הסביבה)  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"חלרבות, אך לא רק:   

, חוק מניעת  1984-, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1983- , התשמ"ג(הטלת פסולת)חוק מניעת זיהום הים  

; חוק לסילוק  1993-מסוכנים ,התשנ"ג ; חוק החומרים ה 1988- זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח

התשס"ז  צמיגים,  התשס"ח2007-ולמיחזור  נקי,  אוויר  חוק  ואבק  2008-;  אסבסט  מפגעי  למניעת  חוק   ;

, לרבות עבירות ברירת קנס לפי  1993-, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג2011-מזיק, התשע"א

   (. יני איכות הסביבהד –להלן במסמך זה ) לחוק סדר דין פלילי. 228סעיף 

הח"מ את    אני  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_______________ מס'  ת.ז.  הנושא   ____________

   –האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

  

  , כמורשה מטעם המציע במכרז.מס' ________הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

  

במשבצת    Xיש לסמן  )המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו  כי  הנני מצהיר בזאת   .2

    : (המתאימה

  

השנים האחרונות בעבירות לפי דיני איכות הסביבה  (  5)חמש  בדין חלוט בעבירה שנעברה  - בפסק  ולא הורשע

   בגין העבירות אלו. םולא מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגד

  

שנים האחרונות בעבירות לפי דיני איכות הסביבה  ה (  5)חמש  ב דין חלוט בעבירה שנעברה  -בפסק  והורשע

   בגין העבירות אלו. םו/או מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגד

  

   .  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 _____________ 

 המצהיר 

  
דין  -אישור עורך   

  
מר/גב'    ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפני,  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

עפ"י תעודת זהות/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר    ____________, שזיהיתיו

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  

 בפני. 

  ______________         
   (חותמת ו חתימה)עורך דין 
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 משפחתיתתצהיר בדבר היעדר קרבה  - 8ג/ נספח

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

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

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

 ______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  "(. אני מכהן כ_ המציע"

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

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

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

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

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

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

המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר    הקובע: "חבר

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל    -מועצה"  

 ()ב((." 1)5-()ב( ו1) 1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

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

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

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה." 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, בין חברי מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין   3.1

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

אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול, קרובו, סוכנו או   3.2

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

 .או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, זולת ככל שמפורט להלן במפורשהגשתי את הצעתי  

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

 זולת ככל שמפורט להלן במפורש. 

 

לעיל,   כמפורט  קירבה  שקיימת  הרשות  ככל  שם  פירוט  כולל  הקרבה,  סוג  את  לציין  יש 

  ונטית, והיא תבחן ע"י האשכול:הרלו

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

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

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

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

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

 .לאשכול מיד עם קרות השינויעל כך 

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

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שההיתר    2/3לפיהן מועצת האשכול ברוב  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

   ותוכן תצהירי דלעיל אמת .ו שמי, להלן חתימתי זה .8

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

מר/גב'   עו"ד,   ____________________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  הנני 

ולאחר    ,______________________ שמספרה  ת.ז.   נושא   __________________________

הרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  שהז

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

                                                    

 _______________________, עו"ד 
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 תיאום מכרז תצהיר בדבר אי  -  9ג/ נספח

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

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

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

מכהןהמציע" אני  הנני    "(.  זה.  במכרז  המציע  להצעת  אחראי  והנני  במציע  כ_______________ 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  

 במסגרת הצעת המציע, בכוונת המציע להתקשר עם קבלני המשנה המפורטים להלן:  .2

 שם קבלן המשנה: ______________________      

 תחום העבודה : ________________________ 

 ת קשר: ______________________ פרטי יציר

 

 שם קבלן המשנה: ______________________      

 תחום העבודה: ________________________ 

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

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

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

 לעיל.   2אשר צוינו בסעיף 

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

למעט קבלני המשנה אשר צוינו  הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,  

 יל.  לע  2בסעיף 

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

  2תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף  

 לעיל.  

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .6
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 יסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא הייתי מעורב בנ .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

או   .9 מתחרה  עם  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  התאגיד  של  זו  הצעה 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

ב ידיעתי, המציע לא מצוי בחקירה בחשד לתיאום מכרז וכן המציע לא הורשע בארבע השנים  למיט .10

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

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

  . 1988-העסקיים, התשמ"ח

   ו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .זה .12

         

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

מר/גב'   עו"ד,   ____________________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  הנני 

ולאחר    ,______________________ שמספרה  ת.ז.   נושא   __________________________

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

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

                                                    

 _______________________, עו"ד 
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 מסמך ד' –  הסכם 

 שנערך ונחתם בנתיבות, ביום ____ בתאריך _____ בשנת ____ 

 בין:    אשכול רשויות נגב מערבי  

    נתיבות    8רח' יוסף סמלו 

     מצד אחד;"(                                                                        האשכול)להלן: "

  

 לבין:   __________________________   שם:

    ת.ז/ח.פ. _______________________   

    כתובת: ________________________    

    טלפון: ________________________     

    פקס: _________________________  

    מצד שני;       "(                                                                     קבלןה )להלן: "

 

פינוי  ו הזמין הצעות למתן שירותי איסוף, טיפול,     4/2023מס'  הואיל: והאשכול, במסגרת מכרז פומבי  

"(, שיקום  המועצהפסולת בניין בשטח השיפוט של המועצה המקומית לקייה )להלן: "  צבורימ

 , במהלך כל תקופת ההתקשרות, כפי שיפורט להלן; ופיזור החומר הממוחזר במועצה  אלושטחים  

מתן שירותים  יו, הגיש לאשכול הצעה לנספח , אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל  קבלןוהואיל: וה

 ו להלן, בהתאם להסכם זה ותנאיו;  שיפורט אלו 

  ות לביצוע העבודקבלן  _____ המליצה על קבלת הצעתו של הוהואיל: וועדת המכרזים בהחלטתה מיום  

 ; במכרז הוכ קבלן זכ

, הכול כקבוע לעיל ולהלן, בהתאם לסטנדרטים הגבוהים  ותמתחייב לבצע את העבוד קבלן  והואיל: וה

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

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

 הסביבה;  

מצהיר כי ידוע לו שהסכם זה הינו הסכם מסגרת ואין בחתימת הסכם עמו כדי לחייב  קבלן  והואיל: וה

לבצע את העבודות באמצעותו בכלל או בהיקף כלשהו, והוא מתחייב  המועצה  את האשכול ו/או  

במקרה בו לא נדרשו  המועצה  כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או  

  ;ביצוע עבודות כלשהן ממנו

והקבלן מצהיר כי לא יחל בביצוע העבודות אלא לאחר שתומצא לו הזמנת עבודה ותוכנית עבודה   והואיל:

 ;  בפועל לבצע את העבודותשיידרש וככל   – לביצועה ע"י האשכול

 והואיל: וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 יםנספחמבוא ו

ו .1 זה  להסכם  המכרז  המבוא  מסמכי  א'  - כל  ב'    - מסמך  מסמך  למכרז,  הצעות  להגשת    – הזמנה 

,  9, ג/8, ג/7, ג/6, ג/5, ג/ 4, ג/3, ג/ 2, ג/1יו  ג/נספחעל  הצעת מציע,    –מסמך ג'  ,  הוראות למשתתפים

, לרבות הצעת מחירים ומסמכים  7ד/-ו  6, ד/5, ד/4, ד/3, ד/2, ד/1ד/יו  נספחעל  ההסכם    –ומסמך ד'  

 שצירף המציע להצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

סעיפי   .2 ואין  הסכם  כותרות  בלבד  הקריאה  לנוחות  נועדו  פרשנות  זה  לצורכי  שימוש  בהן  לעשות 

 .  הסכםה

זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל    הסכם .3

- בין בכתב ובין בעל )הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו    כל מצג,

 זה.  הסכםבנושאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת   המועצה ו/או האשכולבין  (פה

 הגדרות .4

   בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

 "המכרז" 4/2023מכרז פומבי מס'   

   "האשכול" אשכול רשויות נגב מערבי  

 "המועצה"  מועצה מקומית לקייה  
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לרבות כל השטחים אשר יתווספו    המועצה המקומית לקייהשטח שיפוט של  

    לתחומה במשך תקופת ההתקשרות. 

 שטח"

 השיפוט"

 "מנהל" מנכ"ל האשכול ו/או מי שהוסמך מטעם האשכול.  

ו  קבלן א אדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י האשכול, לפקח על ביצוע עבודות ה

או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי   חדה י חלק מהן. סמכות שנתי

מטעמו   מי  ו/או  המנהל  ו/או  האשכול  מזכויות  גורעות  אינן  זה,  הסכם 

 להשתמש באותה סמכות או לעשות הפעולה.  

 "מפקח"

העבודות   ביצוע  את  עצמם  על  המקבלים  המשפטית  הישות  או  האדם 

ו  להסכם  של  נספחבהתאם  נציגיו  לרבות  ההסכם  הקבלן  יו  בגוף  כמוגדר 

ו/או כל מי שיבוא במקומו  נספחו בדרך חוקית    -לרבות קבלני משנה    –יו 

 של האשכול.  ומראש ובהסכמה בכתב 

 "קבלן"ה

לגביו הודעה בכתב   למנהל, כי הוא משמש מטעמו של  אדם שהקבלן מסר 

לטפל בליקויים ו/או  ,  הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות

 . המועצההאשכול ועמוד בכל שעות העבודה לשירות  לבתלונות ככל שיהיו, ו 

"מנהל  

 העבודה"

בקשר  בהם  המשתמשים  או  לבנייה,  המשמשים  חומרים  ושיירי  חומרים 

לעבודות בנייה, לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או  

כגון חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים,  )כתוצאה מהריסת מבנים ותשתיות  

חלונות,   דלתות,  אריחים,  קרשים,  גבס,  לוחות  ברזל,  מוטות  מרצפות, 

   (זכוכית, עץ ,סלעים, עפר מקומי, וכיו"בקרטון, קלקר, סטיק, אסבסט, פל

 ; (כפסולתגם ההסכם  )אשר תקרא בהוראות המכרז ו

 "פסולת בניין"

ל המגיעים  התשלומים  כל  על  קבלןסך  התחייבויותיו  כל  ביצוע  פי  -עבור 

 יו.  נספח הסכם זה ו 

 "תמורה"

יטופלו במסגרת מכרז  מקומות ריכוזי הפסולת בשטח שיפוט המועצה אשר  

 . זה

"מצבורי 

 הפסולת"

  ו בשטח שיפוט המועצה שיוגדר על ידי המנהל בתוכנית העבודה, בם  המקו

עבודות   ותתבצענה  ניפוי,  גריסה,  במפרט  פסולת  ה גריסת  מיון,  כמפורט 

    .6ד/ נספח  –הדרישות 

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

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

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

 "תשתיות"

ובתוספת   1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  9'  הסכום הקבוע בתיקון מס

 קון, בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים. לתי

 "היטל הטמנה" 

 הצהרות הקבלן  

הקבלן מתחייב בזאת כי השירותים יבוצעו על ידו באופן ובדרך שתמלא אחר דרישת המנהל ו/או   .5

 המפקח. הקבלן יבצע את השירותים במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה ואיכותית.  

ב  .6 כמפורט  שירותים  למתן  ההוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  מפרט    יו נספח ו הסכם  הקבלן  לרבות 

( אחר  (  6ד/   נספחהדרישות  העבודה,  וכן  עלתוכנית  לעת  מעת  שיינתנו  כפי  והנחיות  ידי  - הוראות 

כולל חוקי העזר העירוניים והוראות    . הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין,והמפקח  המנהל

 הרשויות המוסמכות.  

להקבלן   .7 העבודות,מתחייב  את  ל   בצע  הבהתאם  זההוראות  מפגעים   ,סכם  יוצרת  שאינה    בצורה 

לאתר   בייחוד מתחייב הקבלן לסלק כל חומר פסול )שאינו בר מיחזור(ומרת על איכות הסביבה.  וש

 של ההסכם.  ם הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודיתואי קי. ע"י המשרד להגנת הסביבה מורשה

    –הקבלן מצהיר בזאת כי  .8

הוא קיבל את כל ההסברים והמידע הנחוצים לגבי היקף השירותים וכי הוא מכיר את סוגי   8.1

שיקום   לרבות  ומחזורה,  בפסולת  הטיפול  ושיטות  מצבורי  הניקיון  יכול  שטח  והוא  פסולת 

 יו.  נספח על   הסכםומסוגל לבצע את השירותים על הצד הטוב ביותר כנדרש ב

ו/או   8.2 ו/או אישור  רישיון  כל  בידיו  לביצוע  - היתר הדרושים, ככל שדרושים, עליש  דין  כל  פי 

יהיו בידיו  האשכול,  זה, והוא מתחייב כי בכל תקופת התקשרותו עם    הסכםהשירותים נשוא  

 רישיון, אישור ו/או היתר, כאמור, בתוקף.  

