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 אשכול רשויות נגב מערבי
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  ,הסברה, פרסום ,ניהולשירותי למתן 

 פרויקטעבור בתפעולי  הטמעה וליווי

חלוקת והפעלת קומפוסטרים על ידי 

ועסקים  , מוסדות ציבור תושבים

 ברשויות אשכול הנגב המערבי 
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 הזמנה הגשת הצעות למכרז  - א' מסמך 

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

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

, מרחבים  אזורית  מועצה,  לקייה  מקומית  מועצה,  אשקלון  חוף   אזורית  מועצה,  שמעון

  רשויות : "להלן)  הנגב  שער  אזורית  ומועצה  ,שדרות,  נגב  שדות  אזורית   מועצה,  רהט,  נתיבות

 "(.  האשכול

"להלן)  הסביבה  להגנת  המשרד .2   בפריפריה   לרשויות  שיועד  קורא  קול  פרסם"(  המשרד: 

 . המיחזור ועידוד  פסולת  ופינוי באיסוף לסיוע

 . המשרד  התחייבות  וקיבל  אזורי  פסולת  למערך  תוכנית  האשכול  הגיש,  לכך  בהתאם .3

כנית מבקש האשכול לסבסד קומפוסטרים מסוגים שונים לתושבים, מוסדות  ובמסגרת הת

להעלות את כמות  ציבור ועסקים ברחבי האשכול וללוות את תהליך תפעולם והכל במטרה  

להטמנה. האורגנית  הפסולת   המועברת  הפסולת  כמות  את  ולהפחית  במקור    המופרדת 

כ חלק  ייקחו  בו  בתהליך  עניין  3,500  -המדובר  ציבור  י ינוב  בעלי  מוסדות  תושבים,  הם 

 .  ועסקים

הטמעה    ,הסברה, פרסוםניהול,  לשירותי  בזאת הצעות    מזמין  האשכול,  התוכנית  במסגרת .4

עבור פרויקט חלוקת והפעלת קומפוסטרים על ידי תושבים, מוסדות ציבור  בוליווי תפעולי  

   .ועסקים ברשויות אשכול הנגב המערבי
כל   .5 לגבי  יציע הצעתו  רשאי  המציע  והאשכול  יותר מסוגי המוצרים המבוקשים  או  אחד 

 לבחור במספר מציעים זוכים, לפי הקריטריונים שיפורטו להלן, לגבי כל פריט בנפרד. 

)ב( לחוק איגוד ערים היקף ההתקשרות המצטבר במכרז עומד ע"ס   2ד 17בהתאם לסעיף   .6

 ₪.    525,000 -של כ

ות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרב .7

תמורת תשלום  הן במשרדי האשכול והן באמצעות העברה בנקאית,  לחתום, ניתן לרכוש  

. בכל אופן, מתבקש תיאום מראש עם מזכירות האשכול  "(התשלום)להלן: "₪    1,000  של  

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

ל .8 תשלום  ניתן  ללא  לרכישתם  קודם  המכרז  במסמכי  באתר   האשכול  במשרדיעיין  וכן 

 . www.westnegev.org.ilהאינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו 

באתר  .9 הודעה  כך  על  תפורסם  המזמין  שיחליט  ככל  מציעים.  מפגש  ייערך  לא  כי  יובהר 

 האינטרנט של המזמין.  
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ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר  -ל ע אשכוללהבהרות יועברו ל ותשאלות ובקש  .10

וגם לכתובת המייל     liel@cb-law.biz  מייל   לכתובת  12:00עד השעה   18.1.2023רביעי    יוםמ

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

, באתר האינטרנט  12:00עד השעה    25.1.2023רביעי    תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום .11

 בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את אשכול.  לפניות טלפוניות    .הרשמי של האשכול

לבצע   הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או  תרשאי לת  והאשכול ביוזמת .12

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

 וכן תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.  

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

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

ההנחיות במכרז. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל  

  עוד פורסמה באתר.

  להגיש   יש  הנלווים  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  יתר  כל  עם  במכרז  המשתתף  הצעת  את .13

  במעטפה    -  והעתק   מקור  –  העתקים  בשני ,  10:00  שעה  1.2.2023רביעי    מיום  יאוחר   לא

  073-7269274  בטלפון  מראש  תיאום  תוך,  האשכול  במשרדי  בלבד   ידנית  במסירה  סגורה

 הצעה   תתקבל  לא.  המכרז'  מס  יצוין   המעטפה  על.  info@westnegev.org.il  במייל  או /ו

 זה.   מועד לאחר

 

  והוא   שהיא  הצעה   כל   או  ביותר  הזולה   ההצעה   את  לקבל  מתחייב  אינו  האשכול  כי  יובהר .14

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

 

  אישורים  לקבלת  כפוף  להיות  עשוי  זה  מכרז  של  ביצועו  כי  מובהר,  מהאמור  לגרוע   מבלי .15

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

.  שונות  הסכמות  או/ו  האשכול  מרשויות   או/ו   אחרים  גורמים  של  אישורים  או/ו  הפנים

  או /ו  הצעות   קבלת  לאחר  לרבות   שהוא   שלב   בכל  המכרז  לביטול  אפשרות   קיימת,  לפיכך

  והמציע,  במכרז  הזוכים  עם  ההתקשרות  במועד  לדחייה  או  במכרז  הזכייה על  הודעה  לאחר

 . ב "וכיו   הערבות הפקת בעבור  עמלה, למכרז הצעתו הכנת  בגין  פיצוי לכל זכאי יהא  לא

 

 האשכול  ל"מנכ

  פינטו אורי מר

mailto:liel@cb-law.biz
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  הוראות למשתתפים במכרז -מסמך ב' 

הוא   זה  מכרז  של  תפעולי  ניהול,  שירותי  ת  אספקלעניינו  וליווי  הטמעה  פרסום  עבור  בהסברה, 

על ידי תושבים, מוסדות ציבור ועסקים ברשויות אשכול הנגב    פרויקט חלוקת והפעלת קומפוסטרים

   ורשויות האשכול. ידי האשכול -שיידרש על כפי , והכל, המערבי

 נשוא המכרז  .1

 הגדרות לצורך מכרז זה: 

, יהיו נציגי האשכול לעניין מכרז זה והם ושהוסמך מטעממנהל האשכול או מי  :   "המנהל"

 יתנו לספק הנחיות והוראות. 

האשכול שומר על זכותו לפצל את היקף ההתקשרות לפי הזמנות עבודה שימציא לספק   .1.1

 הזוכה מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.  

ימים ממועד אישור 14 -מהסברה וחלוקה לא יאוחר  ,  מיפוי  ,יתחיל בביצוע פעולות  ספקה .1.2

 אלא אם צוין מועד מאוחר יותר בהזמנת העבודה.   להתוכנית על ידי האשכו

  :םנשוא מכרז זה הינ שירותיםה .2

 בין  השירות יכלול(, 4/ד נספח) הנדרש השירות במפרט ובעיקר המכרז  במסמכי לגרוע מבלי

  :והכל בשיתוף צוות האשכול בהתאם לאישור האשכול  להלן המפורט  את היתר

ברשויות .2.1 החלוקה  פוטנציאל  הצלחה    ,מיפוי  להשיג  ניתן  בהם  מוקדים  איתור  ובמיוחד 

בטווח הקצר ובכלל זאת עסקים כגון גני אירועים, מוסדות ציבור ובכלל זאת בתי ספר וגני  

 ילדים וכיוב'. 

תכנית   .2.2 לעבודה  הכנת  הפעלה חלוק ,  הסברה  פרסוםיישומית   וקבוצתיאישי  וליווי    ה, 

  ך כך, זיהוי הזדמנויות להצלחה וכן ובתו  הקומפוסטריםמפעילי  של    )פרונטלי ודיגיטלי(  

 .  בעלי עסקים מייצרי פסולת אורגנית המוכנים לקחת חלק בתהליך זיהוי

ו ביצוע הליך פרסומי לרתימת התושבים ל .2.3 כן    והפעלתרכישת הקומפוסטר  התאמת כמו 

 .  בדרכים שונות  סוג הקומפוסטר למעוניינים

 למעוניינים בסיוע הרשויות המקומיות והאשכול. המסובסדים חלוקת הקומפוסטרים  .2.4

ובקרב קהלים    בדרכים שונות  הסברה אודות תפעול הקומפוסטרו  תמרוץ  ביצוע פעולות .2.5

 .  שונים בשעות שונות במהלך היום והערב
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ובכלל זאת טיפול בבעיות    לייעוץ וליווי הקהילה שתצטרף לתהליך   מוקד תמיכה הפעלת   .2.6

 . )טלפוני, אלקטרוני במייל ומערך סלולארי( ליווי אישיתפעוליות, מתן מענה מקצועי ו

 .  במידת הצורך  ולפתרון בעיות ביצוע הדרכות "בבית הלקוח" לתפעול הקומפוסטר  .2.7

ביצוע פעולות מדידה, הערכה ותיעוד לצורך ניטור הצלחת הפרוייקט ובכלל זה כמויות   .2.8

 ונים.  הנכנסות לתהליך הקומפוסטציה אצל הגורמים השהפסולת האורגנית 

ייזום והפעלת אירועים קהילתיים מסוגים שונים לצורך גיוס תושבים נוספים להליך וכן   .2.9

 שימור אלה שהצטרפו לתהליך. 

   מסמכי המכרז: .3

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

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז     -' במסמך 

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 1נספח ב'  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית  – 2נספח ב' 

 תצהיר מציע על אי תאום מכרז  -  3נספח ב'  

 מידע אודות המציע   – 4נספח ב'  

 הצעת המציע    -'גמסמך 

 נוסח ההסכם ונספחיו:   -ד'מסמך 

 ערבות ביצוע   -1ד'נספח  

 אישור קיום ביטוחים   - 2ד'ספח נ 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודה   - 3'דנספח  

   ותדרישמפרט  - 4ד'ספח נ 

 טופס פרטי חשבון בנק  - 5נספח ד' 
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 תנאי סף   .4

הניסיון,  ת,ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויו .4.1

ועל שם המשתתף במכרז בלב יהיו של המשתתף  היו    .דוהמסמכים הנדרשים במכרז, 

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

כוח המייפה כוחו לייצגם במכרז, והוא    -, בצירוף ייפוי  (אדם או תאגיד אחד)מהם בלבד  

המצטבר בשיתוף פעולה בין חברות ייחשב ניסיונן  ככל שהמדובר  )  ייחשב למגיש ההצעה 

   .(של כל אחת מהן ויש להגיש את המסמכים בהתאם

אים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים ומצרפים אישורים ומסמכים רש .4.2

  :כמפורט להלן

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

 בישראל.   עמותה רשומה

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 

, יצורפו צילום תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי    מידה והמציע הינו תאגידב

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

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

על   בחתימתם  התאגיד  את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים 

, ככל שהמדובר בעמותה, יש להגיש את המסמכים המקבילים  מסמכי המכרז

 עפ"י כל דין.

 במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזהות. 

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

ציבוריים   גופים  ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)עסקאות  -התשל"ו(,  אכיפה 

   של המציע כעוסק מורשה לצורכי מע"מ., ורישומו 1976

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע מסמכים אלה.  

יישומיים  י של תהליכים  בהדרכה וליוושנים לפחות    5בעל ניסיון של  שהינו  מציע   .ג

תוכניות הסברה  ובכלל זאת, כתיבת    לילדים ומבוגריםבתחום החינוך הסביבתי  

    . יישומיים בתחום  וליווי תהליכים

יים  ח לרבות קורות    מסמכים תקפים המעידים על כךו   4נספח ב/   על המציע לצרף 

 .  דרישותמפרט  4ד/ נספחספח זה ובנ והמלצות כמפורט
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תהליכי הפרדה במקור  לפחות בהדרכה וליווי של    שנהבעל ניסיון של  שהינו  מציע   .ד

 על ידי תושבים ועסקים ו/או הפעלת קומפוסטרים. 

