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 59מתוך  2עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 להציע הצעות  הזמנה - 'מסמך א

מזמין בזה הצעות למתן שירותי "( האשכולאשכול רשויות הנגב מערבי )להלן: "איגוד ערים  .1

בפסולת וטיפול המכולות לאתר המציע,  פינוי, ברשויות האשכולבניין לת פסוהצבת מכולות 

וכן שירותים נוספים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז , באתר המציעהבניין שנאצרה בהן 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז להלן.  והצעת המחיר

שויות בהתאם להנחיות האשכול, במענה לפניות תושבי ר נהתתבצעהמכולות ופינוי הצבת 

 . שתצטרפנה למערך השירותים נשוא מכרז זה האשכול

המכרז והנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, מסמכי את  .2

דמי "קלים חדשים( )להלן: שאלפים  חמשת)₪  5,000 ניתן לרכוש תמורת תשלום של

ה', בשעות העבודה: -א'נתיבות, בימים  8' יוסף סמלו רח ,האשכול י(, במשרד"השתתפות

 תשלום לא יוחזר. ה .09:00-14:00

וכן בתיאום מראש  האשכול במשרדיעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום ניתן ל

כי עם זאת יודגש . www.westnegev.org.ilהאשכול שכתובתו האינטרנט הרשמי של באתר 

של המכרז הוא הנוסח שיירכש  מסמכים מאתר זה, אלא הנוסח המחייב אין להגיש הצעות על

 י המציע. על יד

תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט וחלט אחרת, יבאם יובהר כי לא ייערך מפגש מציעים.  .3

 . האשכולשל 

 10/9/19מיום , לא יאוחר  wordקובץ י המציעים ביד-להבהרות יועברו על ותשאלות ובקש .4

 יש. 073-3323017      לפקס' מס'ו/או   info@westnegev.org.ilמייל לכתובת, 16:00שעה ב

 . באחריות המציע לוודא קבלת השאלות. 073-7269274 :טלפון' במסלוודא קבלת הפקס' 

  . liel@cb-law.bizבמייל  ש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז,י

ולכל  של האשכולהרשמי באתר האינטרנט , 15/9/19מיום לא יאוחר  מנהפרסתתתשובות 

 המציעים אשר רכשו את המכרז. 

 פניות טלפוניות לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול. 

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

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

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

 כל עוד פורסמה באתר. 

מאה אלף )ובמילים: ₪  200,000סך של אוטונומית ב לצרף להצעתו ערבות בנקאיתהמציע על  .5

 . 1בכנספח ומסומן בנוסח המצורף , 1/12/19בתוקף לכל הפחות עד ליום , חדשים( שקלים 

תוגש , עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים, יחד המשתתף במכרז הצעת .6

 . האשכול במשרדיבמעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד 

mailto:liel@cb-law.biz
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 59מתוך  3עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תקבל הצעה לאחר המועד האמור.לא ת .0012:בשעה  23/9/19 ההצעה תוגש לא יאוחר מיום

בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו עה שלא יעמדו כך שמציע או הצבחן את ההצעות האשכול י .7

 . במניין ההצעות

והוא רשאי בכלל מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  אינוכי האשכול  יובהר .8

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

 

 מר אורי פינטו

 מנכ"ל האשכול
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 59מתוך  4עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  תתפים במכרזת למשהוראו -מסמך ב' 

 רקע  .1

איגוד ערים בו  הינו "(האשכול" )להלן: מערביהגב הנאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות  .1.1

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אופקים :המערבי בנגבמקומיות  רשויות 10 חברות 

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה , מקומית לקיהמועצה אזורית בני שמעון, 

 אזורית שער הנגב.  מועצהושדות נגב, שדרות, אזורית 

 כדלקמן:  תושבים 240,000-כ ותהאשכול מונרשויות  .1.2

מ.א בני  מ.א אשכול  אופקים  

 שמעון 
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בפריפריה "( פרסם קול קורא שיועד לרשויות המשרד" המשרד להגנת הסביבה )להלן: .1.3

להקמת תוכנית  האשכולהגיש  . בהתאם לכך,לסיוע באיסוף ופינוי פסולת ועידוד המחזור

 . "(התכנית)להלן: " בהתאם המשרדמערך פסולת אזורי וקיבל התחייבות 

למתן שירותי הצבת מכולות פסולת ת הצעות מחיר במסגרת התוכנית, האשכול מזמין בזא .1.4

ברשויות האשכול, פינוי המכולות לאתר המציע, לבקשת תושבים בונים / משפצים בניין 

כמו גם קליטת פסולת בניין ועודפי עפר וטיפול בפסולת הבניין שנאצרה בהן באתר המציע, 

 להלן. בהתאם למפורט במסמכי המכרז והכל  וכן שירותים נוספים בתחום,

הצבת ופינוי המכולות תתבצענה בהתאם להנחיות האשכול, במענה לפניות יובהר כי, 

 תושבי רשויות האשכול שתצטרפנה למערך השירותים נשוא מכרז זה. 

האשכול יפנה לזוכה וינחה אותו להצבת מכולה ריקה ומנוטרת במיקום המבוקש על ידי 

 ה במועד שייקבע מראש. תיאום ואישור הרשות מראש, ופינוי התושב, תוך



איגוד ערים אשכול רשויות  –מתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין ל 15/2019מכרז פומבי מס' 
 מערבינגב 

 

 59מתוך  5עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

האשכול רשאי להעמיד לרשות הזוכה ציוד לביצוע שירותים נשוא מכרז זה, בתנאים 

 שיפורטו להלן. 

שירותים שיסופקו במסגרתו, כמותם או הפירוט נוכח העובדה כי במכרז מסגרת  עסקינן .1.5

בהתאם לקצב  קבע בידי המזמיןייאינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא  היקפם,

רשויות אלו  ובהתאם לקצב פניות תושבימערך נשוא המכרז להאשכול טרפות רשויות הצ

 לקבלת השירותים נשוא מכרז זה. 

לפיכך מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול ו/או 

 לגבי היקף השירותים הנדרש. רשויות האשכול,

. הצטרף למערך זה שיפעיל האשכולבות, לרשויות האשכול תהיינה רשאיות, אך לא חיי

אולם, מובהר בזאת כי, המדובר בהחלטה של כל רשות והאשכול והיא מותנית באישורים 

 שיתקבלו מכל המוסדות הרלבנטיים של הרשות ושל האשכול.

 דרישות התושבים ביישובי האשכול. ובכל מקרה, השירות יינתן עפ"י 

האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירות,  או ו/  ולבמידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכ .1.6

 לשירותים הניתנים במסגרת המכרז.

 הגדרות  .2

ן תינציג האשכול לעניין מכרז זה וי ה, יהיושהוסמך מטעמאו מי ו/מנהל האשכול   -"המנהל"

 הנחיות והוראות.  מציע הזוכהל

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים. -"הזוכה/"הקבלן

 רמרים המשמשים לבנייה או שמשתמשים בהם בקשומרים ושיירי חוח – "בניין  פסולת"

 וחלקי הריסות של מבנים.   עודפי עפרלעבודות בניה, לרבות 

נפחי של כל אחד מהרכיבים  5% -פסולת בניין אשר איננה מכילה יותר מ -"פסולת בניין נקיה"

פריד טרם ביצוע גריסה וניפוי של הבאים: קרטון, פלסטיק, עץ ו/או חומרים נוספים שיש לה

 ריסה והניפוי. החומר. יובהר כי, ברזל לא ייחשב כחומר שיש להפרידו טרם ביצוע תהליך הג

 פסולת בניין נקיה. פסולת בניין שאיננה  -"פסולת בניין מעורבת"

השבה או מיון, מיפוי, גריסה, מקום מורשה לפי כל דין שמתבצעים בו  -אתר טיפול בפסולת""

פעולה בפסולת שאינה השבה, ובכלל זה הטמנה  -סולת; לעניין זה, "סילוק" ילוק של פס

 הפקת אנרגיה, גם כאשר בפעולה יש תוצר לוואי של הפקת חומר או אנרגיהושריפה שלא לשם 

 .כאמור כיםשלבי ביניים בתהליו הכנה פעולות כןו

ם או לחומרי גלם, למטרה עיבוד של פסולת או פסולת בניין למוצרים, לחומרי -"מיחזור"

 וצר לראשונה או למטרה אחרת.שלשמה יועד החומר או המ
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 59מתוך  6עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

נושא אמצעי זיהוי, שלאצירת פסולת בניין, קיבול כלי  - "ולה מנוטרתמכ /"כלי אצירה רשום

 . סימון, מעקב ובקרה

 קוב, מתאים לנשיאת פסולת בניין.  1שק יוטה חזק עם ידיות בנפח  -"באלה"

 

  קשיםהשירותים המבו .3

  לרבות:, מסמך ג' המצורף ומסומן  בהתאם למפרט הדרישות, צעווהשירותים המבוקשים יב

, לפי מנוטרות לאצירת פסולת בניין בשטח שיפוט רשויות האשכולריקות הצבת מכולות  .3.1

  והנחיות המנהל. דרישת

וקליטת הפסולת שנאצרה בהן  תר בבעלות המציעאלהובלת המכולות  -פינוי המכולות  .3.2

 . תרבא

 . הנקלטת מכל סוג שהוא, לפי כל דין המוטל על המציעטיפול בפסולת מיון ו .3.3

ול מערכת בקרה טכנולוגית של ניטור המכולות שהוצבו ומתן הרשאת תחזוקת ותפע .3.4

 משתמש למנהל. 

 מתן שירותי קליטת פסולת ועודפי עפר אשר נאספה ע"י הרשויות.  .3.5

 .שירותי חלוקת ואיסוף באלות פסולת בנין קטנה .3.6

 שירותים נוספים לפי המפרט הטכני ומסמך הצעת המשתתף.   .3.7

מכולות ביום, ופינוי של  32-הצבה של כלצורך מכרז זה הינו  המוערךהיקף השירותים  .3.8

 מכולות ביום.  32-כ

 טון פסולת בניין בשנה.   50,000-כקרי בחודש,  מכולות 650-כבסה"כ הצבה של 

 כדיזה  אומדןב איןלהשתנות מעת לעת.  ייםועשו בלבד אומדןבגדר  הינםאלו  נתונים

 . זה והסכם מכרז לצורך האשכול את לחייב

עשוי  ,לקליטה באתר המציע יופנוכמויות הפסולת אשר המכולות והיקף  כי ויודגש

להצבת להיות גדול או קטן יותר מהאומדן המצוין לעיל, ובכל מקרה המציע יהיה ערוך 

ובהתאם ו התמורה תחושב לפי הצעתו, פסולתל בוטיפולקליטת ופינוי המכולות והן 

 להוראות מכרז זה. 

, יחליט האשכול, לפי שיקול דעתו שתתקבלנה למכרז זהבהתאם להצעות המחיר  .3.9

ו/או נפח אחר בהתאם  קוב 8בנפח הבלעדי, אם להעמיד לרשות הזוכה ציוד מכולות 

רותים נשוא מכרז באם יעשה כן, השי. הנשוא מכרז זשירותים מתן הל להצעת המשתתף,
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והזוכה יידרש  לרבות שמירת המכולות בשטחו של הזוכה ציוד זה זה יכללו גם תחזוקת

 . לחתום על חוזה חכירת הציוד ואחזקתו וכן להגיש ערבות בגין הציוד לאשכול

 מסמכי המכרז .4

  :"מסמכי המכרזמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "ה

 מכרז צעות להגשת הלהזמנה   - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז   -' במסמך 

  ערבות המציע – 1' בנספח  

 קיום זכויות עובדים תצהיר על  – 2' בנספח 

 תצהיר העדר הרשעה  – 3' בנספח  

 תצהיר העדר קרבה משפחתית – 4' בנספח  

 מפרט הדרישות  - 'גמסמך 

 טופס הצעת המשתתף   -מסמך ד' 

 נספחיו: נוסח ההסכם ו  -'המסמך 

 ערבות ביצוע  -1 'הנספח  

 אישור קיום ביטוחים  -2 'הספח נ 

  להשתתפות במכרז סף  תנאי .5

, בכל התנאים, במצטברמכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעה ל זה מכרזלהשתתף ברשאי 

 המפורטים להלן:  

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

יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף  במכרז,הסיווג הקבלני והמסמכים הנדרשים 

  "(.המציע" להלן:)בלבד מכרז ב

 . הוא תאגיד רשום כדין בישראלהמציע  .5.2

טעוני רישוי(, המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים  .5.3

 . ג'  5.1 ב' וכן  5.1, סע' א'  5.1 סע'לפי , מים ופסולת 5, קבוצה 2013-התשע"ג

 מיישובי האשכול ק"מ  50מקסימלי של במרחק נמצא לטיפול בפסולת בניין  המציע אתר  .5.4

 . )במלואם או בחלקם(

 . המציע אינו מצוי בהליך הקפאת נכסים ו/או כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל .5.5

  .2016-2018אחת מהשנים  לפני מע"מ לכל₪  4,000,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של  .5.6

כשהם מאוגדים יחדיו , צרף להצעתו את המסמכים, האישורים והאסמכתאותיהמציע  .5.7

  כדלקמן: ולפי הסדר 
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לרבות  המפורטים בתוכן העניינים לעיל חתומים ע"י המציעמסמכי המכרז  .5.7.1

 . נוסח אישור קיום הביטוחים

 השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.  מסמכי .5.7.2

 ל רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.העתק קבלה ע .5.7.3

בנוסח המצורף ומסומן כה וחתומה להשתתפות במכרז ערוערבות בנקאית  .5.7.4

 . 1נספח ב'

קף לפי ת רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישוראישור  .5.7.5

 .1976גופים ציבוריים התשל"ו חוק עסקאות 

  אישור תקף לניכוי מס במקור. .5.7.6

כי המציע המעיד על המחזור הכספי הנדרש בתנאי הסף לעיל וכן רו"ח אישור  .5.7.7

 אינו מצוי בהליך הקפאת נכסים ו/או כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. 

