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 ז מטה יהודה "מוא
 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
 מטה יהודה  משטח השיפוט של   לטיפול בפסולת למחזור

 המועצה  ראשת הודע

 
או פסולת נייר /אריזות קרטון וטיפול בפסולת קבלת שירותים לל הצעותמזמינה בזאת מטה יהודה   

 .כמפורט במסמכי המכרזהכל ומטה יהודה  שטח השיפוט של  לבן /מעורב/עיתון
 

ח אשר "ש 30444תמורת סך של  8.0.2423 החל מיוםמועצה את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי ה

 . לא יוחזרו לרוכש

 . על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד

 8.0.2423: קודם לרכישתם החל מיום מועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של ה

ח "ש 50000ך בס 0למסמכי המכרז' בנוסח המצורף כנספח ד0 לצרף להצעתו ערבות בנקאית על המציע
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות מועצה הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום ה0 לכל פרק בנפרד

 .הבנקאית

 .מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאמועצה אין ה

 Michaela@urbanics.co.il: למייל  40:00בשעה  41.2.2024: שאלות הבהרה יש לשלוח עד לתאריך 

0 יש להכניס במעטפה סגורה י המציע "כשהם חתומים ע0 את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז
 יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדיאת המעטפה  33/2423' מכרז  פומבי  מס -כשעליה מצוין 

  בהגשה ידנית בלבד 42.40.2024: עד ליום המועצה 

אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת כל  יפורסם בהמשך ישיבת פתיחת תיבת המכרזים מועד 
 .המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז

                                                 .לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. את ההצעות יש למסור במסירה אישית

 0כבוד רבב

 המועצה  ראש  
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 'סמך במ

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 \' מסמכרז פומבי 

 
 מטה יהודה  שטח השיפוט של  ב פסולת נייראו 1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 פרטי המכרז והוראות למשתתפים

 שעה תאריך 
   

 33:44 33.0.2423 שאלות הבהרה
  32:44 30.34.2423 הגשת הצעות

 מהות המכרז

 או פסולת נייר/קרטון ואריזות לטיפול בפסולת מזמינה בזאת הצעות 0 "(המועצה " :להלן)מטה יהודה    .3
 :מהזרמים כדלקמןמטה יהודה  שטח השיפוט של  ב

לאיסוף ייעודיים הצבה ותחזוקה של כלי אצירה 0 אספקה -  קרטון אריזת פסולת - 'א פרק .א
למחזור מוכר המועצה פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של 

 נספחה בהוראות המכרז וההסכם לרבות הוראות  כמפורטהכול 0 על פי כל דין בישראל
  ;("א פרק: "להלן) המצורפים להלן נספח האופרטיביההטכני ו

 ;("ב פרק: "להלן) –' א2כמפורט בנספח  לבן ונייר עיתון נייר פסולת - 'ב פרק .ב

 "( הפרקים"0 "השירותים"0 "העבודות" -להלן )

0 המפורטים לעילהשירותים מ0 שנייםל או  אחדואוטונומיות ביחס לנפרדות יובהר כי קבלן יכול להגיש הצעות 
הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים 0 לרבות אספקה שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון( 3: )קרי

שירותים ( 2)או /ו; בישראלעל פי כל דין לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר 
לקבלן מעת לעת מועצה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה הלפינוי  ; לבן1מעורב1בפסולת נייר עיתוןלטיפול 

יובהר כי  .סוגי השירותים נשוא המכרז לשנילן אינו נדרש להציע הצעות קב0 למען הסר ספק. ובהתאם לצורך
 .ככל שתוגש0 כל הצעה תיבדק כעומדת בפני עצמה מבלי קשר או זיקה לכל הצעה אחרת

יובהר כי על אף האמור בכל יתר  -חס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בי .ג
או אי התאמה בין הוראה מהוראות /בכל מקרה של סתירה ו0 הוראות המכרז וההסכם

יגברו הוראות הנספח 0 לבין יתר הוראות המכרז וההסכם אופרטיבינספח ההו הטכני הנספח
כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות  עוד יובהר. אופרטיבינספח הההטכני ו

האופרטיבי או בנספח ו הטכני לבין ההגדרות המנויות בנספח0 במסמכי המכרז וההסכם
או /האופרטיבי ובנספח הטכני ויגברו ההגדרות המנויות בנספח  -לחילופין בחוק האריזות 

 .  בחוק האריזות

 מסמכי המכרז

 "(.מסמכי המכרז: "להלן)בלתי נפרד מתנאי המכרז  המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק .2

 .'מסמך א -המועצה  ת ראשהודע .א



- 3  -

 

 .'מסמך ב-פרטי המכרז והוראות למשתתפים .ב

 .'מסמך ג -הצעת המציע .ג

 .'מסמך ד -ערבות להצעה .ד

 .'מסמך ה - לחתום הזוכה במכרז יידרש עליו0 נוסח הסכם .ה

  .'נספח א -תכנית פינוי  .ו

 .'מסמך ו -ערבות לביצוע ההסכם .ז

  .'מסמך ז -אישור על קיום ביטוחים .ח

 .'מסמך ח -תצהיר קבלן בדבר העסקת עובדים .ט

 .'מסמך ט -התחייבות קבלן בטיחות  .י

 'מסמך י –מועצה או חבר מועצת ה/צהרה בדבר קרבה לעובד וה .יא

 'אמסמך י –אישור והמלצות על ביצוע העבודות  .יב

: לעיל ולהלן) 'א3נספח  – קרטוןמפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  .יג
 ("הנספח הטכני"

: לעיל ולהלן) 'ב3נספח  - הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון .יד
 ("הנספח האופרטיבי"

 - לבן ונייר עיתון נייראריזות למתן שירותים לטיפול בפסולת  ואופרטיבי  מפרט דרישות טכני .טו
 'א2נספח 

3.  

וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת מועצה הינם רכושה של המסמכי  המכרז  .א
 . י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת"עפמועצה הצעות ל

 .קבל המכרז לא יעתיק את מסמכי המכרז ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעותמ .ב

 (תנאי סף) כשירויות המציע

 :תנאי הסף כדלהלןכל ם בהעומדי0 יחיד או תאגיד0 רשאים להשתתף במכרז מציעים .3

 ;פי כל דין-המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד מורשה על .א

פסולת או ברשותו הציוד הנדרש לפינוי /מציע אשר במועד הגשת הצעתו למכרז בבעלותו ו .ב
 : להלןכמפורט 0 ם אליו יגיש את הצעתולמחזור בהתאם לזר

במשקל כולל מינימאלי 0 דחס מנגנוןמרכב משאית בעלת  -פסולת אריזות קרטון  - 'א לפרק (3
  .ואילך 2431משנת ייצור 0 טון  31 של
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במשקל כולל מינימאלי של 0 הרמה בעלת מנגנון   מנוף משאית -פסולת נייר   - ' ב לפרק (2
 ואילך  2431משנת ייצור 0 טון 31.044

 
 0  לעניין סעיף זה

 .משמע לרבות הסכם התקשרות בין המציע לחברת ליסינג" בבעלותו"
 . משמע לרבות הסכם שכירות בין המציע לבעליהם של כלי הרכב" ברשותו"

ניסיון באיסוף פסולת יבשה למחזור   המציע בעל  -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר  .ג
רשויות  2-ב0   2430 החל משנת של לפחות שנתיים ( או פסולת בניין/למעט פסולת גזם ו)

בכל רשות צריך שיהיה ) לכל הפחותלכל אחת  לפחותתושבים   340444בנות 0 מקומיות לפחות
 . מועצה אזוריתהינה מהן  תואח .(ניסיון של לפחות שנתיים כאמור

בעל ניסיון קודם ומוכח של המציע  –ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  .ד
ל מקבלי מגובה באסמכתאות ש0 השנים האחרונות  8שלוש שנים לפחות ברציפות מתוך 

( למעט פסולת גזם או פסולת בניין)במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור 0 השירותים
לפחות  0שאחת מהן הינה מועצה אזורית ומספר התושבים0 עבור שתי רשויות מקומיות לפחות

בעל ניסיון קודם ומוכח של שלוש שנים המציע  או1ותושבים  340444 עולה על 0באחת הרשויות
השנים האחרונות במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  8ברציפות מתוך לפחות 

 .טון פסולת אריזות קרטון בשנה קלנדרית אחת 20444בבית עסק גדול בהיקף איסוף של 

 

 3001-ז"פי חוק שירותי הובלה תשנ-בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה כנדרש על .ה
 .והתקנות מכוחו

 . מציע המעסיק קצין בטיחות מורשה בעל תעודת הסמכה ורישיון בתוקף .ו

0 2433-ג"התשע0 (עסקים טעוני רישוי)המציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים  .ז
 .בתוקף למועד הגשת ההצעות לצו רישוי עסקיםב   8.3מים ופסולת לפי פריט רישוי  -8קבוצה 

   צירוף מסמכים

 :צעתו את המסמכים המפורטים להלןכל מציע יצרף לה .8

 0 מנהל ספרים כחוקעוסק מורשה ו כי הינו0 מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה אישור .א

העתק נאמן למקור של רישיונות הרכב וכן של ההסכמים של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו  .ב
  או ברשותו של המציע/ו

אישורים לצרף  על המציע – הניסיון מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות .ג
' אמסמך יהמצורף כ0 והמלצות של מקבלי השירות בנוסח הסטנדרטי

 0 מסמכי המכרזל

 .ד "בחותמת וחתימת עו" נאמן למקור"שיון המוביל מאושר יהעתק של ר .ד

 .ד "העתק רישיון לניהול עסק מאושר נאמן למקור בחותמת ובחתימת עוה .ה
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מספרו ואישור 0 רישום התאגידיש לצרף תעודת 0 באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד .ו
ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד "רו/ד"עו

 .בחתימתם

 .להלן 3ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .ז

 .י המציע"עמועצה העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז מה .ח

 0 י המועצהכפי שפורסם על יד0 של מסמך ההתייחסות של המועצה לשאלות ההבהרההעתק  .ט
 .גם אם לא שאל המציע אף שאלה

 הצעהערבות ל

3.    