יים  חלרבות קורות  מסמכים תקפים המעידים על כךו  4נספח ב/ על המציע לצרף 

 .דרישותמפרט  4ד/ נספחספח זה ובנ והמלצות כמפורט

בתחום    דיגיטליים קמפיינים    בהפעלת לפחות    שנתייםבעל ניסיון של  שהינו  מציע   .ה

הסביבה קמפיינים  איכות  נוספים,  דיגיטליים  ובאמצעים  החברתיות  ברשתות   :

 .  בעיתונות הכתובה וברדיו

יים  ח לרבות קורות    מסמכים תקפים המעידים על כךו   4נספח ב/   על המציע לצרף 

 .דרישותמפרט  4ד/ נספחספח זה ובנ והמלצות כמפורט

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

 המצורף למכרז זה.  1נספח ב' חתם על תצהיר בנוסח  

יצרף   המציע  זה,  סף  בתנאי  עמידתו  המצורף  להוכחת  הנספח  זה  את  למסמך 

 . "דוחתום ומאומת ע"י ע 1' בכנספח 

רעיונית לביצוע המהלך הכולל כפי שמפורט  מציע אשר יגיש במעמד המכרז תכנית   .ז

 למסמך ב' במסמכי המכרז.    2בסעיף 

  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע תכנית רעיונית הכוללת לכל הפחות 

לתהליך,    (והעסקים  , מוסדות הציבוריתושביםם )פימשתת את אמצעי רתימת ה

על ידו ובכלל זאת התייחסות לתהליכי    עהמהלך האסטרטגי המוציית  גולודומת

המבנה הארגוני של  ההסברה, הפרסום, התפעול והליווי השוטף כמו גם פירוט  

וניסיונם בליווי תהליכי קומפוסטציה,  וניסיון אנשי הצוות  הגוף המציע, שמות 

והטמעה של תהליכ פרסום  חינוך  בקרב התושבים, תהליכי  רחב  י  ניהול מהלך 

ועסקים, ציבורים  מוסדות  תושבים,  בקרב  פסולת  מנהל    הפרדת  של  ניסיונו 

דומה, בהיקף  תהליכים  בניהול  לאוכלוסיות    הפרוייקט  התייחסות  דרך  פירוט 

(, שיטת הפעלת  ערביתושונות בגילאים שונים ובשפות שונות )לכל הפחות עברית  

המוצעים על ידו , אופי האירועים הקהילתיים  הסברהלמערך טכנולוגי לתמיכה ו

רתימת   שיטת  גם  והמשתתפים  כמו  שימורם  לתהליך  התקופה כן,  לאורך  בו 

 .דרישותמפרט  4כל זאת כמפורט במסמך ד/ .שתוגדר ע"י האשכול

 

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

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

   . 2'כנספח בלמסמך זה 

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

  אחר במכרז. ציעעם מכלשהו  או קשר ו/בנוגע להצעתם למכרז 

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

   .3כנספח ב' למסמך זה 

   דרישות פרטים מהמציע: .5

רשאי  האשכול   .5.1 הכספיות  יהא  אפשרויותיו  בדבר  נוספים  פרטים  מהמציע  לדרוש 

להתקשרות  והמקצועיות רשאי  עמו,    וכתנאי  יהא  כל האשכול  ממציע  ולדרוש  לחקור 

מומחיותמידע   ניסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שיידרש  אישור  ו/או  מסמך  יכולת  ,  וו/או 

 , גם לאחר פתיחת ההצעות.  המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז

. במקרה ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת  לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   .5.2

יסרב למסור מסמך, אישור או מידע כאמור  ת המכרזיםוועדת  , תהיה רשאיבו מציע 

 .להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 :ביטוח .6

כזוכה  .6.1 )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  המציע, 

אלא ,  את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנם  אשכולבמכרז( ימציא ל

 אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל   .6.2

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

 טוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.ישל התאמת הכיסוי הב 

המציע    לתשומת .6.3 הביטוח   –לב  דרישות  כל  את  לפועל  להוציא  אפשרות  ואין  מאחר 

ביטוחים" קיום  "אישור  ל,  באמצעות  למסור  הזוכה  המציע  על  העתקי    אשכוליהיה 

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

 הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .6.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת   .6.4.1

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

 בחשבון בהצעתו. הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו 
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מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח   .6.4.2

הבלעדית, לחלט את הערבות    והזכות, לפי שיקול דעת  אשכול במכרז, שמורה ל

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

לרשות  העומדת  הנז  וחוקית  על  פיצוי  ממנו  ל לדרוש  שיגרמו  אי    וקים  מעצם 

 .ועמידת המציע בהתחייבות זו כלפי 

 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח   אשכולמובהר בזאת כי ל .6.5

שיקול דעת בלעדי שלא   אשכול(. מובהר, כי ללהסכם  2ד'אישור קיום ביטוחים )נספח  

הזוכ כזה  ובמקרה  הנ"ל  האישור  בנוסח  כלשהם  לשינויים  לנוסח להסכים  מחויב  ה 

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

 חילוט ערבות הביצוע. 

   הצהרות המציע: .7

כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז ,  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .7.1

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

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

   מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי  אס .7.2

  כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

המציע ה .7.3 הסתייגות  משום  כאמור  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  אשכול 

   רשאי האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי:תנאי המכרז מ

 לפסול את מסמכי המכרז.  .7.3.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  .7.3.2

שנות  ללדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי   .7.3.3

 את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה. 

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

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

 לפסול את ההצעה. האשכול 
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  רכוש האשכול –מכי המכרז מס .8

נמסרים למציעים למטרת הגשת הבלעדי, והם  ם  של האשכול וקניינ  םמסמכי המכרז הינם רכוש

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

 ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  

   הבהרת מסמכי המכרז  .9

לש .9.1 יועברו  להבהרות  ובקשה  ב-על  אשכולאלות  המציעים  לא    WORDקובץידי  בלבד, 

וגם לכתובת    liel@cb-law.biz  מייל   לכתובת,  12:00בשעה    18.1.2023רביעי    מיום  יאוחר 

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

7269274  . 

, באתר האינטרנט 12:00ה  שעב  25.1.2023רביעי    תשובות תתפרסמנה לא יאוחר מיום .9.2

   .וכן ישלח עותק בדואר אלקטרוני לכל אחד מהמציעיםהרשמי של האשכול  

או מי  אשכול  מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י ה .9.3

 אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.  ו,מטעמ

, להכניס שינויים, מכרזקודם למועד האחרון להגשת הצעות ל,  רשאי בכל עתהאשכול   .9.4

או בתשובה לשאלות המשתתפים   ונאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמת ת תיקונים,  

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

בכתב   ויובאו  לפי    לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז במייל  המכרז 

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

 כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.       

מכרז ובהשתתפות במכרז  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל .9.5

 תחולנה על המשתתף.  

  ופן מילוי טפסי הנתונים והצעת המחירים בהצעת המציעא .10

 '(. ג  )מסמךלאספקת השירות על כלל מרכיביו המוצע  הצעתו במחיר ינקוב בהמציע   .10.1

חדשים  כ .10.2 בשקלים  נקובים  יהיו  המציע  שיציע  המחירים  מס   (₪)ל  מוסף -ערך-ויכללו 

   .לאשכול 5%ודמי ניהול של   חוק)מע"מ( כ

כי,   .10.3 מחירים  יובהר  בתוכו  כולל  המשתתף  הצעת  מקסימום)  מרבייםטופס   (מחירי 

 .  לאשכול 5%ודמי ניהול של    בשקלים חדשים וכוללים מע"מלשירות, 

mailto:liel@cb-law.biz
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 .זה את אומדן האשכול לשירותים נשוא מכרז המהוו לשירותהמירבי   המחיר

   הגשת ההצעות, מועדים  .11

לרבות    העתקים מלאים של ההצעה )אחד מקור השני העתק(,  2  על המשתתף להגיש .11.1

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

 "(. ההצעהידי המשתתף )להלן: "

תיאום מראש , תוך  האשכול  במשרדיבמסירה ידנית בלבד  במעטפה סגורה  תוגש  ההצעה   .11.2

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

 המכרז.  

תקבל הצעה לאחר לא ת  .0001:בשעה    0231.2.2רביעי    ההצעה תוגש לא יאוחר מיום .11.3

 המועד האמור.

 בחינת ההצעות ע"י ועדת המכרזים   .12

ראשית, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף. הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף לא   .12.1

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

הסף  בדרישות  המציעים  של  עמידתם  הוכחת  לצורך  מסמכים  השלמת  על  להורות 

 שפורטו לעיל.  

תיבחנה   .12.2 כמפורט  -  -ההצעות  תמהיל  הצוות   60%:  עפ"י  והתרשמות  ההצעה  איכות 

עפ"י ההצעה   40%מהתאמת המציע לביצוע העבודה, עפ"י הפרמטרים המפורטים לעיל,  

 .  הכספית

הכספית הזולה ההצעה  כך ש  לשירותהמחיר המוצע  הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי   .12.3

וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד    נקודות  40 – למרכיב הכספי תזכה למלוא הניקוד  ביותר 

   .באופן יחסימופחת 

ביחס   .12.4 האיכות  הקריטריונים    - ניקוד  ע"פ  להלןייקבע  בטבלה  צוות ,  המפורטים  בידי 

ידי ועדת המכרזים של האשכול  מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול . הניקוד וימונה על 

 נקודות.    60המירבי הוא  
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 רות:יטבלה לקביעת איכות הש

ניקוד   המדד הנושא 

מרבי  

 למדד

 ניקוד 

התרשמות  

 אישית 

המקצועי  הצוות     התרשמות 

האמינות  באשכול   מהחדשנות, 

הצוות   של  והיצירתיות 

 באמצעות ראיון אישי 

כל אחד מחברי הצוות המקצועי ינקד   נקודות  10

 את שלב ההצגה של החברה.  

מינימום   של  צוות    3התוצאה  חברי 

 ישוקלל. 

העבודה   תכנית 

ובכלל   שתוגש, 

זאת 

לוגיה,  דו המתו

אמצעים  

גיוס  לביצוע,  

 ובקרה   שותפים

ע"י   שתוגש  ההצעה  בחינת 

 המציע ותנוקד עפ"י   

שיוצג  האסטרטגי  המהלך 

לכלל   מענה  מתן  זאת,  ובכלל 

הפעילות המפורטים   מרכיבי 

 .  במסמכי המכרז

 

  10מקסימום    -מהלך אסטרטגי כולל נקודות  35

 נקודות 

אינטרנט,   טכנולוגיות:  תשתיות 

וסלולארי ירוק    5מקסימום    -מוקד 

 נקודות 

המציע   להתארגנות  התייחסות 

מוסדות   לבתים,  פיזית  להגעה 

 5 -ועסקים לטובת פתרון בעיות 

ופרסום תכנית   תוך הסברה   ,

השונים   היעד  לקהלי  התייחסות 

הכוללת    10מקסימום    –  בתכנית 

 נקודות  

מקסימום     –מדדים להצלחה ובקרה  

 נקודות  5

החברה    ניסיון

והצוות  

המקצועי  

 מספר רשויות בהן ביצע  

 בצע מיזמים מוצלחים* מ

נקודה לכל רשות מקומית מעל שתי   נקודות  5

מקס'   ועד  הסף  בתנאי    5הרשויות 

 נקודות.
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את   שילווה 

בביצוע   החברה 

 הפרוייקט  

במקור  אשפה  הפרדת  /    של 

 הפעלת קומפוסטרים 

שצורפו   וקו"ח  המלצות 

 להמלצת המציע.  

 

 .  1-10תקבל ציון בין    המלצהכל  נקודות   5

שקלול התוצאה בין ההמלצות יחושב  

 הנקודות.  5באחוזים מתוך 

המוצע  הפרוייקט  מנהל  ניסיון 

 מטעם החברה 

בניהול    5 נקודות  5 ומעלה  ניסיון  שנות 

 נקודות   5 –פרויקטים 

 נקודות.    3 -שנות ניסיון ומעלה 3-5

 נקודה.  1  –שנות ניסיון  1-2

 

האשכול לבחון את כושרו של המציע  ך  לי לפגוע בהוראות המכרז או כל דין, מוסממב .12.5

ן רשויות , ולמסור לו את ביצוע העבודות גם על סמך ניסיו הצעתולביצוע העבודות נשוא 

אשכול ו/או  מכרזים, לפסול כל הצעה של מציע אשר לעמו. כן תהא רשאית ועדת  אחרות  

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

   דומיהם.