נהירים ומובנים לו, והוא מתחייב לבצעם בצורה הטובה ביותר    בהסכם השירותים הנדרשים   8.3

 .  ואו מי מטעמהאשכול  לשביעות רצון  , ומנות ובמקצועיותביעילות, במי

,  הוא בעל וותק וניסיון קודם במתן שירותים זהים לגופים ציבוריים וכי בידו הידע, הניסיון 8.4

 האמצעים, כוח אדם מיומן, הציוד וכל אביזר אחר הדרושים לביצוע השירותים.  
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עובדי  עובדי האשכול ו/או  דוע לו שביצוע השירותים יביא אותו ו/או את מועסקיו במגע עם  י 8.5

נציגיה ו/או תושביה, והוא מתחייב שהוא ועובדיו יתנהגו כלפי   עובדי, תושבי  המועצה ו/או 

 אדיבות.  באי המועצה, בנימוס וב ו

הוא סייר בכל האזורים בהן יבוצעו העבודות ו/או השירותים, בדרכי הגישה אליהם וסביבתם.   8.6

כן בחן את שעות העבודה הנדרשות, רמת השירות הנדרשת, לוחות הזמנים וכל פרט נדרש  

 אחר בעניין.  

  ( בכלל  ככל שאלה קיימות, אם)הקבלן מוותר על כל טענה של טעות ו/או שגיאה ו/או אי התאמה   .9

ו/או בהשתתפותו במכרז הינו מוותר על כל  ההסכם  היקף העבודות, וכי בחתימתו על  סוג ו בקשר ל

 . הסכםתנאי זה הינו תנאי יסודי ב טענותיו מכל מין וסוג שהוא בעניין.

ובין   (6ד/  נספחמפרט הדרישות )תתבצענה בהתאם לנשוא הסכם זה  העבודות   .10 והוראות המנהל 

  :היתר

לפי    ופינוי  איסוף 10.1 המועצה,  שיפוט  בשטח  לאתר  הפסולת  ממצבורי  אחד  מכל  הפסולת  כל 

 הוראות המנהל.  

.  נשוא מכרז זה  אתרשטח מצבורי הפסולת שפונו והלשיקום  יפעל  הקבלן    - השטחים  יקום  ש 10.2

ס"מ    10  -השטח לרמה של +/  יישורבאדמה,  ביצוע עבודות למילוי  ו  יכללשטחים אלו  שיקום  

)שופל(,   אופני  יעה  באמצעות  המפקח  הנחיית  לפי  מקומיים  ניקוז  וחסימת  בשיפועי  שילוט 

בולדר אלו באמצעות אבני  הוראות  הגישה לשטחים  עפ"י  והכל  , למניעת השלכות חוזרות, 

    המנהל. 

פסולת  ולמיין את הפסולת כך שה הקבלן מתחייב לנפות    -באתר  הפסולת  וגריסת    מיוןניפוי,   10.3

פסולת בניין שהיא  יתר מרכיבי הפסולת אשר אינם ניתנים לגריסה.  תופרד מהניתנת לגריסה  

-פסולת הניתנת לגריסה תיגרס על.  תופרד משאר הפסולת,  פסולת אסבסטפסולת מסוכנת, כ

 .באתר בשטח המועצה,  שיוגדר על ידי המנהל  ידי הקבלן

10.4 ( רג'קטים  אסבסטפינוי  פסולת  ושאינה  לגריסה  ניתנת  שאינה  הטמנהפסולת  לאתר   )   -  

מורשה מטעם  הטמנה  לאתר  ,  הקבלן ישנע ויוביל שאריות פסולת אשר אינן ניתנות לגריסה

 .  המשרד להגנת הסביבה

יחויב להמציא לאשכול   יפורטו, לכל הפחות, הנתונים הבאים:  הקבלן  תעודות שקילה בהן 

 יעד הפינוי.  , מספר המשאית והמורשהסולת המפונה, תאריך ושעת הכניסה לאתר שקילה הפ
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טיב החומר לאחר הגריסה יהא מסוג  )תוצרי הגריסה(.   ביצוע בדיקות איכות לחומר הממוחזר 10.5

. המציע הזוכה יידרש להציג בדיקות מעבדה מורשית  1886העומדים בתקן ישראלי  מצע סוג ב'  

 לעמידת התוצרים בתקן.  

ידי הקבלן  - על  ישונעו  , אשר  תוצרי הגריסה יערמו בערמות מסודרות  - פיזור החומר הממוחזר   10.6

 לכל מקום או מקומות עליהם יורה המנהל לקבלן.  

האסבסט 10.7 פסולת  ושינוע  ת  –  גידור  זו  ע"י  פסולת  באסבסט  טופל  לטיפול  המורשה  קבלן 

 . שיון תקף לטיפול האמור מאת המשרד להגנת הסביבה ועפ"י כל דיןיהמחזיק בר 

יתיז   הקבלן  לאזור.  אוכלוסיה  כניסת  שימנע  באופן  וישולטו  יגודרו  אסבסט  פסולת  ריכוזי 

ולאחר מכן יארזה באריזה כפולה    (אינקפסולציה)וירסס את פסולת האסבסט בחומר מקשר  

 ויסמנה; הקבלן ידגום מפסולת האסבסט לשם בחינת נוכחות סיבי אסבסט.

ידי המשרד להגנת הסביבה  -על  ידי הקבלן לאתר מורשה-פסולת האסבסט תשונע ותפונה על 

בהן יפורטו, לכל  מאתר זה  תעודות שקילה  יחויב להמציא לאשכול קבלן  זו. הטיפול בפסולת  ל

הבאים    הפחות, מספר    –הנתונים  לאתר,  הכניסה  ושעת  תאריך  המפונה,  הפסולת  שקילה 

 פינוי.  יעד ההמשאית ו

בניגוד   10.8 ולא תאושר הצטברות של חומר,  יבוצע לאלתר  והשינוע בכל סוגי הפסולות  הטיפול 

 להנחיות המנהל. 

 ( ו/או "השירותים" להלן : "העבודות")

 העבודות  השלמת ביצוע 

קבלת הזמנת עבודה, ו/או לפי  ממועד    ארבעה חודשים    תוך א בהעבודות נשוא המכרז תההשלמת   .11

 . המצורף  3ד/  נספחבנוסח  הקבוע בתוכנית העבודה אשר ימציא האשכול לקבלן הזוכה

, ועד אשר לא ניתן אישור  האשכול  הקביעה כי העבודות הסתיימו תהיה אך ורק בהתאם לשיקול דעת .12

הסתיימו, הרי שהקבלן לא סיים את עבודתו ולא יהא זכאי  וההסכם  פי המכרז  -בכתב כי העבודות על 

 בהסכם.כמפורט , לתשלום האחרון בגין העבודה, בכפוף לאישור כל גורמי המקצוע

אויר, לרבות  הנגרמים עקב תנאי מזג  בביצוע השירותיםמובהר בזה למען הסר כל ספק, כי עיכובים  .13

לא ייחשבו לעיכובים שנגרמו עקב  באשכול,    ו/או בשל הפרעות מצד גורמים שאינם תלויים  גשמים

 . כח עליון
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 תקופת ההתקשרות

ממועד החתימה על  החל  חמישה חודשים    זה הינה לפרק זמן של  הסכםפי  -תקופת ההתקשרות על .14

 "(.  תקופת ההתקשרות" )להלן:הסכם זה 

ניתנת להארכה בכל פעם בחודש ימים עד לשתי תקופות נוספות בנות חודש ימים  ההתקשרות  תקופת   .15

בלבד ומצויה היא  לאשכול  הינה זכות המוענקת    הסכם. האופציה להארכת ה הסכםלאחר תקופת ה

 הבלעדי.   ותחת שיקול דעת 

יעמיד הקבלן את  ,  הסכםהיה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית העבודה בתקופת ה .16

משאיותיו וכל ציוד אחר לצורך סיום ביצוע העבודות, והכל על חשבונו ללא כל תמורה נוספת,  ,  פועליו

 הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין.  

,  פי שיפורט להלן , כועל הגדלת היקף ההתקשרות נוכח עדכון בתקציב העומד לרשות האשכול  הודיע .17

הזמ בפרק  ההתקשרות  תקופת  לפינוי  תוארך  הנדרש  הפסולת  ן  עבודה  הנוספיםריכוזי  בהזמנת   ,

 .  מעודכנת שתכלול הגדלת ההתקשרותנוספת  

 הציוד לביצוע העבודות 

וצמ"ה   .18 רכב  כלי  באמצעות  המועצה  שיפוט  שטח  בכל  המכרז  נשוא  העבודות  את  יבצע  הקבלן 

 המפורטים להלן:  

 ; מפריד מגנטימגרסה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן כולל  18.1

 ; נפה ייעודית לפסולת בניין על פי הגדרות יצרן 18.2

ו/או טכנולוגיה    לאחר ניפוי   להפרדת חומרים קלים מהאגרגטים  ( wind sifterמפריד אויר ) 18.3

 ; אחרת המוכרת למשרד להגנת הסביבה

 ; ותלפח מעמיס אופני   1 18.4

 ; מחפר זחלי 1 18.5

 ;  מחפר אופני זעיר )בובקט( 1 18.6

 משאיות לפחות להובלת הפסולת.   2 18.7

כל הציוד הנוסף הנדרש לשם ביצוע כלל העבודות נשוא המכרז בצורה שלמה ומלאה ולשביעות רצון  ו

   הפסולת. מצבוריהמועצה, לרבות כל האמצעים הנדרשים לשם שיקום האשכול ו
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אשר ימנעו    הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע השירותים בציוד באיכות מעולה, תקין ובטיחותי .19

כל נזק אשר עלול להיגרם בסביבת ביצוע העבודות ו/או בשטח שיפוט המועצה, לרבות לכל רכוש  

בקרב ומין שהוא המצוי  ו/או כלפי השוהים בקרב  תמכל סוג  ביצוע העבודות. אין    ת מקוםמקום 

ו/או  באמור בכדי לגרוע מזכויות   המועצה לנקוט הליכים משפטיים נוספים כנגד הקבלן  האשכול 

 בעניין.  

לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להשתמש בציוד, כלי עבודה ובכל אמצעי נדרש אחר, אשר ירכשו  .20

. הציוד  ן שתהיה לו זכות שימוש בהם עפ"י חוקופילי , או לחכולם מכספו שלו ויהוו רכושו הבלעדי

מעולה,  באיכות  יהיו  העבודה  הפעלתם,    וכלי  בהם,  הטיפול  עת.  בכל  להפעלה  וכשירים  תקינים 

ל וכי  בלבד,  הקבלן  של  אחריותו  על  יהיו  ושמירתם  המועצה   אשכול אחסונם  כל    ו/או  תהיה  לא 

אחריות לציוד וכלי העבודה ו/או פגיעה בהם, וכי הקבלן מוותר על כל טענה מכל סוג ומין שהוא  

 בעניין.  

ידי  -הובלתם ואספקתם תיעשה עלהעבודות, הדרושים לביצוע  רכישת הציוד, החומרים והאביזרים .21

 הקבלן ועל חשבונו.  

הקבלן יעביר למנהל רשימת ציוד אשר ישמשו את הקבלן לצורך ביצוע השירותים, והמנהל יהיה   .22

 לפסול ציוד מסוים ולחייב את הקבלן ברכישה ו/או בשימוש בציוד אחר.   רשאי

 .  במהלך כל שעות העבודה הקבלן יצייד את עובדיו במכשירי קשר .23

עבודה  ה .24 ובבגדי  בטיחותם  לצורך  מגן אישי  בציוד  האחרים  מועסקיו  ו/או  עובדיו  יצייד את  קבלן 

זיהוי.   ותגי  עבודה  נעלי  מגן,  משקפי  חלוקים,  כפפות,  לרבות  ונקיים,  אסתטיים  הכול  אחידים, 

 למען הסר ספק כל ההוצאות בעניין יחולו על הקבלן בלבד. בהתאם לצורכי העבודה בפועל. 

  וע העבודות ביצ מועדי

ובתדירות .25 בהיקף  המפורטים  והשירותים  העבודות  את  לבצע  מתחייב  בהסכם  כמפורט  ,  הקבלן 

רצונ ,  יוספחנו האשכול,    המלאו  לשביעות  בהתאם  של  ע"י  לוזאת  לו  שתימסר  העבודה  תוכנית 

עם  האשכול עם החתימה על הסכם זה ומעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות, לפי צרכי האשכול.  