חתומה ומבוילת "( ערבות להצעה: "להלן)מקור  –על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .א
 (.ח"ש אלפים חמשת : במילים) לכל פרק בנפרד₪  50000בסך 0 כחוק

ל "עליו להגיש הערבות הנ0 מובהר כי ככל שהמציע יבקש להגיש הצעתו ליותר מפרק אחד
0 ובערבות כוללת אחת0 ח"ש 50000בסכום שהינו מכפלת הפרקים שהוגשו על ידו בסך של 

יצרף להצעתו ערבות בנקאית לפי ההוראות המצורפות 0 מציע שיגיש הצעה לשני פרקים: דהיינו
 ; ח"ש 400000של ובסכום כולל 0 בפרק זה

 .('מסמך ד)וסח הרצוף למכרז ערבות תהיה בנה .ב

 .42.4.2022 עד לתאריךתוקף הערבות האמורה יהא  .ג

חד  -יום נוספים בהודעה בכתב ( תשעים) 04 -תהא רשאית להאריך תוקף הערבות במועצה ה
 .או לגבות את הערבות במידה והמציע ימאן לשלם עבור הארכת הערבות0 צדדית לבנק

 המועצה  צדדית של גזבר-י פניה חד"בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ0 ות תהא אוטונומיתערבה .ד

פסולה ולא  - עיף זההעונה על כל הדרישות המפורטות בס0 הצעה שלא תצורף אליה ערבות .ה
 .תידון כלל

בכל מקרה בו לא ימלא 0 ערבות להצעה תחולט והיא תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראשה .ו
 .להלן 33ה מהחובות המפורטות בסעיף המציע הזוכה חוב

 .או פיצוי נוסף/לתבוע כל סעד ומועצה ין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הא .ז

לאחר שיחתם ההסכם לביצוע העבודות נשוא 0 הערבות תוחזר לכל מציע שלא יזכה במכרז .ח
 .מכרז זה עם הזוכה

ולאחר מועצה ההסכם עם הלאחר שיחתום על 0 הערבות תוחזר למציע שהצעתו זכתה במכרז .ט
 .להלן  33כהגדרתה בסעיף 0 ערבות לביצועמועצה שיפקיד בידי ה

 התמורה

1.  
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תשלם 0 בהסכם קבלןהשירותים וביצוע כל שאר התחייבויות ה0 תמורת ביצוע כל העבודות .א
 "(. התמורה" :להלן)בהם נקבע כזוכה /ים בו/בפרק לקבלן את הסכום הנקוב בהצעתומועצה ה

 התשלום מותנה בהגשת חשבון. בכל אחד מהפרקים כמפורטהתמורה הינו  תשלום אופן .ב
 ."(המנהל: "להלן)ע "אגף שפ על ידי המציע ובאישורו של החשבון על ידי מנהל מפורט

שום תנודות או . סכומים נוספים קבלןלעיל לא ישולמו ל יםהתמורה המפורט עקרונות  מלבד .ג
בשיעורו על פי  מ"למעט מע)במחירי החומרים במיסים והיטלים 0 שינויים בשכר העבודה

 .קשיים או עיכובים בעבודה וכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את התמורה0 (חוק

   ציעמהת הצע

1.  

 : החל מיום מועצה את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי ה .א

 . לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד על המציע .ב

כמסמך  ב"הרצ" הצעת המציע"על גבי טופס 0 (מקור) עותקיםבשני 0 על המציע להגיש הצעתו .ג
ולחתום עליהם ועל 0 למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז0 למסמכי המכרז' ג

י המציע "שני העותקים ייחתמו ע. כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו
 .בחתימת ידו וחותמת התאגיד

בצרוף תהיינה חותמת התאגיד ( 'שותפות וכו0 חברה)חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי  .ד
ח "רו/ד"חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני עו

 .ובצרוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה

לא תתקבלנה הצעות ממציעים . תוגש על ידי מציע אחד ביחס לכל אחד משני הפרקים ההצעה .ה
 . במשותף

יובהר כי הצעתו של המציע 0 וף לאמור לעילבכפ -לטיפול בפסולת נייר  ביחס למתן שירותים .ו

ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע 0 י ספק משנה"ע0 יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז
יובהר כי הקבלן מתחייב כי לא ימחה למען הסר ספק  .מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו

מועצה אלא בהסכמת ה0 לרבות קבלני משנה מטעמו0 כלשהו' את זכויותיו וחובותיו לצד ג
עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו . מראש ובכתב

 .של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית

על הקבלן להגיש הצעה כקבלן ראשי  –ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  .ז

ידי קבלן משנה או על ידי קבלן ראשי בידיעה מראש כי לא תותר הצעה אשר הוגשה על . בלבד
 . בקבלן משנה מטעמו0 כולם או חלקם0 בכוונתו להשתמש לצורך אספקת השירותים

או הגשת הצעה שלא לפי התנאים /הוספת ההסתייגויות ו0 אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות
 .יכול ותגרום לפסילת ההצעה

יום מהמועד האחרון  04מרכיביה וצרופותיה למשך 0 ה על כל פרטיהכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפ

יום נוספים והמציע חייב לעשות כן ולהאריך  04 -רשאית לבקש להאריכה למועצה ה. להגשת ההצעות
 .את תוקף הערבות בהתאם
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' מסמך ג –" הצעת המציע"ב 0"ונטיסעיף הרלו"במפורש ב0 ידו על המוצע המחיריציין את  עהמצי
 .למסמכי המכרז

וביצוע כל שאר התחייבויות  השירותים0 העבודות כללביצוע  סיתייח המוצע המחיריובהר כי 
 .בהסכם קבלןה

 הצעות פסולות

0.  

לעיל או לא יצרף להצעתו ערבות כנדרש בסעיף  3מציע שלא יעמוד בתנאים הקבועים בסעיף   .א
 .הצעתו פסולה ולא תידון כלל0 לעיל 3

או 0 דהיינו יותר מתאגיד משפטי אחד)י יותר ממציע אחד "לא תותר הגשת הצעות משותפות ע .ב
 (.יותר ממציע אחד שהוא יחיד 

 תקופת ההסכם

לה ו לרשות כאשר  0על ההסכםמועצה מיום חתימת החודשים  33הינו לתקופה של ההסכם עם הזוכה  .34
סך . או חלק ממנה כל אחתשנה של 0 ספותנו ותתקופ  2 -בתקופת ההסכם  זכות בלעדית להארכת 0בלבד

 .שנים חמשלא תעלה על  זוכההההתקשרות עם כל תקופת 

  ערבות לביצוע ההסכם

33.  

ממועד ההודעה ימים  34תוך ב0 רשות ימסור הזוכה ל0 להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז .א
ערבות " :להלן( )'מסמך ו)בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז  ערבות0 זכייתו במכרזעל 

 "(. לביצוע

 .לכל פרק בנפרד (ח"ש אלפים חמשת :במילים)ח "ש 80444הערבות תהא בסך 

מובהר כי ככל שהמציע זכה במכרז ביותר מפרק אחד מהפרקים להם הגיש 
ל במכפלת הפרקים שבהם זכה ובערבות "עליו להגיש הערבות הנ0 הצעתו

 .כוללת אחת

 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע  ערבות הביצועכום ס .ב

 .והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות חתימה על הסכם ההתקשרותביום 

יחשב הדבר כעילה לחילוט הערבות 0 ערבות לביצועמועצה א יפקיד הזוכה במכרז בידי הל .ג
 .להצעה שמסר הזוכה

לתבוע פיצויים מהמציע בגין הנזקים הממשיים מועצה ה חילוט הערבות לא יפגע בזכות .ד
0 או כל סעד אחר על פי דין/בויותיו על פי ההסכם ויעקב אי קיום התחי0 שיגרמו לה על ידו

 .יבויותיו על פי ההסכםיהנובע מאי קיום התח
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 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

32.   

 .רזאו לשנות את מסמכי המכ/או לתקן ו/אסור למציע למחוק ו .א

משום הסתייגות המציע 0 מחיקה או תיקון כאמור0 תהא רשאית לראות בכל שינוימועצה ה .ב
 .ולפסול את הצעתו0 מתנאי המכרז

 הבהרת מסמכי המכרז

33.  

מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל 0 לעיל 2 כל המסמכים המפורטים בסעיף .א
 .ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו

 .ציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרזעל המ .ב

0 או בקשות להבהרה בכל סתירות/בשאלות וע "אגף שפהמציע רשאי לפנות בכתב למנהל  .ג
ועל כל ספק 0 במסמכי המכרז0 אם מצא0 אי התאמות או חוסר בהירות שמצא0 שגיאות

במסמכי המכרז או  או עניין כלשהו הכלול0 או פרט0 שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף
 33.0.2423 : הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לא יאוחר מיום

ל "בכתובת דוא מיכאלה פולנסקי ' גבל יש לשלוח ל"את הפניות הנ .ד
:Michaela@urbanics.co.il    במסמכיword  כל זאת בציון שם 0 ובפורמט שלהלן בלבדפתוח

 .של הפונהפר הטלפון ל ומס"דוא0 כתובת0 הפונה וחברתו

 : להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה 

מס 

 סדורי

מספר  שם המסמך

 עמוד

 הסגה/שאלה מספר סעיף

 שאלת ההבהרה 33.3 1 חוזה 3

 

להכניס שינויים 0 עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז0 בכל עת0 רשאיתמועצה ה .ה
. לשאלות המשתתפיםביוזמתה או בתשובה 0 לרבות בתנאי הסף0 ותיקונים במסמכי המכרז

 .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

פ ולא יהיה להם כל "אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בעמועצה ה .ו

 .תוקף

 המועצה  החלטות

33.  

ביותר שתתקבל וזאת ( הזולה)ב ההצעה הנמוכה "הקבלן הזוכה ייקבע עללי יובהר כי כבאופן  .א
קביעת ב ימבלי לגרוע מהאמור יובהר כ. שעמד בכל תנאי הסף שהוגדרו על ידי המועצה בתנאי
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עם מועצה סיון העבר שיש ליבטיב נ 0בין השאר0 רשאית להתחשבמועצה הזוכה תהיה ה
 . המציע

לבחון את כושרו של המציע לביצוע מועצה מוסמכת ה0 בלי לפגוע מהוראות המכרז או כל דיןמ .ב
 .הקודם עמו הניסיונזה גם על סמך העבודות נשוא מכרז 

או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על /רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ומועצה ה .ג
או זכות תביעה /לא תהא למציע כל תביעה ו0 כאמור מכל סיבה שהיאמועצה החליטה ה. ידה

 .בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו

0 לדרוש מכל אחד מהמשתתפים0 שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי מועצהה .ד
או /או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/להשלים ו0 לאחר פתיחת מעטפות ההצעות

לצורך 0 בין היתר0 או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו/אישור מהמסמכים ו
 .עמידתו בתנאי הסף של המכרז

תוך הזמן 0 או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו0 היה ותינתן0 דרישה כאמור
 .    הקצוב שייקבע בה

 . הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף

תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע לקבלת מידע והמלצות מועצה ה .ה
 .אודותיו

לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות  0תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטיםמועצה ה .ו
את הפרטים וכן לפנות מועצה והמציע יהא חייב לספק ל0 והמקצועיות כתנאי להתקשרות עימו

 .ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו

 הצהרות המציע

38.  

שור שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם המצורף יי המציע כמוה כהצהרה וא"גשת ההצעה עה .א
וכי יש לו את כל הידיעות הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות 0 ידועים ונהירים לו0 לו

 .הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות 0 אי הבנה בקשר למכרז0 ל טענה בדבר טעותכ .ב
 .י המציע"לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע0 נשוא המכרז

 חובות הזוכה במכרז

33.  