יהיה סכום שמעיד   ספקידי ה-לפסול כל הצעה, אם הסכום המוצע על יהא רשאי    האשכול .12.6

  בהוראות שכר מינימום.   ישלם לעובדיו שכר נמוך מן השכר המינימאלי הקבועספק כי ה

 . יםהזוכ יםהאשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק  .12.7

   חובת הזוכה במכרז .13

במכרז   .13.1 המציע  ")זכה  ההסכם    ("הזוכהלהלן:  על  לחתום  עליו  כל (  'דמסמך  )יהא  על 

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

מתאריך   ימי עבודה  7תוך  ( כמפורט בהסכם המצורף,  1לאשכול ערבות ביצוע )נספח ד/

, ולהמציא לאשכול אישור קיום הביטוחים הודעת האשכול לזוכה בדבר זכייתו במכרז

 והפוליסות, כמפורט בהסכם המצורף.  
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ימי עבודה נוספים   14-החתימה במנכ"ל או גזבר האשכול יהיו רשאים להאריך מועד   .13.2

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

 למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל. 

האמורים  ל .13.3 התנאים  אחר  הזוכה  ימלא  חלקםלעיל,  א  או  י כולם  רשאי  ,  האשכול  הא 

הבלעדי. לזוכה לא תהיה    ועתפי ההסכם וזאת לפי שיקול ד- להתקשר עם מציע אחר על

התקשרות  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  אחר   וכל  מציע  עם  האשכול  של 

 .  במקומו

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד הזוכה עקב  .13.4

  הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 ביצועוביטול המכרז או אי  .14

 האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק אשר ייגרמו למציע בקשר עם הצעתו.  .14.1

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר הזכות  .14.2

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

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

על   .14.3 לחתום  לא  ו/או  העבודות  את  לבצע  שלא  ו/או  המכרז  לבטל  האשכול  יחליט  אם 

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

ממנ  .14.4 חלק  או  כולה  העבודה  היקף  להקטין  או  להגדיל  בלעדי  דעת  שיקול  ה, לאשכול 

 כמפורט בהסכם.

האשכול שומר לעצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות  .14.5

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

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

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

 במפורש אחרת במסמכי המכרז.

ולספק לא תהא כל זכות לסרב   –   הספק מתחייב לתת שירות בהתאם להוראות האשכול .14.6

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

 ההתקשרות. 

כולם או    ,במסמכי המכרזותיו לרבות התנאים האמורים  לא ימלא הזוכה אחר התחייבוי .14.7

ואת   לבטל את זכייתו במכרז, ,  הבלעדי  ורשאי עפ"י שיקול דעת אשכול  הא הימקצתם,  

 ההסכם שנחתם עימו במסגרת מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה.  
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הזוכה .14.8 המציע  של  זכייתו  ההסכםבוטלה  חתימת  לאחר  את   -כאמור  ,  האשכול  יחלט 

 הערבות אשר ברשותו. 

במידה ובוטלה זכייתו של המציע במכרז, יהיה רשאי האשכול למסור את העבודה נשוא  .14.9

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

ו האשכול,  של  דעתו  שיקול  עפ"י  בזכו הכול  לפגום  את   והזוכה  לעיל,יותיו  מבלי  יפצה 

   בגין כך.ו על כל הפסד שיגרם ל האשכול

בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  .14.10

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

   .וללא כל סייג

 

                כבוד רב,                                                                                                                     ב

 אורי פינטו, 

 מנכ"ל האשכול  
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 1967-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר  -  1נספח ב' 

 הולם לבעלי מוגבלויות  וייצוג עובדים זרים ותשלום שכר מינימוםלעניין אי העסקת 

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:  

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

______ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר  (. אני מכהן כ_________"המציע )להלן: "האשכול  

 מציע.  זה בשם ה

    (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון  ) .2

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

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

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   לא הורשעו  (("בעל זיקהלהלן:"    (1976

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

 .    1987 -מינימום, התשמ"ז 

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

זרים   עובדים  עסקאות  חוק  הוגנים )לפי  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  , (איסור 

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

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

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

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

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

 "(.  מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתההרשעה האחרונה  ה 

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

 . ( 2002באוקטובר  31)  יום כ"ה בחשוון התשס"ג
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 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

   לא חלות על    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף

 נותן השירות. 

   חלות על נותן    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף

    אותן. השירות והוא מקיים

 

חלות על   1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף   .6

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  נותן השירות

 עובדים.  100-ותן השירות מעסיק פחות מ נ 

  עובדים או יותר.  100נותן השירות מעסיק 

 

 :משבצת המתאימה(ב  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שנותן השירות מעסיק  .7

  העבודה משרד  של  הכללי  למנהל  תפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  השירות  נותן 

 לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם

תשנ"ח מוגבלות,  עם  לאנשים  הנחיות לשם  –הצורך ובמקרה  1998  -זכויות   קבלת 

 .ליישומן בקשר

 והשירותים   והרווחה  העבודה   משרד   של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  השירות  נותן 

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת  לשם  החברתיים

תשנ"ח חובותיו  1998   -מוגבלות,  ליישום  ההנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  פעל , 

לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות   )במקרה שנותן השירות התחייב בעבר  ליישומן

 שלגביה נתן התחייבות זו(. 

 

נותן השירות מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8

 ימים ממועד ההתקשרות.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זהו .9

__________________         

 המצהיר 
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 אישור עו"ד

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

שמספרה  ______________ ת.ז.   נושא   ______________________  ,_________

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

 אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר   - 2 נספח ב'

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

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

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

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

 מציע.  ה

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

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

נו  האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהומסוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

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

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

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

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

 ()ב((."1)5- ()ב( ו1)1בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

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

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

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."   עירייהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

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

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

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

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

זולת  ,  מהם מנהל או עובד אחראי בוהתאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד  

 .ככל שמפורט להלן במפורש

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

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  האשכול

 

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

  האשכול:  י"ע  תבחן היאהרלוונטית, ו

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

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

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

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

 אמת.

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

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

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

ברוב   האשכול  מועצת  לפיהן  להתיר    2/3העיריות,  רשאית  הפנים  שר  ובאישור  מחבריה 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.   היתרהתקשרות ובלבד שה 

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

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר  _____________נושא ת.ז.  שמספרה    ___________ _______________

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

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

                                                    

  _______________________, עו"ד 



 1/2023מכרז פומבי מס' 
 

 61מתוך  21עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

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

 
 

 

 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר  -  3 נספח ב'

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

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

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

 " כ_______________  "המציע)להלן:  מכהן  אני  המציע  (.  להצעת  אחראי  והנני  במציע 

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

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

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 ________________________ תחום העבודה :  

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________ 

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

למציע   .3 מאין  עם  בעקיפין  או  במישרין  הבנה  ו/או  הסדר  בנשתתף  הסכם,  במכרז  וגע  אחר 

או משתתף פוטנציאלי אחר, למעט    אחר במכרזמשתתף  עם  כלשהו  או קשר  ו/להצעתם למכרז  

 לעיל.    2קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

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

ט קבלני  למע,  התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר

 לעיל.    2המשנה אשר צוינו בסעיף 

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

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

 לעיל.   2צוינו בסעיף 

 הגיש הצעות במכרז זה.  לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מל .6
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לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי   .7

 זו. 

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

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

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

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

 . י מכרזיםהשנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומ

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

  . 1988-תשמ"חהההגבלים העסקיים,  

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

         

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר  _____________נושא ת.ז.  שמספרה    ___________ _______________

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

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

                                                    

 ____________________, עו"ד    
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 נספח ב' 4  - מידע אודות המציע 

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

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

   

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

   

   שם המציע: _____________________ .1

     __________ שמות בעלי החברה: ___________ 

   
   :__________________    מספר ח.פ. או עוסק מורשה

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

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

 : )כולל מיקוד(  כתובת המשרד

   ____________________________________________ 

 : __________________   מספר טלפון קווי

 _____   _____:____________טלפון סלולארי

 

 

    _______________________ פקס': 

 : ___________________ (E-MAIL) דוא"ל  כתובת

   
     תחומי עיסוק המציע: .2

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 ת נשוא מכרז זה  ניסיון המציע בעבודו .3

 
היקף כמויות   שם הלקוח  

  שסופקושירותים ה
האב  - )מספר בתי

והיקף הפסולת  
 שטופלה( 

תקופת ביצוע  
העבודות  )יש לציין  

 מועדים מדויקים( 

שם ופרטי איש  
קשר )טלפון  

 ומייל( 

היקף כספי של  
העבודות על פי  

 חשבון סופי מאושר 

     

     

     

     

     

 
 
 
 

על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו 

 להצעת המציע ופירטו את האמור לעיל.  

 
 
 
 
 

  ___________________ 
 חותמת וחתימת המציע       
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 הצעת המציע  – 'גמסמך 

              רשויות נגב מערבי אשכוללכבוד: 

 ____   ___________תאריך:____

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

על   המשפיעים  האחרים  הגורמים  וכל  ההסכם  העבודותתנאי  ידועים    כלל  המכרז  נשוא 

   .שתפורט להלן ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי 

   י מצהיר בזאת כי:אנ .2

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

לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות   אהנני מסוגל מכל בחינה שהיצעתי. נשוא ה

 .  פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם-על

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

העבודות של  לביצוען  הנוגעים  הפרטים  כל  ה  שערכתי,  והאפשרויות    צעתינשוא 

וכ לביצוען ביצוע  ,  על  המשפיעים  האחרים  והגורמים  התנאים  הדרישות,  ל 

ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי    צעתינשוא הוההתחייבויות  הדרישות  

   את הצעתי.

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

הפיזיים  ציוד והאמצעים  ה ות כח האדם, כלי הרכב,  ההסכמים הנדרשים, כל כמ 

הצעתי זו,  מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  -הדרושים על והדיגיטליים  

במסמכי   המפורטים  ובמועדים  המכרז  שבמסמכי  ולתנאים  לדרישות  בהתאם 

  המכרז ובהסכם.

על  .ד הנדרשות  הדרישות  בכל  אעמוד  כי  מתחייב  ל-הנני  תקן  ו/או  דין  כל  צורך  פי 

נשוא  כלל  וביצוע    השירותיםאספקת   בטיחות  הצעתיהעבודות  דרישות  לרבות   ,

והעסקת  ,  1987-פי חוק שכר מינימום התשמ"ז- וגהות בעבודה, תשלום לעובדיי על

בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או    עובדים בוגרים

   .תרי עבודה חוקייםעובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם הי

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

   . להגשת ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז

על .ו שהוצעה  המחיר  כל    ידי- הצעת  בין  שירותעבור  ההוצאות  כל  את  כוללת   ,

כלליות ובין  עקיפות,  מיוחדות  ובין  ישירות  בין  וסוג  ,  מין  הכרוכות  מכל  שהוא 
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בפרסום ו/או בהדרכה  הכרוכות  בביצוע השירותים לפי מכרז זה לרבות הוצאות  

בהסברה עובדים/ותה,  ו/או  רכב,  ,  עסקת  כלי  הפעלת  עבודה,  מנהלי  העסקת 

עלהובלה,   ואמצעים  המכרז- ציוד  ותנאי  דרישות  וכי  פי  תשלומים  ,  יחולו  לא 

 .  המכרזם כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא נוספי

הצעתי  ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא   .ז

חלקית,  זו   תבוצענה  וההתחייבויות  הדרישות  אם  ונכון.  מקצועי  ובאורח  כראוי 

הדרישות   בגין  לי  המשולמת  מהתמורה  ולקזז  להפחית  האשכול  רשאי 

   להסכם. 4ד'ויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי כמפורט במפרט נספח וההתחייב 

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

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

 .  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרזימי עבודה  7

ימי    7  וזאת תוך( כמפורט בהסכם המצורף,  1להמציא ערבות ביצוע )נספח ד/ .2

 .  מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז עבודה 

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

,  והצעתי זו  הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז .ט

לאחר  ולפי סדר הזמנות העבודה שינפיק האשכול,    ידי האשכול-שייקבע עלבמועד  

 במסמכי המכרז ונספחיו.  ביצוע התחייבויותיי הקבועות 

ימים ממועד    14  -ממיפוי, הסברה וחלוקה לא יאוחר   ,הספק יתחיל בביצוע פעולות .י

. אלא אם צוין מועד מאוחר יותר בהזמנת העבודה   אישור התוכנית על ידי האשכול

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

הצעתי  שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  

   עם מציע אחר. להתקשריהא רשאי והאשכול   זו
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 צעת המחיר ה

 לעיל, הצעת המציע הינה כדלקמן:  2התחייבויותיי בסעיף  בעבור  .3

מס"ד 

 מוצר

מחיר מקסימום   סוג השירות 

לשירות כולל  

מע"מ וכולל דמי  

  5%ניהול של  

 לאשכול  

המחיר המוצע  

ליחידה  

במספרים 

ובמילים כולל  

מע"מ ודמי 

 5%ניהול של  

 לאשכול 

משקל  

ההצעה  

בבחינה  

 הסופית 

ובכלל זאת ניהול וליווי התהליך    .1

תהליך המיפוי, כתיבת וביצוע 

לחודש   תכנית הסברה ופרסום

   חודשים(  6)וסה"כ 

226,500  40% 

 -חלוקת וליווי התהליך כמפורט  .2

 קומפוסטר ביתי  

73  35% 

 –חלוקת וליווי התהליך כמפורט   .3

 קומפוסטר יישובי  

300  10% 

חלוקת וליווי התהליך כמפורט   .4

 קומפוסטר בבית עסק   –

300  15% 

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

 יספק האשכול חשבונית. 