ו/או בתפוקות    בעבודה  לבקש כי יבוצעו שינוייםמעת לעת והקבלן    האשכול יהא רשאי לפנות אלזאת,  

יובהר כי, מרגע תחילת העבודות    הנדרשות.  בשטח, עבודת הקבלן תהיה רציפה    למען הסר ספק, 

 מטעם האשכול.   וללא הפסקה עד לסיומה, אלא באישור המנהל

הקבלן  המועצה.    צרכי צרכיו ורשאי לשנות זמני ותדירות ביצוע השירותים בהתאם להאשכול יהא   .26

מתחייב לפעול בהתאם וזאת ללא כל תמורה נוספת לקבלן. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה  

 זו. האשכול בזכותושימוש הנובעת מ
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פסולת נוספים    ומצבורישנות ו/או להוסיף להיקף העבודות פסולת,  ל  רשאייהא האשכול  כמו כן,   .27

על כך לקבלן בכתב הודעה  ע"י מתן  וזאת  לשיקום,  ו/או  ב לטיפול  ותוכנית  עבודה    הזמנת ,  נוספת 

, בהתאם להצעת  כאמור, תעודכן התמורה שתשולם לקבלן באופן יחסי  במקרה .  מעודכנתעבודה  

החישוב לטון בעבודות הנוספות יבוצע ביחס לאומדן המועצה לכמות הפסולת   .   המחיר של המציע.

המחיר   בהצעת  שהקבלן  ככל  כלומר,  במכרז.  הפאושלי  המחיר  עפ"י  לטיפול  בשטח  הקיימת 

של   מחיר  נתן  ובשטח    100,000הפאושלית  היו  ₪  המועצה  אומדן  המחיר    1800עפ"י  יהיה  טון, 

 . ₪ לטון )שיכללו את כלל העבודות הנדרשות( 55לעבודות הנוספות 

- בימים א'  ברציפות  16:00  –   06:00בין השעות  ( ימים בשבוע,  6ברציפות שישה )  העבודות תתבצענה   .28

ו'  06:00-14:00ובין השעות  ,  '  ה ע"י  ,  בימים רצופים,  ביום  בהתאם לתוכנית  המנהל,  אשר יקבעו 

  . אשר תימסר לקבלן העבודה 

   פיקוח על העבודות 

זה על ידו וקיום    הסכםהקבלן יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיומן של הוראות   .29

על שנקבעו  יאפשר  -הסדרים  כך  והביקורת הדרושה. לשם  בביצוע הבדיקות  לו  ויסייע  ידי המנהל 

פנקסי   לרבות  במועצה,  השירותים  למתן  הקשור  מסמך  בכל  לעיין  מטעמו  מי  או  למנהל  הקבלן 

   חשבונות, יומני עבודה ,תלושי שכר וכיו"ב.

נציגו של   .30 ובמפרטים  בשטח ובסמכוהאשכול  המפקח הוא  תו לפרש כל דבר ואי התאמה בתכניות 

המפקח רשאי להורות לקבלן    למיטב הבנתו ושיקולו והוא המכריע בכל טענה בשטח בנושאים אלו.

כיצד לבצע עבודה כלשהי באופן נאות ומקצועי בהתאם לתכניות ולמפרטים אם לדעתו הקבלן חורג  

ייב. מילוי הוראות המפקח אינן פוטרות את  מכללי העבודה שנקבעו לו בחוזה או בתקן או מפרט מח 

 הקבלן מאחריותו לביצוע והוא יישא בכל הוצאה או פעולה שתידרש עקב ביצוע לא נאות של העבודה. 

יומי מסודר   .31 יירשמו  במסגרתו    - בקובץ דיגיטלי    –לצורך ביצוע העבודות ינהל הקבלן יומן עבודה 

ומיקום  היקף    :נתונים הבאיםיפורטו ההעבודות שבוצעו וההתקדמות היומית, הערות המפקח וכן  

ו  מצבורי הפסולת לשימוש  פעילויות באתר,  (,  דונם)שוקמו  שפונו  תוצרי המיחזור שהועברו  כמות 

אסבסט  )כמות הפסולת הרעילה שפונתה מהאתר  ושהועברה לאתרי הטמנה,  מות הפסולת  כחוזר,  

 . לאתרי סילוק מורשים (כיביוומר

 למנהל. בסוף כל יום עבודה, הקבלן יעביר העתק היומן של אותו יום, בדואר אלקטרוני, 

ביום ה' בכל שבוע מתחייב הקבלן לוודא כי המפקח יאשר את הכמויות המצוינות ביומן ואת ביצוע  

 דים.  . תנאי זה הינו תנאי מהותי בהתקשרות הצדבשטח המועצההעבודות בפועל 
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הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל ו/או המפקח על מנת   .32

. למען  והמועצה  האשכולהמלא של    םרצונלשביעות  ,  ההסכםליישם את מלוא התחייבויותיו על פי  

פי  -הסר ספק, אין באמור בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן למלא אחר כל התחייבויותיו על 

 כל אחריות בעניין זה.   ואו מי מטעמ האשכול, מבלי להטיל על ההסכם

נה, ככל שניתן,  י זה לא תהי  הסכםפי  -הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות והתחייבויותיו על .33

 המועצה.  ותושבי   םהמשתמשים במתקניה,  המועצההאשכול, סדרי העבודה של פגיעה בנוחיות וב

בו כדי למנוע סיכונים לעובדי הקבלן   .34 יוודא שהשירותים מבוצעים באופן בטיחותי שיהיה  הקבלן 

  מבלי לפגוע בכלליות האמור,   פי הוראות החוק והדין החלות בעניין,-ולצדדים לשלישיים, יפעל על

כהקבלן  יחתום   בטיחות, המצורף  כתב התחייבות לשמירת  ויפעל בהתאם  להסכם  4ד/  נספחעל   ,

 לאמור בו.  

זה, תהא קביעתו    הסכםפי הוראות  -קבע המנהל כי השירותים כולם או חלקם, אינם מבוצעים על .35

ידי המנהל. למען הסר ספק אין  -סופית ועל הקבלן לשוב מיד לבצע את השירותים כפי שיידרש על

לקזז או לנכות כספים מהתשלומים המגיעים לקבלן  האשכול  של    ההמלאו  גרוע מזכותבאמור בכדי ל

 זה.   הסכםפי -בשל אי קיום התחייבויותיו על

הקבלן מתחייב להיות בקשר מתמיד עם    ההתקשרות,לצורך ביצוע השירותים ולמשך כל תקופת   .36

יעמיד משרד  הקבלן    –   העבודההמנהל ולמלא אחר הוראותיו בכל הקשור לסדרי, מועדי ותדירות  

החל  '  ימות השבוע, למעט חגים ושבתות, ובימי ובכל    16:00ועד השעה    06:00אשר יאויש משעה  

טלפון  13:30ועד השעה    06:00מהשעה   יהיה מכשיר  פעיל. במשרד  יהיה  ומחשב  כן במשרד  כמו   ,

 ועצה.  , ונציגי האשכול והממכשיר קשר לצורך קיום קשר ישיר עם כל עובדי הקבלן

הודעות אשר יועברו למשרדו של הקבלן טלפונית או בפקסימיליה, יראו כאילו התקבלו אצל הקבלן   .37

 ידו בהתאם לאמור בהן.  - דקות לאחר שליחתן, ותבוצענה על 45

 מטעם הקבלן מנהל העבודה 

מנהל עבודה מטעמו. מנהל  ההתקשרות,  לצורך ביצוע השירותים ולמשך כל תקופת  ,  הקבלן יעסיק .38

וטלפון    ויהיה בעל מכשיר קשר    ,  כל שעות העבודה, במהלך  העבודה יהיה נוכח בשטח שיפוט המועצה

 . הפועלים במועצה, המנהל והמפקחלצורך קיום קשר בינו לבין כל עובדי הקבלן סלולארי 

  2020שנת   (דאבל קבינה)למנהל העבודה יוצמד לאורך כל יום העבודה לשם ניודו רכב מסוג טנדר  

 ואילך המצויד במכשיר טלפון חכם.  
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מנהל העבודה יהיה זמין לטובת מתן השירותים גם לאחר שעות העבודה, וכן לצורך מתן מענה בשעת   .39

 חירום ו/או בעת קרות מפגע, שהרי אז יפעל בהתאם להוראות המנהל והגורמים המוסמכים בעניין.

 ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום.  

  תבסיום כל יום עבודה ינקה הקבלן את שטח העבודה מפסולת קלה שעלולה להתעופף כגון שקיו .40

ג המועצה  נציהמפקח,  בהשתתפות    לפחות פעם בשבוע תקוים ביקורת ניקיוןניילון, קרטונים וכיוב'.  

 ונציג הקבלן.  

   הקבלן  עובדי

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים   .41

 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה במועצה.   

זה מתחייב הקבלן להעסיק עובדים קבועים וכן עובדי גיבוי    הסכםפי  -לצורך ביצוע התחייבויותיו על .42

ומפקחים ככל שיידרש על מנת שהעבודות יבוצעו בכל עת במועד לשביעות רצונו של המנהל וכמפורט  

 יו.  נספחזה על הסכם ב

הקבלן יספק לעובדיו הדרכות בנושאי בטיחות, על חשבונו, בהתאם לנדרש על  טרם ביצוע העבודות,   .43

ידי  -, הקבלן יחתים בטופס את כל עובדיו שקיימו את הבטיחות כאשר הטופס חתום על פי כל דין

 מדריך הבטיחות.  

 ידי משרד העבודה והרווחה.  - קבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מוסמך הממונה גם על בטיחות עלה .44

מועצה רשימה שמית מלאה של כל עובדיו לאורך כל תקופת ההתקשרות עם  אשכול ולהקבלן יגיש ל .45

. במסגרת הרשימה יצורף תצלום תעודת זהות מעודכן בצירוף הספח לתעודת הזהות, וכן  אשכולה

 פרטים על הכתובת והטלפון של העובד.  

הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומקצועיים בביצוע השירותים והשימוש בחומרים ובציוד   .46

אשר נדרש לכך. כמו כן הקבלן אחראי כי כל העובדים ידעו ויתורגלו בכל נושאי הגהות והבטיחות  

 בעבודה.  

ות תנאי  ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרב- קבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק עלה .47

ורווחתם העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  כפי  ,  בטיחות  חוקית,  דרישה  ובאין  בחוק,  כדרוש 

 .  1954-ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -שיידרש על 
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את   .48 לבצע  מעובדיו  עובד  ו/או  הקבלן  יוכל  לא  אחרת  סיבה  כל  או  מילואים,  מחלה,  ומחמת  היה 

זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות    הסכםם ל העבודות בהתא

 זה.  הסכםבביצוע העבודות נושא 

המנהל רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש החלפתו   .49

  ה לקבלן תוך יומיים ממתן הדריש,  של כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו

 .   ובכפוף לכל דין

כמו כן, רשאי המנהל להורות לקבלן שלא להעסיק עובד כלשהו מחמת עברו הפלילי ו/או הביטחוני   .50

 ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה לעברו.  

ת מתמדת שלו או של פקחים  רהקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקו .51

 מטעמו.  

לתת הוראות  האשכול,  ידי  - ידו לכך על-יוכל המפקח או מי שהוסמך על,  טחבהעדר מנהל עבודה בש .52

 לעובדי הקבלן ובשמו.  

 ידי הקבלן -קיום חוקי העבודה על

הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי   .53

בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד  היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם  

עובדיו   כלפי  בהם  לחוב  עשוי  או  לעיל  - חב  בכלליות האמור  לפגוע  אך מבלי  , בתשלומים  לרבות, 

עבודה   שכר  שהוא,  סוג  מכל  אחרים  היטלים  או  מסים  או  הכנסה  מס  ניכויי  לאומי,  לביטוח 

תשי"ח השכר,  הגנת  בחוק  כמשמעו1958- כמשמעותו  פיטורין  פיצויי  פיטורין,  ,  פיצויי  בחוק  תם 

-, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1963-תשכ"ג

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות  1951

י חליפיהם של החוקים  קיבוצי, וכל תשלומים על פ   הסכםו   הסכםמכל מין וסוג שהוא על פי כל דין,  

 האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.  

הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות החוקים   .54

,תשי"א1959- המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ומנוחה  ,  1951-, חוק שעות עבודה 

,  1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו 

- , חוק החניכות, תשי"ג1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1996- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

, חוק  1958-, חוק הגנת השכר ,תשי"ח1949- , תש"ט(החזרה לעבודה), חוק חיילים משוחררים  1953

, חוק שכר מינימום,  1995-, תשנ"ה(נוסח משולב), חוק הביטוח הלאומי  1963- פיצויי פיטורין ,תשכ"ג

 .  2002-התשס"ב(,  תנאי עבודה)וחוק הודעה לעובד   1987-התשמ"ז
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  של האשכול ו/או מי מטעמו, לרבות   האשכול יהא רשאי לדרוש מהקבלן לבצע לו בדיקות תקופתיות .55

דרישת האשכול על מנת לוודא קיומה של    לפי  של בודק שכר מוסמך ו/או לקבל ממנו כל אישור אחר

כל   על  ההסכם,  את  לבטל  רשאי  יהא  האשכול  עובדיו.  זכויות  לתשלום  בקשר  הקבלן  של  החובה 

המשתמע מכך, ככל ותתגלה הפרה של חובת הקבלן כאמור אשר לא תוקנה על ידי הקבלן בתוך זמן  

 כאמור מהאשכול.  סביר, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין ביטול ההסכם

 מעביד    –אי קיום יחסי עובד 

כי  ועבודה,    הסכםמובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה   .56

ו/או    אשכולהוא בעל עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין המצהיר כי  הקבלן  

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.    - לא מתקיימים יחסי עובד  המועצה,  

הקבלן יהיה  .  זה  הסכםהקבלן הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו בהתאם ל  .57

יחול בקשר למתן השירותים   חובה אחר אשר  וכן כל תשלום  לביצוע כל תשלומי המסים  אחראי 

 זה.   הסכםיבויותיו על פי  ולקיום התחי

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כמו כן מצהיר   .58

 הקבלן כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.  

הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום,    ם , עם דרישתו/או את המועצה  אשכולהקבלן ישפה את ה .59

מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  ו/או נגד המועצה  אשכול  בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד ה

מעביד או    -מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד  

בין הקבלן  לו/או בין המועצה  האשכול  ותפות בין  מורשה או יחסי סוכנות או יחסי ש  - יחסי מרשה  

ו/או בקשר עם    ו ו/או אחר מטעמ  ו ו/או מי מעובדילאשכול  ו/או הפועלים מטעמו בהענקת עבודות  

קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים  

 חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.  ח כל הסכם, הסדר, דבר ו מיחסים כאמור, לרבות מכ 

האשכול  מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן לבין   .60

המועצה   שירותים  ו/או  המעניקים  מטעמו  הפועלים  ו/או  הקבלן  ידי  על  הניתנות  העבודות  בגין 

ישא  , י סכם זה הינם יחסי עובד מעבידעל פי ה  ו ו/או אחר מטעמ  ומטעמ,  זה  הסכםבהתאם ל   לאשכול

בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר ו/או המועצה,    האשכולהקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד  

 טרחת עורך דין.  

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה    לאשכול .61

פי דין  -עלמזכות האשכול,  כל זאת מבלי לגרוע  עיל,  לזה ו/או מכל מקור אחר, כאמור    הסכםפי  -על

 לתבוע בשל כך.  
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ו/או  ו/או המועצה,    אשכולהקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את ה .62 בדרך כלשהי לכל תביעה 

בעניין    הםמעביד, לרבות כאלו אשר יופנו אלי-, בגין כל יחסי עובדהםטענה ו/או דרישה שתופנה כלפי

 מכל סיבה אחרת.   הםהעבודות ולרבות כאלו שיופנו אלי 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם 

ו/או את    (לרבות התשלומים להם זכאי)קבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו  ה .63

זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו,    הסכםחובותיו לפי  

הסכמת האשכול מראש  זה, אלא אם קיבל את    הסכםובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי  זולת ע

 .  ובכתב

זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול    הסכם ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא   .64

 המפורשת בכתב ומראש.  וולהסכמתדעתו של האשכול בלבד 

מצד  אשכול  ידי ה-בו אשר ייחתם על  הסכםל  נספחבהתאם לההסבה או המחאת הזכויות תתבצע   .65

 אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.  

, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  הסכםלהסבת ה האשכול את הסכמתו    נתן .66

קבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של  ה , והסכםפי ה -מאחריותו והתחייבויותיו על

 .  בפועל ודות מבצעי העב 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין    35היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת %  .67

ובי אחת  בבת  נתבצעה  ההעברה  הסכמת  ן  אם  את  הדורשת  זכויות  כהסבת  בחלקים,  נעשתה  אם 

 כאמור לעיל.   אשכולה

  התמורה

ה  רלקבלן את התמו, ישלם האשכול  זה  הסכםבתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות   .68

      :המפורטת להלן

 שקלים חדשים כולל מע"מ.  _________________________________________

לקבלן   ישלם  האשכול  המכרז,  במסמכי  כאמור  נוספות  עבודות  ביצוע  שיידרש  ככל  כן,    - כמו 

 __________ שקלים חדשים לטון, כולל מע"מ.   

   . אשכול נגב מערבידמי ניהול ל  7%תמורה זו כוללת 
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מוסכם על הצדדים כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות   .69

פי  -זה, או על  הסכםפי  - כות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן עלהכרו

העלאות או שינויים בגובה התשלום, בין  אשכול  כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה

מחמת עליות שכר עבודה ,שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים או  

 תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת. 

ובכלל זאת,  מצבורי הפסולת  מ  %100השלים הזוכה את מלוא התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז לגבי   .70

בתקן   ועמידתו  הגרוס  החומר  איכות  בדיקות  להגנת  1886את  המשרד  נציג  של  רצונם  לשביעות   ,

האשכולהסביבה המועצה  ,  הזוכה    –ונציג  ללאשכול  יגיש  בהתאם  החשבון  הנקובה    תמורהאת 

 בהצעתו למכרז.  

כל    לחשבון .71 של  פירוט  שבוצעויצורף  הפעולות    העבודות  תיאור  לרבות  החשבון,  הגשת  למועד  עד 

קבלות בגין  , והן  העיקריות שבוצעו לגביהם וכולל אישורים כמותיים לגבי כמות הפסולת שמוחזרה

הקבלן   ידי  על  שהועברה  לפסולת  ביחס  הטמנה  היטל  סכומי  עבור  הקבלן  נשא  בהן  התשלומים 

 . ודוחות מעבדה לחומר הממוחזר  פי סוגיה-לאתר הטיפול בפסולת על, מצבורי הפסולתמ

ידי  - ימים מיום הגשת אותו חשבון על (14  )   המנהל והמפקח יבדקו את החשבון תוך ארבעה עשר יום .72

המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר  הקבלן.  

פחתה ו/או קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן  המפרט על האת החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח  

 .  גזברות האשכולעקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים, ויעבירו ל 

  45תשלם לקבלן כנגד כל חשבונית מס מאושרת כדין, לפי תנאי תשלום של שוטף +  אשכול  גזברות ה .73

האשכול, ובהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים,  דמי ניהול  ממועד קבלת החשבונית בניכוי  יום  

. יובהר כי חשבונית מס שהוגשה טרם אישור החשבון על ידי הגורם המנהל לא  תתחיל  2017התשע"ז  

יום אלא רק מיום אישור החשבון על ידי הגורם המנהל של האשכול וזאת עד    45טף+ספירה של שו 

יום מיום שליחת החשבון על ידי הקבלן לאשכול. זאת בכפוף לקבלת המימון בפועל מהמשרד    15-ל

 להגנת הסביבה כאמור.  

ם שלא  למציע הזוכה לא תהיינה טענות או תביעות כלשהן כנגד האשכול, בכל מצב של עיכוב התשלו .74

 תלוי באשכול אלא במימון החיצוני.  

הס .75 לקבלן    ו וחשבונותיאשכול  פרי  ששולמו  לתשלומים  הנוגע  בכל  לכאורה,  כראיה,  ישמשו 

 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.  
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 ערבות הביצוע 

לפני    אשכולזה, יפקיד הקבלן בידי ה  הסכםפי  -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על  .76

ה על  החתימה  צמוד הסכםמועד  בנקאית,  ערבות  בנוסח    ה,  בלבד,  לצרכן החיובי  למדד המחירים 

מאה אלף     –במילים  )ש"ח    100,000, על סך  "(ערבות ביצוע" :להלן)  הסכם  ל   1ד/  נספחהמצורף כ

 .  כולל מע"מ( שקלים חדשים

חודשים קלנדריים לאחר גמר תקופת ההתקשרות. באם    4 רבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של ע .77

)לפחות   הביצוע  ערבות  תוקף  את  בהתאמה  הקבלן  יאריך  ההתקשרות,  תקופת  שהוארכה  ככל 

בתוקף  , כך שערבות הביצוע תמיד תהיה  (יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית  (30)  שלושים

מזכות  נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות; האמור איננו מפחית  לארבעה חודשים קלנדריים  

כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע,    ולהאריך את ערבות הביצוע בהתאם להודעה מטעמהאשכול  

 אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן.  

 רבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת נדרשת.  עהקבלן ישא בכל ההוצאות הקשורות ב .78

זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות    הסכםלא קיים הקבלן תנאי מתנאי   .79

ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף   לחלט את יהא רשאי האשכול  , האשכולרצון  

וניתן    זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית 

 יהיה לממשה מידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.  

על  .80 ייהפך לקניינ אשכולידי ה-סכום הערבות שנגבה  זכות    ו,  הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן 

מזכויות  , בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע  האשכוללשהי לבוא כלפי  כ

 . הסכםבגין הפרת ההאשכול 

ובמקרה זה יהא הקבלן  הודעה כי הערבות או כל סכום ממנה חולט,  לקבלן  למסור  האשכול רשאי   .81

 . להשלמת הסכוםתוך שלושה ימים ממועד ההודעה, להמציא ערבות חדשה חייב, 

לעכב את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית ו/או  רשאי האשכול  הביצוע,    בנוסף לערבות .82

ו/או    האשכול לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי  

 כלפי כל צד שלישי.  

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או  שהוא, בין אם ללכל נזק    אשכולהקבלן  לבדו יהיה אחראי כלפי ה .83

הסביבה ו/או מדינת ישראל ו/או  להגנת למשרד המועצה ו/או ו/או  אשכולהפסד העלולים להיגרם ל 
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ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או    ם ו/או למי מטעמ  םלעובדיה

 עובדיו ו/או כל מי מטעמו.   

ה .84 כלפי  אחראי  יהיה  לבדו  ו/או  ו/או    אשכולהקבלן  מדינת  להגנת  משרד  ההמועצה  ו/או  הסביבה 

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך  שנגרם  בדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  וישראל לא

 השירותים נשוא ההסכם.   

סביבה ו/או מדינת ישראל ואת  להגנת המשרד  המועצה ו/או הו/או    אשכולהקבלן פוטר בזאת את ה .85

ו/או את הפועלים    םו/או לפצות  םמכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות  םהפועלים מטעמ

לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.    וחויביימים על כל סכום ש  7תוך    םמטעמ

 על חשבונו.     וכנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפני וודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדי  אשכולה

לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם    האשכול רשאימן האמור לעיל,    מבלי לגרוע  .86

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  אשכול  סכומים אשר נתבעים מה,  זה ו/או מכל סיבה אחרת

ו/או למועצה    אשכולבגין נזקים שנגרמו לצויים  פימחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או  

ו/או להשתמש בערבות הבנקאית    מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל 

 .  שנתן הקבלן בידי האשכול לפי הסכם זה

 ביטוח 

בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול יישובי    אשכולה .87

ו/או גופים    מועצה מקומית לקיהנגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או  

 המשרד להגנת הסביבה.   -מדינת ישראל קשורים לאשכול ו/או 

פי  - פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על- מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .88

 כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם   .89

יסדיר ביטוח לרכוש    זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. הקבלן 

 וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

בגין כל נזק או     אשכול הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי ה .90

תביעות תחלוף   לרבות  לגבי תביעת שיבוב מכל סוג  גם  וכך  אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

 מחברות ביטוח. 

ביטוחים   .91 קיום  ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

כ הנם    2ד/  נספחהמצ"ב  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  אשר  ביטוחים(  קיום  אישור  )להלן: 
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או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על    אשכולמזעריים ואין בהם משום אישור של ה

יה לו,  הקבלן  על מנת למנוע הפסד  וכפי הסיכון  לביטוח ככל האפשר  וסכומים  ביטוחים  יה לקבוע 

 ולצד שלישי.   אשכולל

, יהא  אשכולהפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות ה .92

ו/או טענות,    באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  אשכולהקבלן אחראי לנזקים שייגרמו ל

 והבאים מטעמו כל טענה כאמור.   אשכולכספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי ה

לגבול   .93 מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  דין  פי  על  אחראי  יהיה  לבדו  הקבלן 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

  אשכולעל ההסכם, ימציא הקבלן ל  אשכולוכתנאי לחתימת הימי עבודה לפני החתימה על ההסכם    14 .94

את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם  

 ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.- חתומים על

הנקוב   14 .95 לפני תום תקופת הביטוח  עבודה  ימציא  ימי  בפוליסות,  ו/או  הביטוחים  קיום  באישור  ה 

 אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.   אשכולהקבלן ל

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה  לא נועד לצמצם את התחייבויות על פי   .96

למבטחי לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  ביטוחים  קיום  אישור  של  התמציתי  והתוכן  לעמוד  ההסכם,  ם 

 בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים.  

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור   .97

כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על  

  אשכול כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה  אשכוללאו, והמצאתם לידי הנזקים כאמור ובין אם  

 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות    אשכול מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .98

או מי מטעמו    אשכולדי האך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על י

 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה. 

ה .99 לדרישות  רלוונטי  מידע שאינו  כל  ימחק  ובה  פוליסות  להגיש העתקי  יכול  לרבות  אשכולהקבלן   ,

 מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. 

יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הפוליסות    אשכולדדים כי המוצהר ומוסכם בין הצ .100

ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או  

  אשכולשינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על ה

 אחריות כל שהיא. 
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ר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי  מוצה .101

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב  

 כאמור. 

טוח או  הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת בי .102

 הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

ו/או הבאים מטעמו    אשכול הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה .103

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח  

ם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות  אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אות

 לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן. 

 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים.  .104

שר ישמש אותו  בנוסף לביטוחים לעיל, יסדיר הקבלן פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע אחר א  .105

 לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה.

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן. סעיף   .106

והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי    אשכול לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ה 

  אשכול יו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי השביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפ

. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות  אשכולוהביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי ה

ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי  

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

לכל הפחות     אשכולבמשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה

לקבלת     אשכוליום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות ה   60

 שיפוי. 

לביטוח אחריו .107 של המוסד  הפוליסה  שיבוב  תביעות  בגין:  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוני  ת 

לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב 

שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות  

 כשירי הרמה.. שימוש במאשכולה

 הרחבי שיפוי: .108

בגין אחריותו למעשה    אשכולביטוח אחריות כלפי צד שלישי, יכלול הרחבת שיפוי לטובת ה 108.1

ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ויכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו  

 הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

 באם תחשב כמעביד של עובדי הקבלן.  אשכולביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה 108.2
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ם ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח  גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיו .109

 כפי הפוליסה של הקבלן הזוכה.   –₪. ביטוח אחריות מעבידים  5,000,000 –אחריות כלפי צד שלישי 

 הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.  .110

יקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את ה  .111

ובכפוף לאמור   ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא  הנוסף  יערוך הקבלן את הביטוח  משלימים, 

 לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן למלא   .112

כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי  אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על  

הוראות חוק לביטוח   כל  יקפידו אף הם למלא אחר  כל קבלני המשנה מטעמו  כי  לוודא  זה  הסכם 

 לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה,   .113

חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת    אשכול כדי להטיל על האו  

שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך    אשכולביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה 

 ידו. ( מאחריות בגין נזק שנגרם על  אשכולהביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .114

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים  

פרק  מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח תוך    קבלןה .115

 ידם לתיקון הליקוי.  -שנקבע על זמן ה

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע מן  לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור,   .116

סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי  התמורה לקבלן  להפחית מרשאי  יהא    אשכולההאמור,  

 על גרימת הליקוי.   אשכולושיפוי ה

ה  בתום .117 ושיעור  הליקויים  רשימת  את  המנהל  יפרט  קלנדארי  חודש  מהם,  כל  אחד  כל  בגין  קיזוז 

 ויעבירם לקבלן. 

תיקן  על חשבון הקבלן.  ו,  או על ידי מי מטעמ   ו לתקן את הליקויים בעצמיתר על כן, רשאי האשכול  

  וזכאי להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו ל האשכול יהא  את הליקויים כאמור,  האשכול  

אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  הוצאות מיוחדות.    15בגין כך בתוספת של % 

 בעניין זה ובמקרים מעין אילו.   אשכולה
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הערעור    מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן;שבוע  הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך   .118

ו/או  הל  המנ ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין תהא סופית;  מנהל  לייעשה בכתב  

מיום הערעור   )עשרים ואחת(  21מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך  

 ידי הקבלן.  -בעניין על

פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם    אשכולהקבלן ישלם ל .119

ה  להפחית  נספחו  הסכםלדרישות  בלא  זאת  כל  להלן,  כמפורט  עבודה  של  לקוי  ביצוע  בגין  או  יו 

    –לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי   אשכולמזכויות ה

פיצוי סכום ה

המוסכם 

בשקלים  

לכל  חדשים 

  מקרה בודד

פיצוי סכום ה  הליקוי  

המוסכם 

בשקלים  

לכל  חדשים 

  מקרה בודד

 הליקוי  

למנהל   לכל יום500  טנדר  של  העמדה  אי 

 העבודה  

מנהל  לכל יום   750  של  יומית  היעדרות 

 עבודה  

עבודות   לכל יום 1,250  של  יומית  השלמה  אי 

 בהתאם לתוכנית העבודה  

העבודות   לכל יום    4,000   בביצוע  ופיגור  איחור 

 מעבר לתקופת ההתקשרות  

לכל יום   1,000

לכל כלי. לאחר  

ימים הקנס   10

ליום   2,000יהא 

 לכל כלי 

לכל יום לכל    1,000  אי הבאת כל הציוד הנדרש  

 כלי.  

ימים    10לאחר  

יהא     2,000הקנס 

 ליום לכל כלי.  

ובציוד   בכלים  שימוש  אי 

 הנדרש 

משנה    לכל יום  2,500 לקבלן  עבודות  מסירת 

 ללא אישור   

 אי העסקת עובד במדים   לכל יום  100  

או   לכל ארוע    500 המנהל  הוראות  ביצוע  אי 

 המפקח  

 אי העסקת מנהל עבודה   לכל יום  750  

אירוע   לכל ארוע 1,500  בעת  עבודה  ביצוע  אי 

בודד  פינוי  ביצוע  אי  או  חריג 

 בשעת חירום  

כלי   לכל יום  1,250   בהספקת  יומי  איחור 

כלי   או  חומרים  או  עבודה 

  (לרבות ציוד מכני כבד)עבודה 

לכל   2,000

  -משאית ו/או כ

 טון פסולת   40

פסולת   שינוע  ביצוע  אי 

מו ומולאתרים  סדרים רשים 

 לטיפול בפסולת  

  יום לכל  1,000  

כ ו/או    40  -עבודה 

 טון פסולת  

פסולת   של  גריסתה  ביצוע  אי 

להוראות   בהתאם  כנדרש 

המשרד להגנת הסביבה ו/או כל 

 דין   
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מ לכל יום   5,000 ליותר  עבודה    24- הפסקת 

ביצוע   התחלת  לאחר  שעות 

 העבודות בפועל בשטח 

אי הצגת אישורי הטמנה מאתר    אתר לכל   20,000 

ריג'קטים  לפסולת  מורשה 

( או מאתר )שאינה ברת מיחזור

 טיפול בפסולת אסבסט  

לכל    10,000

 אירוע  

)בניגוד   בטיחותית  לא  עבודה 

במסמכי   הבטיחות  להוראות 

 המכרז וההסכם(  

אתר    3,000  לכל 

 ו/או מצבור פסולת  

ו/או   הגידור  כל  הצבת  אי 

 השילוט הנדרש  

לכל    15,000

הפרה שלא  

 תוקנה 

מפגע    4,000  הפרה יסודית   לכל 

 ליום  

 גרימת מפגעים סביבתיים 

ה .120 לעיל,  מהאמור  לגרוע  לעקל    אשכולמבלי  ו/או  לעכב  ו/או  לנכות  ו/או  להפחית  ו/או  לקזז  רשאי 

או מכל סכום אחר שעל    הסכםכל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי ה,  מהקבלן בכל עת ובכל זמן

או    הסכםפי  - ו/או לצד שלישי על  אשכולמגיע מהקבלן ללקבלן, אשר לדעת המנהל    לשלמו  אשכולה

 פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב. -ו/או על פי חוק-פי דין או על-על

נשוא   .121 עבודותיו  של  מלאה,  או  חלקית  מהשבתה,  יימנע  בביצוע  )זה    הסכםהקבלן  עיכוב  ו/או 

ו/או  , מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסו(העבודות כי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו 

 ו/או מכל סיבה אחרת.    אשכולכתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם ה

ל הקבלן  ישלם  עבודותיו  את  הקבלן  של   אשכולהשבית  בסך  מראש  ומוערכים  מוסכמים  פיצויים 

 .  חוזים לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודותא (10%) עשרה

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים    אשכולהאחרות של ה  וכדי לגרוע מזכויותיאין בפיצוי האמור  

 כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.  

עבודות    תכתוצאה מהשבת  ולתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו ל   אשכול כמו כן רשאי ה

 הקבלן.  

פי כל דין ו/או  - על  אשכולמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המבלי לגרוע מהאמור לעיל, ו  .122

רשאי, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים    אשכולזה, הרי שה  הסכם

העבודות   חלק )בביצוע  העבודות  ן(  או  את  לבצע  חלקן)ו/או  בכל  ובעצמ   (או  הקבלן  את  ולחייב   ,

 .  אשכולהוצאות מיוחדות של ה  15ות כאמור בתוספת של % ההוצאות הכרוכות בביצוע העבוד 
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  הסכםהפרת ה

זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר    הסכםלא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם ל .123

להתרות בה    אשכול, רשאי האשכולשל ה ו, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיאשכולידי ה-הוכנו על

 פה או בכתב.  - ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

פרק הזמן שנקבע על ידי המנהל  ולכל המאוחר תוך  לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך   .124

ידי הקבלן  -, להפסיק את ביצוע העבודות עלהסכםלבטל את ה  יהא רשאי האשכול, ימים (4ארבעה )

ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק    ו לבצע את העבודות בעצמלפרק זמן משתנה ו 

 בנדון.  וו/או הוצאה שייגרמו ל 

ההאשכול    הודיע .125 ביטול  דבר  על  לעיל,    הסכםלקבלן  האשכול  כאמור  תמורת  ישלם  רק  לקבלן 

פחתה  ה, בניכוי ו/או אשכולידי ה -ואשר אושרו על  הסכם שעבודות שביצע הקבלן עד תאריך ביטול ה

עקב    אשכול וכל נזקים ו/או הוצאות ה  הסכםפי ה-מהקבלן עלהאשכול    ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאי 

 ידי הקבלן.  -על הסכםו/או כתוצאה מהפרת ה

  לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר  יהא האשכול רשאימבלי לפגוע באמור לעיל,   .126

; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית  הסכםך הבטחת ביצוע ה זה, לצור הסכםבהתאם ל וניתנו ל 

 או חלקה.  

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע    מזכות של האשכולאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע   .127

 זה.   הסכםפי כל דין ו/או על פי  - כל סעד ו/או תרופה על

בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן    (הסכםהפרת  )ין באמור בהוראות סעיפי פרק זה  א .128

, המזכה את  הסכםזה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של ה   הסכםבהתאם ל

 פי כל דין.  -זה ועל הסכםפי ה-בכל סעד על אשכולה

 ביטול ההסכם 

קדמת של  שאי לבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה מוהאשכול יהא רבמהלך תקופת ההתקשרות,   .129

ישלם האשכול  במקרה זה,    טול ההסכם.יצטרך לנמק את הסיבות לב יבלא ש   ,קבלןום מראש לי  15

המתייחסיםקבלן  ל התשלומים  שביצע    את  השירותים  הביטולהקבלן  לביצוע  לתאריך  בלבד.    עד 

מתייחס  הביטול  ש  בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלקהאשכול לא יהא חייב  

 . אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה

לרבות חילוט הערבות  )זה ולפי כל דין    הסכם, לפי  אשכולבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים למ .130

הבלעדי ומבלי    ו, לפי שיקול דעתיהא האשכול רשאי, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים  (הבנקאית
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בת   לבטל את    15לתת התראה  מביצוע העבודות  מיידית  זה    הסכם ימים,  ו/או לסלק את הקבלן 

    –באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 

או שמונה  או צו הקפאת הליכים, צו פירוק, או צו כינוס נכסים,    הקבלןבמקרה שניתן נגד   130.1

או    הקבלן מפרק על  - , או אם מונה מפרק זמני או קדםוכונס נכסים לחלק מהותי של רכוש

 .  או עתיד להיות נשוא להסדר נושים/ו  והינ  הקבלןאם 

, ובין  בשטח העבודה, בין זה הנמצא  הקבלןבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש   130.2

, כולן ו/או  יואת המשכם התקין של  קיום התחייבויות  מהקבלןעל כל רכוש אחר, המונע  

ש  רשות  מטעם  כלשהי  פעולה  בוצעה  אם  או  רק, יחלקן,  לא  אך  לרבות,  כלשהי,  פוטית 

, המונע את המשכם התקין של קיום  וו/או מקצתהקבלן  משרד ההוצאה לפועל, לגבי רכוש  

  30, והעיקול או הפעולה כאמור )לפי הענין( לא הוסרו והופסקו כליל תוך  יוהתחייבויות

 .  יום מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה

   ללא סיבה מספקת, לדעתימים   (3)  ך שלושה מקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשב 130.3

 זה.   הסכם, או אם הקבלן הסתלק מביצוע אשכולה

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או   130.4

ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר 

פי  -ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על-על

זה   הסכםפי  -יבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו עללוח הזמנים, או שהינו מפר התחי 

שלושה  תוך  מציית  על י (3)  ואינו  שנקבע  אחר  זמן  פרק  ו/או  בהודעה  -מים  המנהל  ידי 

שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או  

 יבות.  לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחי

זה הפרה לא   הסכםזה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר  הסכםבכל מקרה בו הקבלן הפר  130.5

ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק   (10)  יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.  -זמן אחר כפי שנקבע על

לקבלן   130.6 תגרם  וחלילה) אם  מחל   (חס  או  תמידית  ממנה  נכות  כתוצאה  אשר  ממושכת  ה 

ו/או   ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה  תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; 

 מנהליה.  