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי  יצרף - תאגיד המציע היה .5.7.8

  כסיו.הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשיעבודים הרובצים על נ

מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את  אישור .5.7.9

 התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

כמפורט ב'  5.1וכן  ,ג', א' 5.1ים העתק נאמן למקור של רישיון העסק )פריט .5.7.10

 בתנאי הסף לעיל( ובנוסף את תנאי המשרד להגנת הסביבה לרישיון העסק.

"ד בנוסח המצ"ב למסמך והמציע וכן חתום ומאומת ע"י עחתום על ידי תצהיר  .5.7.11

  .בדבר קיום זכויות עובדים ,2ב' נספח זה כ

חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך , וכן תצהיר חתום על ידי המציע .5.7.12

 בדבר העדר הרשעות., 3ב' נספח -זה כ

 על העדר קרבה משפחתית ,4נספח ב' תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה כ .5.7.13

 . אשכולרשויות הבאשכול ו/או ברשות מקומית מ לעובד ו/או בעל תפקיד

 

  הבהרת מסמכי המכרז   .6

, לא יאוחר  wordקובץ ידי המציעים ב-על אשכוללהבהרות יועברו ל ותשאלות ובקש .6.1

                       לפקס' מס'ו/או   info@westnegev.org.il מייל לכתובת, 16:00שעה  10/9/19מיום 

. באחריות המציע 073-7269274 :טלפון' במסלוודא קבלת הפקס'   יש. 073-3323017
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יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז, לוודא קבלת השאלות. 

  . liel@cb-law.bizבמייל 

 -הרשמי של האשכול , באתר האינטרנט 15/9/19ם תתפרסמנה לא יאוחר מיותשובות  .6.2

 ולכל המציעים אשר רכשו את המכרז.  www.westnegev.org.ilשכתובתו 

 פניות טלפוניות לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול. 

, להכניס שינויים, מכרזקודם למועד האחרון להגשת הצעות ל, רשאי בכל עתאשכול ה .6.3

או בתשובה לשאלות המשתתפים  ונאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתתנים, תיקו

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

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

 . האינטרנט של האשכולאתר , ובידי משתתפי המכרז כאמור-הפרטים שנמסרו על

 כל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד מהצעתו.      

מכרז ובהשתתפות במכרז הכנת ההצעה לכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות ב .6.4

 תחולנה על המשתתף. 

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת  .6.5

 האריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת. דרוש לרשאי לאשכול ההצעה וה

   

 אישור על קיום ביטוחים  .7

והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה  .7.1

להסכם ללא  2ספח ה' במכרז( ימציא לאשכול אישור את אישור קיום ביטוחים נוסח נ

 כל שינוי או מחיקה או הוספה.

זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  י הגשת הצעה למכרזמובהר בזאת כי לפנ .7.2

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

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.3

מ .7.3.1

רבת או חברת ביטוח מס/כי אין ביכולתו ו ציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון

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

 שלו לדרישות האשכול לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

mailto:liel@cb-law.biz
http://www.westnegev.org.il/


איגוד ערים אשכול רשויות  –מתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין ל 15/2019מכרז פומבי מס' 
 מערבינגב 

 

 59מתוך  10עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

מ .7.3.2

ציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכול במועד 

לחלט  יקול דעתו הבלעדי,שכול הזכות, לפי שהנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה לא

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

נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם 

 אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

  המכרז ערבויות  .8

בת פרעון עם , חתומה כדין אוטונומית יתלהצעתו ערבות בנקאעל מגיש ההצעה לצרף  .8.1

מאה  )ובמילים:₪  200,000בסכום של , צמודה למדד המחירים לצרכן דרישה ראשונה,

בנוסח המצורף אשכול רשויות הנגב המערבי, איגוד ערים לטובת , שקלים חדשים(אלף 

  .(השתתפותערבות  -)להלן   1'בנספח -כ

 הערבות המקורית.יש לצרף את 

 . 1/12/19 קפה  עד ליוםעמוד בתוהערבות ת .8.2

 או הסכום תיפסל!                           /מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ו .8.3

מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות אשכול, במידת הצורך או על פי דרישת ה .8.4

ש תהווה, כשלעצמה, הארכת הערבות כנדר-אי יום נוספים. 90לתקופה נוספת של עד 

 .  לה לחילוט הערבותעי

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  .8.5

ו/או ינהג שלא  זהמכרז י , כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאהאשכול

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

 הפסד שייגרמו לו עקב ההפרה כאמור. 

למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או  .8.6

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

אם המצורף של כתב הערבות, וכי באחריותו של המציע בלבד להקפיד על הנוסח התו

 למכרז זה. 

על  תיפסל –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .8.7

    .הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

לאחר שייחתם חוזה עם  שהצעתם לא נתקבלה, למציעים,בדואר רשום הערבות תוחזר  .8.8

   . כזוכה אשכולמי שיקבע ע"י ה

יום מיום קבלת ההודעה על  14 וךכה, מתחייב להעמיד בתציע שהצעתו תוכרז כזומ .8.9

בסכום  רעון עם דרישה ראשונה,יבת פ, חתומה כדין הזכייה, ערבות בנקאית אוטונומית
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-כמצורף ה בנוסחשקלים חדשים( ארבע מאות חמישים אלף )במילים: ₪  450,000של 

  . (ביצוע ערבות  -)להלן  1ה' נספח 

 . תיש לצרף את הערבות המקורי

אם מתן השירותים יכלול העמדת הציוד שיירכש על ידי האשכול לרשות הזוכה, אזי 

ובמקביל, כאמור  אחוזים מעלות הציוד(עשרה ) 10%לערבות הביצוע יתווסף סכום של 

 . ייערך חוזה חכירה נפרד לציוד

צמודה למדד , רשויות הנגב המערביאשכול  איגוד ערים ערבות הביצוע תהיה לפקודת .8.10

, חתומה כדין ובלתי מותנת וניתנת על פי תנאיה כמפורט בכתב הערבות לצרכן יריםהמח

, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ האשכוללחילוט בפנייה חד צדדית של 

 תנאי החוזה.

לאחר השלמת  חודשיים בתוספתערבות הביצוע תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות  .8.11

 י החוזה. קיום התחייבויות המציע על פ

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.   .8.12

   

 דרישת פרטים מהמציע  .9

גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן,  ראה לנכון,יבכל עת ש הא רשאי,האשכול י .9.1

לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות 

חוסנו הכלכלי,  המלא, על מנת לבחון את המציע, ו, לשביעות רצונ"(הפרטים)להלן:" 

ע תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למצי, ניסיונו המקצועי

  הבלעדי. וועל פי שיקול דעתו, ראה לנכון, במסגרת שיקולייככל ש ולהצעתו,

ובתוך המועד ו של האשכול המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונ .9.2

שלא לדון בהצעתו ו/או  האשכול רשאי שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא,

לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו 

  על כל המשתמע מכך.

  הצהרות המציע .10

שכל פרטי המכרז  כמוה כהצעה ואישור, הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .10.1

ות המפורטות במכרז ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויו

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

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

המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי  ור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות אתאס .10.2

 .הביטוחיםישור קיום א נספח לרבות מתנאי המכרז ו/או ההסכם כלשהו
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אשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע ה .10.3

  תנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.מ

 הצעת המציע והתמורה  .11

מסמך עת המשתתף בנוסח המצורף ומסומן כהמציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס הצ .11.1

ת מחיר למתן השירותים, ללא מע"מ. וכולל הצע' שבו ימלא המציע את כל הפרטים, ד

המע"מ יתווסף במועד תשלום התמורה לפי הדין החל על האשכול, על בסיס הצעת 

 המחיר במסמך זה וכמפורט במסמכי המכרז. 

  :טת בהתחשב במרכיבים הבאיםלמלא את הצעת המחיר המפורהמציעים מתבקשים  .11.2

ש עבור ביצוע כלל השירותים סכום המבוקה -הצעה בגין השירותים המבוקשים 

)להלן    באתר    טופלהו נאצרת בהשהפסולת ו ינויהפ, תוצבשבגין כל מכולה  -המפורטים

 (. הצעה א'

 ן כגוציוד לביצוע העבודות )אשכול יעמיד לרשותו אם האחוז ההנחה שתינתן על ידו 

אחוז הנחה זה (. הצעה ב')להלן  נשוא מכרז זהמתן השירותים המבוקשים ל מכולות(

לרשות הזוכה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  שיועמדהציוד בהתאם לסכום ינתן י

ככל שהאשכול יחליט סכום שונה מהסכום שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה האשכול. 

פן יחסי ל מע"מ ,  ההנחה תתעדכן באוכול₪  2,071,260העומד על   כניתובמסגרת הת

 לסכום שיחליט האשכול להקצות. 

בגין או הצעה ג' תהיה על הסכום המוצע בהצעה א'  הצעה ב'לפי  הההנחכאמור, 

)כך שגם אם יהיה יותר מזוכה אחד במכרז, ההנחה לפי פריט השירותים המבוקשים 

שות הזוכה )להלן: רלסי לעלות הציוד אשר יועמד ותהיה באופן יח ב' תהא זהה(

"הציוד"(, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול. יצוין כי האשכול אינו מתחייב כלל 

מקסימום הציוד שיעמיד ההערכה היא כי להעמיד ציוד כאמור ואם יחליט כאמור, אזי 

יודגש כי ים. לרשות המציע/ים הזוכ כולל מע"מ₪  2,071,260הינו בעלות של  האשכול 

 כדי לחייב את האשכול.  אין בהערכה זו

האשכול ו של בבעלותיודגש כי אם יוחלט על רכישתו של הציוד המפורט לעיל, יהא זה 

יהא אחראי לתחזוקתו ושמירתו במשך כל תקופת ההתקשרות, ללא קבלת זוכה וה

 תשלום נוסף. 

, באם האשכול יחליט המתוארים בהצעה א' בגין השירותים המבוקשים - ג'הצעה 

  .  למכרז זוכה אחד ר מיותלקבוע 

 -וכמו כן, הצעת המשתתף לגבי פריטים נוספים המבוקשים בטופס הצעת המשתתף 

 טו'. –הצעות ד' 
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 59מתוך  13עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

מחיר מרבי )מחיר מקסימום( לכל השירותים נשוא מכרז טופס הצעת המשתתף כולל  .11.3

ו כולל מע"מ. המחיר המרבי מהווה את אומדן זה. המחיר הינו בשקלים חדשים ואינ

 לשירותים נשוא מכרז זה.  האשכול

האומדן הנ"ל כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים פר מכולה לרבות ניטור 

הרשאה במערכת בקרה על ניטור המכולות והרשאת צפייה במערכת הנתונים המכולה, 

כר, זכויות סוציאליות, ציוד, חומרים, , העסקת כל העובדים, עלויות ששל אתר המציע

ליטת וטיפול בפסולת י רכב, אגרות, מיסים, הובלת המכולה לאתר, דלק, קתחזוקה, כל

 שנאצרה במכולה וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג. 

המציע ינקוט בהצעתו את ההנחה למתן השירותים המבוקשים. נתגלתה סתירה בין 

לבין המחיר לאחר הנחה כפי שנכתב ע"י המציע בהצעת שעור ההנחה מהמחיר המירבי 

 , יקבע המחיר עפ"י שעור ההנחה שננקב ע"י המציע.המחיר

 רשאי לקבוע מספר זוכים לפי שיקול דעתו הבלעדי. יהא האשכול  .11.4

לפי תנאי ההסכם  האשכול יתקשר עם המציע הזוכה למתן שירותים נשוא מכרז זה .11.5

 המצורף ויתר מסמכי המכרז. 

שר נקלטו באתר פירוט מספר המכולות א בוון לאשכול חשבויעביר מדי חודש זוכה ה .11.6

אותו חודש )אותן מכולות הוצבו ופונו ע"י הזוכה לפי הזמנות עבודה כמפורט המציע ב

בין אם  כמו גם פירוט של כל השירותים האחרים שניתנו מפרט הדרישות( -במסמך ג' 

ים, לפי מסמך ייצורפו המסמכים הרלוונטן לחשבו. (לתושבים ובין אם לרשויות האשכול

  ג' מפרט הדרישות.

לפי מכפלת המחיר אשר יוצע על ידי המציע החודשית ישלם את התמורה האשכול  .11.7

נקלטו באתר )הצעת המציע( לטיפול במכולה אחת לפי כמויות המכולות אשר  ד'במסמך 

מכרז זה , לפי האמור בו/או מכפלת הכמות בפריטים אחרים באותו חודשבפועל המציע 

 "(. התמורה" )להלן:

 להלן.  סמך הצעת המחיר )מסמך ד'(רה לאשכול כמפורט בממהסכומים תנוכה התקו

התמורה כוללת את ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה  .11.8

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

 תקופת ההתקשרות .12

ממועד חתימת הצדדים  םודשיח 24תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של  .12.1

 על הסכם זה. 

 12תקופות נוספות של  3-האשכול שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות ב .12.2

בהתאם "( תקופות האופציה" ממנה,)להלן:לכל היותר, בכולה או רק בחלק חודשים 
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 59מתוך  14עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ו המוחלט של האשכול ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על לשיקול דעת

  ם. חודשי 60

 חתימה על מסמכי המכרז .13

המציע( יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי  -המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן  .13.1

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

 למכרז.תפסול הצעתו  -אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  .13.2

פרטים, מילוי פרטים בלתי ברורים או אי              ה, אי מילוי כל המחיקות בגוף ההצע .13.3

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

 המכרזים.

 - כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם  .13.4

 תיפסל.

 הגשת ההצעות  .14

יש למסור ביד מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים ז עם כל יתר המשתתף במכר הצעתאת 

עד ליום  " 15/2019מס' מכרז פומבי " במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי האשכול, בציון

   .12:00בשעה   23/9/19

שלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל מ .לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל

  של המציע.ונה על דרישות המכרז, והוא על אחריותו הבלעדית אינו ע

 בחינת ההצעות  .15

יעמוד בתנאי הסף, הצעתו בחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא אשכול יה .15.1

  לא תבוא במניין ההצעות.

 (70%ניקוד משוכלל של המרכיב הכספי  )לפי תיבחנה אשר עומדות בתנאי הסף ההצעות  .15.2

 (.30%ות )ושל ניקוד איכ

הניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי שיעור ההנחה שיינתן ביחס לאומדן המוצע כך  .15.3

שההצעה שתנקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת 

 תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי. 