כולל    שירותכולל מע"מ עולה על מחיר המקסימום ללשירות    ידוע לי כי אם המחיר המוצע .5

 מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.   שירות מע"מ, הצעת המחיר ל

בין המחיר המוצע במספרים לבין המחיר   .6 זה,  חוסר התאמה במסמך  כי במצב של  לי  ידוע 

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

הצעי  אנ .7 כי  בשמו    תימצהיר  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה 

פי דין או  -ל הצעה זו, וכי אין כל מניעה עלזכאי לחתום בשם התאגיד ע   ימוגשת ההצעה, כי אנ

  על הצעה זו .  יהסכם לחתימת
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  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ה באי ולרא

                       _________________      _______________  

 חתימת המציע              תאריך  

 _____________ ':מס' הזיהוי: _____________ טל____________________ שם המציע:  

 __________ _____':פקס_______   ____________________ :כתובת המציע 

 _____________________  : קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

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

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

________ ,  וההצעה   -ו ,  ___________________ ת.ז.    ___ ______ ____ה"ה 

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

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

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

 

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה         תאריך  
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   הסכם – מסמך ד' 

 ____ , ביום ____ בתאריך _____ בשנת בנתיבותשנערך ונחתם 

 בין:    רשויות נגב מערבי  אשכול 

    נתיבות    8רח' יוסף סמלו 

     מצד אחד;                                                                        "(האשכוללהלן: ")

  

 לבין:   __________________________   שם: 

       _______________________ ח.פ. /ת.ז 

        ________________________ כתובת: 

         ________________________ טלפון: 

    פקס: _________________________   

    מצד שני;                                                                            "(הספקלהלן: " ) 

  

הסברה,   ,ניהוללמתן שירותי  הצעות  ן  הזמי  1/2023  והאשכול, במסגרת מכרז פומבי מס' הואיל:

פרסום הטמעה וליווי תפעולי עבור פרויקט חלוקת והפעלת קומפוסטרים על ידי תושבים, 

 ; ושירותים נוספים שיפורטו להלןמוסדות ציבור ועסקים ברשויות אשכול הנגב המערבי  

לאספקת  ה  הצע  אשכולוהואיל: והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו, הגיש ל

 , בהתאם להסכם זה ותנאיו;  שירותים נוספים שיפורטו להלן

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

 נשוא המכרז.   השירותהעבודה כאחד הספקים הזוכים במכרז עבור 

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

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

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

   רשויות האשכול;להגנת הסביבה והשתתפות עצמית של 

לו   ידוע  כי  ו/או את  שוהואיל: והספק מצהיר  כדי לחייב את האשכול  אין בחתימת הסכם עמו 

רשויות האשכול לבצע את העבודות באמצעותו בכלל או בהיקף כלשהו, והוא מתחייב כי  

לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול במקרה 

 ו ממנו ביצוע עבודות כלשהן.  בו לא נדרש

 והואיל: וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  

  אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1

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

  והיקף ההתקשרות מהות ההסכם .2

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

  בפרט. 4ד' שבנספח דרישותולמפרט ה

הזוכה  לאחר   הספק  הזמנת  בחירת  לו  יעביר  האשכול  ונספחיו,  המכרז  בהוראות  כמפורט 

 עבודה חתומה.  

כאמור, אין בחתימת הסכם זה עם הספק, כדי לחייב את האשכול ו/או רשויות האשכול לקבל  

שירותים ממנו. האשכול ו/או רשויות האשכול יהיו רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת  

נפרדים או   לתוצאות  השירותים, לרבות מכרזים  וכיו"ב, בתשומת לב  הליכי הצעות מחיר 

  המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל שיחול בעתיד. 

 הגדרות .3

  הסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:ב

 "המכרז" 1/2023 מכרז פומבי מס'

   "האשכול"   רשויות נגב מערבי אשכול

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

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

"תחום 

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

 שדות נגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב.  

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

 כול. אשב הרשויות המקומיות שתצטרפנה כחברות 

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

   שייה. ותע

 "מנהל" .  ם האשכולהוסמך מטעש  מימנכ"ל האשכול ו/או 

אדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י האשכול, לפקח על ביצוע עבודות הספק או  

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

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

 להשתמש באותה סמכות או לעשות הפעולה.  

 "מפקח"

העבודות   ביצוע  את  עצמם  על  המקבלים  המשפטית  הישות  או  האדם 

כמוגדר   הספק  של  נציגיו  לרבות  ונספחיו  להסכם  ההסכם  בהתאם  בגוף 

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

 האשכול.  

 "הספק"

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

,   4ב'-ו,  3, ב'2, ב'1הוראות למשתתפים על נספחיו ב'  –למכרז, מסמך ב'  

  5ד'  -ו,  4, ד'3, ד'2, ד'   1ד'  נספחיול  ומסמך ד' ע,  הצעת מציע  –  'מסמך ג

ידי הצדדים, לרבות הצעת מחירים ומסמכים שצירף המציע  - החתומים על

 להצעתו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

 "ההסכם"

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

 הסכם זה ונספחיו.  

 "תמורה"

 /"המוצרים .  4בנספח ד' דרישותמהסוג המפורט לעיל, העונה על המיפרט ההשירותים 

 "השירותים

 הצהרת הספק   .4

   הספק מצהיר ומאשר:

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

ברשויות אשכול נגב מערבי   והכלולים בהם ידועים וברורים לו לאשורם, כי סייר  
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והוא מכיר את כל המקומות והאתרים ואת דרכי הגישה אליהם, בהם הוא נדרש  

 לבצע את העבודות נשוא הסכם זה. 

בעל  כי   .4.2 ושירותיםניסיון באספקת  הוא  זה  המוצרים  הוא ערוך  נשוא הסכם  כי   ,

לכך מעבר  ואף  המתבקש  בהיקף  השירותים  את  מוהוא    לביצוע  לבצע  תחייב 

   העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם.

  דרישות כי המוצרים והשירותים אשר יסופקו על ידו עומדים בתקנים ובמפרט ה .4.3

המתבקשים בהוראות המכרז והסכם זה והספק מחזיק בכל האסמכתאות לכך  

 והוא מתחייב להציגם בכל עת, עם דרישת האשכול.  

כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת השירותים ממנו והוא לא יעלה כל טענה   .4.4

ד האשכול ו/או רשויות האשכול ככל שלא יועברו אליו פניות ו/או  ו/או דרישה כנג

 הזמנות לביצוע עבודות כלשהן. 

 קופת ההתקשרותת .5

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

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

 אחת, כולן או חלקן, עפ"י תנאי ההסכם. 

יום    14מסר האשכול הודעה לספק על הארכת החוזה, ימציא הספק לאשכול תוך   .5.2

מה  מיום הודעת האשכול, את כל המסמכים אשר יחולו בתקופה המוארכת בהתא

 לרבות הערבויות המתבקשות.  

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

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

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

   השירותים המבוקשים .6

פוטנציאל   .6.1 להשיג  מיפוי  ניתן  בהם  מוקדים  איתור  ובמיוחד,  ברשויות  החלוקה 

הצלחה בטווח הקצר ובכלל זאת עסקים כגון גני אירועים, מוסדות ציבור ובכלל  

 זאת בתי ספר וגני ילדים וכיוב'.  

של  וקבוצתי  הכנת תכנית יישומית לפרסום הסברה, חלוקה, הפעלה וליווי אישי   .6.2

הקומפוסטרים וכן,    מפעילי  להצלחה  הזדמנויות  זיהוי  כך,  בעלי  זיהוי  ובתוך 

 עסקים מייצרי פסולת אורגנית המוכנים לקחת חלק בתהליך.  
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ל .6.3 התושבים  לרתימת  פרסומי  הליך  הביצוע  כן  קומפוסטר  רכישת  כמו  והפעלתו 

 התאמת סוג הקומפוסטר למעוניינים בדרכים שונות.  

הקומפוסטרים   .6.4 בסי המסובסדים  חלוקת  המקומיות  למעוניינים  הרשויות  וע 

 והאשכול.  

הסברה אודות תפעול הקומפוסטר בדרכים שונות ובקרב  תמרוץ וביצוע פעולות   .6.5

 קהלים שונים בשעות שונות במהלך היום והערב.  

לייעוץ וליווי הקהילה שתצטרף לתהליך ובכלל זאת טיפול    תמיכה  הפעלת מוקד   .6.6

לפוני, אלקטרוני במייל ומערך  בבעיות תפעוליות, מתן מענה מקצועי וליווי אישי )ט

 סלולארי(.  

 ביצוע הדרכות "בבית הלקוח" לתפעול הקומפוסטר במידת הצורך.   .6.7

זה   .6.8 ובכלל  ניטור הצלחת הפרוייקט  ותיעוד לצורך  ביצוע פעולות מדידה, הערכה 

הגורמים   אצל  הקומפוסטציה  לתהליך  הנכנסות  האורגנית  הפסולת  כמויות 

 השונים.  

גיוס תושבים  ייזום והפעלת אירועים .6.9 , מוסדות  קהילתיים מסוגים שונים לצורך 

 נוספים להליך וכן שימור אלה שהצטרפו לתהליך.   ועסקים

 .המצורף להסכם זה 4נספח ד/ – דרישותכל זאת בהתאם למפרט הו

 ומועד אספקת השירותים התמורה .7

הזמנת העבודה,  פי  -לם האשכול לספק עלבתמורה לאספקת השירותים לעיל, יש .7.1

 דמי ניהול לאשכול.    5%, בניכוי  בפועל אשכולשסיפק הספק ל שירותיםלבהתאם 

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

הוצאות הספק, ולא תהא צמודה למדד כלשהוא ולא תישא ריבית כלשהי, מכל  

 סיבה שהיא. 

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

אספקת   כולל  והינו  להלן,  בטבלה  כמפורט  למפרט  שירות  הבמכרז  העונה 

 .   4נספח ד' -  דרישותה
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 עפ"י ההצעה הזוכה  - טבלת מחירים

לפי   )₪( שירותמחיר ל השירות  מס"ד  

 ההצעה הזוכה כולל מע"מ 

 )מסמך ג'(  

1.  
ניהול וליווי התהליך ובכלל זאת תהליך המיפוי,  

ופרסום הסברה  תכנית  וביצוע  לחודש    כתיבת 

   חודשים(  6)וסה"כ 

 

2.  
כמפורט התהליך  וליווי  קומפוסטר    -חלוקת 

 ביתי  

 

3.  
כמפורט   התהליך  וליווי  קומפוסטר    –חלוקת 

 יישובי  

 

4.  
כמפורט   התהליך  וליווי  קומפוסטר    –חלוקת 

 בבית עסק  

 

וככל ש .7.2 רק לאחר  המכרז,  בהוראות  הזמנ  יעבירהאשכול  כאמור  עבודהלספק    ת 

הספק יבצע  תכלול את סוג השירותים המבוקשים   אשר    –המנכ"ל  חתומה על ידי  

ללא הזמנה חתומה בחתימת    שירותיםאספקת  .  את השירותים נשוא הסכם זה

תתבצע לפי סדר הזמנות העבודה שיוציא  שירותים אספקת ה .תכובדלא כ"ל המנ

 . האשכול לספק הזוכה

הסביבההתמורה להגנת  המשרד  ע"י  תמומן  לזוכה,  תשולם  אשר  והרשויות    , 

 החברות באשכול הרשויות.  