ימים מתאריך הודעת  34וזאת תוך 0 זכה המציע במכרז יהא עליו לבצע את הפעולות הבאות .א
 :לזוכה בדבר זכייתו במכרזמועצה ה

וכן פוליסות 0 לעיל 33לביצוע החוזה כאמור בסעיף  ערבות בנקאיתמועצה להמציא ל (3)
  .למסמכי המכרז' מסמך ז –ביטוח תקפות כמפורט באישור קיום הביטוחים 
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לצורך השלמת ההתקשרות מועצה אישור בהתאם לדרישות ה/ל מסמךלהמציא כ (2)
 .בחוזה

יחשב  כמי  שהפר 0 לעיל כולם או חלקם 'א ףלא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעי .ב
0 תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתומועצה הפרה יסודית התחייבויותיו וה

וזאת לפי שיקול דעתה 0 יה אמור לבצעולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות שהזוכה ה
 .סכום הערבות במלואו ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש. הבלעדי

כנגד הזוכה מועצה לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה ' ב אין באמור בסעיף .ג
 .עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז

עם מועצה או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  ה/או תביעה ו/ולזוכה לא תהיה כל טענה  .ד

 .מציע אחר במקומו

 ביטוח

31.  

פוליסת ביטוח כמפורט 0 בכל תקופת ההתקשרות0 על חשבונו0 על המציע הזוכה יהיה לקיים .א
ידי המציע הזוכה -הביטוחים ייערכו על.  למסמכי המכרז' זמסמך  –בנספח הביטוח 

כתנאי לחתימת מועצה ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לבאמצעות חברת ביטוח מוכרת 
 . חוזה המכרז

ככל . שהינן דרישות מינימום( 'זמסמך )דרישות ביטוח ובו למסמכי המכרז צורף אישור ביטוח  .ב
המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס לכל עבודה  -שהדבר יידרש 

אין מתן אישור . וכתנאי לתחילת ביצוע העבודותמועצה בהתאם לדרישות ה -מוזמנת 
או /בגין תוכן הביטוחים ומועצה לתקינת ביטוחי המציע מטיל כל אחריות על המועצה ה

 .בגין ביטוחים אלומועצה או תביעה ל/ולא תבוא כל טענה ו0 גבולות האחריות בהן

על בסיס אישור 0 יידרש להציג ביטוח מתאים0 הזוכה במכרז0 כתנאי לחתימת הסכם עם הזוכה .ג
 . למסמכי המכרז' זמסמך  –קיום הביטוחים המצורף למכרז 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו מועצה ל0 מובהר בזאת כי בשלב זה .ד
 י יועץ הביטוח של"בכפוף לאישור שינויים אלה ע( 'זמסמך )בנוסח אישור עריכת ביטוחים 

ת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח שיקול דעמועצה כי ל0 מובהר .המועצה
ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו "האישור הנ

מועצה יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה0 כנדרשמועצה חתום לידי ה
 . תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולא לחתום עמו על הסכםמועצה וה

 

 הגשת הצעות ומועדים

31.  
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יש 0 (מקור) עותקים 2 -י המציע ב"יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע0 את ההצעות .א
את המעטפה יש להכניס  33/2423: ' מכרז פומבי מס"להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין 

  .בבניין המועצה' המצויה בלשכה המשפטית קומה בלתיבת המכרזים 

 עדיפות בין מסמכים 

תכרענה 0 כל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות ההסכםב .30
 .הוראות ההסכם

או אי התאמה /בכל מקרה של סתירה ו יובהר כי -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  .24
יגברו 0 האופרטיבי לבין יתר הוראות המכרז וההסכםהנספח ו הטכני בין הוראה מהוראות הנספח

עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות . אופרטיבינספח הההטכני והוראות הנספח 

האופרטיבי או לחילופין בחוק בנספח ו הטכני לבין ההגדרות המנויות בנספח0 במסמכי המכרז וההסכם
 .אריזותאו בחוק ה/האופרטיבי ובנספח הטכני ויגברו ההגדרות המנויות בנספח  -האריזות 
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 'מסמך ג 

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב או בפסולת נייר1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

  הצעת המציע

 לכבוד
 מטה יהודה   ז "מוא

 
             0.נ.א
 

מגיש בזאת 0 וכל המסמכים הנלווים אליו0 מ לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז"אני הח .3
על 0 בתנאים המפורטים בהסכםמטה יהודה  לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של  הצעתי 
 :כדלקמן0 נספחיו

2.  

 :(מ"מע כולל לא)פסולת אריזת קרטון  -' א לפרק ידי על המוצע המחיר .א

 הצעת הקבלן מקסימוםמחיר  פירוט העבודה
כלי אצירה ייעודי אחד תכולת פינוי 

" קרטונית"לפסולת אריזות קרטון מסוג 
0 העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן –

הצבה 0 לרבות אספקה0 נשוא מכרז זה
ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים 

פינוי 0 לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל 

הנספח והעברת דיווחים כנדרש בהוראות 
 ;האופרטיבי

שבעים : במילים) ₪   18
לפינוי ( וחמישה שקלים

בודד של תכולת קרטונית 
 ;אחת

מועצה תשלום של ה*
 *לקבלן

 
 

 _______________
( ____________:במילים)

תשלום של הרשות לקבלן 
בעבור פינוי בודד של תכולת 

  ;קרטונית אחת
 

 

 כולל לא) פסולת נייר עיתון ונייר לבן  -' המוצע על ידי לפרק ב המחיר .ב
 :(מ"מע

מספר כלי  סוג כלי האצירה 
 אצירה 

 הצעת הקבלן     מחיר מקסימום  

של מונחים בנפח אספקה 
חדשים ק "מ 4.5של 

פעמיים   פינויותחזוקה 
  בחודש 

230   31  ₪   
לתשלום  ₪______ 

של הרשות לקבלן 
לפינוי תכולתו של כלי 

 (פינוי פעם בשבוע)אחד 
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אספקה של מתקנים 
 00לאיסוף נייר לבן ל 

מוסדות חינוך ובנין 
המועצה ופינוי פעם 

 בחודש 

  ללא עלות  

 

 

השירותים מ0 שנייםלאו 0 אחדנפרדות ואוטונומיות ביחס ללהגיש הצעות  דוע לי כי באפשרותיי .3
הצבה 0 לרבות אספקה שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון( 3: )קרי0 המפורטים לעיל

ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם למחזור 

עוד ידוע לי כי איני   ;לבן1מעורב1שירותים לטיפול בפסולת נייר עיתון( 2)או /ו; מוכר בישראל
הגיש הצעות לשני ככל שאבחר ל0 אשר אגישוכי כל הצעה  נשוא המכרז שנינדרש להציע הצעות ל

 .תיבדק כעומדת בפני עצמה מבלי קשר או זיקה לכל הצעה אחרת0 השירותים נשוא המכרז

וכן כי כל הגורמים המשפיעים על 0 המפורטים לעיל0 כי הבנתי את כל מסמכי המכרז 0הנני מצהיר .3
 .העבודות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי

 :אני מצהיר בזאת כי .8

 .ההסכם/והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז ןהניסיו0 נני בעל הידעה .א

החומרים וכח האדם הדרושים על מנת לבצע את  0או יש בכוחי להשיג את כל הציוד ברשותי .ב
ובמועדים 0 ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז/העבודה נשוא המכרז

 .המפורטים בהסכם

או ההתחייבויות על פי הוראות /לבצע את כל הדרישות ו0 ה שהיאמכל בחינ0 נני מסוגלה .ג
 .ההסכם/המכרז

הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז 0 אם אזכה במכרז הנדון .3
במחיר הצעתי כמפורט לעיל ולשביעות רצונו המלאה של מנהל אגף שפור פני  סמכי ההסכםולמ

 .י מטעמואו מ/ו מטה יהודה בהמועצה 

ימים  1 וזאת תוך0 הריני מתחייב לתכנן ולבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן0 אם הצעתי תתקבל .1
 :מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז

 .לצורך השלמת ההתקשרות בחוזהמועצה אישור בהתאם לדרישות ה/להמציא כל מסמך .א

ל כמפורט והכ - המציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת ביצוע ההסכםל .ב
 .בהסכם

 .המציא לכם פוליסות בטוח תקפות כמפורט בהסכםל .ג

0 כולן או מקצתן0 לעיל 3שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 0 כי ידוע לי0 אני מצהיר בזאת .1
תהא רשאית לחלט את מועצה אאבד את זכותי לקבל העבודה וה0 ו לשם כך/ים שהוקצב/במועד

שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או 0 כן ידוע לי. הצעתי זוהערבות הבנקאית שמצורפת ל
 .עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרזמועצה סעד שיעמדו לרשות ה
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 :ידוע לי כי .0

 .לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף. על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד .א

יובהר כי הצעתו של המציע 0 בכפוף לאמור לעיל -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר  .ב
ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע 0 י ספק משנה"ע0 יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז

העסקת קבלני משנה תהיה באישור מראש ובכתב של  .מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו
 .מועצהה

על הקבלן להגיש הצעה כקבלן ראשי  –ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  .ג
לא תותר הצעה אשר הוגשה על ידי קבלן משנה או על ידי קבלן ראשי בידיעה מראש כי . בלבד

 . בקבלן משנה מטעמו0 כולם או חלקם0 בכוונתו להשתמש לצורך אספקת השירותים

או הגשת  הצעה שלא לפי /הוספת הסתייגויות ו0 ל הדרישותאי מילוי מדויק ומפורט אחר כ .ד
 .התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה

או לשנות את היקף השירותים הנצרכים /ולו או חלקו וכרשאית לבטל את המכרז מועצה הידוע לי כי  .34
ן או זכות תביעה בגי/לא תהא למציע כל תביעה ו0 כאמור מכל סיבה שהיאמועצה החליטה ה. על ידה

 .כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו

תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחותיי לקבלת מידע והמלצות מועצה הידוע לי כי  .33
 .אודותיי

והמקצועיות 0 לרבות בדבר אפשרויותיי הכספיות0 תהא רשאית לדרוש ממני פרטיםמועצה הידוע לי כי  .32
וכן לפנות ללקוחותיי לצורך בחינת 0 את הפרטיםמועצה ואהיה חייב לספק ל0 כתנאי להתקשרות עמי

 .ניסיוני

0 לדרוש מכל אחד מהמשתתפים0 שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדימועצה הידוע לי כי  .33
או אישור /או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/להשלים ו0 לאחר פתיחת מעטפות ההצעות

לצורך עמידתו בתנאי 0 בין היתר0 אישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתואו ה/מהמסמכים ו
 .הסף של המכרז

תוך הזמן 0 או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו0 אם היה ותינתן0 דרישה כאמור
 .    הקצוב שייקבע בה

 . הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף

יום מהמועד  04מרכיביה וצרופותיה למשך 0 כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיהידוע לי כי  .33
יום נוספים והמציע חייב לעשות  04 -רשאית לבקש להאריכה למועצה ה וכי האחרון להגשת ההצעות

 .כן ולהאריך את תוקף הערבות בהתאם

 :ולראיה באתי על החתום 
 

 ______________________________________________________ :שם מלא של המציע
 

 _______________________________נא לפרט : אחר/חברה/שותפות/אדם :ישיות משפטיתא
 

 _________________________________________________________ .:פ.ח' או מס. ז.ת
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 _________________________________ :כתובת
 

 ________________________: פקסימיליה __________________________: טלפון

 
 ______________________ :חותמת+ חתימה      __________________________:תאריך

 