 שיוענק לכל מציע ייקבע לפי הקריטריונים הבאים:  (30%הניקוד האיכותי ) .15.4



איגוד ערים אשכול רשויות  –מתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין ל 15/2019מכרז פומבי מס' 
 מערבינגב 

 

 59מתוך  15עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 ניקוד וד מירבי למדדניק המדד בהמרכי

אופן הטיפול 

בפסולת הבניין 

%  -באתר המציע ו

מיחזור פסולת 

הבניין באתר 

 המציע  

 

תוצאת חוות דעת הצוות המקצועי  

של האשכול בשיתוף המשרד להגנת 

הסביבה בדבר התנהלות האתר 

ואחוזי המחזור כפי שיוצגו לצוות 

בין השאר באמצעות דוחות  השיפוט

 ומאזני פסולתה שקיל

: 0-49ציון ממוצע  נקודות 10

 נקודות  0

: 50-75ציון ממוצע 

 נקודות 5

-76ציון ממוצע 

 נקודות1 0: 100

יכולתו של המציע 

לתת שירות מהיר 

ואיכותי לתושבי 

האשכול במסגרת 

 ההסכם 

הצוות המקצועי יבחן את מסמכי 

העסק כמו גם יערוך ראיונות אישיים 

ולתו לתת את למציע לצורך הבנת יכ

 השירות עפ"י המדדים הבאים: 

 משרד נותן שירות למשרד.  .1

כמות הציוד הקיים ברשות  .2

סע, -המציע  )משאיות רם

 מכולות וכיוב'(. 

: 0-49ציון ממוצע  נקודות 10

 נקודות  0

: 50-75ממוצע ציון 

 נקודות 5

-76ציון ממוצע 

 נקודות1 0: 100

הרשויות אתר המציע נמצא בשטח  מיקום אתר המציע 

 ל החברות באשכו

אתר המציע  נקודות  10

ממוקם מחוץ 

לשטח רשויות 

 נקודות  0 -האשכול

אתר המצע ממוקם 

בשטח רשויות 

 10 -האשכול

 נקודות 

  נקודות  30  

 בחינת ההצעות וניקוד האיכות יבוצעו בידי צוות מקצועי כפי שייקבע ע"י האשכול. 

שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  אשכולמבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי ה .15.5

או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז , מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה

מונע הערכת  אשכולי המכרז שלדעת האו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפ

 זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול.  ההצעה כדבעי.
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 59מתוך  16עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ון לא טוב עמו, רשאית חד מיישובי האשכול היה ניסיהוגשה הצעה על ידי מציע שלא .15.6

 וועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, לפסול הצעתו.

 חובת הזוכה במכרז   .16

"(, יהא הזוכהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:"  .16.1

על מיום קבלת הודעת הזכייה, לחתום ימים  14, תוך אשכולעליו לסור אל משרדי ה

את  לכל המאוחרמות המיועדים לכך וכן להמציא החוזה בחתימתו ובחותמתו במקו

מסמכי המכרז, ואישור קיום ביטוחים ל 1'הכנספח ערבות הביצוע בנוסח המצורף 

  למסמכי המכרז. 2ה' נספח לבהתאם 

שינויים ו/או הוספת מלל, אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום ע"י מבטחו ללא מחיקות,  .16.2

 ימת האשכול על ההסכם, וכתנאי לחתימתוימי עבודה לפני חת 14לאשכול עד יימסר 

כולם או  ,במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים  .16.3

לחלט  לבטל את זכייתו במכרז,, הבלעדי ורשאי עפ"י שיקול דעתאשכול הא הימקצתם, 

 לעיל,יותיו מבלי לפגום בזכו וקבע על ידוכן למסור את ביצוע המכרז למי שי ערבות,האת 

  בגין כך.ו על כל הפסד שיגרם ל האשכולוהזוכה יפצה את 

 ולאחר שייקבע מנגנון השוואת מחירים האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל  .16.4

 הזוכה/הזוכים במכרז. 

  תנאים נוספים .17

ל, אם יחול, בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחו המציע חייב לעדכן את האשכול .17.1

מן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת במידע שמסר בהצעתו, בפרק הז

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

ולמשך כל תקופת ההתקשרות, ובייחוד לגבי תוקף רישיון העסק ואישור המשרד להגנת 

 הסביבה הנדרשים כאמור לעיל. 

 אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק אשר ייגרמו למציע בקשר עם הצעתו. אשכול ה .17.2

ו/או הזכייה במכרז , ההזמנההמכרז לרבות לבטל את  שומר על זכותו המלאהאשכול ה .17.3

. אשכולשל ה הבלעדי ועל פי שיקול דעתשייחתם עם הזוכים במכרז וזאת  ,ו/או ההסכם

ת היקף התקשרות ו/או להפסיק ו/או לצמצם אכן יהא המזמין רשאי שלא לממש את ה

והזוכה במכרז זה לא יהא זכאי לכל פיצוי או  השירותים על פי מכרז זה, בכל שלב שהוא

 כלשהן בקשר למכרז זה.החזר הוצאות 

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

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

 . ו/או הסכמות שונותשל גורמים אחרים אישורים משרד הפנים ו/או 
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 59מתוך  17עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

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

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או הזכייה במכרז לאחר הודעה על 

, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת מתן השירותיםמועד תחילת לדחייה ב

 הצעתו למכרז וכיו"ב. 

מכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור בעצם הגשת ההצעה ב

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

  .וללא כל סייג

 

 ,    כבוד רבב 

 אורי פינטו

                                                                                                                                מנכ"ל אשכול רשויות הנגב המערבי
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 59מתוך  18עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  - 1ב'  נספח

 

 __ ____________תאריך          לכבוד  

 אשכול רשויות הנגב המערבי איגוד ערים 

 , א.ג.נ 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

"( אנו  המציע)"_____________ להלן :  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

שקלים מאתיים אלף )ובמילים : ₪  200,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 בקשר עם מכרזמהמציע שתדרשו בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן,  חדשים( 

 .  ידכם-, שפורסם על15/2019מס' 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד"במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

לאחרונה לפני התשלום בפועל,  יתברר מתוך המדד שפורסםהפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

שפורסם  יולי  חודששל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד (, המדד היסודי"" - להלן) 15/8/19 בתאריך

 .יכדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסוד המצויןהחדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך  או באופן כלשהו,

ן כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו אחרת, ומבלי לטעו

 כלפיכם.   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  הסכום הנ"ל בלבד.שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מ

 הכולל הנ"ל.

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ה בלתי חוזרת וערבותנו זו הינ

 ועד בכלל . 1/12/19 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

   נות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: דרישה על פי ערבות זו יש להפ

   

____             ____________________________________________                 ______ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

___________________                    _________________                  _______________ 

 שם מלא                                           חתימה וחותמת         תאריך                                           
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 59מתוך  19עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום - 2נספח ב' 

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

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

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

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

 מציע. זה בשם ה

   (נהת הנכובמשבצ 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

או לפי חוק שכר ( 1991-התשנ"א, ם הוגניםכדין והבטחת תנאיאיסור העסקה שלא )

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

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

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

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

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

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

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

  להלן: ה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק שקדמ בשנה 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

  מת.תוכן תצהירי דלעיל אשמי, להלן חתימתי ו זהו .5

__________________         

 המצהיר

 ר עו"דאישו

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

_________, ______________________ נושא ת.ז.  שמספרה ______________

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

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

_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 59מתוך  20עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה - 3 'בנספח 

   

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

 :  ן, מצהיר/ה בזה כדלקמןלא אעשה כ םבחוק א םהקבועי םפוי לעונשיאהיה צ

האשכול  םהמבקש להתקשר עף _________________ שהוא הגו םתצהיר זה בשן הנני נות .1

ם ת לתת תצהיר זה בש/ךכ_______________ והנני מוסמן : "המציע"(. אני מכה ן)להל

 המציע.   

: "בעל  ן)להל 1976-, התשל"וםציבוריים בחוק עסקאות גופי ובעל זיקה אליו )כהגדרתוהמציע  .2

האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד  םהשני 3זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות ב 

  : ןלהל םהמפורטי החוקיםהפרת  ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו

 חוק שמירת הניקיון -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים -

  לפי חוק חופשה שנתית. שנתית חופשה ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10דמי חופשה לפי סעיפי  םתשלו -

  לחוק חופשה שנתית. 13 ףחופשה לפי סעי ןפדיו םתשלו -

לחוק  6 ףאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעי -

  עבודה ומנוחה. שעות

להוראות  םית שלא בהתאבמנוחה השבועאיסור העבדה בשעות נוספות או  -

  לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. ןשנית היתר

לחוק שעות עבודה  9 ףאיסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעי -

  ומנוחה.

  לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16 ףגמול שעות נוספות לפי סעי םתשלו -

לחוק שעות עבודה  17 ףלפי סעיגמול עבודה במנוחה השבועית  םתשלו -

  ומנוחה.

לחוק עבודת  20 ףאיסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעי -

  הנוער.

  לחוק עבודת הנוער. 21 ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -

  לחוק עבודת הנוער. 24 ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -
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 59מתוך  21עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 25 ףלהוראות היתר לפי סעי םבהתא בעבודת לילה שלאאיסור העבדת נער  -

  עבודת הנוער. לחוק

 –לחוק הגנת השכר  25 ףמשכרו של עובד לפי סעי םאיסור ניכוי סכומי -

  או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי םהסכומי כשניכוי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

  גנת השכר.וק ה( לח1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי -

  . והעדכונים שחלו לגביו םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

 ף קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי םלפי הסכ םשכר מינימו םתשלו -

  .1957, התשי"ז םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                          פנסיה. ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

 לפיטורים והתפטרות. תשלומים מכוח חוק הודעה מוקדמת  -

הפרות של דיני שלוש בשל יותר מ םכספיי םלא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומי .3

  להגשת הצעות למכרז. ןהאחרונות שלפני המועד האחרו םהעבודה בשלוש השני

אישור ממינהל ן נית םאחת, אכספי כהפרה  םהוטל עיצו ןזה יראו מספר הפרות שבגינן לעניי

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל 

 לו שכר.    םבסיסה משתל

  צהירי דלעיל אמת .שמי, להלן חתימתי ותוכן ת זהו .4

                                                                                                   

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

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

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

                                                    

  _______________________, עו"ד   
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 59מתוך  22עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר  - 4 'בנספח 

וזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ לאחר שה 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

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

 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

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

ד לחוזה או לעסקה עם ם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צאו ברווחיו או שאחד מה

 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

שות המקומית; צה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרהמקומיות הקובע: "חבר המוע

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 

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

זוגו או שותפו או -די בןין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ייהיה נוגע או מעוניין, במישר

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

ן זוג, הורה, לי: באין ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול ובין חברי מועצ 2.4

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

, קרובו, מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  2.5

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

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

 .שמפורט להלן במפורש ככל

זוג, שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות  –בן אין לי  2.6

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש. האשכול

 

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

  האשכול: י"ע תבחן הרלוונטית, והיא

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 59מתוך  23עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

שאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה ר .3

 ל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.לעי

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.

הנני מתחייב זו, כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי  .5

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

( לפקודת 3א )ב( )122ל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף י לגרוע מהוראות כאין באמור לעיל כד .6

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

 ותנאיו פורסמו ברשומות. היתרהתקשרות ובלבד שה

  הירי דלעיל אמת .שמי, להלן חתימתי ותוכן תצ וזה .7

       

                  

 _____________________ 

 המצהיר            

 אישור עו"ד

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

_________, ולאחר _____________נושא ת.ז.  שמספרה  __________________________

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

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

                                                    

 _______________________, עו"ד   
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 59מתוך  24עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 דרישות מפרט  -ג'  נספח 

  ההגדרות לצורך מכרז זה:

ן תינציג האשכול לעניין מכרז זה וי ה, יהיווסמך מטעמהשמנהל האשכול ו/או מי :  "המנהל"

 הנחיות והוראות.  מציע הזוכהל

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים. -"הזוכה/"הקבלן

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות  –"פסולת בניין " 

 נים. בניה, לרבות עודפי עפר וחלקי הריסות של מב

נפחי של כל אחד מהרכיבים  5% -פסולת בניין אשר איננה מכילה יותר מ -"פסולת בניין נקיה"

וע גריסה וניפוי של הבאים: קרטון, פלסטיק, עץ ו/או חומרים נוספים שיש להפריד טרם ביצ

 החומר. יובהר כי, ברזל לא ייחשב כחומר שיש להפרידו טרם ביצוע תהליך הגריסה והניפוי. 

מקום  -"אתר טיפול בפסולת" פסולת בניין שאיננה פסולת בניין נקיה -ניין מעורבת"לת ב"פסו

פעולה בפסולת  -מורשה לפי כל דין שמתבצעים בו השבה או סילוק של פסולת; לעניין זה, "סילוק" 

שאינה השבה, ובכלל זה הטמנה ושריפה שלא לשם הפקת אנרגיה, גם כאשר בפעולה יש תוצר 

 .כאמור כיםשלבי ביניים בתהליו הכנה פעולות כןו ת חומר או אנרגיהלוואי של הפק

עיבוד של פסולת או פסולת בניין למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, למטרה שלשמה  -"חזורמ"

 יועד החומר או המוצר לראשונה או למטרה אחרת.

   ללא פסולת בניה. בלבדאו עפר אדמה כל סוג של   -"עודפי עפר"

נושא אמצעי זיהוי, שלאצירת פסולת בניין, קיבול כלי  - "מכולה מנוטרת /רה רשום"כלי אצי

 . סימון, מעקב ובקרה

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

 זה, בהסכמה מול האשכול. 

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

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

 שער הנגב. 