ה 130.7 את  הסב  בביצוע  הסכם כשהקבלן  משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו   ,

 מראש ובכתב.   אשכולהעבודות בלי הסכמת ה
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הל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  קבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנכשה 130.8

 ידי נותן ההוראה.  -ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

אם נפתחה חקירה פלילית/ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או   130.9

 מנהליו.  

זה איננה נכונה, או   הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת   130.10

עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות   שהקבלן לא גילה

 עם הקבלן.  

במסגרת ביצוע  שגויים  הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות   אשכולהתברר כי הקבלן מסר ל 130.11

 תפקידיו.  

פי  -, עלהסכםבגין הפרת    אשכולאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל 

 פי כל דין.  -כל דין , וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על

  :לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן אשכול, רשאי ההסכםהפר הקבלן הוראה מהוראות ה .131

 ידי הקבלן.  - זה על הסכםלחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי  131.1

 ן כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.  לתבוע את הקבלן בגי 131.2

פי  -שהקבלן חייב בביצועם על  (או חלקן)או באמצעות אחרים את העבודות    ולעשות בעצמ 131.3

הוצאות מיוחדות   15בתוספת של %,  זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך  הסכם

 , בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.  אשכולשל ה

 שונות 

ה .132 בהוראות  סתירה  הקבלן  ה  הסכםגילה  בהוראות  ו/או  נספח ו/או  המסמכים  בהוראות  ו/או  ים 

- ים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על נספחלהוראות ה  הסכם סתירה בין הוראות ה

ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב  -הפירוש אשר יינתן על  .הנכון  מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש

 את הקבלן.  

זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי    הסכםויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של   .133

 זה.   הסכםהוא יוותר על הפרה נוספת של 

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב כהתחייבות   .134

עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן  
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לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או  

הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת    הוראות

אכיפתן   שיאפשר  כך  אותן  מצמצם  או  המגביל  באופן  יפורשו  אלו  הוראות  ו/או  הוראה  אכיפתן, 

 בהתאם לדין החל.  

עה בקשר  זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תבי  הסכםכל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר ל  .135

יובאו להכרעה בפני בתי המשפט בעיר באר שבע בלבד בהתאם לסמכותם העניינית, והצדדים    לכך,

 מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה.  

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי  .  זה  הסכםתובות הצדדים הן כמפורט ברישא ל כ .136

צל הצד השני במועד קבלת ההזמנה אצל הנמען  צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה א

ביד   נמסרה  אם  הרשום,  הדואר  דבר  את  ולאסוף  מסירתה  -להגיע  ב  במועד  נשלחה  דואר  ואם 

 .   משלוחהביום  -אלקטרוני 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _____________________________                       _ _______________________ 

    קבלןהאשכול                                                       ה      

 

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

המשמשים ______________  ________________________ ה"ה  בפני  הופיעו    _

, וחתמו בפני על הסכם זה וכן, הנני מאשר כי נתקבלו  _______________    קבלןהכמנהלי  

והאישורים הדרושים על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם   כל ההחלטות  קבלןב

 .  קבלןמחייבת את ה של ה"ה המפורטים דלעיל 

 

 עו"ד ___________________________ 
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 ערבות ביצוע הסכם  -להסכם    1ד/ נספח

 לכבוד אשכול רשויות נגב מערבי

( אשר  מאה אלף שקלים חדשיםבמילים:  )₪    100,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  

מאת:   ידרשו  אשר   ____________ מתאריך  בסיס  מדד  לצרכן  המחירים  למדד  יוצמדו 

 _______________________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם חוזה ______________.  

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר    15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד    רשום, מבלי שתהיו

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.  

  

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך __________________ .  

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

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

 

 

               _________        ___________________   _________________ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                          כתובת הבנק         

 

_________________                _________        ___________________         

  חתימה וחותמתתאריך                                           שם מלא                         

  



 בשטח מ.מ. לקייה לטיפול במצבורי פסולת בניין  4/2023מכרז 

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 79מתוך  63עמוד 

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

 אישור על קיום ביטוחים   -  2ד/ נספח

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
רטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפו

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

אשכול יישובי הנגב   שם: 
''מ ו/או איגוד  מערבי בע

ערים אשכול יישובי נגב  
מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
  מועצהנגב מערבי ו/או  

ו/או גופים   לקיה מקומית 
קשורים לאשכול ו/או  

המשרד   -ישראל   מדינת
 להגנת הסביבה 

 שם: 
 

  וטיפול  איסוף שירותי 
  שיקום, בניין בפסולת 
  החומר ופיזור שטחים

  המועצה  בשטח הגרוס
 לקיה 

משכיר ☐   

שוכר ☐   

זכיין ☐   

קבלני משנה ☐   

מזמין שירותים ☒   

מזמין מוצרים☐   
 

501400634ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.  
 

,  8מען : 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 ל נספח  ד' 

000,0005,   ביט    צד ג'  אחריות צולבת   – 302 ₪    
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות   – 315

 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 תחלוף   - 309 ₪     ביט   
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף היה   -319
וייחשב כמעבידם של  

המבוטח מי מעובדי   
ראשוניות  - 328  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 
אשפה ושירותי מחזור   - 004  
פסולת, פינוי והובלה  -חומרים מסוכנים וכימיקלים   - 033  
קבלן עבודות אזרחיות   - 069  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 תוכנית עבודה שבועית/חודשית  -  3ד/ נספח
 

היקף הפסולת   הערות
 ך( מוער)לטיפול 

מועדי 
 עבודהה

 עובדים
 +ציוד

 הנדרש 

 )נ"צ(  מיקום
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 הצהרת בטיחות -  4ד/ נספח

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

ולשם  העבודות  ביצוע  במהלך  אחר  אדם  כוח  ושל  העובדים  של  שלומם  על  שמירה  לשם  והגהות, 

  שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

-ל העבודה התשי"דמצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח ש קבלןה .2

, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(,  1970-, פקודות הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל1954

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה  1997-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז

תחייב לנהוג על  וכן כל התקנות והצווים שפורסמו, לפיהם הוא מ  1988- במקומות עבודה( התשמ"ח

פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ו/או כנגד האשכול וכל מי  

   שמטעמו, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

ים  קבלנ , את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הקבלןמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את ה .3

   מטעמו.וכל אדם אחר 

ה .4 יקיימו  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כל  קבלןבנוסף  את  בקפדנות  מטעמו,  הבאים  וכל  עובדיו   ,

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

  יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל  קבלן המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, והאשכול. ה

הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום  

   ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

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

ואחר  בקיאים במלאכתם  והם  כללית  בבטיחות  כמו הדרכות  לעבודתם.  ה-אים  רק    קבלןכן  יעסיק 

קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק בכפוף לכך, שחתמו על הצהרה  

   לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

ושאינם מקצועיים    קבלןה עובדים שאינם מתאימים  בעבודה  אופן להעסיק  בשום  רשאי  יהיה  לא 

פי הדין ובהתאם להסכם. האשכול רשאי  -ומאחריותו על  קבלןה מחובות הוזאת מבלי לגרוע מכל חוב 

 לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי שיקול דעתו המוחלט.  

מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות הדרושים וכי    קבלןה .6

כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה,  

וכי כל כלי או מכשיר הנדרש עבורו   כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים 

בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים  בד יקות של 

   בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצועיים אשר עברו הסמכה כחוק.
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יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש, בהתאם    קבלןה .7

השתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא ההסכם, )לרבות  להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג ל

ידי  - נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש על

   העובדים בציוד זה.

פגיעות    קבלןה .8 תאונות,  נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  העבודה  בביצוע  מתחייב 

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

להצבת ציוד כיבוי אש מתאים במקום   קבלןכן, ידאג ה -המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו

   העבודה.

   קבלןהצהרת ה 

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

 מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם. 

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

 הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

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

 ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי.  

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

 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

   

  

 ______________________     קבלןשם ה

 ___________________   קבלןחותמת וחתימת ה   
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 קבלן הצהרת בטיחות של ה 

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

ו/או   לי  שנמסר  אחר  חומר  וכל  קבלנים  עבודת  ונוהל  הבטיחות  הוראות  את  שקראתי  ידי, 

ידי הממונה על הבטיחות באשכול. שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות  -שנתבקשתי לעיין בו על

   באשכול, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וברוחם.

ו/או   זה  נשוא מכרז  בביצוע העבודות  לא להתחיל  בזאת  הנני מתחייב  לעיל,  לפגוע באמור  מבלי 

 חלקם לפני שעברתי את תדריך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות באשכול.  

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

וא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,  לביצוע ההתחייבויות נש

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על מנת להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע  

  העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס האשכול להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות    .3

אני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות  ו

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או לרכושו של מאן  

   דהוא, לרבות מי מטעם האשכול.

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

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

   פיהם.- , והתקנות על1970-התש"ל

  

 שם מקבל התדריך: _____________________  חתימה:_________________ ___  

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

 ת.ז/ח.פ________________  
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 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

ה .1 כי  מאשר  באשכול,  הבטיחות  על  הממונה   ,_______________ מר  אצלי    קבלןאני,  עבר  הנ"ל 

  קבלןכן הוריתי ל-תדריך בטיחות וכי איני מתנגד לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז. כמו

            לבצע בפרק הזמן בו נקבתי את ההנחיות המפורטות להלן:

 ____________________________________________________________ 

 לחילופין:  

2. ______________ מר  האני,  כי  מאשר  באשכול,  הבטיחות  על  הממונה  אצלי    קבלן_,  עבר  הנ"ל 

   תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הוראות לביצוע.

לבצע את הוראות הבטיחות לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל להתחיל בביצוע העבודות    קבלן על ה 

  נשוא המכרז דנן.  

 

 תאריך:_____________________           

   

 חתימה:_____________________    
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 המצויים בשטח שיפוט מצבורי הפסולת רשימת  -  5ד/ נספח

 לקייה מועצה מקומית 

 ( למכרז זה  נספחהרשימה תוגש במועד סיור הקבלנים ותצורף כ )

 

 

 מס"ד  מיקום )נצ/שכונה(  פסולת )טון( 
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  מפרט דרישות -  6ד/ נספח

אשר יפרטו את  ותוכנית עבודה  הזמנת עבודה  ככל שהאשכול ימציא לו    – יחל בביצוע עבודות  הקבלן   .1

העבודות הנדרשות ומועדי ביצוען. הקבלן יפעל בהתאם למסמכים אלו, למפרט דרישות זה ויתר  

 מסמכי המכרז וההסכם.  

פורט בהזמנת ותוכנית העבודה  ת בהתאם ללוח הזמנים שועבוד המתחייב להתחיל בביצוע  הקבלן   .2

 . מנהלתוך יומיים ממועד הודעת הלכל המאוחר או 

לעיל  הימים ממועד קבלת הזמנת העבוד    7תוך ,ימציא לאישור המנהלהקבלן   .3 ,  ותוכנית העבודה 

לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע   ם,הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמני

  ה. סגרת הזמן שנקבעה לביצועם בהתאם לחוזבמ ,את העבודות

פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע  ,  לפי דרישתו מזמן לזמן ל,הקבלן ימציא למנה .4

  בו. לרבות רשימת הציוד שיש בדעת הקבלן להשתמש ם, ולוח הזמנים האמורי

המיועד    אתרו יוגדר המועד לסיור ב ו/או המפקח    מנהלעם ההקבלן  , יתאם  הבטרם התחלת כל עבוד .5

שטח  בהאתר  הקבלן יגדר את  לפי תוכנית העבודה.    ("האתר")להלן  לפינוי הפסולת ועיבוד הפסולת  

וידאג לכל הנדרש לצורך הטיפול בפסולת הבניין במקום ובכלל זאת, חיבור לחשמל והמים  המועצה 

 הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ומיזעור ההשלכות הסביבתיות של עבודות המיון, הניפוי והגריסה.  