 :המוסמכים לחתום בשם המציע שמות ומספרי הזיהוי של האנשים

 .................................. ז.ת...........................: שם  .3

 .............................. :טלפון ................................................... :כתובת 
 

 : ...............................................חתימה מלאה .................: ......תאריך  

 ....................................... ז.ת............................: שם .2

 ................................... :טלפון ................................................ :כתובת 
   

 ....: ...........................................חתימה מלאה .......: ...........תאריך
 
 

 (ב"שותפות וכיו0 חברה0 כשהמציע הוא תאגיד משפטי)ח "רו1ד"עואישור 

 : המסמך דלעיל נחתם על ידי ח מאשר בזאת כי"רו/ד"עו0 ..................................מ "אני הח
 

 0 . .....................ז.ת................................. ה "ה
 

  .. .....................ז.ת......................... ........ה "ה
 

 .ת התאגידולחייב א .............................. ..התאגיד  מוסמכים לחתום בשם וכי אלה 
 

 ..............................................ח "רו/ ד "עו חתימה ..............: ...............תאריך
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 'מסמך ד

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  השיפוט של  בשטח  או בפסולת נייר 1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

  בנקאית להשתתפות במכרז נוסח ערבות

 
 

 לכבוד
 מטה יהודה   
 

 0.נ.ג.א

 ..............................' כתב ערבות מס :הנדון   
 
הננו ערבים  33/2423 ' בקשר למכרז מס"( המבקש" -להלן )_________________ על פי בקשת  .3

 (.₪ ___________: במילים)ח "ש _________בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

לרבות 0 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב 34סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 0 סימיליהבאמצעות הפק

 .דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש

 .ל עליכם לצרף כתב ערבות זה"לדרישתכם כנ .3

לנו לא יאוחר מהמועד  רלהימסוכל דרישה על פיה צריכה   30.3.2422 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .3
 .אלא אם נתבקשנו על ידכם להאריכה לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ל"הנ

 .ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .8

 
 0בכבוד רב

 
 .............................................בנק 

 ...........................................סניף 
 : ..................................מספר פקס
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 'מסמך ה
 

 ז מטה יהודה "מוא
 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב אריזות קרטון ובפסולת ניירלטיפול בפסולת 

 יהודה 

 הסכם

 
 ........שנת ............ לחודש .. ........ביום  מטה יהודה  שנערך ונחתם ב

 
 

 מטה יהודה      :בין
 "(המועצה " -להלן ) 

 מצד אחד
 

 ___________________  :לבין
___________________ 
___________________ 

 "(הקבלן" -להלן )
 מצד שני

 

לטיפול בפסולת  םישירות קבלת ל _________שמספרו  פומבי פרסמה מכרזמועצה וה        הואיל
0 "המכרז": בהתאמה להלן)מטה יהודה  שטח השיפוט של  אריזות קרטון ובפסולת ניירב

 ;("העבודות"

 ;שני הזרמיםביחס לזרם אחד או ל והקבלן הגיש הצעתו וזכה במכרז  והואיל
 

 ;והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות  והואיל

מלחתום על הסכם זה 0 דין ובין מכל סיבה אחרת בין מכח0 נועמצהיר כי אינו מוהקבלן  והואיל
 ;בויותיו על פיויומלקיים את התחי

 ;והקבלן מוכן לקבל על עצמו ביצוע העבודות בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה והואיל

 :כדלקמן0 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים       

 כללי

 .ף ובלתי נפרד הימנוהמבוא להסכם זה  מהווה חלק תק .3

הן אינן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה 0 כותרות הסעיפים בהסכם הינן לצרכי נוחות בלבד .2
 .לפרשנותו



- 30  -

 

 :הנספחים המפורטים להלן0 בין יתר הנספחים0 להסכם התקשרות זה מצורפים .3

הנספח : "להלן)מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  -' א3נספח  .א
 ;"(הטכני

הנספח : "להלן)הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון  - 'ב4נספח  .ב
 ;("האופרטיבי

יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות  -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון 
נספח הו הטכני ת הנספחאו אי התאמה בין הוראה מהוראו/בכל מקרה של סתירה ו0 המכרז וההסכם

עוד . אופרטיבינספח הההטכני ויגברו הוראות הנספח 0 אופרטיבי לבין יתר הוראות המכרז וההסכםה
לבין ההגדרות 0 יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי המכרז וההסכם

רו ההגדרות המנויות יגב -האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות ובנספח  הטכני המנויות בנספח
 .  או בחוק האריזות/האופרטיבי והטכני ובנספח בנספח 

 

 הגדרות

 :בהסכם זה תהיינה למונחים המפורטים להלן המשמעויות שבצידם .3

או אדם שמונה על ידיו מועצה בהמועצה הל האגף לשיפור פני מנ-  "              המנהל" 
 .לפעול בשמו ומטעמו

 
 כפי שמתפרסם על ידי הלשכה 0 מדד המחירים לצרכן הידוע - "המדד"              

     .המרכזית לסטטיסטיקה   
 

 .נספח הטכני ובנספח האופרטיביהגדרות נוספות כמפורט ב – לפסולת אריזות קרטוןביחס 
  .או בהוראות המכרז/הגדרות נוספות כמפורט בהוראות המפרט הטכני של ההסכם ו –ביחס לפסולת נייר 

 העבודותמסירת 

הכל בהתאם ובכפוף להוראות העבודות והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע 0 מוסרת בזה לקבלןמועצה ה .8
 .הסכם זה ותנאיו

 הצהרת הקבלן

3.  

 .קבלן מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודותה .א

מתחייב כן . ובשקידה ראויהבמיומנות 0 את כל העבודות במומחיות כי הוא מתחייב לבצע  .ב
 .לקיים הוראות הסכם זה ולמלא אחר הוראות המנהל הקבלן

ה זה וק בעבודות שקיבל על עצמו לפי חוזשיונות מתאימים המתירים לו לעסיכי יש ברשותו ר .ג
 ;י המנהל"דרש לכך עישיונות מיד כשייוכי יציג את הר

 ;מ ומנהל ספרים כחוק"כי הוא עוסק מורשה לצורך מע  .ד
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אלא אם קיבל לכך 0 פי הסכם זה-על םשירותיהי משנה מטעמו לביצוע עסיק קבלנילא כי הוא  .ה
  - ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטוןמנהל ואישור מראש ובכתב מאת ה

 .כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי מתמירגם אישור מראש ובכתב 

 תאור העבודות

 מהזרמיםמטה יהודה  שטח השיפוט של  בלטיפול בפסולת למחזור  הינן זה הסכם נשוא העבודות .1
 :[ים/ים המתאימ/יש לסמן את הזרמ] כדלקמן

הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות 0 אספקה -  קרטון אריזת פסולת - 'א פרק □

למחזור מוכר על פי כל דין המועצה קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של 
הטכני והנספח  נספחה בהוראות המכרז וההסכם לרבות הוראות  כמפורטהכול 0 בישראל

 ;("א פרק: "להלן) האופרטיבי המצורפים להלן

 ; "(ב פרק: "להלן) –' א2כמפורט בנספח  לבן ונייר עיתון נייר פסולת - 'ב פרק □

 ( "הפרקים"0 "השירותים"0 "העבודות" -להלן ) 

 עובדי הקבלן

 

- : הקבלן תהיה כלהלן מוסכם כי רמתם המקצועית של עובדי .1

במספר הדרוש לביצוע 0 לרבות נהגים ופועלים0 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים .א
 .י הוראות הסכם זה ותנאיו"העבודות עפ

להודיע לקבלן כי היא מתנגדת 0 באמצעות המנהל 0רשאיתמועצה מבלי לפגוע באמור תהא ה .ב
 . באופן מידי  להעסיקון ימנע והקבל0 להעסקת מי מעובדיו בעבודות נשוא הסכם זה

על הקבלן להעמיד 0 בכל מקרה בו תופסק העסקת מי מעובדי הקבלן בהתאם לדרישות המנהל .ג
 .לאלתר0 בעל הכישורים הדרושים0 עובד חליפי

0 יעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים לאהקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם  .ד
 כח קבלן באמצעות ובין הקבלןי "ע אם בין0 בעקיפין ובין ןבמישרי בין וזאת0 חוץ מומחי למעט
 .הקבלן יתקשר עימו אחר גורם כל או0 משנה קבלן0 אדם

  -זה בסעיף   
 שומרון0 ביהודה האוטונומיה תושבי שהם זרים עובדים למעט0 זרים עובדים -"זריםעובדים "  

 חל ושעליהם0 בישראל לעבוד התעסוקה משירות תקף תעסוקה היתר שברשותם0 עזה וחבל
( שונות והוראות כלכלייםהסדרים ) יריחו ואזור עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק' ו פרק

 .3003 -ה"תשנ( חקיקהתיקוני )
 :אלה כל לגביו שנתקיימו חוץ תושב -"חוץמומחה "   

 כדי לתת שירות 0 י תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם"ע הוזמן
 .ייחודי מומחיות החוץ לתושב יש שבו בתחום ישראל תושב  לאותו 
 כדין בישראל שוהה. 
 הייחודית מומחיותו בתחום עסק הוא בישראל שהייתו תקופת בכל. 
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 עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת  בעד 
 כמפורסם באתר הלשכה המרכזית 0 במשק למשרת שכיר הממוצע השכר  מפעמיים 
 .לסטטיסטיקה 

תהווה אי עמידה של 0 לעיל( ד)י הקבלן בניגוד לאמור בסעיף קטן "העסקת עובדים זרים ע .ה
 .ותהווה הפרה יסודית של החוזה0 הקבלן בתנאי החוזה

 ב"היתרים וכיו0 תרישיונו

0.  

0 או האישורים המתאימים הדרושים לפי דין/שיונות ויהקבלן מצהיר בזאת כי יש לו כל הר .א

כדי לעסוק בעבודות שהתחייב לבצען על פי הסכם זה וכן ממלא הוא אחר כל תנאי הקבוע בכל 
 .בהסכם לביצוע עבודות נושא הסכם זהמועצה דין המוטל על מי שמתקשר עם 

הקבלן להעסיק רק מי  חייב0 שיון או היתר על פי דיןיר0 בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום .ב
 .שיון כאמורישרשום כבעל ר

 אחריות ונזקים

34.  