לאצירת פסולת בניין ומתאימה לפינוי  המיועדתכלי אצירה עשוי מתכת  – "מכולה לפסולת בניין"

לה דיו ויהיה מנוטר כנדרש. נפח המכוכלי האצירה יהיה אטום בקרקעיתו וצד סע. -ע"י משאית רם

 . ו/או נפח אחר בהתאם להצעת המשתתף קוב 8 -יהיה כ

 קוב, מתאים לנשיאת פסולת בניין.  1שק יוטה חזק עם ידיות בנפח  -"באלה"
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 59מתוך  25עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ו/או יזם ו/או קבלן הפועל  או עתיד להתגורר ברשות אדם המתגורר ברשות – "תושבי הרשות"

 . הינה בשטח יישובי האשכולמטעם תושב האשכול בעבודה ש

 הזמנות העבודה 

לפסולת בניין  / באלות מכולותה ולפינוי להצבהרשות  תושביפניות להאשכול יפעיל מוקד  .1

 בשטח הרשות. 

 ה.יפני, בהתאם לבשטח הרשות  המכולההאפשרי של מיקום את ההאשכול יתאם מול הרשות  .2

המבוקש המדויק של מיקום הפורט ובה ילזוכה במייל הזמנת עבודה בכתב האשכול יעביר  .3

 .  יםהמבוקשוהפינוי ההצבה  יומועד ו/או חלוקת הבאלההמכולה 

קש ע"י התושב ו/או מי מטעמו, והמבייקבעו למועד  ו/או הבאלה מועדי הצבת ופינוי המכולה .4

שעות ממועד קבלת הזמנת העבודה אצל  24 תוך הבאלהמסר יו/או ת לכל היותר תוצב המכולה

 . המבוקש התאריךו/או  הזוכה

תאם להוראות מסמכי המכרז, הנוטרת כנדרש ובהקבלן הזוכה תהיה מהמכולה שתוצב ע"י  .5

 ההסכם ונספחיו. 

 

ויודיע למנהל את שם המוביל, איש קשר, ומספר  הזוכה יאשר בכתב בחוזר את פרטי ההזמנה .6

 שעות ביום.  24טלפון זמין 

 

רים המפורטים בהצעת מהשירותים האחו/או כל אחד  השירות של הצבת ופינוי המכולות .7

הזוכה ייתן מענה לאשכול לכל הפחות  .במשך כל השנה ותושביו לאשכולנים זמי ויהי המשתתף,

  . 08:00-17:00ה' בין השעות -בין הימים א'

לשעות פעילות האתר והינה באחריות הקבלן הזוכה  קליטת הפסולת באתר תתבצע בהתאם

 . בלבד

 

תושב, תועבר לקבלן הזוכה הזמנת עבודה רשויות האשכול ולא לככל שהשירות יינתן ל .8

 מהאשכול לאחר אישור הרשות המקומית בדבר השירות הנדרש. 

 המכולות ופינוי הצבת 

תתבצע באמצעות מובילים בעלי רישיון תקף ו תהא באחריות הזוכה והצבתן הובלת המכולות .9

ים ופסולת מ 5, קבוצה 2013-(, התשע"געסקים )עסקים טעוני רישוי לניהול עסק לפי צו רישוי 

. ב )איסופה, הובלתה ומיונה(, ורישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה 5.1לפי סעיף 

שתאושר חקיקה יובהר כי, ככל,  והתקנות מכוחו. 1997-כנדרש עפי חוק שירותי הובלה התשנ"ז

ורשים בלבד עפ"י מש האתר בשירותי מובילים מתקנה חדשה לנושא פסולת הבניין, ישת /

 . ולא תתבקש בגין כך תמורה נוספת וקהוראות הח
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 59מתוך  26עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

והקוד שלה במערכת  מכולהה ', מסהצבהלמנהל על ביצוע היודיע זוכה הבמועד הצבת המכולה,  .10

ונגד , כולה שתוצב ללא דיווח בזמן אמת תוחרם לאלתרמ. ויעדכן בתקלות, ככל שהיוהניטור 

 . גש קנסיוזוכה ה

 

 לחלוטין מפסולת כל שהיא. יא ריקה ונקייה המכולה תוצב כשה .11

 

עד וימי שישי בערבי חג אם המכולה הוצבה בשטח ציבורי ברשות , הזוכה יהיה אחראי לפינויה  .12

והכל בהתאם להוראות  לא לפני מוצאי יום המנוחה /החגלהצבתה מחדש ו 14:00השעה 

 המנהל. 

 

ודא הרגל וכלי הרכב. על הזוכה לו יפריע או יסכן את תנועת הולכיהמכולה תוצב במקום שלא  .13

ולקבל את  שאכן כך. אחרת, עליו להתריע בפני המנהל בזמן אמת )במועד הצבת המכולה(

 אישורו להצבה.  

 

 

עם  (וכיו"ב ריצוף, מדרכה, אבני שפה, אספלטכגון לא יגרום כל נזק לתשתית העירונית )זוכה ה .14

 הצבת המכולה. 

 

. בשילוט משני צידי המכולה ספריי או לוחות מתכת(כל מכולה תהיה משולטת )באמצעות  .15

לוגו אשכול נגב מערבי והמשרד להגנת הסביבה, מס טלפון מוקד טלפוני של האשכול, יופיעו: 

 שעות ביום(, ומספר המכולה.  24)זמין של המציע , מספר טלפון הזוכה שם המציע

 . המכולה יודבקו פסים זוהרים/ מחזירי אורעל גבי 

 

יותקן על המכולה רכיב זיהוי, ולזוכה תהא מערכת בקרה  -ת ע"י הזוכה הא מנוטרהמכולה ת .16

, יציאה מפוליגון, התראה על שפיכה שלא באתר של טכנולוגית שתאפשר מעקב אחרי המכולה

בהרשאת משתמש   ON LINEזו למערכת  יהיה מחובר האשכול . "(המערכת)להלן : " המציע.

הכול על חשבונו . רכת זותונים והפקת דו"חות באמצעות מעוהזוכה ידאג לאפשר גם צפייה בנ

 של הזוכה ובאחריותו לתפעול המערכת. 

 תהא בבעלות הזוכה. ניטור המכולות מערכת יובהר כי 

במכרז(, באם יידרשו ימים נוספים ימי עבודה )בהתאם למחיר הזוכה  5 -תוצב להמכולה   .17

כלול ימי מקרה, ככל שההצבה ת צעה. בכלבהתאם לההיה זכאי הקבלן לתשלום נוסף להצבה, י

ולא יקבל על כך  חג / שבת, הקבלן הזוכה יפעל עפ"י הוראות המנהל באשר לפינוי המכולה

 תשלום נוסף. 

העבודה, וככל שיהיו עדכונים ממנהל ות בהזמנ ושייקבע יםבמועדות הזוכה יפנה את המכול .18

 שעות מקבלת העדכון.  24 הזוכה מתחייב לבצע את הפינוי תוך –האשכול למועד זה 
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 59מתוך  27עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

לאחר פינוי המכולה, הזוכה יהא אחראי להשאיר את השטח בו הוצבה, נקי מפסולת בניין  .19

 . . על הזוכה לעדכן את המנהל באם נותרה פסולת מסוג אחר בשטח זהמטר 5ברדיוס של 

א עם פינויה )מהמקום בו הוצבה(. ל תבצע מידת, באתר המציע -על תכולתה  - קליטת המכולה .20

ויש  -האחריות תהא על המציע  –ע. אם תהא עצירה כזו תורשה עצירה בדרך אל אתר המצי

   לדווח על כך למנהל מיידית. 

 שירות חלוקת ואיסוף באלות 

 האשכול יודיע לקבלן על כל תושב המבקש לקבל באלה לצורך איסוף פסולת בניין קטנה.  .21

מהבקשה שהופנתה שעות  24את תוך הקבלן יספק באלה לתושב, בהתאם להודעת האשכול וז .22

 ע"י האשכול. 

הקבלן יהיה אחראי לתיאום מול התושב באשר לחלוקת הבאלה/ות הריקה/ות. לכל תושב  .23

 לבקשה.  באלות 2יסופקו עד 

 הקבלן יודיע למנהל מטעם האשכול על כל באלה שסופקה עם אספקתה.  .24

 שעות מבקשת התושב לפינוי.  24הקבלן יפנה את הבאלה תוך  .25

 הקבלן יעביר את פסולת הבניין שהצטברה בבאלות לאתר הקבלן הזוכה בלבד.  .26

 ז. הקבלן יערוך טבלת מעקב, ישקול את הבאלות והכל בהתאם למפרט ומסמכי המכר .27

 שירותים נוספים במסגרת המכרז 

ב השירות הניתן במסגרת מכרז זה, הינו שירות ישיר לתושבים, אך, ישנם שירותים וכאמור, ר

 לרשויות המקומיות החברות באשכול.  שיינתנו

 האשכול יודיע לקבלן על שירות המבוקש ע"י אחת הרשויות המקומיות.  .28

 בגין קליטת פסולת בניין ו/או עודפי עפר של אחת הרשויות המקומיות באשכול. יגיש הקבלן .29

חות לכל חודש , הפירוט יוגש עפ"י רשות ואליו יצורפו דו 7 -דרישת תשלום אחת לחודש ועד ה

מס'  השקילה הכוללים מס' רישוי של המשאית, תאריך ושעת כניסה, שקילות בכניסה וביציאה,

 תעודת משלוח של הרשות.

קבלן דרישת בגין שירותי איסוף ו/או שירותי כלי צמ"ה לצורך איסוף פסולת בניין יגיש ה .30

ו דוחות השקילה לכל חודש , הפירוט יוגש עפ"י רשות ואליו יצורפ 7 -תשלום אחת לחודש ועד ה

יאה, מס' תעודת הכוללים מס' רישוי של המשאית, תאריך ושעת כניסה, שקילות בכניסה וביצ

 משלוח של הרשות. 

 

 טיפול באתר המציע 

ון העסק לרבות תנאי המשרד להגנת יופעל באופן מוסדר, בהתאם לתנאי רישיזוכה אתר ה .31

 הסביבה ובהתאם לכל דין. 

יירשמו ויישקלו בכניסה לאתר באמצעות מאזני  - זוכהו באתר המכולות פסולת הבניין ייקלט .32

 הגשר באתר )משקל ברוטו( וביציאה ממנו לאחר פריקת הפסולת )משקל טרה(.  
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 59מתוך  28עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

, תעודת שקילה זוכהלאחר השקילה, תונפק באמצעות מערכת הנתונים הממוחשבת של ה .33

שם  שם המוביל,נהג, שתכלול: תאריך, שעת שקילה, מספר רכב, סוג רכב, סוג פסולת, שם ה

, שם הרשות, משקל בעת הכניסה )משקל ברוטו(, משקל בעת היציאה )משקל טרה(, זוכהה

. תעודות "(תעודת שקילה)להלן: ", ומספר המכולה שפונתה משקל נטו פסולת שנקלטה באתר 

 השקילה בגין השירותים נשוא מכרז זה יועברו בזמן אמת למנהל באשכול. 

ממועד תחילת ביצוע , זוכהשל ה ונים הקיימתבר למערכת הנתתחלההאשכול יהא רשאי  .34

 .באתר האשכולהפסולת של  בכדי לאפשר לראות ולבצע מעקב אחר נתוני קליטתההסכם, 

עבור כל רשות אשר יפרטו את כמות הפסולת אשר  ימציא לאשכול אישורי מיחזורזוכה ה .35

עבור כל שנה ולפי דרישת  נקלטה מאותה רשות והועברה למיחזור באתר, עבור כל חודש,

 המנהל.  

בכל מקרה, יובהר, כי חיוב התושבים, עפ"י הסכם זה הינו למכולה ולא עפ"י משקל הפסולת  .36

 הנכנסת. 

ומית והמדובר בקליטה בלבד של פסולת ו/או עוד יובהר כי, ככל שהשירות ניתן לרשות מק .37

 השירות בהצעת המחיר. ב הרשות המקומית עפ"י טון ו/או עפ"י מחיר עודפי עפר, תחוי

 תחזוקת ציוד בבעלות האשכול 

יחתום הקבלן  כגון מכולות –במידה והאשכול יספק לזוכה ציוד לתפעול המערך נשוא המכרז  .38

מול האשכול וינפיק ערבות בהתאם. בכל מקרה בתום הזוכה על הסכם חכירת הציוד אל 

 ההתקשרות, יחזיר הקבלן את הציוד לאשכול כשהוא תקין.

 זוכה חי הדיוו

שיקבעו על ידי  יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהליםזוכה ה .39

לקבלת פניות של זמין  המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה

 .המנהל וטיפול בהן באופן מידי

עמדתו של  ע העבודות, תהאלבין המנהל בקשר לביצוזוכה ל מקרה של חילוקי דעות בין הבכ .40

 .המנהל קובעת וסופית

שיוכן על פי  יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח זוכהה .41

קליטת הפסולת הצבת המכולות, פינוי המכולות, המתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועדי 

, פרטי כלי הרכב ואופן הטיפול הפסולת גיסוכמויות הפסולת,  ,(תאריכים ושעות)המפונה באתר 

והעתקי ונטו(, טרה, )ברוטו, הפינוי  העתקי תעודות השקילה של רכביצירוף בובילים, המ

ו/או  תעודות המשלוח, וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה

הסכומים כי, מ יובהר  .הרשויות המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו

 מכרז ומסמך הצעת המחיר. התקורה לאשכול כמפורט במסמכי התנוכה 
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 .מראש המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה .42

מתן ל, והאחריות מי מטעמוכדי להטיל אחריות על האשכול או על בנספח זה אין באמור  .43

י והצבת המכולות, הובלת המכולות, קליטה נופיתפעול השירותים נשוא מכרז זה לרבות 

 . בלבדזוכה לפי נספח זה הינה על ה -אתר וטיפול בפסולת ב
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 הצהרות המציע והצעת המחיר  –ד' מסמך 

             רשויות הנגב המערבי  אשכולאיגוד ערים לכבוד: 

 ____  ___________תאריך:____

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

נשוא המכרז  כלל העבודותההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על המכרז ותנאי 

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

ינוי אני הח"מ מצהיר בזה כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או ש .2

א אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של וכי ל

 תנאי המכרז וההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 

מובן וברור לי כי הצעתי כוללת את דמי הטיפול אותו גובה האשכול בגין פעילותו והשירות  .3

 ז זה. אותו הוא מעניק במסגרת מכר

 להלן סכומי התקורה אשר יגבה האשכול בגין הטיפול: 

מכולות בחודש במסגרת הסכם זה, יגבה האשכול  0-300באם יפנה הקבלן כמות של  .3.1

 לכל מכולה.  ₪ 150מהקבלן תקורה בסך של 

מכולות בחודש במסגרת הסכם זה, יגבה האשכול  300-650באם הקבלן יפנה כמות של  .3.2

 לכל מכולה. ₪  110מהקבלן תקורה בסך של 

בחודש במסגרת הסכם זה, יגבה האשכול מכולות  650באם הקבלן יפנה כמות של מעל  .3.3

 לכל מכולה.  ₪  80מהקבלן תקורה בסך 

לא יגבה האשכול תקורה  -במסגרת הסכם זה לות בחודשמכו 650באם יפנה הקבלן מעל  .3.4

 . בגין שירות הבאלות

מכולות בחודש במסגרת הסכם זה, יגבה האשכול תקורה  650 -באם יפנה הקבלן מתחת ל

 לכל באלה. ₪  15בסך 

  י מצהיר בזאת כי:אנ .4

בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הנני  .4.1

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

 . מסמכי המכרז וההסכם

לאחר שנודעו לי  -הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  .4.2

 צעתישערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הבעקבות בירורים 

ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע וכ, יצועןוהאפשרויות לב

ם ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את ידועי צעתינשוא הוההתחייבויות  הדרישות

  הצעתי.
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אני מתחייב לתת שירותים לתושבי רשויות האשכול אך ורק במסגרת הסכם זה ולא  .4.3

האשכול לצורך מתן שירותים נשוא  לייצר התקשרות נפרדת עם אחד ו/או יותר מתושבי

 הסכם זה. 

לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים, פרסומים, או אמירות כלשהן של האשכול ו/או  .4.4

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

כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח האדם, בבעלותי  .4.5

הצעתי זו, מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא -אמצעים הדרושים עלציוד והה

  ונספחיו.   הסכם, הבהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז

מתן פי כל דין ו/או תקן לצורך -כל הדרישות הנדרשות עלנני מתחייב כי אעמוד בה .4.6

רישות , לרבות דלפי מסמכי המכרז לרבות מיפרט הדרישותהשירותים המבוקשים 

-חוק שכר מינימום התשמ"זמכוח כל דין לרבות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיי 

חוקי ועפ"י כל  בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן והעסקת עובדים בוגרים  1987

  .דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע  אין לי הסכם, הסדר ו/או הבנה .4.7

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

ע הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר המחירים המופיעים בהצעת המצי

בניסיון עורב מ  ולא הייתי  או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,

 .להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה

ובמידה שתוקף וקפה של ערבות ההשתתפות הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך ת .5

כל תקופת הערבות  תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשךהערבות הבנקאית יוארך, 

 ותקופות ההארכות ככל שתהיינה. 

גין מתן השירותים המבוקשים במלואם בלסופית  הינה הצעה ידי-הצעת המחיר שהוצעה על .6

, והיא כוללת את כל במערכת בקרה על ניטור המכולותת משתמש לרבות הרשא מכרז זה

מתן השירותים מכל מין וסוג שהוא הכרוכה ב ,הוצאה, ישירה או עקיפהמרכיבי העלות וכל 

הדרישות  לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצועלרבות היטל הטמנה וכי 

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

כראוי הצעתי זו ת וההתחייבויות נשוא ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישו .7

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

ורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי ולקזז מהתמ

 כמפורט בהסכם. 

ימים מתאריך  14 טות וזאת תוךאם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפור .8

  הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
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  כשהוא חתום כדין. אשכוללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ל .8.1

בנוסח  ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכםול אשכציא ללהמ .8.2

  . 1'ה נספח

  .2ה'נספח בנוסח קיום ביטוחים חתום אישור מציא לה .8.3

, במועד והצעתי זו מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרזהנני  .9

 . מכרז ונספחיובמסמכי הידי האשכול ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות -שייקבע על

בחתימתי על מסמכי המכרז, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת  .10

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

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

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

ום החלטת ועדת המכרזים לגבי בהצעתי, בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרס

עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת  –המציע הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

 ההתקשרות. 

את כל המצגים האמורים בכל עת, לרבות במשך תקופת האשכול שומר על זכותו לבדוק  .11

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

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

 ולא תהא לי כל טענה בעניין זה. 

שהאשכול אינו מתחייב לכמות מינימלית או מקסימלית של הריני מצהיר כי אני מודע לכך  .12

ני הזוכה והריאתר פסולת שתיקלט במכולות שתוזמן הצבתם ע"י האשכול, ו/או לכמות 

לקלוט את כל כמות הפסולת להציב את כל המכולות בהתאם להזמנות העבודה ומתחייב 

שביעות רצונו של שתופנה אליי על ידי מרשויות האשכול במשך כל תקופת ההתקשרות ול

 האשכול.  

 ידוע לי כי למכרז זה עשויים להיות מספר זוכים.  .13

או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם  שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולןידוע לי  .14

יהא רשאי והאשכול  הצעתי זוכך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא 

לי שבחילוט ידוע  צורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.לחלט את הערבות הבנקאית המ

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

  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 בעבור התחייבויותיי האמורות לעיל, הצעתי הינה כדלהלן:  .15
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מחיר מירבי  השירותים הצעה

– ריטפפר 

כלל  כולל 

 השירותים

כמו גם 

תקורת 

 האשכול

ולל המחיר כ)

 מע"מ(

אחוז 

הנחה 

מוצע לכל 

   פריט

המחיר 

לכל המוצע 

כולל   פריט

כלל 

השירותים 

כמו גם 

תקורת 

האשכול 

במספרים 

 כוללובמילים 

  מע"מ 

% בשיקלול 

ההצעה 

)המרכיב 

 הכספי(

כלל השירותים לרבות  א

בנפח של מכולה  הצבת

למשך  מנוטרתקוב,  8עד 

 ה, הובלתדה ימי עבו 5

 המורשה,  לאתר

קליטתה וטיפול בה 

באתר וטיפול בפסולת 

שנאצרה במכולה )להלן 

במקרה  "השירותים"(: 

שהאשכול יכריז על זוכה 

 אחד בלבד

 

 

700 

  30 

הנחה שתינתן לאשכול  ב

השירות )כמפורט על 

במחיר הנדרש להצעה 

( במידה או ג' א'

והאשכול יאפשר למציע 

הזוכה להשתמש בציוד 

למשך ₪  2,071,260ע"ס 

 תקופת ההסכם. 

ציין יש ל

אחוז הנחה 

 בסעיף זה

  15 

כלל השירותים לרבות  ג

בנפח של  הצבת מכולה 

 5 -ל מנוטרתקוב  8עד 

, הובלתה ימי עבודה

לאתר המורשה,  

קליטתה וטיפול בה 

730   25 
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 59מתוך  34עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

באתר וטיפול בפסולת 

שנאצרה במכולה )להלן 

במקרה : "השירותים"( 

שהאשכול יכריז על יותר 

  מזוכה אחד

ופינוי באלה של אספקת  ד

 פסולת בניין 

150   3 

תשלום שיגבה עבור כל  ה

יום נוסף בו התבקש 

הקבלן להשאיר את 

 המכולה שהוצבה. 

50   5 

קליטת טון אחד של  ו

פסולת בניין מעורבת 

אחת שנאספה ע"י 

מרשויות האשכול ו/או 

. המחיר לטון האשכול

כולל את כל האגרות 

 וההיטלים. 

45   7 

ל קליטת טון אחד ש ז

פסולת בניין נקייה 

שנאספה )כולל היטל 

הטמנה( לכל טון 

אחת ע"י  ףשייאס

ו/או מרשויות האשכול 

האשכול. המחיר לטון 

כולל את כל האגרות 

 וההיטלים. 

39   3 

קליטת טון אחד של  ח

עודפי עפר שנאסף ע"י 

אחת מרשויות האשכול 

. המחיר ו/או האשכול

לטון כולל את כל 

 האגרות וההיטלים.

15   2 

 8יום עבודה של שופל ) ט

באחת שעות מלאות( 

2300   2 
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 59מתוך  35עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

לצורך  מרשויות האשכול

איסוף פסולת בנייה ו/או 

 פסולת גושית אחרת. 

 8יום עבודה של באגר ) י

באחת שעות מלאות( 

 מרשויות האשכול 

לצורך איסוף פסולת 

בנייה ו/או פסולת גושית 

 אחרת.

1800   2 

נגלה של משאית פול  יא

לת לצורך איסוף פסו

בניה ו/או עודפי עפר 

מרשויות האשכול 

 ושפיכתם באתר הזוכה

450   2 

מצע ב' אספקת טון של  יב

)חומר ממוחזר מאתר 

המציע העומד בתקן 

1886) 

12   2 

חומר אספקת טון של  יג

נברר )חומר ממוחזר 

מאתר המציע העומד 

 (1886בתקן 

8   2 

כלל השירותים לרבות  יד

הצבת מכולה בנפח של 

מנוטרת  קוב 17-20

ימי עבודה ,  5למשך 

הובלתה לאתר 

המורשה,  קליטתה 

וטיפול בה באתר וטיפול 

בפסולת שנאצרה 

 במכולה

1200   0 

כלל השירותים לרבות  טו

הצבת מכולה בנפח של  

קוב מנוטרת  24-32

ימי עבודה ,  5למשך 

2000   0 
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 59מתוך  36עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

הובלתה לאתר 

המורשה,  קליטתה 

וטיפול בה באתר וטיפול 

בפסולת שנאצרה 

 במכולה

 

הצעת המחיר מסוג זה תיפסל ולא תובא , ידוע לי כי אם המחיר המוצע עולה על המחיר המרבי .16

ידוע לי כי במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין אחוז ההנחה המוצע בפני ועדת המכרזים. 

 לבין המחיר המוצע, האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מבניהם. 

  כוללים מע"מ.המחירים המפורטים לעיל  .17

ות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו הינה בגדר המטר תימצהיר כי הצעי אנ .18

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

  על הצעה זו . יהסכם לחתימת

  זו:  יצהרתאת משמעותה המלאה של ה תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

 

  

  _________________      _______________ 

 חתימת המציע             תאריך 

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________  

 _______________________________________________ :המציע  כתובת

 _____________________________':פקס _____________________':טל

 _____________________ : קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

, עו"ד של _________________________ __________אני הח"מ ________________

_________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל _______מאשר בזה כי ביום  ("המציעלהלן:" )

ת.ז.  _____________ה"ה __________, וההצעה מסמכי המכרזכל יתר 

________________ ____________ -ו, ___________________

בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל ,  ________________________.ת.ז

הצעה האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ה

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

 
                                         _____________________ 
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 59מתוך  37עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

  __________________, עו"ד
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 59מתוך  38עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 ההסכם –' המסמך 

 2019ביום ______ לחודש __________ שנת  ב_________ שנערך ונחתם 

   

  -ב י ן   -

 המערבירשויות הנגב אשכול איגוד ערים 

 נתיבות 8רח' יוסף סמלו 

 ( "האשכול") להלן: 

   ;מצד אחד 

  -ל ב י ן   -

                                                : 
 שם _________________ח.פ. _____________

   
 מרחוב __________________ עיר  ____________                                  

   
 טלפון:_______________ דוא"ל___________________                                    

 

                               (קבלן"" הלהלן: )       
 מצד שני;               

 

 (;  "המכרז ")להלן:  האשכול שפורסם על ידי 15/2019 'כה במכרז מסקבלן זוה   הואיל

 קבלןאת ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז וה קבלןן מהוברצון האשכול להזמי והואיל

 מעונין לבצע את העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 כללי .1

מסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה והם יומצאו ה

 על הסכם זה :ימים לפני מועד החתימה  14לאשכול 

 ערבות ביצוע  – 1נספח ה' 

 אישור עריכת ביטוחים - 2' הנספח 

 

 פרשנות ההסכם  .2

  האמור בהסכם זה ונספחיו. משלימים את ותשובות להבהרות,  מסמכי המכרז .2.1

הוראות הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין מי מרשויות  .2.2

 התנהגות הצדדים.  האשכול, בין אם נחתם ו/או נקבע מכוח 
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 59מתוך  39עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו,  .2.3

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

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

 וסוג. 

יתור ול או הימנעות מנקיטת פעולה לא יחשבו כוכל ויתור, הנחה, ארכה, מחד .2.4

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

 במפורש ובכתב.  ותיעל זכויו

 הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי של הקבלן.  .2.5

 הגדרות ההסכם  .3

 הגדרות לצורך הסכם זה: 

נציג האשכול לעניין מכרז זה  ה, יהיושהוסמך מטעמאו מי /מנהל האשכול ו:  "המנהל"

 הנחיות והוראות.  מציע הזוכהלן וית

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה או שמשתמשים בהם בקשר  –"פסולת בניין " 

 לעבודות בניה, לרבות עודפי עפר  וחלקי הריסות של מבנים. 

נפחי של כל אחד  5% -ה מכילה יותר מפסולת בניין אשר איננ -"פסולת בניין נקיה"

צוע מהרכיבים הבאים: קרטון, פלסטיק, עץ ו/או חומרים נוספים שיש להפריד טרם בי

גריסה וניפוי של החומר. יובהר כי, ברזל לא ייחשב כחומר שיש להפרידו טרם ביצוע תהליך 

 הגריסה והניפוי. 

 ין נקיה.פסולת בניין שאיננה פסולת בני -"פסולת בניין מעורבת"

  כל סוג של אדמה או עפר בלבד ללא פסולת בניה.  -"עודפי עפר"

כל דין שמתבצעים בו השבה או סילוק של מקום מורשה לפי  -"אתר טיפול בפסולת"

פעולה בפסולת שאינה השבה, ובכלל זה הטמנה ושריפה שלא  -פסולת; לעניין זה, "סילוק" 

 כןו לוואי של הפקת חומר או אנרגיה לשם הפקת אנרגיה, גם כאשר בפעולה יש תוצר

 .כאמור כיםשלבי ביניים בתהליו הכנה פעולות

פסולת בניין למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, למטרה  עיבוד של פסולת או -"מיחזור"

 שלשמה יועד החומר או המוצר לראשונה או למטרה אחרת.