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

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

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

ה .7.3 היום  חודש,    10-עד  לתשלוםבכל  יגיש  בהתאם    הספק  מקור  מס  חשבונית 

 . , בהתאם להזמנת העבודהשסיפק בחודש שקדם להוצאת החשבונית לשירותים

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

 יום ממועד הגשת החשבונית.   10בפועל, תוך 
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שבונית  יום ממועד קבלת הח  45האשכול ישלם לספק תמורה בתנאים של שוטף +  

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

לא    המנהל  הגורם  ידי  על  החשבון  אישור  טרם  שהוגשה  מס  חשבונית  כי  יובהר 

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

על ידי הספק לאשכול.    יום מיום שליחת החשבון  15-המנהל של האשכול וזאת עד ל

 זאת בכפוף לקבלת המימון בפועל מהמשרד להגנת הסביבה כאמור.  

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

 התשלום שלא תלוי באשכול אלא במימון החיצוני.  

 חתום.   )פרטי חשבון( 6עם החתימה על הסכם זה, הספק ימציא נספח ד/ .7.4

האשכול וחשבונותיו ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלום ששולמו  ספרי   .7.5

 לספק ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.  

  ערבות ביצוע .8

ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה מהאשכול,    7עם ההכרזה על הזכייה ותוך  .8.1

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

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

הביצוע" )להלן: תחולערבות  הערבות  הוצאת  עלות  הערבות    "(.  הספק.  על 

שקלים חדשים(  והיא  חמישים אלף     )ובמילים:₪    50,000  הבנקאית תהיה בסך של

 תהיה צמודה למדד הידוע באותה עת.  

חתימת הסכם זה   ממועד    חודשים  12  תעמוד בתוקפה לתקופה שלהביצוע  ערבות   .8.2

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

את   .8.3 לצמצם  ו/או  הערבות  תוקף  את  להאריך  הזכות  את  לעצמו  שומר  האשכול 

 . היקפה בהתאם לרכישות שנעשו בפועל

 ידרוש האשכול פירעונן.   –לא חודשו הערבויות  .8.4

לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של  יהא רשאי    האשכול .8.5

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

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

  הסכם זה והספק מסכים לכך.

אחר שיעמדו לרשות האשכול עקב  אמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד  ה

  ובגין ההפרה.
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ת  והבנקאי הערבויות  למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן   .8.6

  תחולנה על הספק בלבד.ן ו/או בחידוש

   אי מילוי התחייבויות .9

הפסיק כל עבודה אחרת מכל סיבה שהיא ובלי לפגוע ולגרוע    ספקבכל מקרה שה .9.1

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

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

אספקת   את  הסכמת    השירותיםהפסיק  וללא  אישור  ללא  אחרת  עבודה  כל  או 

   מראש ובכתב. ולהאשכ

האשכול על פי הסכם זה ועל פי כל    לעיל, כדי לפגוע בזכויות  9.1ין באמור בס"ק  א .9.2

  דין.

  ביטוח .10

ו/או .10.1 מערבי  נגב  יישובי  אשכול  יקרא:  )ביטוח(  זה  בסעיף  ערים    המזמין  איגוד 

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

  - לאשכול ו/או מדינת ישראל  ו/או גופים קשורים    מהאשכולמי שמקבל שירותים  

 . המשרד להגנת הסביבה

לנזקים להם הוא  -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .10.2 זה ומאחריותו  פי הסכם 

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

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח   .10.3

הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין  

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

 פי הסכם זה. 

כלפי   .10.4 דרישה  או  בטענה  יבוא  שלא  מטעמו  מי  ובשם  בשמו  בזה  מצהיר  הספק 

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

 שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

ת ובאישור  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסו .10.5

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

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

ביטוחים   לקבוע  יהיה  הספק  על  לביטוח.  העומד  הסיכון  וגודל  להיקף  מטעמו 

וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד 

 שלישי. 
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צמצם את  לא נועד ל   זהבהסכם    מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום .10.6

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

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

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי    הספק קיום ביטוחים. על  

 .שמן בביטוחיו ללא הסתייגויותביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליי

ו/או את   .10.7 זכויותיו  פוליסות הביטוח באופן המפקיע את  הפר הספק את הוראות 

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

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

 ין והבאים מטעמו כל טענה כאמור.מלהעלות כלפי המזמ

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם   .10.8

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

ההסכם,    14 .10.9 על  המזמין  לחתימת  וכתנאי  ההסכם  על  החתימה  לפני  עבודה  ימי 

ואת   הביטוחים  קיום  אישור  את  למזמין  הספק  נכללים    הפוליסותימציא  בהן 

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

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ו/או    14 .10.10 קיום הביטוחים  באישור  הנקובה  תום תקופת הביטוח  לפני  עבודה  ימי 

מתוארכי כשהם  שוב  אותם  למזמין  הספק  ימציא  ביטוח  בפוליסות,  לתקופת  ם 

 נוספת. 

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל,   .10.11

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

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

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

 וטיבו של הביטוח. 

קיום   .10.12 אישור  את  לבדוק  רשאי  יהיה  המזמין  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מוצהר 

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

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

 פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות   .10.13

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

 סודי וכיו"ב. 
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לשנות או לתקן  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהספק   .10.14

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

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

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

ב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכו .10.15

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

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים   .10.16

 הפוליסה.   בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או   .10.17

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

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

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

 נזק בזדון לספק. 

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח   .10.18

   .אחריות מעבידים

פוליסות לביטוח כלי רכב מתנייע וממונע אחר    ספק , יסדיר הלעיל  לביטוחים  בנוסף  .10.19

 אשר ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה. 

העצמיות   .10.20 וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולנה:  הפוליסות  כל 

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

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

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

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

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

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

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

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

 הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.

תביעות   .10.21 בגין:  ביטוחי  כיסוי  שלישי תכלול  צד  סיכוני  לביטוח אחריות  הפוליסה 

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

הפקודה   פי  על  ביטוח  בהסדרת  חייב  שאינו  ברכב  שימוש  עובדיו.  כלפי  לאומי 
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בב רכוש  כולל  רכוש  בכל  פגיעה  מנועי.  רכב  כל  הלביטוח  שימוש  מזמיןעלות   .

 .במכשירי הרמה

 הרחבי שיפוי: .10.22

הרחבת שיפוי לטובת המזמין    תכלול, אחריות כלפי צד שלישי ההפוליס .10.22.1

סעיף    ובגין אחריות ותכלול  של הספק  מחדל  ו/או  טעות  ו/או  למעשה 

"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל  

 אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

באם תחשב כמעביד    מזמיןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .10.22.2

 של עובדי הספק. 

לתובע ולתקופת הביטוח  גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו   .10.23

₪. ביטוח אחריות מעבידים    6,000,000  –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 ,כפי הפוליסה של הספק.  

הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי   .10.24

 הביטוחי. 

ו/או   .10.25 הספק  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הספק  שלדעת  לערוך  ככל 

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

 כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם,   .10.26

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

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

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

 ותקנותיו. 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע   .10.27

הירות הנכללות בפוליסות  בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והז

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

 הצורך. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק   .10.28

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

כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן  בזאת במפורש,  
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כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור  

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

   הסכם.הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה  .10.29

   אחריות לנזק .11

לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם  בלעדית  הספק בלבד יהיה אחראי   .11.1

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

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

- תהיה עלו/או אם    אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המנהל במהלך העבודה .11.2

  24-לא יאוחר מ ליקויים  די הספק פגיעה בתשתיות, הספק מתחייב לתקן את הי

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

ממועד  שעות    3-מ  יאוחר   א לשפכים, יתקן הספק את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי  

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

ולחייב את הספק במלוא    ו ידי מי מטעמ-או על  ויד -האשכול לתקן את הנזק/ים על

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

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

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

 ובנוסף יחויב בפיצוי לפי הוראות הסכם זה.

יתר על כן, הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את האשכול/ הרשויות בגין כל נזק   .11.3

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

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

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

 העבודות. 

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

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

מאת הספק בהתאם להסכם זה, ניתן    אשכולמוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע ל .11.4

ערבות   ומכל  לספק  לשלמו  האשכול  שעל  אחר  סכום  מכל  או  מהתמורה  לקזזו 

  שניתנה בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.

לשלם לספק, כל סכום  ו  לקזז מהסכומים שיהיה עלי  יהא רשאיוסכם כי האשכול  מ .11.5

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



 1/2023מכרז פומבי מס' 
 

 61מתוך  41עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

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

 
 

 

  רישיונות והיתרים .12

הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא, לצורך ביצוע   .12.1

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

עבודה שלביצועה יש צורך רישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק  ב .12.2

  על רישיון כאמור.הינו ברק מי שרשום ש

   מילוי הוראות ומניעת רעש .13

דין   .13.1 כל  הוראות  פי  על  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  את  למלא  מתחייב  הספק 

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

העזר   וחוקי  הסביבה  איכות  ודיני  הנחיות  התעבורה,  תקנות  בטיחות  הוראות 

   העירוניים.

ספק מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש  ה .13.2

  שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

ובא לידיעת המציעים כי במהלך ביצוע השירותים עפ"י ההסכם, תתכנה הפרעות  מ .13.3

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

המ הגורם  כנגד  עליו  במשטרה  כן  כמו  העבודה.  של  רציף  להמשך  ולדאוג  פריע 

   להבטיח את המשך העבודה בכל דרך שהיא.

מנהל ו/או המפקח יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות, אם הספק לא ימלא  ה .13.4

   ולחייב את הספק בכל הנזקים.פרק זה, אחר הוראות 

  אי קיום יחסי עובד מעביד .14

לגבי   .14.1 הינם  ועובדיו  מורשיו  הספק,  כי  מפורשות  הצדדים  בין  ומוצהר  מוסכם 

עובד   יחסי  לבינם  האשכול  בין  נקשרים  ואין  עצמאי,  קבלן  של  בגדר  האשכול 

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

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

פורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות  מוסכם בזה מ .14.2

לא   האשכול  ופועליו.  לעובדיו  ונוהג  דין  כל  פי  על  או  יהמגיעות  בכל תשלום  שא 

   הטבה.
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המשתלם  יחויב   .14.3 למועסקיו,  ו/או  לעובדיו  ו/או  לספק  כלשהו  בתשלום  האשכול 

חויב כאמור לרבות  י כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה הספק את האשכול בכל סכום בו  

  הוצאת משפט ושכר טרחת עו"ד.

 איסור העברת זכויות וחובות  .15

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

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

קיבל   כן  ידי  אם  על  חתומה  האשכול,  מאת  ובכתב  מפורשת  מראש,    מנכ"להסכמה 

  האשכול.