0 שפה אבני0 מדרכה0 דרך0 שיגרם לכבישישיר או עקיף  הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול  .א
 וצינורותהטלפון 0 (חברת חשמל וכבלים) פילרים0 חשמל0 תיעול0 ביוב0 רשת מים0 שביל

תוך כדי "( מתקנים: "להלן)ב "וכיו תושבים של פרטי רכוש0 םלהעברת דלק או מובילים אחרי

ולשביעות 0 י דרישת המנהל"עפ ביצוע העבודה יתוקן על חשבונו של הקבלן באופן היעיל ביותר
 .רצונו של המנהל או של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול באותם מתקנים

. המנהל מטעם הודעה משלוח מיום ימים 1 בתוך חשבונו על הנזקים את לתקן מחויב הקבלן .ב
ובהר כי ביחס לנזקים שיש בהם על מנת להוות מפגע סביבתי או ימבלי לגרוע מהאמור 

כפי 0 מרגע קבלת הדרישה0 לכל היותר0 שעות 3ייתקן הקבלן את הנזק תוך  –תברואתי 
 .או המנהל או מי מטעמםמועצה שתועבר אליו על ידי ה

 ולקזז בעצמה התיקונים לבצע רשאיתמועצה ה תהא0 הקבלןי "ע הנזקים תוקנו לא בו מקום .ג
 .לקבלן המגיעה החודשית מהתמורה הסכומים את

- : הקבלן מתחייב .33

שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה  .א

ב או בזכות השימוש "דרך שביל וכיו0 שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש
 .והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא

 לרכוש  נזיקין לגוף או

הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה או ממחדל בביצוע לכל אדם או רכוש ובלבד  .32
- :שניתן לתבוע נזק זה על פי דיני הנזיקין ומבלי לגרוע מכלליות ההתחייבות
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לת על אדם לפי כל דין לכל נזק או הקבלן יהיה אחראי כלפי צד שלישי במידה ואחריות זו מוט .א
שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה לגופו או לרכושו של אדם כלשהו וינקוט בכל האמצעים 0 אבדן

 .המעשיים למניעתם

אשר הקבלן אחראי לו 0 לרבות מוות0 הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה אבדן או נזק .ב
 .י כל דין כפיצוי"ולשלם לו כל סכום המשתלם עפ

לשלם דמי נזק או פיצויים לפי כל דין עבור אירוע הנמצא מועצה ה תחויבבכל מקרה שבו  .ג
בתוספת  תחויבאת הסכום שבו מועצה ישלם הקבלן ל0 על פי הסכם זה באחריות הקבלן

 .בגין כך ובתוספת הפרשי הצמדה וריביתמועצה ההוצאות שיגרמו ל

יהא הוא בלבד זכאי לתבוע 0 המנהל תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו ולשביעות רצון .ד

 .את כספי הביטוח

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא  .ה
 .בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ואגב ביצוע העבודה

יהיה לשאת מועצה או שעל ה/ומועצה אשר יגיעו ל0 או פיצוי/שכל סכום ו0 וצהר בזה ומוסכםמ .ו
מועצה תהיה ה0 או מועסקיו/או מחדלי הקבלן ו/בגין מעשי ו'0 י צד ג"בהם מחמת שתתבע ע

 . רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן

כולל 0 לעיל' זכאית לגבות מהקבלן בכל דרך שתראה לה כל סכום שתשלם לפי סעיף אמועצה ה .ז
 .ד"ט עו"הוצאותיה ושכ

או /י הקבלן ו"תחוייב בגין נזקים שנגרמו עמועצה כל סכום ותשלום שהמועצה לן יחזיר להקב .ח
 י"ימים מיום שנדרש לעשות כן ע 1תוך  זה או כלי רכבו למי מן המפורטים בסעיף /עובדיו ו

 .המועצה

  ביטוח

33.  

על 0 יהיה לקיים הקבלןעל 0 או על פי הסכם זה / מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי כל דין ו .א
למסמכי ' זמסמך  –פוליסת ביטוח כמפורט בנספח הביטוח 0 בכל תקופת ההתקשרות0 חשבונו
באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק  הקבלןידי -הביטוחים ייערכו על.  המכרז

 . זהכתנאי לחתימת חוזה מועצה מהם יימסר ל

נוסף ותקף ביחס לכל עבודה  לוונטימתחייב להצטייד בביטוח ר הקבלן -ככל שהדבר יידרש  .ב
מועצה אי מתן אישור ה. וכתנאי לתחילת ביצוע העבודותמועצה בהתאם לדרישות ה -מוזמנת 

או גבולות /בגין תוכן הביטוחים ומועצה לתקינת ביטוחי המציע מטיל כל אחריות על ה
 .בגין ביטוחים אלומועצה או תביעה ל/ולא תבוא כל טענה ו0 האחריות בהן

על בסיס אישור קיום 0 יידרש להציג ביטוח מתאים0 הקבלן0 זהאי לחתימת הסכם כתנ .ג
 . למסמכי המכרז' זמסמך  –הביטוחים המצורף למכרז 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור מועצה מובהר בזאת כי ל .ד
0 מובהר. המועצה טוח שלי יועץ הבי"בכפוף לאישור שינויים אלה ע( 'זמסמך )עריכת ביטוחים 

ל ובמקרה "שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנמועצה כי ל
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מועצה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ההקבלן כזה 
תהיה רשאית מועצה והמועצה כלפי ה הקבלןיהווה הפרה יסודית של התחייבויות 0 כנדרש
 . את זכייתו במכרז ולא לחתום עמו על הסכםלבטל 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של המציע הזוכה כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  .ה
ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם ואולם ה0 ומי מהבאים מטעמה המועצה תחלוף כלפי

0 המועצה טח לכלול אתיורחב שם המבו0 לעניין ביטוחי חבויות0 כמו כן. שגרם לנזק בזדון
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 .מיחידי המבוטח

 קיזוז
 

ניתן  0או כל מקור שהוא/מאת הקבלן בהתאם להסכם זה ומועצה מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע ל .33
לקבלן וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן לשלמו מועצה יהיה לקזז מהתמורה או מכל סכום אחר שעל ה

 .בקשר להסכם זה תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור

או כל סכום שעל /ומועצה או פיצויים שיגיעו ל/מוסכם ומוצהר כי כל סכום ו0 בלי לגרוע באמור לעילמ .38
או /עובדיו ואו /או מחדלי הקבלן ו/בגין מעשי ו' יהא לשאת בהם מחמת שנתבעה על ידי צד גמועצה ה

רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי מועצה תהיה ה0 מועסקיו
 .או בגין ההסכם מהקבלן/להגיע לה על פי הסכם ו

  התמורה ומועדי תשלום

33.  

תשלם 0 השירותים וביצוע כל שאר התחייבויות הקבלן בהסכם0 תמורת ביצוע כל העבודות .א
 :[ים/ים הרלוונטי/יש לסמן את הפרק] מפורט להלןתמורה כלקבלן מועצה ה

 :(מ"מע כולל לא)פסולת אריזת קרטון  -' א פרק □

 התמורה פירוט העבודה
כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת תכולת פינוי 

העלות כוללת  –" קרטונית"אריזות קרטון מסוג 
לרבות 0 נשוא מכרז זה0 את כלל שירותי הקבלן

הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים 0 אספקה
פינוי ושינוע 0 לאיסוף פסולת אריזות קרטון

תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים 
   ;הנספח האופרטיביכנדרש בהוראות 

 _______ ₪
תשלום של 

הרשות לקבלן 
בעבור פינוי בודד 

של תכולת 
 .קרטונית אחת

 

 "(. התמורה לקרטון: "להלן)

  :(מ"מע כולל לא)פסולת נייר עיתון ונייר לבן   -' ב פרק □

 התמורה  סוג כלי האצירה 
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של מונחים בנפח אספקה 
חדשים ק "מ 4.5של 

חודשי  תחזוקה ופינוי
מלבד צור הדסה פעמיים )

 ( בחודש

 
 _____________₪  

אספקה של מתקנים 
 00לאיסוף נייר לבן ל 

מוסדות חינוך ובנין המועצה 
 ופינוי פעם בחודש 

 
 ללא עלות 

 

 "(לנייר התמורה: "להלן)

 . כחוק מ"מע ףוסותי0 לעיל( א)על הסכום הנקוב בסעיף קטן  .ב

התשלום מותנה בהגשת חשבון . הפרקיםשני בכל אחד מ אופן תשלום התמורה הינו כמפורט .ג
ותים יובהר כי ביחס למתן שיר .מנהלהמפורט על ידי המציע ובאישורו של החשבון על ידי 

אופן תשלום התמורה והגשת החשבוניות הינו כמפורט  לטיפול בפסולת אריזות קרטון ונייר 
דיווחים כמפורט בנספח האופרטיבי עוד מובהר כי העברת . אופרטיבינספח הבנספח הטכני וה

 .הינו תנאי לתשלום התמורה

שום תנודות או שינויים . מלבד התמורה המפורטת לעיל לא ישולמו לקבלן סכומים נוספים .ד
קשיים או עיכובים בעבודה 0 (מ"למעט מע)במחירי החומרים במיסים והיטלים 0 בשכר העבודה

 .הוכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את התמור

 

 מפרט דרישות לביצוע של הרשות  .31

עבודת הקבלנים תבוצע בהתאם לתוכנית העבודה מפורטת  אשר תתואם עם מנהל העבודה  .א
על  והזמנים שנקבע ותלוחתכנית העבודה ועל פי  ובמידה והקבלן לא יסיים את עבודותי0 ברשות 

וכל זה ללא  וותיהקבלן יעמיד משאי ופועלים נוספים על מנת לסיים את עבוד 0ידי המועצה
אשר תשולם לקבלן ו הבסיסית אשר נקבעה בהסכם זה תמורהיחידת התוספת תשלום מעבר ל

 . בעבור מתן שירותיו

בלבד ובימי שישי וערבי חג  33:44 – 43:44עבודות הקבלנים תתבצע בעזרת המשאיות בים השעה  .ב
 עד שעה לפני כניסת השבת 

לדעת כי סמוך למבנה הרשות מרוכזים ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר לבן על הקבלן   .ג

על הקבלן לאסוף את השקים 0 נייר לבן הנאספים ממשרדי המועצה שקי ביגבג שלבמחסן  
 . ולהשאיר שקים ריקים 

 .הקבלן הזוכה בפינוי נייר יפנה פינוי חודשי את הנייר הלבן ללא תשלום .ד

"( קרטוניות)"נה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון הקבלן יפ .ה
וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד מטר 

ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת 0 ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה0 (רדיוס)מסביבם 
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י המועצה "שיוצב ע"( קרטוניות)"ביבת כלי האצירה הייעודיים בס"( פח ירוק)"מעורבת 
 .שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה0 באחריותה ועל חשבונה

0 בסביבת כלי האצירהכי ככל שתימצא  0 עם זאת. על הקבלן לפנות את תכולת כלי האצירה בלבד .ו
ותה בקלות כפסולת אריזות שניתן לזה)פסולת אריזות קרטון בדידה 0 מטר ממנו 3ועד רדיוס של 

הקבלן יידרש לפנותה  –( שאינה מכילה פסולת אחרת ושאינה חלק מפסולת אחרת0 קרטון
 .על פי כל דין בישראל כחלק ממתן שירותיו נשוא ההסכם למחזור מוכר

0 בנוסף. על הקבלן לעדכן בכך את המועצה באופן מידי –ככל שגישה לכלי אצירה נמנעת מהקבלן  .ז
 . על הקבלן להמשיך בסבב הפינוי ולחזור לאותה נקודה עם סיום הסבב

 

 . הקבלן מתחייב שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור .ח

לים לתקינותם המלאה של הכלים כולל  החלפת על הקבלן לדאוג לתחזוקתם המלאה של כל הכ .ט
יובהר כי ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת . וכל תיקון נזקים על פי דרישת הרשות0 מדבקות

 .האופרטיביהטכני והנספח הוראות הנספח גם יחולו  – אריזות קרטון

0 יזות הקרטוןיש לדאוג לנעילת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אר0 לאחר ריקון התכולה .י
 . הכול כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי

 

הסנקציות  גם יחולו0 יובהר כי ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון. טבלת קנסות .יא

לא תוטל סנקציה כפולה ביחס 0 למען הסר ספק. המפורטות בנספח האופרטיבי
 .  : מעשה ספציפי/מקרה/לאירוע

 גובה הקנס  נושא 

לכל ₪   244  בבוקר  3תחילת עבודה לפני שעה 
 מקרה 

לכל ₪  344  אי ניקיון סביב כלי האצירה כנדרש 
 מקרה 

לכל ₪  14 עיתון  /אי פינוי כלי אצירה לנייר לבן 
 מקרה 

 

 

 איסור הסבת ההסכם

31.  