נושא אמצעי שת בניין, לאצירת פסולקיבול כלי  - "מכולה מנוטרת /"כלי אצירה רשום

 . זיהוי, סימון, מעקב ובקרה

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

 נשוא מכרז זה, בהסכמה מול האשכול. 
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 59מתוך  40עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

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

חבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב, שדרות, מועצה אזורית מרמקומית לקייה, 

 ומועצה אזורית שער הנגב. 

כלי אצירה עשוי מתכת המיועדת לאצירת פסולת בניין ומתאימה  – "מכולה לפסולת בניין"

סע.  כלי האצירה יהיה אטום בקרקעיתו וצדדיו ויהיה מנוטר -לפינוי ע"י משאית רם

 . ו/או כל נפח אחר המופיע במסמך הצעת המשתתף בקו 8 -כנדרש. נפח המכולה יהיה כ

 קוב, מתאים לנשיאת פסולת בניין. 1שק יוטה חזק עם ידיות בנפח  -"באלה"

אדם המתגורר ברשות או עתיד להתגורר ברשות ו/או יזם ו/או קבלן  – "תושבי הרשות"

 הפועל מטעם תושב האשכול בעבודה שהינה בשטח יישובי האשכול. 

 וקשים השירותים המב .4

, מסמך ג'המצורף ומסומן  השירותים המבוקשים יבוצעו, בהתאם למפרט הדרישות

  לרבות:

הצבת מכולות ריקות מנוטרות לאצירת פסולת בניין בשטח שיפוט רשויות האשכול, לפי  .4.1

 דרישת והנחיות המנהל. 

הובלת המכולות לאתר בבעלות המציע וקליטת הפסולת שנאצרה בהן  -פינוי המכולות  .4.2

 תר. בא

 מיון וטיפול בפסולת הנקלטת מכל סוג שהוא, לפי כל דין המוטל על המציע.  .4.3

תחזוקת ותפעול מערכת בקרה טכנולוגית של ניטור המכולות שהוצבו ומתן הרשאת  .4.4

 משתמש למנהל. 

 עודפי עפר אשר נאספה ע"י הרשויות. מתן שירותי קליטת פסולת ו .4.5

 .שירותי חלוקת ואיסוף באלות פסולת בנין קטנה .4.6

 שירותים נוספים לפי המפרט הטכני ומסמך הצעת המשתתף.   .4.7

-מכולות ביום, ופינוי של כ 32-לצורך מכרז זה הינו הצבה של כ המוערךהיקף השירותים  .4.8

 מכולות ביום.  32

 טון פסולת בניין בשנה.   50,000-מכולות בחודש, קרי כ 650-בסה"כ הצבה של כ

 כדיזה  באומדן איןלהשתנות מעת לעת.  ייםועשו בלבד אומדןבגדר  הינםאלו  נתונים

 . זה והסכם מכרז לצורך האשכול את לחייב
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 59מתוך  41עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ויודגש כי היקף המכולות וכמויות הפסולת אשר יופנו לקליטה באתר המציע, עשוי 

להיות גדול או קטן יותר מהאומדן המצוין לעיל, ובכל מקרה המציע יהיה ערוך להצבת 

ל בפסולת, והתמורה תחושב לפי הצעתו ובהתאם ופינוי המכולות והן לקליטת וטיפו

 להוראות מכרז זה. 

חיר שתתקבלנה למכרז זה, יחליט האשכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להצעות המ .4.9

קוב ו/או נפח אחר בהתאם להצעת  8אם להעמיד לרשות הזוכה ציוד מכולות בנפח 

רותים נשוא מכרז זה יכללו באם יעשה כן, השי. המשתתף, למתן השירותים נשוא מכרז זה

וכה והזוכה יידרש לחתום על לרבות שמירת המכולות בשטחו של הז גם תחזוקת ציוד זה

 . חוזה חכירת הציוד ואחזקתו וכן להגיש ערבות בגין הציוד לאשכול

 הצהרות הקבלן  .5

הקבלן מצהיר כי הוא תאגיד רשום כדין בישראל, וכי הוא מנהל את ספריו כחוק  .5.1

 . 1976-קאות גופים ציבוריים, התשלו"וולפי חוק עס

שיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים יהקבלן מצהיר כי הוא בעל ר .5.2

ב' וכן   5.1א' , סע'  5.1מים ופסולת לפי סע'  5, קבוצה 2013-טעוני רישוי( התשע"ג

  .ג'  5.1

ל תקופת למען הסר ספק, יובהר כי על הקבלן להחזיק רישיון עסק תקף לאורך כ

   הפרה יסודית של ההסכם.הפרת סעיף זה מהווה ההתקשרות. 

ככל שהעסק נמצא בהליכי שימוע ו/או נשלל רישיון העסק שלו, יודיע הקבלן מידית 

 על ההליכים למנהל. 

ע"י המשרד בניין מורשה לקליטה וטיפול בפסולת בבעלותו הקבלן מצהיר כי האתר  .5.3

 . להגנת הסביבה

מסמך  –את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט הדרישות  הקבלן מתחייב לבצע .5.4

, ומצהיר כי אין מניעה לעשות מסמך ד'  –וטופס הצעת המשתתף  למסמכי המכרזג' 

 כן במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד והמתקנים הנדרשים לביצוע  .5.5

כל דין החל עליו, ובייחוד לפי הוראות המשרד להגנת  השירותים המבוקשים, לפי

זאת למעט ציוד שיסופק לו ע"י האשכול לפי הפירוט לעיל ולפי שיקול יבה. הסב

 דעתו הבלעדית של האשכול. 

מבלי לפגוע בהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, הקבלן יאפשר לאשכול לפקח על  .5.6

ן יאפשר למנהל או למי מטעמו, ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ולשם כך הקבל

, ויספק למנהל או למי מטעמו, כל מסמך ומידע הנדרש כניסה לאתר, בכל זמן סביר
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לו בקשר לשירותים המבוקשים מהקבלן, לפי מתכונת שיכתיב המנהל ולרבות 

 מערך הנהלת החשבונות של הקבלן. 

ותבוצע  אספקת השירותים המבוקשים תהא נתונה לפיקוח המנהל ו/או מי מטעמו .5.7

עמו יהיו רשאים לקבוע מעת לשביעות רצונם המלאה. בהתאם, המנהל ו/או מי מט

לעת הנחיות למתן השירותים המבוקשים, אשר יחייבו את הקבלן. אין בכך כדי 

 לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לביצוע התחייבויותיו במלואן. 

 תקופת ההתקשרות  .6

ממועד חתימת  חודשים 24 –ה של תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופ .6.1

 הצדדים על הסכם זה. 

תקופות נוספות של  3-כול שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות בהאש .6.2

"( תקופות האופציה" לכל היותר, בכולה או רק בחלק ממנה,)להלן:חודשים  12

ו המוחלט של האשכול ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת בהתאם לשיקול דעת

 על חמש שנים. לא תעלה 

  60 האופציה, יודיע על כך לקבלן בכתב לפחות ותהחליט האשכול לממש את תקופ .6.3

 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.  

ת האופציה, לרבות ערבות ביצוע תקפה, וכל הוראות הסכם זה תחולנה על תקופ .6.4

 ף, והקבלן יהא מחויב בגינן. ואישור ביטוחים תק

 התמורה והסדרי התשלום .7

חשבון שישלם האשכול לקבלן תמורת השירותים המבוקשים תהא לפי התמורה  .7.1

שיוכן על פי  מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"חשיוגש ע"י הקבלן, 

ת, הצבת המכולות, פינוי המכולוהמתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועדי 

 סוגי הפסולתלת, כמויות הפסו ,(תאריכים ושעות)קליטת הפסולת המפונה באתר 

 העתקי תעודות השקילה של רכביובילים, בצירוף , פרטי כלי הרכב המואופן הטיפול

והעתקי תעודות המשלוח, וכל מידע אחר שיידרש ע"י ונטו(, טרה, )ברוטו, הפינוי 

ויות המוסמכות, וימסור הרישומים ו/או הרש המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה

יובהר כי, מהסכומים תנוקה התקורה לאשכול כמפורט   .הנ"ל למנהל על פי דרישתו

במסמכי המכרז ומסמך הצעת המחיר. בתוספת תשלום מע"מ כדין לפי מועד 

 "(.התמורה" התשלום בפועל )להלן:

בכל חודש, חשבון לתשלום בגין  7-על הקבלן להמציא למנהל עד היום היובהר כי,  .7.2

יצורפו המסמכים הרלוונטים, ן לחשבו כנדרש. כאמור,פירוט ו ובהחודש הקודם 

 לפי מסמך ג' מפרט הדרישות. 
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כל העלויות הכרוכות במתן  את יםכוללמתן השירותים ל המחיריובהר כי,  .7.3

הרשאה במערכת בקרה על ניטור לה, השירותים פר מכולה לרבות ניטור המכו

, העסקת כל העובדים, קבלןהמכולות והרשאת צפייה במערכת הנתונים של אתר ה

שכר, זכויות סוציאליות, ציוד, חומרים, תחזוקה, כלי רכב, אגרות, מיסים,  עלויות

חומרים, כלי צמ"ה וכל פריט אחר בהצעת המחיר, הובלת המכולה לאתר, דלק, 

 סולת שנאצרה במכולה וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג. קליטת וטיפול בפ

והעקיפות לביצוע  את כל העלויות הישירות יםוכולל יםוקבוע יםסופיים אלו מחיר

המפורטים בכל מסמכי המכרז וכל עבודה הכרוכה בהם והמיסים ו/או השירותים 

כאמור לעיל, למחירים  האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם לא צוינו במפורש.

 כמחויב בהוראות הדין.במועד התשלום תצורף תוספת המע"מ 

 ו לפי הסכם זה. לא תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין קיום התחייבויותי .7.4

יום  15-לא יאוחר מהמנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו,  .7.5

 ס כדין. ממועד קבלת החשבון. בהתאם, ימציא הקבלן חשבונית מ

 יום ממועד קבלת חשבונית המס.  45התמורה תשולם על ידי האשכול לקבלן  .7.6

מזמיני ן באמצעות תמומ עבור הצבת המכולות לפי הזמנת התושבים התמורה .7.7

 מראש.  , אשר יעבירו את התשלום לאשכולהמכולות )תושבי הרשויות(

 ו לקבלן. ספרי החשבונות של האשכול יהוו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמ .7.8

באתר בפועל המכולות שנקלטו ויודגש שוב כי התמורה תשולם בהתאם לכמות  .7.9

לבד זאת, לא יהיה הקבלן , ומהקבלן מטעם האשכול במסגרת מערך נשוא מכרז זה

זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאשכול ו/או מרשויות האשכול ו/או מכל גורם אחר, 

קטנת או הגדלת היקף השירותים פיצוי ו/או דמי נזק ו/או כל תשלום אחר בגין ה

 המבוקשים כאמור. 

האשכול יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות  .7.10

בות קיזוזים של תשלומים ביתר ששולמו בטעות ו/או קנסות ו/או פיצויים רצונו לר

 לפי הסכם זה. 

מוסכם כי קבלת התשלום האחרון בגין הסכם זה תהא מותנית בחתימת הקבלן על  .7.11

 הצהרה בדבר העדר תביעות. 

 הסבת הסכם  .8

, כל עוד הוראות הסכם זה תחולנה גם אם מבנה בעלות ו/או הניהול באתר ישתנה .8.1

 . יון העסק בתוקףריש

 ערבות ביצוע לקיום ההסכם .9
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קבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן הלהבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של  .9.1

בידי האשכול לפני מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה 

, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית (לוח כללי)למדד המחירים לצרכן 

סך ערבות ביצוע, ב - 1ה' כנספח להסכם בנוסח המצורף  לסטטיסטיקה,

 . ___שקלים חדשים(___________ )ובמילים ________

אם מתן השירותים יכלול העמדת הציוד שיירכש על ידי האשכול לרשות הזוכה, 

 אחוזים מעלות הציוד(. עשרה )  10%אזי לערבות הביצוע יתווסף סכום של 

כל תקופת ההתקשרות בתוספת חודשיים לאחר ערבות הביצוע תהיה בתוקף ל .9.2

תוארך במידת הצורך לפי הערבות השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החוזה. 

 . מועד סיום הערבות הקודמתיום לפני תום  21גש ותוהודעת האשכול, 

לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של יהא רשאי  האשכול .9.3

לא ביצע את התחייבויותיו קבלן הו מקרה שעל פי קביעתהאשכול, בכל מנכ"ל 

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

 מסכים לכך.  קבלןהסכם זה וה

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

 ובגין ההפרה. 