 פיצויים  .16

ישלהס .16.1 בגי   םמוסכמי  םפיצויי   אשכולל  םפק  מקרה,  לכל  של  ן  מראש,  ביצוע  אי 

ביצוע לקוי של עבודה    ןונספחיו או בגי   םלדרישות ההסכ  םהתאב נדרשת    עבודה

 :  ןכמפורט להל

   

   םסכו

 בש"ח 

 הנושא /  הליקוי   

 ליחידה לכל מקרה םפיצוי מוסכ

מס' 
 סידורי  

לכל    1,000  ₪

 יום עיכוב  

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

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

 הטלת סגר ו/או הכרזת מצב מיוחד בעורף( 

1  

לכל  50    ₪

 יחידה 

 כנדרש, במועד שנקבע    ההצב ה םבמקו קומפוסטרהאי פיזור והצבת 
2  

לכל    300  ₪

שלא   בקשה 

 ניתן לה מענה  

תמיכה   מתן  בהפעלת  דיגיטלית/  אי  עסק  מוסד  לתושב/  פיזית   / טלפונית 

 הקומפוסטר וכיוב' 

3  

₪ לכל    3,000עד  

אירוע      

 מהתמורה 

 שאינה מוגדרת בטבלה זו.    םהפרה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכ
4  
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לכל    1,000  ₪

 אירוע 

 אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח  
5  

לכל    500  ₪

 אירוע 

ע"י הספק לאשכול על כל נזק שנגרם במהלך אספקה    -תוך שעה     -אי דיווח ישיר  

 ו/או הצבה, ו/או איסוף של המוצר מכל סוג שהוא  

6  

זה, את    ם המגיע לספק לפי הסכ  אכל שהו  םלקזז ולנכות מסכו  יהא רשאי אשכול  ה .16.2

שלדעת    םלעיל, ו/או כל סכו  בס"ק  םמראש המפורטי  ם המוסכמי  םהפיצויי  םסכו

, זאת מבלי  ןאו עפ"י די  םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ   אשכולהמנהל מגיע מהספק ל

 .   ןאו על פי די  םהאשכול על פי ההסכ זכאיו  לפגוע בכל סעד או תרופה ל

 .   ןזכאי האשכול ע"פ כל דיו באמור לעיל, כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ל  ןיא .16.3

 מצב חירום .17

 ירום יידרש המציע לקיים את התחייבותיו, במתכונת שתיקבע ע"י האשכול.בעת מצב ח

 סילוק יד הספק  -הפרת ההסכם  .18

  7האשכול רשאי, לאחר מתן הודעה בכתב של    יהאבכל אחד מהמקרים דלהלן   .18.1

בתוך   הבעיות  נפתרו  ו/או  הליקויים  שתוקנו  וללא  שיגור  שעות    48ימים,  מיום 

למשרדו של הספק ולאחר תום המועד שניתן    דואר אלקטרוניההודעה באמצעות  

   ה, לסלק את ידו של הספק ולהשלים או לבצע את העבודות.עלספק בהוד

   ואלה המקרים:

ו/או   (1) בהסכם  הקבוע  מזה  בטיבו  פחות  שרות  המנהל,  לדעת  נותן,  הספק 

מים את דרישות המכרז וההסכם ו/או לרבות ומבלי לפגוע  אאינם תוהמוצרים  

שעות   כל  במהלך  העבודות  את  מבצע  איננו  הספק  לעיל,  האמור  בכלליות 

   העבודה.

לדעת  (2) רצון,  משביע  באופן  בהסכם  כנדרש  העבודות  את  מבצע  אינו    הספק 

   המנהל.

כשספק פושט את הרגל או כשניתן נגדו או נגד יחידיו, אם הספק הוא שותפות,   (3)

  צו קבלת נכסים או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בהליכי פירוק.

מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם בכל   (4)

  וגורם אחר הממונה על נכסי הספק.

מש (5) או  מעביר  מסב,  ההסכםכשהספק  את  או  ,  עבד  לאחר  מקצתו,  או  כולו 

  מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת האשכול בכתב.
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  פק מסתלק מביצוע ההסכם.כשהס (6)

ביצוען   (7) כשאין הספק מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך 

תוך   מציית  להמשיך    24ואינו  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  שעות 

  .בביצוע העבודות

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם   (8)

   ו/או מרמה את האשכול.

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק או אדם אחר בשמו של הספק,   (9)

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר  

  ההסכם.להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע 

לעיל, אין בהם משום ביטול ההסכם  (  2) -( ו1)   18.1  סילוק ידו של הספק לפי ס"ק  .18.2

פרט   ההסכם  לפי  התחייבויותיו  בכל  לעמוד  חייב  יהא  והספק  האשכול,  ידי  על 

כלפי הספק    לא יהא האשכול חייבמנע אותו מלמלא. מאידך  ילהתחייבות שהמנהל  

בכל  יהא חייב  להלן. האשכול לא    18.5-ו  18.4  אלא בהתחייבויות המפורטות בס"ק

   תשלום נוסף או בפיצויים.

ודיע לספק בכתב מהו  י ו  אשכול קבע הי  18.1  במועד סילוק ידו של הספק לפי ס"ק .18.3

לדעת  אשר  התמורה  האמורה    ואומדן  לשעה  עד  העבודות  בביצוע  הספק  זכאי 

ה האשכול.  שקבע    ספקבהודעת  האומדן  על  העולה  סכום  לקבל  זכאי  יהא  לא 

   כול.האש

לספק  יהא האשכול חייב  משעת סילוק ידו של הספק כאמור על ידי האשכול לא   .18.4

סכום כלשהו בקשר להסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי האשכול הוצאות  

ל שנגרמו  נזק  דמי  וכן  ובדיקתה  העבודה  דחייה    אשכולהשלמת  כל  ידי  על 

על ידי הספק וכן פיצויים    אשכולבהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו ל

אחרים כלשהם שהספק חייב בתשלומם. רק אז יהא הספק זכאי לקבל את ההפרש  

לעיל לבין    18.3  שבין אומדן התמורה שהספק זכאי לה על פי החישוב האמור בס"ק 

   י שאושרו על ידי האשכול.סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפ 

על .18.5 שאושרו  כפי  והפיצויים  הנזקים  העבודות,  ביצוע  השלמת  סכום  ידי  - היה 

עולה על אומדן התמורה המגיעה לספק כאמור, יהא  ,  18.3האשכול, כאמור בס"ק  

לגבותו מכל  יהא זכאי  , והאשכול  אשכולהספק חייב בתשלום ההפרש שביניהם ל

הוראות סעיף זה  ת.  אחר  דרך  כל ב  מהספק  ו לגבות  וכן  לספק ו  ממנ  סכום שמגיע

   באות להוסיף על זכויות האשכול לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.
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 ביטול ההסכם  .19

הזכות לבטל את  אשכול  נוסף ומבלי לגרוע מהסעיפים הנקובים לעיל, שמורה ל ב .19.1

 .  לעיל 18ף ההסכם אם ארע אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעי

שלח הודעה על  ת,  לעיל  19.1  חליט האשכול על ביטול ההסכם לפי ס"קי במידה ש .19.2

בדואר   לספק  תוך  אלקטרוני כך  לתוקפו  ייכנס  כאמור  הביטול  מיום    7.  ימים 

   שתשלח ההודעה כאמור.

בוטל ההסכם עקב אחת מן הסיבות המנויות לעיל, לא יהא הספק זכאי לתשלום   .19.3

כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם והאשכול  

השירותים שסיפק )ובתנאי שביצע את כלל הפעילות שנדרש  שלם לספק תמורת  י

ההסכם בניכוי    ידי האשכול ושבוצעו, עד תאריך ביטול-שאושרו על  עבור כל מוצר(

מהביטול כתוצאה  או  עקב  האשכול  הוצאות  זה,  ,  כל  הסכם  להוראות  ובכפוף 

  לרבות זכות הקיזוז.

המציע הכשיר  הא האשכול רשאי להתקשר עם  ילעיל,    19.1  בנוסף לאמור בס"ק .19.4

העבודות לביצוע  ידו  על  שייקבע  אחר  או  ההסכם,    השני  לפגוע  נשוא  ומבלי 

   בזכויותיו המפורטות לעיל. 

ל  .19.5 אשכול,  התקשר האשכול עם ספק אחר כאמור, יישא הספק בהוצאות שנגרמו 

.  ידי האשכול -ימים מיום שיידרש לכך על 10וישלמו תוך  15בתוספת קבועה של %

   האשכול.  מנכ"לידי -יקבע באופן סופי ומוחלט עליסכום ההוצאות  

לעיל,   .19.6 לגרוע מהאמור  ומבלי  רשאי בנוסף  האשכול  ה  יהא  כל תשלום  מגיע  לעכב 

על  וכן לחלט את הערבות שניתנה  על  -לספק  ביצוע ההסכם  ידי הספק להבטחת 

הוצאותי על חשבון  ו/או  לעיל  הפיצוי המוסכם הקבוע  התוספת  וחשבון  לרבות   ,

פי  -על פי דין או על  והקבועה, כאמור לעיל ומבלי לגרוע בכל זכות אחרת הנתונה ל

  ההסכם.

 שונות  .20

זה ממצה את הסכמת   .20.1 שנעשו,  הסכם  או  כלשהם שנמסרו,  ונתונים  לו,  הצדדים 

פה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם  -בכתב או בעל

מצוינים במפורש בהסכם זה, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין  

   וסוג.
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כו  .20.2 יחשבו  לא  פעולה  מנקיטת  הימנעות  או  מחדל  ארכה,  הנחה,  ויתור,  ור  יתוכל 

פי כל דין, אלא אם כן ויתר האשכול  - פי הסכם זה ו/או על-על   והאשכול על זכויותי

 במפורש ובכתב.   ועל זכויותי

כל   .20.3 את  ביצע  עניין,  לפי  וכן,  ההחלטות  כל  את  קיבל  כי  ומאשר  מצהיר  הספק 

פי דין, לשם ההתקשרות בהסכם  -הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על 

 חותמים בשמו על הסכם זה, הוסמכו לכך כדין.  זה, וכי הגורמים ה 

ככל שיהיה כל שינוי במעמדו המשפטי של האשכול, אין בו כדי להשפיע על תנאי   .20.4

   חוזה זה. 

עפ"י הסכם זה יהיו    אשכולבין הצדדים מוסכם כי כל סעד ו/או זכות הנתונים ל  .20.5

 .באשכול לרשויות מקומיות החברות תונים גםנ

יוצא מן הכלל,  סמכות השיפוט הייחודית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא   .20.6

 לבית משפט המחוזי מחוז דרום.  או   בבאר שבע  נתונה לבית משפט השלום

 כתובות והודעות   .21

   כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. .21.1

פי הכתובות דלעיל יחשב  -ידי הצדדים על-ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ .21.2

כדבר דואר רשום    שעות ממועד מסירתו לבית דואר   72כאילו נמסר לתעודתו תוך  

ביד   נמסרה  שיגורה  ב  –אם  במועד  בפקסימיליה  נשלחה  ואם  מסירתה,  מועד 

 בפקסימיליה.  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

                        ______________________________ _______________________ 

 האשכול                                                       הספק         

 ____________ ביום  כי  מאשר  לעיל,  החתומה   _______________ של  עו"ד  הח"מ,  _   __ אני 

כמנהלי   המשמשים   ________________________ ה"ה  בפני  הספק  הופיעו 

  כל ההחלטותבספק  _______________ , וחתמו בפני על הסכם זה וכן, הנני מאשר כי נתקבלו  

  והאישורים הדרושים על פי דין לחתימתו של הסכם זה, וכי חתימתם של ה"ה המפורטים דלעיל 

 .  ספקמחייבת את ה

 עו"ד ___________________________  
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 נספח ד'1 להסכם -  ערבות ביצוע הסכם 

 רשויות נגב מערבי אשכול  לכבוד 

 

 ........................... 'הנדון: ערבות מס

)  50,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך    חמישים אלף שקלים  מילים:  בש"ח 

ידרשו  חדשים אשר   ____________ מתאריך  בסיס  מדד  לצרכן  המחירים  למדד  יוצמדו  אשר   )

 .  1/2023מאת: _______________________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם מכרז  

שנשלחה אלינו במכתב    יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  

מאת   האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או  כלפיכם,  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  שיכולה 

 החייב.  