ואין הקבלן רשאי להסב זכות מזכויותיו או התחייבות  0סכם זה נערך עם הקבלן בלבדה .א
 .מהתחייבויותיו לכל אדם או תאגיד אחר
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הקבלן יהיה רשאי להמחות  -ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר 0 על אף האמור לעיל .ב
או אשר יגיעו לו בגין ביצוע הסכם זה רק במידה וקבל את הסכמת גזבר /ו  סכומים המגיעים

ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריות קרטון יחולו . בכתב ומראש לכךמועצה ה
 .הוראות הנספח האופרטיבי

תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או להתנותם בכל תנאי שייראה לה לפי מועצה ה
לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת בטחונות נוספים של 0 שיקול דעתה המוחלט

 .יצועו של הסכם זההקבלן להבטחת ב

 הקבלן קבלן עצמאי .30

 

או כל הבא מטעמו /או עובדי הקבלן ו/לבין הקבלן ומועצה מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין ה .א
וכי בכל הקשור לביצוע העבודה 0 או שותפות/שלוח ו-או שולח/מעביד ו –של הקבלן יחסי עובד 

ישא הקבלן בכל 0 ל"לגרוע מכלליות הנ מבלי. הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין
לרבות כל חיוביו של הקבלן 0  החיובים והתשלומים החלים כל קבלן עצמאי במקרים דומים

 .כמעבידם של עובדי הקבלן

כוללת בחובה את כל הסכומים המגיעים או העשויים להגיע 0 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה .ב
או הפרשים וכן פיצויי פיטורים /הפרשות ו0 ות סוציאליותלרבות כל תגמול שהוא בגין זכוי0 לקבלן

 .בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא0 י חוזה זה"אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ

בכל תפקיד "( המועסקים" –להלן )י הקבלן "כי כל המועסקים ע0 מוצהר ומוסכם בין הצדדים .ג
יו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין או שליח/שהוא יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ו

 .לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעבידמועצה ה

על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או מועצה אם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע ה .ד
וישלם מועצה ישפה הקבלן את ה –לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 0 גורם כלשהו

להבטחת המועצה  סכום זה לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה של לה
 .לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלןמועצה תשלום זה תהיה רשאית ה

י החוק ובכללו תנאים "הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ .ה
שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות כי ישלם את 0 הקבלן מצהיר. סוציאליים

 .י דין"או הטבה המגיעה להם עפ/ו

ויקוימו 0 3080 –ט "הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש .ו
ובהעדר הסכם 0 ובהתאם להסכם הקיבוצי' ק א"לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין כאמור בס

ל ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בהתאם לקבוע ע –קיבוצי 
 . במדינה לגבי עבודות דומות

בהתאם להוראות חוק הגנת השכר וכן את מלוא 0 לפחות שכר מינימום0 הקבלן ישלם לעובדים .ז
 .התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים

 השבתת שירותים .24

 



- 21  -

 

0 זה חוזה פי על הקבלנית העבודה במסגרת שירותיו של0 מלאה או חלקית0 מהשבתה יימנע הקבלן .א
 .עובדיו לבין הקבלן בין עבודה בסכסוכי הנעוצה סיבה לרבות0 שהיא  סיבה מכל

 
פיצויים מועצה לישלם הקבלן 0 כאמור0 הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית השבית .ב

בתור 0 לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות ₪ 20000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  
שעות במתן השירותים לא  23יובהר כי דחייה של עד  .דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש

בדחייה כאמור זמן סביר מועצה תהווה עילה להפעלתה של סנקציה זו ובלבד שהקבלן עדכן את ה
 .מראש ובכתב

 
על פי מועצה לאו סמכות אחרת המוקנית /מכל זכות וומבלי לגרוע 0 לגרוע מן האמור לעיל מבלי .ג

להעסיק קבלן או 0 במקרה של השבתה כאמור0 רשאיתמועצה התהא 0 כל דין ועל פי חוזה זה
ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת 0 עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבלנית

 . או עובדים אחרים כאמור/קבלן ו

 
הוצא על  אשראו מן הערבות הבנקאית כל סכום /מן התמורה לקבלן ו תהא רשאית לקזזמועצה ה .ד

 .או עובדים בעת  השבתה כאמור לעיל/בגין העסקת קבלן ו0 ידה
 

רשאית מועצה התהא 0 כי במקרה של השבתה כאמור0 לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה מבלי .ה
או הוצאות שנגרמו לה /ולשם כיסוי נזקים 0 כמשמעותה בחוזה זה0 לחלט את הערבות הבנקאית

 .עקב  ההשבתה

 
 תקלות עקב0 הקבלנית העבודה במסגרת0 הקבלן שירותי השבתת על גם יחולו0 סעיף זה הוראות .ו

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו קיום לצורך0 לספק הקבלן אחראי אותו בציוד
 
 העבודה ביצוע לצורך תחליפי ציוד0 חשבונו על0 לספק הקבלן מתחייב0 כאמור תקלה של במקרה .ז

 .המפקח הנחיות פי ועל אליו המצורף מפרט הוראות פי על0 זה חוזה דרישות פי על0 הקבלנית
 

לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל 0 חילוקי דעות מכל סוג שהוא .ח
 .הסדיר של העבודה על ידו של ביצועהסוג שהוא 

 

 תקופת ההסכם

23.   

: להלן) על ההסכםמועצה מיום חתימת החודשים החל  33למשך  תוקפו של הסכם זה הינו .א
 "(.תקופת ההסכם"

0 לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי0 רשאיתמועצה תהיה ה 0לעיל' ק א"אף האמור בס על .ב
: להלן) או חלק ממנה כל אחתשנה של 0 נוספות ותתקופ 2 -ב להאריך את תקופת ההסכם

לא   התקשרות עם הקבלןסך כל תקופת הש ובלבד 0"(תקופת האופציה"או " תקופת ההארכה"
 .שנים חמשתעלה על 

יבויות יההוראות וההתח0 הוארך ההסכם לתקופה נוספת יחולו על הצדדים כל התנאים .ג
הקבועים בהסכם כאילו נחתם ההסכם מראש למשך התקופה הכוללת את התקופה 

נויים המחויבים לפי לרבות כל הוראות ההסכם בדבר התמורה ואופן התשלום בש0 המוארכת
 .בחוזה זה כן יפקיד הקבלן ערבות לביצוע החוזה בתנאים שפורטו. ןיהעני
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בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מועצה ההסכם תהיה חד צדדית מטעם ההארכת ודעה בדבר ה .ד
 .לפחות לפני תום תקופת ההסכםימים  34ותינתן 

ההסכם היא בשיקולה להאריך או שלא להאריך את תקופת מועצה מודגש כי החלטת ה 
 ;המוחלט ואינה טעונה הסבר או נימוק

 ביטול ההסכם

22.  

שמורה הזכות הבלעדית להפסיק תוקפו של הסכם זה ולבטלו מכל מועצה מוסכם בזאת כי ל .א
' ב3עד ' א3והכל כמפורט בנספחים 0 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן נימוק0 סיבה שהיא

גם  יחולו קרטוןלמתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  יובהר כי בכול הנוגע .למסמכי המכרז

 .האופרטיביבנספח ההוראות הרלוונטיות המפורטות בנספח הטכני ו

תזכה את הקבלן בתשלום עבור ביצוע העבודות שבוצעו ' ק א"הפסקת ההתקשרות כאמור בס .ב
או /טין ובפועל ולא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו בעד סיום תקופת ההתקשרות או בעד מוני

  ; הוצאות ונזקים שיגרמו לקבלן עקב סיום ההתקשרות עימו

23.  

להפסיק את תוקפו של ההסכם אף מועצה רשאית ה0 נוסף ומבלי לפגוע בתוכן האמור לעילב .א
או אם 0 אם התרשל הקבלן בביצוע העבודות המפורטות בהסכם זה0 לפני תום תוקף ההסכם

או הפר הוראה מהוראותיו המועצה  ונה שללא ביצע את העבודה או חלק ממנה לשביעות רצ
שאינה יסודית  של הסכם זה הפרה יסודית או הפר הוראה מהוראותיו של הסכם זה הפרה

 .התריעה בפניו לגביהמועצה ולא חדל מההפרה על אף שה

 .לבטל את החוזה באופן מידימועצה תהיה רשאית ה 0דלעיל( א)בנסיבות הקבועות בפסקה  .ב

ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי הופסק תוקפו של  .ג
הקבלן במקרה הקבוע לעיל יהיה זכאי אך ורק לתמורת ביצוע . אלתשלום עבור נזק כלשהו

 .בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור העבודות

ו נזקים בהתאם לכל הוראה שבהסכם או א/לפיצוי ומועצה ין בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות הא .ד
 .על פי כל דין

סוי נזקיה יזכאית לקזז כל סכום המגיע לקבלן לשם כמועצה תהא ה 0הופסק ההסכם כאמור .ה
על מנת לקזזו מנזקיה כפי 0 ולעכב כל סכום המגיע לקבלן עד לתום תקופת ההתקשרות

 .שיתהוו במהלך תקופה זו

ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם 0 ובנוסף לאמור בו0 מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה .23
 :הפרה יסודית באם

 .כאשר הקבלן נותן לדעת המנהל שירות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכם .א

התאם לתכנית העבודה השבועית שתימסר לו על ידי המנהל הקבלן אינו מבצע את העבודות ב .ב
 .לדעת המנהל
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כשהוא 0 קבלת נכסים או במקרה של גוף מאוגדשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו כ .ג
 .בהליכי פירוק

לאחר או מעסיק קבלן משנה 0 כולו או מקצתו0 מעביר או משעבד את החוזה0 שהקבלן מסבכ .ד
0 ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטוןומועצה בלי הסכמת ה0 בביצוע העבודה

 .ומראש בכתב תמירבלי הסכמת גם 

 .מביצוע ההסכםשהקבלן מסתלק כ .ה

 1שאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו מציית תוך כ .ו
 .ימים להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות

 .יום מיום הטלתו 34והעיקול לא יוסר תוך מועצה על כספים המגיעים לקבלן מן ה לעיקו יוטל .ז

או כל אדם הממונה על נכסי  ןעיזבומנהל 0 תבצע העבודה בידי נאמןמקרה שבו עשויה לה בכל .ח
 .הקבלן

רשאית לבטל ההסכם מיום ההפרה ולהתקשר מועצה תהא ה 0ופר הסכם כאמור בסעיף זהה .ט

או להטיל את ביצוע המשך העבודה על עובדים 0 לביצוע המשך העבודות באמצעות קבלן אחר
חלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של מטעמה וכן לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ול

 .החוזה

 .על פי כל דיןמועצה הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מזכויותיה של ה

  



- 34  -

 

 ביצוע ערבות

28.  