 לאתר, שבו תתבצענה עבודות עיבוד הפסולת.  מועצה, ברחבי ההקבלן יפנה את כל מצבורי הפסולת  .6

)לאחר פינוי הפסולת( וכן בשטח האתר   יפנה הקבלן את מצבורי הפסולת הםמהשטחים מ  דבכל אח .7

,  יישור השטח למניעת בורות שיהוו סיכוןשיקום השטח באמצעות  , ידאג הקבלן לבסיום העבודות

 . כמפורט להלן חסימה ושילוט

והקבלן   .8 למיון  לדאוג  הקבלן  מתחייב  ידאג  בניין,  לפסולת  ובאשר  במקום,  הפסולת  כלל  מיחזור 

   מיחזור.  90%למינימום  

ידאג הקבלן לביצוע בדיקות עמידת החומר הממוחזר בדרישות התקן הישראלי   .9 בתום העבודות, 

להעברת כל החומר שלא ניתן למחזור לאתר  קוב. בנוסף ידאג הקבלן    10,000, בדיקה אחת לכל  1886

אישורים בגין העברת החומר להטמנה. לאחר סיום עבודת הגריסה והניפוי    הטמנה מורשה וימציא 

ידאג הקבלן לפיזור   כמו גם בדיקת איכות החומר, ולאחר קבלת אישור המפקח מטעם האשכול, 

 ויישור החומר הממוחזר במיקומים במועצה עליהם יורה המפקח.  

 

 לאשר חריגה מהנ"ל בכתב בלבד. מנהלבמקרים חריגים רשאי ה
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 מתחייב לבצע כל עבודה ביעילות, באופן רציף וללא עיכובים. הקבלן  .10

מתחייב לבצע את עבודות הפינוי ו/או מחזור הפסולת, תוך הקפדה על הוראות כל דין, לרבות  הקבלן   .11

 געים לסביבה.הוראות כל חקוק, תקנות ורשיון, שעניינם מניעת זיהום ומפ

מתחייב לפנות חומר פסול )חומר שאינו בר מחזור( לאתר לסילוק/טיפול בפסולת המאושר  הקבלן   .12

לאיזה אתר תסולק הפסולת     מנהללהקבלן  על ידי המשרד להגנת הסביבה. טרם פינוי הפסולת יודיע  

 לכך.  מנהלויקבל אישור ה

יעביר   .13 הפסולת,  מחזור  ו/או  הפינוי  עבודות  סיום  ההקבלן  עם  קליטת    מנהל לידי  אישורי  כל  את 

 הפסולת באתר ו/או מפעל מיחזור. 

  :למניעת השלכות חוזרות חסימה ושילוט .14

יבצע  כאמור,   .14.1 העבודות  סיום  ושטח  חסימת  הקבלן  לאחר  הפסולת  פונתה  מהם  השטחים 

טית של פסולת בעתיד.  אלמניעת השלכה פיר האתר )בו בוצעו עבודות עיבוד הפסולת כאמור( 

 ע"י אבנים מסלעות או סוללות עפר.   מנהלהחסימה תתבצע ע"פ הגדרת ה

 לאחר סיום העבודות יבצע הזוכה עבודות שילוט כדלהלן: .14.2

 ס"מ.   40*40השילוט יהא על גבי לוח פוליפרופילן מודפס במידות 

! שטח זה נוקה בסיוע המשרד   אסורההשלכת פסולת בשטח זה  על הלוח יודפס הכיתוב כי " 

 .  המועצה". מתחת לכיתוב יודפסו לוגו המשרד להגנת הסביבה ולוגו להגנת הסביבה

כי כל הפסולת שפינויה נדרש פונתה    מנהל ה   יינתן לאחר אישור בכתב של   אישור בדבר סיום עבודות .15

 , לשביעות רצונו, זאת בכפוף לשיקול דעתו ובהתאם להוראות כל דין. שוקמום  שטחיהוכל    מהמקום

האתר  יום לפני המועד המשוער לגמר עבודות פינוי ועיבוד הפסולת ולא יעזוב את    מנהליודיע ל הקבלן   .16

המאשר ביצוע עבודות פינוי ועיבוד  ,  או מי מטעמו  מנהלללא אישור בכתב מה  (שטח הפינוי ועיבוד)

 הפסולת לשביעות רצונו. 

   – תיאום תשתיות ואישורי חפירה .17

וכן לא   עצים קיימים,  לגדוע  לפגוע בתשתיות קיימות לרבות תשתיות מים, הקבלן מתחייב שלא 

 .  חשמל, ביוב וכל תשתית נוספת אחרת

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לתיאום התשתיות ואישורי החפירה   - שינויים בתשתיות ככל שנדרשים 

המתאימים  שטחב האישורים  את  ויקבל  בשטח  הקיימים  הנתונים  את  יוודא  עבודתו  במסגרת   .
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יקטים כלשהם קיימים  יבתשתיות. במידה ויפגעו קוים או מבנים או גדרות או אובלביצוע שינויים  

שעות מרגע    24די עד  ימעבודות הקבלן, הוא יבצע את כל התיקונים הנדרשים על חשבונו ובאופן מי 

 הפגיעה. כל תיקון טעון אישור המפקח לפני סיומו. 

  שטחעם כל גורמי התשתית הקיימת במובהר בזה כי על הקבלן לבצע תיאום תשתיות סופי ומלא  

גורמי   והמועצהלרבות  חפירה  האשכול  אישורי  להמציא  כחוק  החובה  הקבלן  על  חלה  כן,  כמו   .

 ואישורי תוואי לתשתיות מכל הרשויות כנדרש על פי כל דין. 

אתר המיועד לפינוי הפסולת ועיבוד הפסולת    נהלהקבלן יקים בשטח שיוגדר ע"י המ כאמור,    –האתר   .18

)להלן:ת הגריסו מיון,  ניפוי,    – על חשבון הקבלן ובסיום העבודה  ם  (. האתר יוק"  "האתר  פסולת 

ת  גריסניפוי, מיון ויסולק מהשטח על חשבונו. האתר יכללו נפה, מגרסה וציוד נוסף הכרחי לצרכי  

לנייד את   יוכל  ועובדיו. הקבלן  שירות הקבלן  לצרכי  זמניים  מבנים  יותקנו  בנוסף    אתר  הפסולת. 

 למיקום סמוך לשטח המפונה באישור המפקח.   והגריסה ולהעביר 

 בזמן העבודה באתר ימנע הקבלן מיצירת מטרדי רעש ואבק. 

 : ותכלול תכנית התארגנות באתר שתוכן ע"י הקבלןיוקם רק לאחר אישור האתר בכל מקרה 

 פירוט ציוד העבודות.  .18.1

 בשלבים השונים על גבי מפות האתר.שטחי העבודה והתפעול של הקבלן ושטחי האחסנה  .18.2

 מבנים זמניים לשירות הקבלן ועובדיו. .18.3

 כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח.  .18.4

אשר יבוצע באמצעות רשתות פלדה  אתרהעל הקבלן לדאוג לגידור זמני של    -   גידור ושמירה באתר .19

תמוכות לברזלי זווית מעוגנים בבטון בקרקע. מבלי לגרוע במפרט המתואר,    מ'  2מגולוונות בגובה  

 הגידור הזמני יענה לכל דרישת רשות מוסמכת ותקנות קיימות לגבי גידור אתרי העבודה. 

על הקבלן לדאוג להצבת שומר קבוע אשר ישהה באופן קבוע באתר מחוץ לשעות העבודה המקובלות  

 ודה אחרת כלשהי באתר ו/או מחוצה לו.  באתר. שומר האתר לא יועסק בעב

 הגידור יוסר. , לאחר גמר העבודות ועל פי אישור המפקח

של    -   שילוט .20 במידות  זמני  שלט  הבצוע  לתקופת  יתקין  שם    X  3.00  4.00הקבלן  את:  הנושא  מ' 

, המפקח, והקבלן. השלט יותקן על מעמד  , המועצה אשכולהפרויקט, את שמם וכתובותיהם של ה

שלטי הכוונה אל האתר כ"א    3כמו כן יקבע הקבלן עד    מ' מעל פני הקרקע.  1.00  -פלדה מבוטן כ

 ס"מ לפחות.  X 80 60בגודל 

על    ומיקום השלטים ותוכנם ייקבעו ע"י המפקח. כל ההוצאות להספקת השלטים והתקנתם יחול

עם    60X80הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. לאחר הקמת הגדר, יקבעו שלטים בכל צד שלו, בגודל  
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על    –הכתוב "סכנה   יעלו  ייתלו במרחקים שלא  וגריסה". השלטים  פינוי מיון  מ' אחד    40עבודות 

 מהשני. 

ודלקים .21 ההנחיות  אחסון שמנים, דלקים וחומרים מסוכנים באתר יתבצע על פי    -  אחסון שמנים 

הסביבתיות בתוקף לרבות משרד לאיכות הסביבה, פיקוד העורף, מסמך הביצוע הסביבתי וכל תקנה  

 תקפה או שתהיה תקפה בעת העבודות. 

מנפח הנוזל האצור עם שילוט ברור    110%אחסנת חומרים כנ"ל תתבצע במאצרות תקניות בנפח  

 ותקני לסוג החומר המאוחסן. 

הקבלן יערוך דגימות קרקע בכל נקודת אחסון על פי מיקום שיבחר  ,  תרבגמר פינוי חומרים אלו מהא 

היא   מזוהמת  ותימצא קרקע  במידה  חומרים אחרים.  או  זיהום קרקע מדלקים  לבדיקת  המפקח 

בדיקות   לרבות  התקפות  הסביבה  לאיכות  המשרד  הנחיות  פי  על  הקבלן  ידי  על  ותסולק  תטופל 

 חוזרות עד קבלת קרקע נקיה מזיהום. 

העבודה  ניקוי .22 סיום  עודפי    -  שטח לאחר  נקי מכל  הקבלן להשאיר את השטח  על  בתום העבודה 

שהוא,   סוג  מכל  פסולת  כל  בשטח.  שנגלו  והן  העבודה  לצורכי  ידו  על  שהובאו  אלו  הן  חומרים, 

כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן בשטח, תסולק על ידי  הקבלן על חשבונו, למקום שיורה לו המפקח  

דות, על הקבלן להשאיר את השטח חלק ונקי, בהתאם לרומים, למפלסים ולצורה  באתר. בגמר העבו

 כניות ובהתאם להנחיות המפקח. והמפורטים בת

יוכשרו ע"י הקבלן מכביש  ,  והמועצה  האשכולדרכי גישה אשר יאושרו ע"י    -  תנועה בזמן העבודה .23

הקבלן מחויב לנוע בדרכים אלו  האספלט הקיים עד לתחום עבודתו וכל דרך הנדרשת לצרכי עבודה.  

ידרש אזור נוסף לאחסנת כלים באחריות הקבלן לתאם זאת עם  יועל רצועת העבודה בלבד. במידה ו

 ומחזיקי הקרקע במקום.  , המועצהאשכולה

ויגרמו נזקים לרכוש בעלי הקרקע או כל גוף שלישי אחר עקב תנועת כלים של הקבלן או   במידה 

בכל הוצאות או נזק לרבות קנסות, פיצויים וכד'. בפרט אחראי הקבלן  חסימת דרכים כנ"ל הוא ישא  

לנוע על כבישים רק בכלי רכב המיועדים לכך ובמידה ויגרום נזק לכביש עקב תנועת כליו יבצע באופן  

 ידי פעולות תיקון לשביעות רצון המפקח. ימ

היה מותרת לגורמים  מובהר בזה כי זכות התנועה בדרכים באתר העבודה איננה בלעדית לקבלן ות

 . םשיקול דעתלפי והמועצה   אשכולאחרים בהרשאת ה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על עבודה בתהליך ועבודות    -  הגנה על העבודה .24

   לרבות:אשכול שסיים עד מועד הקבלה ע"י ה

קיימות  בדיקת השטח והקרקע ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה. באחריות הקבלן לבדוק אם   .24.1

 בעיות חפירה או עבודה מיוחדות באתר. 
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הן בתעלות הנחפרות והן בערמות עפר שיועמדו    -בניית שיפועי קרקע למניעת התמוטטות   .24.2

 בשטח במשך העבודה.  

על הקבלן לבצע עבודות החפירה באופן שכל קטע חפור מנוקז לכיוון    -מי תהום ומי נגר עילי   .24.3

צף בעת גשם. בנושא מי תהום רואים בקבלן כמי  יציאת מים בצידו התחתון באופן שלא יו

אפשרות   להכין  ומחובתו  העבודות  ביצוע  טרם  בה  התהום  מי  ומפלס  הקרקע  את  שבדק 

 לניקוז בכל קטע של העבודה.

 ניקוז כל קטעי החפירה בהם 'עומדים מים'.  .24.4

 פינוי מכשולים וצמחיה מהתוואי.  -הכנת השטח  .24.5

 בניית מעביר מים תקני. הטיית ניקוז באופן מוסדר או  .24.6

הקבלן ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בביצוע הפעילויות המתוארות כנ"ל וכן לכל פעולה  

 שתידרש על ידו להגן על העבודה מפגעי מזג אויר, רוח, מים, פגיעת רכב חקלאי, בעלי חיים וכו'.  