  

   ._____________ _____ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____________ עד לתאריך

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 דרישה על ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו:   

 

  

  

הבנק/    מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק/חברת הביטוח  סניף  כתובת 

 חברת הביטוח 

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 

   מס' פקס'   מס' טלפון  
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 אישור קיום ביטוחים    - להסכם 2ד'נספח 

 
 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
האישור  

__________: 
: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם  באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה

כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את 
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי  

 .באישור זה מיטיב עם מבקש האישור
 

  גורמים נוספים מבקש האישור מ
  הקשורים למבקש

  וייחשבוהאישור 
 כמבקש האישור 

מעמד מבקש  מ אופי העסקה  מבוטח ה
 האישור 

איגוד ערים   שם: אשכול יישובי נגב מערבי  שם: 
אשכול יישובי נגב  

מערבי ו/או רשויות  
בתחום הטיפול של  

אשכול נגב מערבי ו/או  
מי שמקבל שירותים  

ו/או גופים   מהאשכול 
או  /ו  לאשכולקשורים 

  המשרד - ישראל  מדינת
 הסביבה  להגנת

  שם: 
שירותי ניהול,   מתן 

הסברה, פרסום, הטמעה  

וליווי תפעולי בעבור  

פרויקט חלוקת והפעלת  

על ידי   קומפוסטרים

תושבים, מוסדות ציבור  

ועסקים ברשויות אשכול  

 הנגב המערבי  

 

 
 

מזמין  
 השירותים

 ת.ז./ח.פ.  ח.פ. ח.פ: 

 מען  מען:    מען:  

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  

 סכומי ביטוח או  

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

 גבול אחריות לכלל 
 /פעילות המבוטח
 סכום ביטוח/שווי 

 העבודה 

השתתפות  
עצמית  

)אין חובה  
להציג  
 נתון זה 

כיסויים נוספים   מטבע 
וביטול   בתוקף

 חריגים

 למקרה  לתקופה 
אחריות   – 302 ₪   6,000,000 6,000,000   ביט   צד ג' 

צולבת (למעט בגין  
אחריותו המקצועית  

 )של מבקש האישור
ויתור על   - 309

תחלוף לטובת מבקש  
האישור, למעט בגין  
 . מי שגרם לנזק בזדון

כיסוי    - 315
 לתביעות מל"ל 

מבוטח נוסף    - 321
בגין מעשי או מחדלי  

מבקש    –המבוטח 
 האישור 

ראשוניות   - 328  
רכוש מבקש    - 329

האישור ייחשב כצד ג'  
למעט נזק שנגרם  )

 לרכוש מבוטח או 
שהיה יכול להיות  

מבוטח במסגרת פרק  
 .)הרכוש
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אחריות  
 מעבידים 

ויתור על    - 309 ₪       ביט  
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף    - 319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  

ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד   כפי שמפורסם על ידי רשות שוקג'  הסגורה המפורטת בנספח 
 *)ברשימה הסגורה

 הדרכות/ קורסים/ סדנאות   - 021
 שירותי שיווק, פרסום ומדיה  - 104

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 . השינוי או הביטול 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים   - להסכם 3'דספח נ

תנאי   .1 בעניין  לרבות  העבודה,  לביצוע  הקשור  בכל  דין  כל  הוראות  לקיים  מתחייב  הספק 

ח אדם אחר במהלך ביצוע  והבטיחות והגהות, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כ

  העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח של העבודה  הספק מצהיר   .2

, תקנות הבטיחות בעבודה  1970-תש"ל  (נוסח חדש), פקודות הבטיחות בעבודה  1954- התשי"ד

, תקנות הבטיחות  1997-התשנ"ז  (ציוד מגן אישי), תקנות הבטיחות בעבודה  (עבודות בנייה)

,  וכן כל התקנות והצווים שפורסמו  1988-התשמ"ח ( במקומות עבודהעזרה ראשונה )בעבודה 

לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה  

שמטעמ מי  וכל  האשכול  כנגד  ו/או  נגדו  הדין  ושתוגש  מהוראות  הוראה  כל  הפרת  עקב   ,

  ומהוראות אלה.

ת את הספק, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבו .3

  הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הספק, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל   .4

ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד  

הספק יבצע את העבודות תוך מילוי    ביבה, המשטרה, והאשכול. התחבורה, המשרד להגנת הס

מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים  

  ישראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

מקצועיים   .5 עובדים  ורק  אך  העבודות  בביצוע  להעסיק  בזה  מתחייב  בלבד הספק  ומיומנים 

כן הספק  -שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו

יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק בכפוף לכך,  

   שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

בעבוד  להעסיק  אופן  בשום  רשאי  יהיה  לא  ושאינם  הספק  מתאימים  שאינם  עובדים  ה 

על ומאחריותו  הספק  מחובות  חובה  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  ובהתאם  - מקצועיים  הדין  פי 

להסכם. האשכול רשאי לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים,  

 המוחלט.    ולפי שיקול דעת

הא .6 לכל  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  והרישיונות  הספק  ישורים 

הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות  

כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי  

ונמצא תקין וה וא  או מכשיר הנדרש עבורו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד 
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עברו   אשר  ומקצועיים  מיומנים  עובדים  הנם  אלו  בכלים  שהמשתמשים  ומתחייב  מצהיר 

  הסמכה כחוק.

,  הספק יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש .7

בהתאם להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא  

ויוודא    (רבות נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד'ל)ההסכם,  

  ידי העובדים בציוד זה.- כי נעשה שימוש על

תאונות,   .8 נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  העבודה  בביצוע  מתחייב  הספק 

ו נכון  לאחסון  לדאוג  עליו  יהיה  כן  ולרכוש.  לנפש  אחרים  ונזקים  של  פגיעות  נכון  למיקום 

כן, ידאג הספק להצבת ציוד  -הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו   החומרים,

  כיבוי אש מתאים במקום העבודה.

 הצהרת הספק   

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אותם  

 ואני מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם.  

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את  

 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.  

לב האחריות  וכל האחריות  אני מצהיר שכל  עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  טיחותם, שלמותם 

 לשלמותו 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.  

 אני מצהיר כי כל עובדי, הציוד וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

    

 שם הספק  ______________________   

   

 חותמת וחתימת הספק___________________   
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 בטיחות של הספקצהרת ה 

בזאת  .1 מאשר    _________________ ת.ז   __________________ מטה  החתום  אני 

בחתימת ידי, שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים וכל חומר אחר שנמסר 

על בו  לעיין  שנתבקשתי  ו/או  הבטיחות  -לי  על  הממונה  תדריך  בידי  את  שמעתי  אשכול. 

ב  הבטיחות  על  בשלמותם  ,  אשכולהממונה  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם  הבנתי 

   וברוחם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה 

 אשכול.  ב ו/או חלקם לפני שעברתי את תדריך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים   .2

וא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה  נאותים לביצוע ההתחייבויות נש

להבטיח   מנת  על  לנקוט  ידרשו  בהם  והאמצעים  בה  הכרוכים  הסיכונים  לבצע,  שעליהם 

  תנאי בטיחות נאותים.במניעת הסיכונים וביצוע העבודות 

בביצוע   .3 נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת  האשכול  שמייחס  העליונה  לחשיבות  מודע  הנני 

ומתן דגש משמעותי לנושאי    העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך,

בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

   ו/או לרכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם האשכול.

כם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הס  .4

נוסח  )ופקודת הבטיחות בעבודה  ,  1954  -להוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד

  פיהם.-, והתקנות על1970- התש"ל (חדש

  

 שם מקבל התדריך: _____________________  חתימה:_________________ ___  

אחר)תיאורו   או  שותפות  חברה,  לפרט:  (  אדם,     ________________ נא 

 _________  _____ח.פ__/.זת
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 הוראות הממונה על הבטיחות/  אישור

הבטיחות   .1 על  הממונה   ,_______________ מר  הספק  באשכולאני,  כי  מאשר   ,

הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות וכי איני מתנגד לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא 

הזמן בו נקבתי את ההנחיות המפורטות  כן הוריתי לספק לבצע בפרק  -כמו   המכרז.

            להלן:

 ____________________________________________________________ 

 לחילופין:  

הבטיחות   .2 על  הממונה   ,_______________ מר  הספק  באשכולאני,  כי  מאשר   ,

  הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הוראות לביצוע.

את הוראות הבטיחות לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל להתחיל  על הספק לבצע  

  בביצוע העבודות נשוא המכרז דנן.  

 

תאריך:_____________________           

    

 ימה:_____________________    חת
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   דרישותמפרט   - להסכם 4ד'נספח 

הסברה, פרסום הטמעה וליווי תפעולי עבור פרויקט חלוקת והפעלת  ניהול, שירותי  

 קומפוסטרים על ידי תושבים, מוסדות ציבור ועסקים ברשויות אשכול הנגב המערבי 

 רקע .א

במקור ובמסגרת זו,  האורגנית  תהליכי הפרדת הפסולת    אשכול נגב מערבי מבקש להטמיע

ציבור   מוסדות  עבור תושבים,  קומפוסטרים  רכש  יסבסד  להגנת הסביבה  בסיוע המשרד 

 ועסקים בישובי האשכול.  

על ידי התושבים ושימוש בקומפוסטרים יאפשר הפחתת  האורגנית  תהליך הפרדת הפסולת  

ים והפחתת המשאב  למשאבהאורגנית  הפיכת הפסולת  ,  כמות הפסולת המועברית להטמנה

 הכספיים המושקעים נכון להיום בהטמנת הפסולת.  

 מטרה .ב

יולי  והמת  מטרת המהלך גורמים שונים    3,500הינו הכנסת לפחות    2023קצב עד לחודש 

קומפוסטר והפעלת  האשכול  : לרכש  ביישובי  ועסקים  ציבור  מוסדות  וכן    תושבים, 

   פסולת.   יבתהליך כמפריד  םלשימור

מבקש זה  שירות  האשכול    במכרז  ו  לקבל  הטמעה  יישום,  לניהול,  בקרב כולל  הסברה 

ושימורם  בתהליך  הצלחה  שייצרו  בגורמים  התמקדות  תוך  הנ"ל,  המוזכרים  הגורמים 

 כמפרידי פסולת.  

 מרכיבי ההצעה  .ג

 על ההצעה לכלול את המרכיבים הבאים: 

 החברה  פרופיל .1

וניסיונה   .1.1 העיסקי שלה  בהצעה, הפרופיל  ו/הגורמים המעורבים  הצגת החברה 

 המקצועי בתחום הובלת נשוא המכרז תוך הוכחת עמידה בתנאי הסף.  

סקירה של ניסיון החברה ובהטמעה ברשויות מקומיות בנושאי פסולת ומחזור   .1.2

 בצרוף המלצות.  

להובלת   .1.3 החברה  מטעם  המוצע  הפרויקט  מנהל  של  המקצועי  הניסיון  הצגת 

 הפרויקט ביישובי האשכול.   

הם:  יהצגת הניסיון המקצועי של היועצים המתבקשים במסגרת מכרז זה ובינ  .1.4

וההדרכה לשימוש בקומפוסטרים    היועץ שילווה מטעם החברה את הפרויקט

הלקוח" ו"בבית  טלפוני  מענה  החי וייתן  היועץ  הפרסום    -נוכי,  יועץ  סביבתי, 

 והשיווק וכיוב'.  
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רשויות / גופים לפחות, בעבור פרויקטים שבוצעו    2  - הצגת המלצות לחברה מ .1.5

 בשטחם בתחומי המכרז.  

 הצגת ניסיון החברה בתחום המשוב על תהליכי הטמעה והדרכה בקרב תושבים.  .1.6

 אדם  כוח מצבת .2

שילווה את מתן השירותים ויהיה בקשר שוטף    מנהל פרוייקטל המציע למנות  ע .2.1

עם   האשכולהומתמיד  ורשויות  ובדואר  אשכול  טלפוניות  לפניות  זמין  יהיה   .

בניהול    אלקטרוני מוכח  ניסיון  בעל  בגיר  יהיה  מנהל הפרוייקט  שיידרש.  ככל 

 .  שנים 3פרויקטים לוגיסטיים בהיקף נשוא המכרז של 

המקע .2.2 האדם  כוח  הרכב  את  לפרט  המציע  לביצוע  ל  לרשותו  העומד     צועי, 

והכשרה כישורים  ניסיון,  ותק,  מקצועות,  סוגי  לפי  זה     השירותים,  )ובכלל 

 (. 1.4היועצים המקצועיים המפורטים בסעיף 

יועץ בעל ניסיון מוכח גם    ובמסגרת כוח האדם שיקצה המציע לפרוייקט, יכלל .2.3

זרמים לשני  ההפרדה  קומפוסטרים   בתחום  החינוך והפעלת  בתחום  יועץ   ,

יועץ הסביבתי, בעל ניסיון מוכח בהטעמת יוזמות חינוכיות והדרכה בתחום,  

ייעוץ בנושא  מומחה למדעי ההתנהגות בעל ניסיון בתחום ההסברה , שיעניק 

בקרב במקור  הפסולת  הפרדת  תהליך  של  והטמעה  החדרה  שימור,    פעולות 

לאיתו  מומחה  יהיה  היועץ  העסקים.  ובעלי  התנגדויות  התושבים  והסרת  ר 

יועץ מומחה בתחום השיווק וכן  וחסמים. היועץ יהיה בעל ניסיון מוכח בתחום  

הסברה  והפרסום   באמצעות  מורכבים  תהליכים  בהנעת  מוכח  ניסיון  בעל 

 פרטנית 

  אדם כוח על דגשיושם    לביצוע הפרוייקט במסגרת כוח אדם שיקצה המציע   .2.4

יושם במידת האפשר. כמו כן דגש  שובי האשכול,  י מקרב י  וסטודנטים מקומי

 לכל הפחות עברית וערבית.   -על דוברי שפותדגש 

לשאת בכל תשלום שהוא חייב בתשלומו, לפי כל דין      התחייבות הספק יצרף   .2.5

כמעסיק, בעד כל עובד שיועסק על ידו בביצוע העבודה וכן לבצע כל ניכוי שיש  

עובדי ומשכר  משכרו  דין  כל  פי  על  תחול  לבצע  בלבד  עליו  כי  מצהיר  והוא  ו 

האחריות לתשלום המיסים ו/או תשלומי חובה וכן תשלומים סוציאליים, אשר  

 הוא חייב לשלמם כמעסיק בהתאם לכל דין ונוהג. 