ערבות בנקאית בסך 0 לרשות י הסכם זה ימציא הקבלן "להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ .א
סכום הערבות יהיה צמוד למדד ( ח"ש אלפים חמשת : במילים) לכל פרק בנפרד ח "ש5 0000

והמדד הקובע הוא המדד הידוע  2424לחודש ספטמבר כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע 
 .חילוט הערבותבמועד 

 עליו0 הצעתו הגיש הםאשר ביחס אלי שני הפרקיםב במכרז זכה שהקבלן ככל כי מובהר
 .אחת כוללת ובערבות זכה שבהם הפרקיםשני  במכפלתל "הנ הערבות להגיש

 

באמצעות מועצה י דרישת ה"מידי עפ ןלפירעוי תנאיה ללא כל תנאי ותעמוד "ערבות תהא עפה .ב
  .המועצה גזבר

והיא תוארך  0סכםוקפה של הערבות הוא עד לתום שלושה חודשים ממועד סיום תקופת ההת .ג
בתוספת שלושה  0סכםלתקופת ההמועצה על ידי הקבלן אם וככל שההסכם יוארך על ידי ה

 .ם תקופת החוזהוחדשים לאחר ת

המזכה את  תהווה הפרה יסודית של ההסכם0 י הארכת הערבות במקרה של הארכת ההסכםא .ד
 ;לחלט את הערבות מועצה ה

  שונות

על ידי 0 בכתב או בעל פה0 או שנעשו0 ונתונים כלשהם שנמסרו0 חוזה זה ממצה את הסכמת הצדדים לו .23
הינם בטלים 0 ואינם מצוינים במפורש בחוזה זה0 עובר לחתימת חוזה זה0 צד לחוזה זה כלפי רעהו

 .מכל מין וסוג0 ומבוטלים ומשוללי נפקות

על זכויותיה על פי מועצה מנקיטת פעולה לא יחשבו כויתור ה תהימנעומחדל או 0 ארכה0 הנחה0 ל ויתורכ .21
 .במפורש ובכתב על זכויותיהמועצה אלא אם כן ויתרה ה0 או על פי כל דין/הסכם זה ו

לרבות 0 צע את כל הפעולות הדרושותיב0 יןילפי הענ0 בל את כל ההחלטות וכןיהקבלן מצהיר ומאשר כי ק .21
0 זה סכםוכי הגורמים החותמים בשמו על ה0 לשם ההתקשרות בהסכם זה0 הפעולות הדרושות על פי דין

 .הוסמכו לכך כדין

 

 כתובות והודעות

20.  

 .מופיעות במבואהאלה  תהיינהך הסכם זה כתובות הצדדים לצור .ה

אם נמסרה 0 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה0 הודעה שתשלח מצד אחד על פי הכתובת דלעיל כל .ו
0 ימים מעת השלחה כאמור( ארבעה) 3כעבור  -אם נשלחה בדואר רשום 0 בעת מסירתה -ביד 

תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה  -ואם נשלחה באמצעות פקסימיליה 
 .ינההתק
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 :לראיה באו הצדדים על החתוםו
 
 

_____________________________ ________________________________ 
 ה ק ב ל ן                                ז מטה יהודה "מוא                

 
 

הזיהוי של כל נא לציין את שמות החותמים ואת מספר 0 אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה
 .באישור שלהלן0 ד של התאגיד"אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה

 

 ד"עו1ח"אישור רו

 :י "ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"רו/ד"עו_______________________מ "אני הח

3 .________ ___________ 

2.________ ___________ 

 .וכי הם מוסמכים לחייב  את התאגיד בחתימתם

 

____________________________                              ______________________ 

 ח"רו1ד"תאריך                                                                              עו                  
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 'מסמך ו
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב או בפסולת נייר1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

 

  ביצועהבטחת לבנקאית  ערבותנוסח 

 
 

 לכבוד
 ז מטה יהודה "מוא

 
 0.נ.ג.א
 

 ..............................' כתב ערבות מס  :הנדון   
 
כם בדבר יבקשר להסכם בין המבקש לבינ"( המבקש" -להלן )_________________ על פי בקשת  .3

ולהבטחת  0מטה יהודה  שטח השיפוט של  ב או בפסולת נייר/אריזות קרטון וטיפול בפסולת 
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד 0 י ההסכם"עפמועצה התחייבות המבקש כלפי ה

מחק את }( עשרת אלפים שקלים: במילים)₪  340444/(₪ אלפים  חמשת : במלים)ח "ש 80444 לסך של 
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה 0 {המיותר

לבין המדד שיהיה ידוע במועד  ביום בין המדד שהיה ידוע "( המדד" -להלן )המרכזית לסטטיסטיקה 
 "(.סכום הערבות" -להלן )חילוט הערבות 

0 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב( עשרה) 34לם לכם על ידנו תוך סכום הערבות ישו .2
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 0 לרבות באמצעות הפקסימיליה

 .דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש

 .ת זהל עליכם לצרף כתב ערבו"לדרישתכם הנ .3

מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה________________ תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .3
 .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו. ל"יאוחר מהמועד הנ

 .ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .8

 
 0בכבוד רב

 
 .................................................בנק 

 ...............................................סניף 
 : .........................................פקס' מס
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 ' מסמך ז
 
 

 ז מטה יהודה"מוא
 

 אישור קיום ביטוחים 
 

 .יש לוודא כי הנוסח האחיד משולב במכרז זה. נספח קיום ביטוחיםשימו לב כי הממונה על הביטוח פרסם נוסח אחיד של 

בגבולות האחריות המינימליים שנקבעו 0 ככל שהמועצה תצרף את הנוסח האחיד ותשלב בו את הביטוחים המפורטים בנספח הטכני

 . אין צורך להעביר את הנספח שוב לאישורה של תמיר0 שם

 .ורה של תמיר טרם הפצת המכרזיש להעביר את הנספח לאיש –בכל מצב אחר 
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 'מסמך ח           
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב או פסולת נייר1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

 

  שכר מינימום 0כחוק קבלן בדבר העסקת עובדים זרים1הצהרת ספק

 העבודה  דיני של האכיפה להגברת והחוק

 "(החוק: "להלן) 3013 –ו "לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי ______________0 . ז.ת_______________0 מ "אני הח
 :כדלקמןה בזאת /מצהיר0 ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/אהיה צפוי

 
 : י אחת משתי החלופות הבאות מתקיימותכ .3
 

לא הורשעו 0 הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק/הספק 0 עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק .א
0 (2442באוקטובר  33)ג "בחשוון התשס' ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה0 בפסק דין חלוט

או לפי 0 3003 –א "התשנ0 (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)לפי חוק עובדים זרים  
 .3011 –ז "חוק שכר מינימום התשמ

 
ביותר משתי עבירות שנעברו 0 הורשעו בפסק דין חלוט0 הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק/הספק .ב

איסור העסקה שלא כדין )לפי חוק עובדים זרים 0 (2442באוקטובר  33)ג "בחשוון התשס' אחרי יום כה
כאשר במועד 0 3011 –ז "שכר מינימום התשמאו לפי חוק 0 3003 –א "התשנ0 (והבטחת תנאים הוגנים

 . חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה0 ההתקשרות כהגדרתו בחוק
 

 :כי התקיימו כל אלה .2
 

ואם 0 לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות0 עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק .א
ו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה כי במועד ההתקשרות חלפ -הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ;האחרונה
 

לא הוטלו על הספק או על בעל זיקה אליו  0כהגדרתו בחוק בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות .ב
 .עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה

 
אם ניתן אישור 0 יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת0 לעיל (ב()2)לעניין פסקה  .ג

מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד 
 .אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר
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 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת0 ה כי זהו שמי/הנני מצהיר .3

 
            __________________ 
 המצהיר           

      
 

 אישור
' גב/ה בפני מר/הופיע__________ מאשר כי ביום  0 (_________. ר.מ) ________________0מ "אני הח

תהא /ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/לאחר שהזהרתיו____________ . ז.ת_______________ 
ה /ה לעיל בחתמו/ה בפני את תוכן תצהירו/אישר0 תעשה כן/באם לא יעשה ה לעונשים הקבועים בחוק/צפוי

 .עליו בפני
 

             __________________ 
     ד"עו        
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 ' מסמך  ט 

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב או פסולת נייר1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

 בטיחות –התחייבות קבלן 

לרבות בעניין הבטחת תנאי 0 הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה .3
 .הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה

וכן את הספקים  את קבלני המשנה שלו0 את עובדיו0 מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן .2
 .וכל אדם אחר מטעמו

0 3083-ד"תשי0 לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה0 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין .3
-ח"תשמ0 (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה 0 3014-ל"תש0 (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 

עזרה ראשונה )תקנות הבטיחות בעבודה 0 3001-ז"תשנ0 (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה 0 3011
ל משרד החינוך וכן כל התקנות והצווים שפורסמו "חוזרי מנכ0 3011-ח"תשמ0 (במקומות העבודה

לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל 0 ומתפרסמים מעת לעת
 .טעמה עקב הפרת כל הוראהוכל מי ממועצה האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד ה

בקפדנות את כל ההוראות 0 עובדיו וכל הבאים מטעמו0 יקיימו הקבלן0 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .3
משרד 0 משרד התחבורה0 לרבות משרד העבודה והרווחה0 וההנחיות שתינתנה על ידי רשות מוסמכת

0 וי מדויק של כל הוראות הדיןהקבלן יבצע את העבודות תוך מיל מטה יהודה  המשטרה ו 0 החינוך
 .ותוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות0 התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים שעברו הדרכת  .8
ן קבלני משנה שעברו כמו כן יעסיק הקבל. והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם0 בטיחות כללית

. שמכירים את נהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה0 הדרכת בטיחות
. בשום פנים ואופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים

רשאית המועצה לאשר 0 סכםובהתאם לה0 מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין
 .או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .3
0 כלי שינוע0 הרמהלרבות כלי 0 וכל הכלים שבהם הוא עובד0 רישיונות הקבלן שבידיו תקנים ותקפים

תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק 0 מכשירי יד מכאניים או חשמליים
 .והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק0 ונמצא תקין

תי הדרוש את כל ציוד המגן והציוד הבטיחו0 לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו0 הקבלן יספק לעובדיו .1
אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם 0 בהתאם להוראות החוק הנוהג

ויוודא כי נעשה שימוש בציוד 0 ('משקפי שמש וכד0 כובעי מגן0 אוזניות0 בגדי עבודה0 לרבות נעלי העבודה)
 .זה
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גיעות ונזקים אחרים לנפש פ0 סדרי בטיחות נגד תאונות0 הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים .1
0 הציוד0 וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים0 ולרכוש בביצוע העבודות