וחשמל   .25 חשבו   -מים  על  לאתר  וחשמל  מים  אספקת  להסדיר  הקבלן  תלות  באחריות  כל  וללא  נו 

ולפי הנחיית הרשויות השונות. הקבלן יבצע כל הסידורים הנדרשים לקבל  ו/או המועצה,  אשכול  ב

 . דיןלפי ו/או המועצה, אשכול אספקות אלו לאתר ללא תשלום מצד ה

מים וחשמל ועל הקבלן להתארגן    להפסקות באספקות  יםאחראי   ולא יהיו/או המועצה  אשכול  ה

 למקורות מים וחשמל חליפיים באתר על חשבונו ובאחריותו.  

על מבנים קיימים .26 יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח,    -  שמירה  הקבלן 

בכל   ינקוט  הקבלן  כן,  כמו  הגישה.  דרכי  ולאורך  לאתר  בצמוד  הקיימות  והמערכות  הכבישים 

 הבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת קרקעיים. האמצעים הדרושים ל

תאורה   עמודי  חשמל,  ועמודי  בתשתיות  פגיעה  למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן 

 וטלפון, כבלים, גדרות כבישים. 

על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קירות תומכים, קווי תשתיות, מתקנים וכו', אשר נפגעו  

לן בשטח, הכל ע"ח הקבלן כאשר אופן התיקון יאושר מראש ע"י המפקח. אין  כתוצאה מעבודת הקב

 באמור כדי לגרוע מכל אחריות של הקבלן לכל נזק.

כל חומרי העבודה יאוחסנו באופן נאות בשטח אשר יוגדר ע"י המפקח בתיאום עם    - אחסנה באתר .27

א  ממנו  ויקבל  החומרים  אחסנת  אופן  את  המפקח  בפני  יציג  הקבלן  אופן  הקבלן.  בכתב.  ישור 

 האחסנה יעמוד בדרישות יצרן הצנרת והציוד על פי מסמכי הנחיות המפורסמים על ידו.

   -  הנחיות בטיחות .28

העבודות.   את  המבצע  לקבלן  ההנחיות  מסגרת  את  מגדיר  זה  מהוראות  פרק  לגרוע  כדי  בכך  אין 

 .  4ד/  נספח   –הבטיחות המצורף להסכם ומסומן    נספח הבטיחות הנוספות בכל מסמכי המכרז לרבות  
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 בטיחות  ממונהנהלי בטיחות ו 

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל עובדיו, כולל קבלני משנה הפועלים מטעמו, יודעים את נהלי   .28.1

 (. 1995בניה, המוסד לבטיחות ולגהות,  הבטיחות לבניה )תקנות בנושא עבודות 

שעבר הכשרה לתפקיד לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  ממונה בטיחות  הקבלן ימנה   .28.2

אחראי  בניה( ויהא  הקבלן.  ,  עובדי  כל  ידי  על  מקוימים  לפרטיהם  הבטיחות  שנהלי  לכך 

ו  , אם לא התקיימממונה הבטיחותרשאי לפסול את המינוי ולדרוש את החלפת  אשכול  ה

 הוראות ונהלי הבטיחות באופן קבוע. 

במקרה של עצירת עבודה בשל אי קיום נהלי בטיחות, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום או   .28.3

 פיצוי בגין זמן ההשבתה. 

, במקרה של תאונת עבודה, לדיווח מיידי  יםאחראיו  יהי ו/או ממונה הבטיחות  מנהל העבודה   .28.4

 ות בנפש. , למשרד העבודה, ולמשטרה במקרה של פגיעאשכולל

המיוחדים   .28.5 האילוצים  ואת  הגישה,  דרכי  את  באתר,  השטח  תנאי  את  להכיר  הקבלן  על 

 למקום ולהיערך בהתאם מבחינת הנחיות לעובדים וציוד הבטיחות הנדרש.

 ציוד בטיחות 

אביזרי   .28.6 בכל  יצוידו  תחתיו  העובדים  המשנה  קבלני  וכל  עובדיו  שכל  לכך  ידאג  הקבלן 

, נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדים בעלי שרוול ארוך וכיו"ב.  הבטיחות הנדרשים כגון קסדות

 יעשו שימוש מלא בציוד זה כנדרש.  שטחכן ידאג הקבלן לכך שכל העובדים ב

עובדים העובדים בגובה יצוידו בחגורות לנשיאת כלים ואמצעים אחרים הנדרשים על מנת   .28.7

 למנוע נפילת חפצים למטה. 

קה וכיו"ב(  נמצויד בערכת עזרה ראשונה וציוד נוסף )מים, אלו   ה הקבלן ידאג שהאתר יהי .28.8

ראשונה   עזרה  צוות  להגעת  עד  ופציעות  פגיעות  נאות  טיפול  אפשרות  המבטיחה  במידה 

. במידה שבאתר והנמצא באתר בכל שעות הפעילות ב  חיצוני. ציוד זה יהיה באחריות ממונה

יהיה עובד בעל הכשרה בסיסית    עובדים, ידאג הקבלן לכך שבאתר   50  - עובדים למעלה מ

 בעזרה ראשונה.  

מטר מהקרקע במקומות בהם אין אפשרות    2עובדים המבצעים עבודות בגובה העולה על   .28.9

 להקים פיגום או סולם, יצוידו ברתמות בטיחות ומערכות מניעה ובלימת נפילה. 

ע  .28.10 ובמידה מספקת להשתלטות  כיבוי אש במיקום  ציוד  ימצא  ידאג לכך שבאתר  ל  הקבלן 

 אתר. הדליקות בכל רחבי 

 כלי עבודה וציוד

הקבלן יוודא שכל הציוד, כלי העבודה ידניים וכלי עבודה ממוכנים שמשמשים באתר יהיו   .28.11

יהיה   הקבלן  משנה,  קבלני  ומועסקים  במידה  בהם.  השימוש  לפני  ובטיחותי  תקין  במצב 

 אחראי לוודא שהציוד של קבלני המשנה במצב דומה. 
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וכלים מתנייעים יהיו מצוידים בבדיקות בטיחות תקפות כנדרש בחוק,  מתקני וכלי הרמה   .28.12

 וכן בכל אישורי התנועה, הרישוי והביטוח כנדרש בחוק. 

הפעלת ציוד מכני תתבצע רק על ידי מפעילים המחזיקים רישיונות תקפים לשימוש בכלי   .28.13

 העבודה הנדון. 

כולל קסדות, משקפי אבק,   מפעילי ציוד מכני כבד יצוידו בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים, .28.14

 כפפות וכד'. 

מפעילי כלי עבודה  )מקדחה, דיסק, פטישון וכו'( יצוידו באביזרי הבטיחות הנדרשים בנהלי   .28.15

 הבטיחות. 

כל כלי מכני יצויד במגינים ומכסים המונעים מגע או גישה לחלקים מסתובבים העלולים   .28.16

המסוכן, הוא יצויד בהתקן  לסכן את העובד. במקרה שאין אפשרות לכסות את חלק הציוד  

 אוטומטי המפסיק באופן אוטומאטי את פעולת המכונה במקרה של מגע. 

. הטפסנות  904מערכות טפסנות שיוקמו באתר יהיו מתאימות לתקן ישראלי לנושא ת"י   .28.17

המועצה מטעם  המפקח  ידי  על  מערכות    תיבדק  ותקינה.  יציבה  והינה  כנדרש  שהוקמה 

 ות לבניה.  תפסנות יוקמו לפי נהלי הבטיח

תאורה   .28.18 להתקין  הקבלן  ידאג  הלילה  בשעות  או  חשוך  במקום  עבודות  קיום  של  במקרה 

 נאותה לצורך קיום בטיחותי של העבודה. 

 עבודות עפר

 עבודות חפירה ומילוי יבוצעו בשיפועים מספיקים על מנת למנוע סכנת התמוטטות.  .28.19

מדפנות החפירה כך שתמנע סכנת  עבודה של כלים מכניים כבדים תתבצע באופן ובמרחק   .28.20

 התמוטטות. 

 הקבלן יוודא קיום שיפועים ודיפון כנדרש למניעת התמוטטות.  .28.21

היכולים   .28.22 קרקעיים  תת  צינורות  או  כבלים  של  קיומם  יבדקו  חפירה  עבודות  ביצוע  לפני 

 להינזק מהחפירה.

 חפירות פתוחות יגודרו וישולטו כנדרש.  .28.23

 עי עליה וירידה בטיחותיים. בכל עבודה בתוך חפירה יצויד הבור באמצ .28.24

 עבודות חשמל 

 .אשכול הקבלן יתחבר לרשת החשמל אך ורק בנקודה מאושרת על ידי ה .28.25

,  1954הקבלן ידאג לכך שכל הציוד והאביזרים החשמליים יתאימו לדרישות חוק החשמל   .28.26

 , ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל. 1986תקנות הבטיחות בחשמל 

קו .28.27 בקרבת  עבודות  יבוצעו  הקוים  לא  כן  בנהלים, אלא אם  י חשמל במרחקים המוגדרים 

 מנותקים ממתח או שננקטו אמצעי חציצה למניעת מגע ישיר עם קוי המתח. 

 לא יבוצעו עבודות עפר באזור בסיסי עמודי חשמל ללא אישור של חברת חשמל.  .28.28

 כבלי חשמל המונחים על הקרקע יכוסו או יוגנו באופן המונע נזק מרכב העובר עליהם. .28.29
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 הנחיות שונות 

וניקיון   .28.30 לסדר  ידאג  פסולת  ההקבלן  של  מהיר  לסילוק  וידאג  לגריסה  אתר  ניתנת  שאינה 

,  עיבוד הפסולתלאתר מורשה. בסיום הבניה ידאג הקבלן לפינוי מלא ומסודר של כל שאריות  

 הציוד, מבנים ניידים וכד'. 

עונות .28.31 ובכל  יהיו עבירים בכל עת  ידאג לכך שדרכי הגישה שבאתר  השנה. חסימת    הקבלן 

 בלבד, ותמיד ישמר מעבר פתוח לרכב בטיחות והצלה. אשכול דרכים תבוצע באישור ה

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למנוע הצתה או שריפה, כולל מניעת הדלקת אש  .28.32 הקבלן 

 בצורה לא מבוקרת, איחסון חומרים דליקים בהפרדה כנדרש, וכד'.

 הקבלן ידאג למחסה מפני מזג אויר )גשם, הצללה( במידה והעבודה מתבצעת מחוץ למבנה.  .28.33

 

ישור האשכול על שביעות רצונו המלא מביצוע  א העבודות באתר יסתיימו ב  -האתר   אישור גמר פינוי   .29

ביצוע  העבודות.   של  מוצלח  ובגמר  דלעיל  הקבלן  התחייבויות  כל  מילוי  לאחר  יונפק  זה  אישור 

,  אשכולהעבודות והשלמה מוצלחת של הבדיקות למיניהן, אספקת כל תעודות הבדיקה והאישורים ל

פן מושלם לשביעות רצון המפקח כפי שצוינו  כניות לפי ביצוע, באו ווכן לאחר שימסרו כל הדיווחים, ת

 במסמכי המכרז השונים.    

רשימת   עם  ראשונית  קבלה  טופס  יערוך  המפקח  הפינוי.  גמר  לאישור  המפקח  את  יזמין  הקבלן 

הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע.  

ב המפקח  יערוך  הנ"ל  זמן  פרק  כל  לאחר  מולאו  ולא  היה  ויאשר את האתר.  נוספת  יקורת קבלה 

יבצע   המפקח,  של  הבלעדית  להחלטתו  כפוף  נוספות,  לביקורות  דרישות  ותהיינה  ההסתייגויות 

הקבלן עבודות ניקוי ופינוי נוספות עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המפקח  

 .     אשכול וה

יפרק   .30 העבודה  גמר  המצב  עם  את  ויחזיר  עבודתו  לצורך  שביצע  הזמניים  החיבורים  את  הקבלן 

 לקדמותו. 
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 טופס פרטי חשבון בנק  -  7ד/ נספח

 לכבוד  

 גזברות אשכול נגב מערבי  

 ג.א.נ., 

 פרטי חשבון בנק הנדון:

 "( הפרוייקטור______________________________ )" שם החברה/שותפות/עסק:

 ________________________________________  מס' תאגיד:

  בת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:כתו

 רח' ________________ מס' ________עיר ___________________מיקוד ___________ 

 _________________________  _____________________ פקס: טלפון:

  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

 ___________  ______________ מס' סניף:________ שם הבנק:

 __________________________  מס' חשבון:  __________________________ כתובת הבנק:

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם  

 לגזברות האשכול ללא שהות. 

 ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת   שם 

 אישור עו"ד /רו"ח 

. ______________ מרח' __________________ מאשר/ת כי  אני עו"ד/רו"ח _______________מ.ר

החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ______________)הפרוייקטור( וחתימתם מחייבת  

 את הפרוייקטור.  

 _________________________  ________________________ 

 תאריך  חתימה וחותמת  
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 אישור הבנק  

 יל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.  הננו מאשרים את הפרטים לע

 _________________                    ___________  __________________ 

 חותמת הבנק    תאריך                                          חתימת הבנק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