 

 למען הסר ספק, התנאים דלעיל הינם מצטברים. 

 

כוללני המותאם למטרות וליעדים    האסטרטגי המהלך תכנוןהצגת    –תוכנית מפורטת   .3

 :נשוא מכרז והסכם זה, לרבות
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בתחום ההפרדה    התהליך  הערכתו  ביצוע,  ניהוללוגיית עקרונות לדופירוט מתו .3.1

זרמים קומפוסטרים  לשני  הנדרשים    והפעלת  הצעדים  כל  פירוט  זה  ובכלל 

פרסום הרצאות  ;)תכנית  עבודה,  לבתים  ;תכנית  כניסות  מוסדות  מספר   ,

 ;קבוצות מיקוד וכיוב'( ;אירועים קהילתיים ;חומרי הדרכה ומשוב ועסקים;

השימוש בקומפוסטרים    לניהול, ביצוע והטמעתלוגיית עקרונות  דו פירוט מתו .3.2

. ובכלל זה פירוט כל הצעדים הנדרשים  והפרדת הפסולת האורגנית לקומפוסטר

הרצאות,   עבודה,  תכנית  פרסום,  תמיכה  )תכנית  קו  "בבית  הפעלת  וייעוץ 

 , אירועים קהילתיים, קבוצות מיקוד וכיוב'( ב, חומרי הדרכה ומשוהלקוח"

עקרונות   .3.3 ומתודולוגיית  והטמעהלמיפויי  ההסברה  פעילות  זה    תכנון  ובכלל 

 התייחסות לאוכלוסיות הבאות: 

 ; תושביםא. 

  ; מוסדות ציבור ברשויות האשכול )בתי ספר, גני ילדים, מרכזי קהילה וכיוב'( .ב

   ;שכונותב ציבוריים  ומוסדות מסחר עסקים מרכזי ג.

  ת:התייחסו תוך התעשייה  אזורי  .ד

 ; מפעלים •

 ;עצמאיים מסחר  בתי •

   .וכיוב'  שמחה אולמות ת, ומסעדו בילוי מרכזי .ה

   .והרכבם ההסברה צוותי של ארגוני נהמב .3.4

  ביצוע פעולות החלוקה  ההסברה וההטמעה וכיוב'.  תהליך .3.5

  ח, בשט התקדמות אחר מעקב לרבותות,  הפעול על ובקרה פיקוח שיטת .3.6

 ת עבודה, קצב חלוקה וכיו"ב.  בתכני  עמידה

שיטת הטיפול בחסמים ובהתנגדויות, בהטמעה והחדרת המהלך בקרב בתי האב   .3.7

 עסקים.וה

, על מאפייניהן השונים )צורת יישוב,  לאוכלוסיותחודית  יהתייחסות י ירוט דרך  פ .3.8

חברתי חתך  גילאית,  חלוקה  משותפת,  לדוגמא-לשון  ועוד(,  אזרחים  כלכלי   :

 ( ובינדוברי  ומעלה(,    65ותיקים  שונות  ערבית,ישפות  עברית,    רוסית   הן: 

 ; עיר למול קיבוץ או יישוב קהילתי ת, חברה בדואיתחרדי חברה ו ,;אמהריתו

והסברה   .3.9 לתמיכה  הטכנולוגי  המערך  הפעלת  ירוק    –שיטת  ,    דיגיטאלימוקד 

 ותשובות.  מערך שאלות סלולרי  מערך

הפעלת   .3.10 הציבורשיטת  שיתוף  מערך  זה,  ובכלל  קהילתיים  תושבים  אירועים   ,

   .וכיוב'

,יטת  ש .3.11 ההערכה  התוצאותהתיעוד,  ועיבוד  הנתונים  אופן  .  הזנת  גם  זה  לצד 

 אבטחת המידע הנאגר.  
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א )תפעול,  בנוש הפעולה צוותי כלל עם וסנכרון ()"גאנט"   הזמנים לוח תכנון .3.12

 פרסום, חינוך(.  

 

ר,  מובהט.  והמפר המכרז בתנאי עמידה  ולשקף מקיפה להיות צריכה כניתוהת  כאמור .4

 עמידה על  מעידה  אינה אשר לפסול הצעה שמצורפת לה תוכנית האשכול רשאי  כי

 . הסף בתנאי

 

 תימחור   .5

על המציע לצרף פירוט התימחור עבור כל אחד מהשלבים ביישום התכנית הנזכרים 

, ובכלל זה, תימחור לכל אחד ממרכיבי התימחור הפנימיים בכל  מסמך הצעת המחירב

 שלב. 

 אופן ביצוע השירותים  .ד

יעביר האשכול רשימה של רשויות האשכול ושמות לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה,   .1

 קשר.  אנשי 

ימים ממועד    14לא יאוחר מתוך  הסברה וחלוקה    , מיפוייתחיל בביצוע פעולות   ספקה .2

 אישור התוכנית על ידי האשכול.  

יבוצעו בין    החלוקה וההסברההעבודה לא תבוצע בימי שבת וחג. מודגש כי שירותי   .3

בערב וביום שישי    21:00השעות הנקובות בתכנית העבודה בלבד, לא יאוחר מהשעה  

 .  13:00עד השעה  

ערכת הקומפוסטר  במעמד   .4 של  מסירת  לידיו  בנוגע   ספק, ההתושבוהפח  ייתן הסבר 

ומערך התמיכה    תפעול הקומפוסטר  ,לשני זרמיםלעקרונות הפרדת הפסולת במקור  

 .      הנלווה

 גם את הפעולות הבאות: ספקבמעמד ביצוע החלוקה, יבצע ה .5

ובכתב יד קריא בטופס בקרה,    ימלא בשפה העברית, באופן מלא, מדוייקספק ה .5.1

והפח בבית האב וכן יחתים    , הקומפוסטראת הפרטים הנוגעים למסירת העלון

על טופס אימות פרטים אישיים: תעודת זהות, כתובת דואר  תושב / העסק  את ה

 אלקטרוני ומספר טלפון. 

העתק של אישור ביצוע המסירה כאמור ואישור מסירה    לאשכול  ימסור    ספקה .5.2

 לביצוע התשלום. האשכול זה יהווה אסמכתא בידי  

שבוצעה בהם    המוסדות / העסקים  /ימלא טופס מעקב של כל משקי הבית   ספקה .5.3

 .  הסברה חלוקה ו
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 פעילות שוטפת במסגרת השירותים

הקומפוסטרים ופעולות הדרכה  לחלוקת  ביחס אשכול  יפיק דו"ח שבועי עבור ה  הספק   .6

 שהתבצעו.  

מדעי  הספק   .7 בתחום  מומחה  יועץ  באמצעות  השאר  בין  השירות  את  ליתן  מתחייב 

ההתנהגות בנושאי פעולות שימור, החדרה והטמעת המהלך בקרב התושבים. היועץ 

ייתן מענה מקצועי לטיפול בהתנגדויות והסרת חסמים שיתגלו בקרב תושבים ובעלי  

 בהתאם.הספק הסברה, ויתדרך את המדריכים מטעם  עסקים במהלך ה

- ידאג להקצאת כוח אדם במקרה הצורך לטיפול בבתי אב שאינם דוברי עברית   הספק   .8

 אנגלית/אמהרית/רוסית. ערבית/ ולפי הצורך שפה ב

צורך   להחליף מי מנותני השירות מטעמו ללא  ספקסמכות לדרוש מן הלאשכול תהיה   .9

 ימים   7רצונה תוך    ימוק, ונותן השירות מחוייב לספק בעל תפקיד חלופי לשביעותבנ

 . והכל עפ"י דין

נכלל בתוכנית השירותים יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים העקרוני לביצוע השירותים ה  .10

לשינויים ובהר כי מדובר בלוח זמנים עקרוני הנתון  . מבמסגרת הצעת הספק  שהוגשה

 . וובאישור  אשכולע"י ה 

להפסיק את פעילות ההדרכה וההסברה ו/או פעילות הביקורת בכל שלב   האשכול רשאי .11

או עפ"י תוכנית    התושבים/ המוסדות/ העסקים  שהוא ולא להשלים את הפעילות לכלל  

להפסיק את פעילות ההסברה ו/או הבקרה תשולם   ויחליט האשכולהעבודה. במידה  

 עד מועד הפסקת הפעילות.  שחולקו מספר הקומפוסטריםהתמורה עבור ספק ל

  השירותים יכללו, בין היתר:  .12

 הפעלת תשתית טכנולוגית מלווה:   .12.1

 ירוק(.  106הדרכת העובדים במוקד ) מוקד ירוק -

והפייסבוק.    ליווי המשפחה ומענה באתר האינטרנט  דואר אלקטרוני  -

 אפליקציה ייעודית.      מסרונים, ערך סלולארי מ -

   

קהילתיים:   .12.2 שיא  אירועי  לתכניתתכנון  בהתאם  המפורטת    בישובים 

ערבי   הרצאות,  חומרים,  של  חוזר  שימוש  סדנאות  אקולוגים,  )סרטים 

 . קהילה ייחודיים לנושא וכו'(. והכל עפ"י תכנית העבודה שאושרה
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רחבים .12.3 למעגלים  מתנ"סי  הסברה  אב(:  בתי  בילוי ם,  )שאינם    מרכזי 

  ומסעדות, מרכזים מסחריים, בתי אבות, אולמי שמחות, אזורי תעשייה 

 .  ועוד

המהלךת .12.4 ווידיאו,   –  יעוד  סטילס  צילומי  האירועים:    מסרים,   צילום 

 פניות תושבים ועוד. מכתבים,

 מדדי הערכה ובקרה  .12.5

למדידת   .12.5.1 ובקרה  הערכה  ושיטות  כמותיים  מדדים  הגדרת 

ה בשיתוף  ההסברה  תהליך  של  והיועץ  אשכול  האפקטיביות 

 המקצועי שלה. 

פי   .12.5.2 על  )מפורטים  יומי  פעילות  דו"ח  על  ישוביםהפקת   )

 האשכול. על פי דרישות  –התקדמות העבודה 

שקיבלו   .12.5.3 האב  בתי  לגבי  מלאים  ונתונים  ממוחשב  תיעוד 

קומפוסטר בוצעה    ומפעילים  בו  מדויקת  כתובת  זאת,  ובכלל 

 .  החלוקה

תיעוד ממוחשב ונתונים על התמדה בתהליך ההפרדה ועד כמה   .12.5.4

 ת שהופרדו לקומפוסטר.  שניתן כמויו

 תיעוד התהליך )וידאו , ערוץ קהילתי...( .12.5.5

  / לתושבים / מוסדות / עסקיםמתן משובים תוך כדי המהלך   .12.5.6

   . מצטיינים

  



 1/2023מכרז פומבי מס' 
 

 61מתוך  60עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 

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

 
 

 

 טופס פרטי חשבון בנק  -  5נספח ד/

 לכבוד  

 גזברות אשכול נגב מערבי  

 ג.א.נ., 

 פרטי חשבון בנק הנדון:

 "( הפרוייקטור______________________________ )" שם החברה/שותפות/עסק:

 ________________________________________  מס' תאגיד:

  בת למשלוח הודעה על ביצוע 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,  

 ם לגזברות האשכול ללא שהות.  נחזיר

 ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת   שם 

 אישור עו"ד /רו"ח 

_______________מ.ר עו"ד/רו"ח  __________________  אני  מרח'   ______________  .

מאשר/ת כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ______________)הפרוייקטור(  

 וחתימתם מחייבת את הפרוייקטור.  

 _________________________  ________________________ 

 תאריך  חתימה וחותמת  
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 אישור הבנק  

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.  

 _________________                    ___________  __________________ 

 חותמת הבנק    תאריך                                          חתימת הבנק 

 

 

 

 

 