רבות הבנקאית ל ההוצאות הכרוכות במתן העלמען הסר ספק מודגש בזאת כי כ .9.4

 בלבד.  קבלןו/או בחידושה תחולנה על ה

 אחריות הקבלן  .10

הבלעדי לכל נזק ישר ו/או עקיף ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או אחראי ההקבלן יהא  .10.1

תאונה מכל סוג שהם, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרמו לכל אדם ו/או תאגיד/ 

לרכביהם, של כל אחד מאלה, ישי אחר ו/או לרכושם ו/או ו/או האשכול ו/או צד של

יפה מביצוע השירותים על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או גורמים קכתוצאה ישרה או ע

אחרים איתם התקשר ו/או המועסקים על ידו, או כתוצאה מכל עבודה רשלנית 

 מחדל במשך כל תקופת ההתקשרות או כתוצאה מהפרה במעשה או מחדללרבות 

  . הסכם זההוראה מהוראות  של

נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם על פי  אחראי לכליהיה הקבלן  .10.2

 אשכול ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור ל (נוסח חדש( פקודת הנזיקין

 .לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות על פי הסכם זה ו/או

או /ו  כל עובדיו ו/או המועסקים על ידול אחראי לשלומם ולביטחונם שהקבלן יהא  .10.3

ו/או שיגיעו על  הנמצאים בשירותו, ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים

כתוצאה מכל נזק ו/או  פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו

 .ביצוע העבודות אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך
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נזק,  ,על כל תביעה, דרישה, הליךו ויפצה אותשכול אהימנע כל נזק מהקבלן  .10.4

שהוא כתוצאה  הוצאה, היטל, קנס, פיצוי וכיו"ב שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם

זכויות יוצרים או זכויות  ,מפגיעה בזכויות מקרקעין, חברות, פטנטים, מדגמים

 .תוך כדי ביצוע העבודות דומות

ו/או את אשכול בים שלא לתבוע את הייהקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתח .10.5

 וו/או מי מטעמ ועובדי ו/אואשכול בגין כל נזק שייגרם ע"י ה וו/או מי מטעמ ועובדי

 .ובין לרכושו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו, בין לגופו

ביצוע העבודות, יישאר  למען הסר ספק, הציוד בו יעשה הקבלן שימוש לצורך .10.6

והאחריות המלאה לתקינותם,  ,יצוע העבודותהבלעדית לצורך בבבעלותו 

שיגרמו מהם לצדדים שלישיים, הינה  לביטוחם, לנזקים שייגרמו להם ולנזקים

  .הקבלן באחריותו המלאה והבלעדית של

ככל שהועמד לרשות הקבלן לפי המפורט לעיל בהסכם זה  –ציוד בבעלות האשכול 

 . נותותקיולתחזוקתו,  הינו באחריותו המלאה של הקבלן –

אשר  בכל סכום אשכולהקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את ה .10.7

לרבות אבל לא רק נזקי  בקשר לנזקים דלעילו יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובת

הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה  , לרבותגוף או רכוש

 .יל, וזאת על פי דרישה ראשונהכתוצאה מהנזקים דלע אשכוליגרמו ל ונזק אשר

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל אבדן, פגיעה, הפסד כאמור לעיל,  .10.8

כלשהו,  נזק, מכל סוג שהוא שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם וכל צד שלישי או

די מי מטעמו, וזאת י במהלך ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע העבודות, על ידו או על

הסכם זה ובין אם לאו, ובין אם  הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות בין אם

מחוצה לו, ולרבות כל נזק אשר נובע מביצוע  הנזק יקרה בתחומי אתר הסילוק או

 .מי מטעמו רשלני מצידו של הקבלן או

ות רצון ולשביע נזק כאמור יתוקן בהקדם, על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר .10.9

ברכוש ובמתקנים  רשות המוסמכים לפקח על הטיפול המנהל וכל אדם או

במערכות ו/או בתשתיות אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות  .האמורים

גורם  ידי הקבלן, אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית או על

רם התשתית על ידי הגו ת ו/אומקצועי אחר, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכ

 .המוסמך לכך ויישא בכל ההוצאות הנובעות מכך

לרבות לגבי  ,בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, קביעת המנהל .10.10

ביצוע התיקון ועלויות  סיווג נזקים כברי תיקון או שאינם ניתנים לתיקון, לגבי אופן

  ור. רעהתיקון, תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לע
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הנזקים ולחייב  לתקן אתהאשכול  הנזקים כאמור לעיל, רשאי לא תיקן הקבלן את .10.11

 .את הקבלן בעלויות אלו כאמור להלן

הנזקים,  הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את .10.12

 .ההסכם ו/או כל דין  האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי

לנזקים  , מכל אחריותו, ומי מטעמכולאשפוטר בזאת במפורש את ההקבלן  .10.13

 . שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין

ו/או  אשכולה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, על חשבונו, בנעלי .10.14

ויתבעו ביחד במידה  ,המנהל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם

ו/או .להם על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין חראיו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן א

לפי קביעת  להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור, והכול

 .ועל פי שיקול דעתו המוחלט אשכולה

כנגד  מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעההקבלן  .10.15

התנגדות להזמנה  ותר מראש על כלמי מטעמו כאמור לעיל, הינו מו ו/או אשכולה

על ידי המנהל ו/או אחרים,  ובין שנתבקשהאשכול כאמור, בין שנתבקשה על ידי ה

נוסף או כצד שלישי כאמור לעיל,  ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע

עשותו על פי ימצא לנכון לאשכול פשרה אשר ה מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או

 .ולשאת בתשלומם  שיקול דעתו המוחלט

ו/או  ו/או המנהלאשכול הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את ה  .10.16

מי מהם בקשר  עובדיהם ו/או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת

מכלליות האמור לעיל לאלה  לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע

 .ושכ"ט עו"ד טכרים בהסכם, ולרבות הוצאות משפהנז

מעבודה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו, אם כתוצאה מפעולה או .10.17

על פי הסכם זה יוצא  כלשהי של הקבלן שנעשו בניגוד להתחייבות כלשהי של הקבלן

משפט, יהיה הקבלן אחראי -ו/או המנהל ו/או הקבלן צו מאת ביתאשכול כנגד ה

ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע  זק ביןו/או המנהל על כל נאשכול לפצות את ה

הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  מחובתו של הקבלן לעשות את כל

תתפרש כמטילה חובה כלשהיא לפצות את הקבלן בגין הצו  הצו ומבלי שהוראה זו

 .ה מצו כנ"לכל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצא הנ"ל, או בגין

אשכול ה עיל, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות אתכמו כן ובנוסף לאמור ל  .10.18

שהיא, שתוגש, אם  ו/או המנהל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה

נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או  ,ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל

נזק המפורט בגין כל תאונה, חבלה או  ,ושולחיהם כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם

 .אדם בהסכם ו/או קבוע בכל דין לכל
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תביעה או  יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשהאשכול עוד מוסכם בזאת כי ה .10.19

או דרישה כאמור  דרישה כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה

להביע בפניו את דעתו  שר לקבלןיהא רשאי, לאחר שיאפאשכול בכפוף לכך שה

כאמור באופן סביר בנסיבות  ן זה, להתפשר או להענות לתביעה או דרישהבעניי

אי הענות לתביעה או דרישה כאמור  העניין ובאותם מקרים שאי התפשרות או

 .ודאות, להביא לעיכוב בביצוע העבודות  עלולים, ברמה גבוהה של

 אשכול ה ו לפי הוראות פרק זה יהיהכל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומ  .10.20

דין, לגבותו ו/או כל שאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי ר

בכל זמן שהוא וכן יהא אשכול ה לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת

 .ולרבות על ידי מימוש ערבות הביצוע רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

הפרת  י ההסכם, והפרתו ו/אולעיל, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרסעיף זה  .10.21

 תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ביטוח  .11

ו/או איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי קרא: יבסעיף זה )ביטוח(  האשכול 11.1

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי מהמקבלים שרות הישובים 

 

קים להם הוא פי הסכם זה ומאחריותו לנז-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 11.2

פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור -יהיה אחראי על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן:  ג'קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח 

עצמיות יחלו על הקבלן וההשתתפויות ה ים"אישור קיום ביטוח"(. עלות הביטוח

דרש באישור היא חלק מהסכם זה ואי בלבד. מוסכם בזאת כי הסדרת הביטוח הנ

החתמת חברת הביטוח או שינויים באישור לא יגרעו מהתחייבותו של הקבלן 

 לקיום הביטוח הנדרש.

 

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן  11.3

ן הצדדים על מנת שהמבטח יוכל לחתום על אישור קיום לפני ההתקשרות בי

 .(  ללא ביצוע בו שינוי כלשהו2'נספח ה) ביטוחים 

 

מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים שונה  11.4

קבע ימכפי אישור קיום ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטוחים ש

, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי יםקבע ירשמו הביטוחי. באישור שכאמור

וכל מה שלא ירשם באישור קיום  ור קיום ביטוחים בהסכם  זהשרשומים באיש

לדרישת האשכול , הקבלן ימסור לה העתקי . ביטוחים ירשם בפוליסה של הקבלן 

 ההסכם .על פי פוליסות רלוונטיות להתחייבויות 

 

וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות 11.5

 וין בהם משום אישור של האשכול  או מי מטעמביטוחים , הנם מיזעריים וא
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וסכומים  יםלהיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח

 לאשכול ולצד שלישי. ,לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו

 

לי הרכב והציוד המשמש אותו בביצוע ההתחייבויות על פי הקבלן יבטח את כ 11.6

 יטוח הרכב יכלול שימוש במכשיר הרמה .ההסכם . ב

 

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת האשכול על הסכם זה,  14 11.7

ידי חברת -ימציא הקבלן לאשכול את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.  ביטוח בעלת רישיון של מדינת

 

ם תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים , ימציא ימי עבודה לפני תו 14 11.8

הקבלן לאשכול שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא מתוארך לתקופת ביטוח 

 נוספת .

 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  11.9

 

ן פטור כם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתמוס 11.10

כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח 

התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי 

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

 וטיבו של הביטוח.

 

היה רשאי לבדוק את אישור קיום יי האשכול מוצהר ומוסכם בין הצדדים כ 11.11

 היה חייב לעשות כך .יביטוחים אך לא 

 

היה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או ימוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול   11.12

לתקן את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. 

ור קיום ביטוחים ולא הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות איש

 תחול עקב כך על האשכול אחריות כל שהיא.  

 

ביצוע ההסכם עקב אי מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת  11.13

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק 

 שיגרם עקב העיכוב כאמור . 

 

ין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי ד 11.14

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 

דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי 11.15

בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או 
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 ההשתתפות העצמית .

 

יה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול  ו/או הקבלן מצהיר כי לא תה 11.16

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר  םהבאים מטעמ

שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר 

 פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 

המצורף  2נספח ה'ר קיום ביטוחים בן אם הוא מוגש כפי להלן תוכן מחייב לאישו 11.17

 הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .להסכם  ובין אם 

 

אישור הביטוח יכלול את הפוליסות : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח  11.18

 אחריות מעבידים . 

 

שלום הפרמיות כל הפוליסות תכלולנה : את האשכול כמבוטח נוסף. סעיף לפיו ת 11.19

ר המבטח על זכותו וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן  . סעיף לפיו מוות

הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי   ,לתחלוף כלפי האשכול

הקבלן . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי האשכול 

כל ביטוח שנערך על ידי האשכול . סעיף והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם ל

תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם  לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא

יום מראש.  60תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לכל הפחות 

סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול לקבלת 

 סה.שיפוי על פי הפולי

 

מעשי ו/או ל וכלול הרחבת שיפוי לטובת האשכול בגין אחריותביטוח צד שלישי י 11.20

 כלול סעיף "אחריות צולבת" .מחדלי הקבלן והפוליסה ת

 

חשב כמעביד של עובדי יביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם  11.21

 הקבלן.

 

ביטוח: ביטוח גבולות האחריות באישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת ה 11.22

  ₪. 20,000,000אחריות מעבידים ביטוח ₪ .  1,000,000 –אחריות כלפי צד שלישי 

   מעביד-העדר יחסי עובד .12

בין האשכול לבינו  משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי, וכי איןהוא מצהיר, כי קבלן ה .12.1

ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי 

 מעביד. עובד 
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הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים  .12.2

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

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר הקבלן  .12.3

ציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות כויות סועבודה, ז

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

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

 הא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. ילא  אשכולוה -ובמועדם 

, ו, או כנגד מי מטעמובגין כל תובענה שתוגש כנגדהאשכול  ד את ישפה מי הקבלן .12.4

ו/או של אדם המועסק על ידו לבין קבלן שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין ה

 החברה, ו/או בגין כל תובענה בענייני עבודה.

אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף  .12.5

ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או  קבלןהמעבידו של  והינ כולאש, כי המוסמך

לשפות מיד את החברה בגין כל הוצאה או נזק קבלן הפועל מטעמו, מתחייב ה

שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט 

 עו"ד.

פרש כמטיל , ולא יתולא לגרוע מהן קבלןהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה .12.6

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

 קבלןהידי -על אשכולהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה .12.7

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

 .רצד ג' אחעזבונם ו/או יורשיו ו/או 

 

 רציפות העבודה  .13

ה, לרבות שירותים המבוקשים הינה חיונית ולא ניתן להפסיקה בכל מקרהאספקת  .13.1

  .בתקופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות

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

בלתי  , וכחלקםכסדרשים השירותים המבוק אתיתן מתחייב בכל מקרה להמשיך ול

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

 אספקת שירותים אלו. התקין של ך או פגיעה במהל

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

לספק את להמשיך  לןהיעדרויות של עובדים, מתחייב הקבעבודה כלשהו ו/או 

 השירותים כמתחייב בהסכם זה. 
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יהא האשכול ידי הקבלן, אספקת השירותים המבוקשים על בכל מקרה של הפסקת  .13.2

שלישי אחר ועל חשבונו  באופן מיידי לידי כל צדרשאי להעביר את ביצוע הסכם זה 

 האשכוללעיכוב או ביטול החלטת  נישל הקבלן. הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמ

חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או התמורה  כאמור, לרבות במקרה שהצדדים

 המגיעה לקבלן. 

שירותים חיוניים בחירום, שהשירותים המבוקשים הינם הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .13.3

למתן שירותים  עשוי לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעלאשכול שה וכן

הרשויות המוסמכות אחד  יוכרז ע"י" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה וקיומיים

  :מהחוקים הבאים המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר

שעת  הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות .13.3.1

 . 1973 -תשל"ד (סמכויות מיוחדות)חירום 

ההתגוננות  לחוקג 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .13.3.2

 . 1951 -האזרחית, תשי"א

 א לפקודת 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .13.3.3

 . 1971 -, תשל"א(נוסח חדש)המשטרה 

 .הממשלה לחוק יסוד 38כרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף ה .13.3.4

 

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

הרכב של  ת ו/או עובדי הקבלן ו/או כליהוראת כל דין רלבנטי אחר, על העבודו

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

 .בגין כל האמור אשכולתוספת תשלום מה

 הסבת החוזה  .14

או כל ינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, הקבלן א .14.1

יר או למסור או לשעבד או להמחות לאחר כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעב

 . זכות לפי החוזה

ואולם  אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה,קבלן ה .14.2

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי , העסקת עובדים

ממנה שום מסירת ביצועה של העבודה או חלק מ השיעור העבודה, אין בה, כשלעצמ

 . לאחר

הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של האשכול להעסקתו של קבלן משנה  .14.3

 .והסכמתו תוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם
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הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהעבודה  .14.4

לבוא בכל  בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי מיד לאחר שיידרש לכך

תביעה ו/או טענה כלפי האשכול כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר 

  ח. להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפק

הסכמת האשכול בהתאם לאמור, איננה מטילה חבות כלשהי על האשכול ואין היא  .14.5

שא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן י

באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם, 

 .כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עצמו

 ם מוסכמים וקבועים מראשפיצויי .15

ת ספקאאי ן מראש, לכל מקרה, בגי םמוסכמי םפיצויי אשכולל םישל הקבלן .15.1

ביצוע לקוי של  ןבגיונספחיו או  םלדרישות ההסכ םהתאהשירותים המבוקשים ב

 : ןכמפורט להלההסכם 

 הליקוי /הנושא סמ

 מקרה לכל ליחידה מוסכם פיצוי

 "חבש סכום

אי הצבת מכולה כנדרש במסגרת הזמנת העבודה  1

ו/או  ו/או הצבת מכולה ללא מערכת ניטור כנדרש 

 הצבת מכולה לא משולטת כנדרש 

700  ₪

 לאירוע

כניסה בסולת פמשאית איסוף  /של רכב שקילה אי  2

 וביציאה מהאתר

200  ₪ 

 לאירוע

מהמועד  שעות 24הצבת מכולה באיחור העולה על  3

 הנדרש בהזמנת העבודה 

עבור ₪  400

 לאירוע

מהמועד  שעות 5פינוי המכולה באיחור העולה על  4

 הנדרש בהזמנת העבודה 

ש"ח  350

 עבר כל שעה

עד פינוי המכולה באיחור העולה על יום עבודה מהמו 5

 הנדרש בהזמנת העבודה 

 לאירוע.₪  550

הצבת מכולה במיקום שונה מהמיקום הנדרש  6

 בהזמנת עבודה ו/או לפי הנחיית המנהל

 ש"ל לאירוע 400

 6קליטת מכולה באתר לאחר פרק זמן העולה על  7

 שעות ממועד פינויה 

 לאירוע₪  250

מוביל ללא רישיון הובלת הפסולת ו /או המכולה ע"י  8

 ק כדין עס

 לאירוע₪  1200

מכל סיבה שהיא  יכולת להכנסת פסולת לאתראי  9

 שעות   8 -למעלה מ

לאירוע ₪  1000

ותוספת עלויות 

שינוע והפרשי 

 כניסה לאתר חילופי
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₪  500 אי דיווח על תקלה שארעה בזמן אמת  10

 לאירוע

₪  1,000 אי ביצוע הנחיית המנהל    11

 לאירוע

לחודש לכל  5,000 בגין אחוזי המחזור אי שליחת דיווח  12

 רשות

תקלה המונעת צפייה במערכת הבקרה במשך  13

 שעות  24-למעלה מ

 למכולהיום ל₪  500

שפיכת פסולת הבנייה שנאספה על ידו ו/או מוביל  14

מורשה מטעמו באתר שאינו מורשה ו/או בשטח 

 פיראטי 

 למקרה₪  20,000

שאינו תקין )מכולה ביצוע העבודות באמצעות ציוד  15

 וכיוב'( הניטור של המכולהמערכת  /משאית /

 למקרה ₪  1000

 למקרה₪  500 התנהגות לא נאותה לתושב ו/או לרשות המקומית  16

התקשרות ישירה מול תושב מתושבי יישובי  17

 האשכול למתן שירותים הנכללים במסגרת ההסכם

 למקרה₪  20,000

שעות מהודעת  24אי חלוקת באלה לתושב תוך  18

 האשכול 

 למקרה₪  300

שעות מהודעת  24אי איסוף באלה מהתושב, תוך  19

 התושב 

 למקרה₪  500

למכולה ₪  400 אי שילוט המכולות עפ"י הדרישה במסמכי המכרז  20

 למקרה

 

זה, את  םלפי הסכ קבלןהמגיע ל אכל שהו םלקזז ולנכות מסכו יהא רשאיהאשכול  .15.2

שלדעת  םבס"ק לעיל, ו/או כל סכו םמראש המפורטי םמיהמוסכ םהפיצויי םסכו

, זאת מבלי ןאו עפ"י די םו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכ אשכולל קבלןהמנהל מגיע מה

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

 הפסקת ההתקשרות  .16

כולו או כל חלק הסכם זה  רשאי להביאאשכול יהא ההתקשרות, הבמהלך תקופת  .16.1

, לאלתרבכתב על ידי הודעה  )לפני מועד תום תקופת ההתקשרות(סיום ממנו לידי 

  במקרים המפורטים להלן:

לא זה , אזי הסכם אשכולרשות מרשויות האשכול מחליטה לפרוש מהאם  .16.1.1

 יחול עליה יותר. 

האשכול מחליט לסיים הסכם זה בגלל כשרוב מוחלט של הדירקטוריון של  .16.1.2

 . יבות ההתקשרותשינוי נס
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עושה  נכסים או שהקבלןכינוס רגל או כשניתן נגדו צו כשהקבלן פושט  .16.1.3

כשהוא בפירוק,  ,סידור עם או לטובת נושים, או במקרה של גוף מאוגד

 .יום 15והכל כשמצב זה לא בוטל תוך 

או אדם  עתם שהקבלןו/או המנהל הוכחות להנחת דאשכול כשיש בידי ה .16.1.4

מענק, דורון, או  ,או הציע לאדם כלשהו שוחד אחר בשמו של הקבלן, נתן

הכרוך בביצוע ההסכם ו/או  טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר

 שירותים המבוקשים. ה

 פי דין. -כשהקבלן אינו עומד בדרישות הרישוי המוטלות עליו על .16.1.5

 שימוש כלשהו שאינו עולה במתן השירותיםבכל מקרה שהקבלן יעשה  .16.1.6

לאחר  ות ההסכם, והקבלן לא תיקן את ההפרה מידבקנה אחד עם הורא

 .שניתנה לו התראה לעשות כן

ההפרה  בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם ולא תיקן את .16.1.7

  .תוך התקופה שנקבעה על ידי המנהל לתיקון ההפרה

 רצון במקצועיות הנדרשת, לשביעותבלן אינו מבצע את העבודות כשהק .16.1.8

להוראה בכתב  ההסכם ונספחיו, ולא ציית, ובהתאם להוראות אשכולה

 .מנהל לשפר את ביצועיוהמ

מתרשל בזדון בביצוע  קבלןכשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שה .16.1.9

 ההסכם ו/או מרמה את האשכול. 

לפגוע  כשהקבלן ו/או בעלי האתר הורשעו בפלילים בעבירה שיש בה כדי .16.1.10

 בהתחייבויות לפי הסכם זה. 

, המונע של הקבלן ובין על כל רכוש אחרהאתר והוטל עיקול על במקרה  .16.1.11

 ,את המשכם התקין של קיום התחייבויות הקבלן, כולן או חלקן מהקבלן

אך לא  ,או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות שיפוטית כלשהי, לרבות

המונעת את  ,ו/או מקצתו רק, משרד הוצאה לפועל, לגבי רכוש הקבלן

והעיקול או הפעולה כאמור  ,הקבלןהמשכם התקין של קיום התחייבויות 

 .מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה ימים 60לא הוסרו תוך  (לפי העניין)

הסכם זה כולו או כל חלק  רשאי להביאאשכול יהא במהלך תקופת ההתקשרות, ה .16.2

בכתב מראש של על ידי הודעה  התקשרות()לפני מועד תום תקופת ה ממנו לידי גמר

 סבר. יום, ללא צורך בה 30

בפועל עד למועד סיפק ששירותים לקבלן תמורת ה ההסכם לידי גמר, תשולםהובא  .16.3

כל ו/או קיזוז לעמידת הקבלן בהוראות ההסכם, ולאחר ניכוי  גמר ההסכם, בכפוף

ומבלי לגרוע בזכויות האשכול לפי  המהקבלן על פי הסכם זאשכול ל תשלום המגיע
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 59מתוך  55עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

ל כל פיצוי או תשלום נוסף מכל סוג הסכם זה, והקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאשכו

 שהוא מהבאת ההסכם לידי גמר. 

זה או  בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם .16.4

בהתאם ירותים מתן השהנובע ממנו, מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יפסיק את 

ת מתן רציפואחרת ב להתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא יפגע בכל צורה

 . על אף חילוקי הדעותהשירותים, 

 הפרה של כלל סעיפי ההסכם לעיל תיחשב הפרה יסודית.  .17

 מסירת הודעות  .18

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  .18.1

פי הכתובות דלעיל יחשב -ידי הצדדים על-ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח עלכ .18.2

ת דואר כדבר דואר רשום שעות ממועד מסירתו לבי 72כאילו נמסר לתעודתו תוך 

בדואר אלקטרוני במועד אם נשלחה או /מועד מסירתה, וב –אם נמסרה ביד ו/או 

 משלוחה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

   

 הקבלן  האשכול 

 

 אישור חתימת הקבלן: 

אני הח"מ ______, עו"ד מאשר בזה כי ה"ה ________________, תז ______________ 

"( וכי חתימת ה"ה הקבלןבשם ____________________)להלן: " רשאי לחתום

___________________________על ההסכם, בצירוף חתימת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל 

דבר ועניין, וכי התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של 

 _____ שהתקבלה כדין. __________, ובהתאם להחלטת דירקטוריון ______________

 __________תאריך : _________

 ___________________ חתימה:
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 59מתוך  56עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 ערבות ביצוע הסכם - להסכם 1'הנספח 

 למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין 

   
 לכבוד  

 רשויות הנגב המערבי אשכול איגוד ערים 

 

"( אנו  המציע)"להלן : _____________  _______________  ח.פ_על פי בקשת__________

ובמילים: )₪ _____________ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה _____________________שקלים חדשים( 

, למתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין 15/2019'  מס בקשר עם מכרזמהמציע שתדרשו להלן, 

 .  ידכם-עלשפורסם 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" מדד"במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. 

יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם 

__________  חודשל שלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד על פי ערבות זו )לה

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה (, המדד היסודי"" - להלן___________ ) שפורסם בתאריך

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

יום מקבלת דרישתכם   7לסך הנ"ל תוך מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עדאנו 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  שתגיע אלינו ,הראשונה בכתב 

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך  או באופן כלשהו,

בקשר לחיוב כלשהו  אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים

 כלפיכם.   

וש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדר

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד.

 הכולל הנ"ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  

 בכלל.______ ועד ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

   דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן: 

   

        ___________________     _________________________                 __________ 

 מס' סניף                                      כתובת הבנק            שם הבנק                                          

__________                    _________________                  ________________________ 

                                     חתימה וחותמת         תאריך                                           שם מלא                                           
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 59מתוך  57עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 

  להסכםה' נספח 

 קיום ביטוחים אישור

 

 לכבוד

 לשם הקיצור "האשכול" להלן איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

 

 "(הקבלן__ )להלן: "_____  חברה  מספר________ של ביטוחים קיום על אישור: הנדון

 )להלן: "השירותים"(  בניין בפסולת וטיפול פינוי, איסוף שירותי מתןל להסכם בקשר

 כי בזאת ומאשרים מצהירים"מ, בע לביטוח"מ, _________________חברה הח אנו

 את הביטוחים להלן בקשר עם מתן השירותים : הקבלן שם על ערכנו

זקתו , . הפוליסה מבטחת את רכושו של הקבלן וכל רכוש אחר שבח רכוש לביטוח פוליסה .1
 אחריותו ובשימושו .

 
 הקבלן של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה. שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .2

למקרה אחד ₪   1,000,000 בגבולות אחריות של   אשכולכלפי צד שלישי כלשהו, לרבות ה
 ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. 

או מכשיר  שימוש במנוף מסייג ואינומי זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאו ביטוח
 הרמה .

בשירות שניתן  הקשורבכל  םהבאים מטעמו האשכול את לכלול מורחב המבוטח שם

לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך  ובכפוף, ההסכם פי עלעל ידי הקבלן 

 בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

כלפי  הקבלן של דין פי על חבותו את מבטחת הפוליסה.  מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .3
 של כמעביד ויחשב במידה אשכוללשפות את ה העובדים המועסקים על ידו  . הביטוח מורחב

גבולות האחריות הנם _________________ למקרה  .הקבלן ידי על מהמועסקים מי
 ו____________________ לתקופת הביטוח

 

 :לעיל סותלפולי בהתייחס

 .הביטוחי בכיסוי לו הדומה אחר נוסח או 2016 ביט הנו  הפוליסות נוסח .1
סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר,  כל .2

פי הפוליסה הוא "ביטוח -לא יופעל כלפי האשכול וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, הביטוח על
שיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם, ראשוני", המזכה אותם במלוא ה

חוק חוזה הביטוח, בממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור מבלי שתהיה לנו זכות תביעה 
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 59מתוך  58עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי 1981-התשמ"א
 מבטחיהם.

 אם אלא, הביטוח תקופת במשך ביטוחה יבוטל או יצומצם לא ולפיו תנאי מופיע בפוליסות .3
 .מראש יום 60 לפחות האשכול לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תישלח

 .בלבד הקבלן על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .4
 אדם כלפי יחול לא הוויתור. מטעמם והבאים האשכול כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .5

 .בזדון נזק שביצע
 בתום לב של הקבלן לא יפגע בזכויות האשכול על פי הפוליסות . מעשה או מחדל .6

 

 במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור

 .לעיל האמור"י ע

 ,רב בכבוד

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

          ___________      __________         ____________  __________________ 

 תם           חתימת וחותמת המבטחתפקיד החו     שם החותם   תאריך                 

 

 :התקפות הפוליסות פרטי

 :הביטוח סוכן פרטי

 

  מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה

 רכוש ביטוח   

 צד ביטוח   

 שלישי

 אחריות ביטוח   

 מעבידים
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 59מתוך  59עמוד   _________________ חתימה וחותמת המציע:
 

 ____________ טלפון_______________;  _ כתובת_____________;   שם

 

 

 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו

 

 ,רבבכבוד 

 

 _________________________ הביטוח חברת שם

 

          ___________      __________   _________________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם   תאריך                 

 מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 רשימת

 :הפוליסות

 רכוש ביטוח   

 צד ביטוח   

 שלישי

 אחריות ביטוח   

 מעבידים