 .כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה. המכונות וכלי העבודה שלו0 המכשירים

כפי 0 על פי החוק0 הצבת ציוד מגן כולל0 ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה0 הקבלן יסמן .0
תמרורי ושלטי אזהרה 0 סימון דרכי גישה ומילוט0 גשרי מעבר0 כולל מחסומים0 לעיל 3שמפורט בסעיף 

יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם 0 ידאג לתאורה במשך הלילה0 ופנסים מהבהבים
 .המקומית שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו זאת

הודעה 0 לא יאוחר משבוע ימים לאחר התחלת העבודה0 מציא למפקח האזורי במשרד העבודההקבלן י .34
חובה זו תחול על . מקומה ומהותה של הבנייה ושאר הפרטים0 בכתב המציינת את פרטי המבצע ומענו

 .שבועות( שישה) 3-עבודה שתושלם תוך פחות מ

 הצהרה והתחייבות

 _____________________:     תאריך

  3-34הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור בסעיפים 0 י מאשר בזה כי קראתי בעיון את האמור לעילהננ
 .ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה0 לעיל

 ._________________כתובת ________________   . ז.ת _____________: שם הקבלן

 .___________: קבלן רשום' מס________  _____: פקס' מס ____________________: מס טלפון

 :שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן

 __________________: כתובת __________________.: ז.ת _________________ :שם

 __________________: כתובת __________________.: ז.ת _________________ :שם

 :מנהל העבודה מטעם הקבלן

 __________________: כתובת __________________.: ז.ת _________________ :שם

 .___________: רשום' מס_____________  : פקס' מס ____________________: מס טלפון

 

 

 חתימת מנהל העבודה  חתימת הקבלן

  מקום 
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 ' מסמך  י 

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  שטח השיפוט של  ב או בפסולת נייר1ו אריזות קרטוןלטיפול בפסולת 

 יהודה 

 מועצה או חבר 1הצהרה בדבר קרבה לעובד ו

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה ______________0 . ז.ת_______________0 מ "אני הח
 : ה בזאת כדלקמן/מצהיר0 ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/צפוי

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאיםמטה יהודה  הנני מצהיר בזאת כי   .3

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש) המועצות  לפקודת( א)א  322סעיף  .א

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 0 סוכנו או שותפו0 קרובו0 חבר מועצה"
 לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם0 אחראי בובהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 ."אח או אחות0 בן או בת0 הורה0 בן זוג -" קרוב"0 לענין זה; המועצה

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ( א)32כלל  .ב
 : הקובע

חבר  -" חבר מועצה"0 ין זהלענ; חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית"
" קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות )מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 

 ((."ב()8)3-ו( ב()3)3בסעיף 

 : הקובע כי( נוסח חדש)ות המועצ לפקודת( א) 313סעיף  .ג

זוגו -ידי עצמו או על ידי בן על0 במישרין או בעקיפין0 לא יהיה נוגע או מעונייןמועצה פקיד או עובד של "
 ."ובשום עבודה המבוצעת למענהמועצה בשום הסכם שנעשה עם ה0 או שותפו או סוכנו

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .2

 .אח או אחות ואף לא סוכן או שותף0 בן או בת0 הורה0 בן זוג: אין לימועצה בין חברי מועצת ה .א

שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 0 ו שותפוסוכנו א0 קרובו0 אין חבר מועצה .ב
 .ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .שותף או סוכן העובד ברשות0 זוג –אין לי בן  .ג

או 0 לעילתהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור מועצה ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה .3
 .אם מסרתי הצהרה לא נכונה

 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת0 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים .3
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 לפקודת המועצות ( 3()ב)א 322אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .8
( א)א322הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר  2/3ברוב מועצה לפיהן מועצת ה

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומותלפקודת המועצות  

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת0 ה כי זהו שמי/הנני מצהיר 
 

      

    __________________ 

   המצהיר        

 ד"עו אישור 

ה בפני /הופיע__________ מאשר כי ביום 0 (_________. ר.מ)ד "עו________________0 מ "אני הח
ה להצהיר את האמת וכי /ה כי עליו/לאחר שהזהרתיו____________ . ז.ת' _______________ גב/מר

ה /ה בפני את תוכן תצהירו/אישר0 תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תהא צפוי/יהא
 .ה עליו בפני/לעיל בחתמו

 

         __________________ 

 ד"עו                                                                                                                              
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 ' מסמך  יא

 
 ז מטה יהודה "מוא

 
 4112024' מסמכרז פומבי 

 
מטה  השיפוט של  שטח או בפסולת נייר ב1אריזות קרטון ולטיפול בפסולת 

 יהודה 

 אישור והמלצה על ביצוע עבודות

 
 לכבוד

 מטה יהודה   
 (המועצה–להלן )

 אישור והמלצה על ביצוע עבודות  :הנדון
 

 –להלן )_________________ תאגיד ' מס./ז.ת./פ.ח./צ.ח__________________________ 0 לבקשת 

 :כמפורט להלןהרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות ( המציע

מתן שירותים לטיפול   - ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר .3
 ;(או פסולת בניין/למעט פסולת גזם ו)בפסולת יבשה למחזור 

 :או1ו

מתן  – ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון .2

למעט פסולת גזם או )יבשה למחזור שירותים לטיפול בפסולת 
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון מתן  או1ו ;(פסולת בניין

 ;בבית עסק גדול

 

 . ________שנה _____________ לחודש ______  ועד ליום_______ שנה______לחודש _______ החל מיום 

נכון לחודש  הלסטטיסטיקרכזית מספר התושבים ברשות על פי פרסומי הלשכה המ( ככל שהדבר רלוונטי)

 .__________________ הוא _______ 

 ______________________________________________________________: חוות דעתנו על השירות

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 ________________: תאריך
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 __________________: שם

 ________________: תפקיד

  _______________: חתימה



- 32  -

 

 ' א 4 –נספח 
 קרטון מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות

 "(הנספח הטכני)"
 :כללי .3

הנספח ": להלן)נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף  .3.3
 "(.המכרז: "להלן) ' ב 3המצורף כנספח ( "האופרטיבי

או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי /של סתירה ומובהר כי בכל מקרה  .3.2
עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות . יגברו הוראות נספח טכני זה0 המכרז

  . במסמכי המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע  על המפורט בנספח טכני זה

 :פירוט העבודה .2

 
של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף  הצבה ואחזקה0 אספקהל על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים .2.3

תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות  פינוי ושינועלו0 "קרטונית"פסולת אריזות קרטון מסוג 
 ;למחזור מוכר בישראל

יתבצעו על ידי קבלן  0נשוא המכרז0 הקרטוןהשירותים ביחס לזרם פסולת אריזות 0 למען הסר ספק .2.2
 .איסוף אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יותר

 
 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 

 
 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .3

 

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי  פירוט
 (נפח+ מספר )הרשות 

 בעלות על כלי 
 אצירה  קיימים

משקל פסולת 
האריזות 

במהלך שנאספה 
של   1רבעון 

2020; 

 הערות

פסולת 
אריזות 
 קרטון

כלי ( שישים ותשעה: במילים) 02
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת 

"( קרטוניות)"אריזות קרטון 
 :בנפחים המפורטים להלן

 
 ;קוב 3קרטוניות בנפח של  3
 ;קוב 34קרטוניות בנפח של  21
 ;קוב 33בנפח של  קרטוניות 34
 ;קוב 24קרטוניות בנפח של  3

 ;קבלן

 

  ;טון 33.32

לאספקה  מספר כלי אצירה מבוקשים פירוט
 (נפח+ מספר ) והצבה על ידי הקבלן

מועד אספקת כלים 
בימים מיום )מבוקש 

 (קבלת הבקשה

 הערות

פסולת 
אריזות 
 קרטון

כלי אצירה  (שישים ותשעה: במילים) 02
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון 

 ;קוב 43בנפח של "( קרטוניות)"

  ;יום 38
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 שלבי פריסה .8
 .פריסה מלאה של כלל כלי האצירה הנדרשים. פעימה אחת אחידה .8.3

 
 ":קרטונית"כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג  - מפרט טכני בסיסי .3

 .לדרישות תו תקן ישראלי מתאיםכלי האצירה יעמוד בהתאם  .3.3.3
קור וכל מפגע אחר אשר עלול 0 כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום .3.3.2

מ "מ 3.8יהיו בעובי מינימלי של ( גג+ קירות )דפנות כלי האצירה . לשנות את צורתו המקורית
 .ג"ק 284ומשקלו המינימלי של כלי האצירה יעמוד על 

מ "ס 24ובעל רווח בין הגג לקירות באורך של 0 ה מקורה למניעת כניסת גשםכלי האצירה יהי .3.3.3
 .וזאת על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד

בגובה כניסת 0 מוסמכים לכך/המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים .3.3.3
 .מטר 3.0קרטון של עד 

 ".מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון"מדבקה /בכיתוב המתקן ישולט .3.3.8
או מי מטעמם /או הקבלן ו/מטעם הרשות ו)הצבת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד  .3.3.3

 (.של הרשות והקבלן
כלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות  יציב/יספק/הקבלן לא יזמין .3.3.1

 .כאמור0 יעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכניהמקומית מראש ובכתב כי מכלי האצירה הי

 
 (מ"לא כולל מע) תמורה .1

 

מחיר  פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן

כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת תכולת פינוי 
העלות כוללת  –" קרטונית"אריזות קרטון מסוג 

לרבות 0 נשוא מכרז זה0 את כלל שירותי הקבלן

אצירה ייעודיים הצבה ותחזוקה של כלי 0 אספקה
פינוי ושינוע 0 לאיסוף פסולת אריזות קרטון

תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים 
 ;כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי

: במילים) ₪ 55
שבעים וחמישה 

לפינוי  (שקלים
בודד של תכולת 

 ;קרטונית אחת

 _______ ₪
תשלום של 

הרשות לקבלן 
בעבור פינוי בודד 

ת של תכול
 .קרטונית אחת

 
 :הערות

 452 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ  .1.3
לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים  פינויים חודשיים( מאה חמישים ושניים: במילים)

 .למחזור מוכר בישראל המועצהלאיסוף פסולת אריזות קרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של 
להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר 0 קבלן האיסוף יידרש לספק .1.2

בין אם 0 עם סיום תקופת ההתקשרות. יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה
ף ייפנה את כלי האצירה קבלן האיסו0 ובין אם טרם לכן0 כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות0 במועדה

הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר 0 אשר הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו
 . לקבלן מראש ובכתב

כלי 0 לקבלן מועצהמובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין ה0 לעיל 1.2בהמשך לאמור בסעיף  .1.3
ללא 0 ום נוספים ממועד סיום ההסכםי 34למשך תקופה של עד  מועצההאצירה יישארו בתחומה של ה

בהתאם ללוח 0 לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו0 כל תמורה נוספת לקבלן
תהא אחראית  מועצהה0 הימים כאמור 34עוד מובהר כי במהלך . מועצההזמנים שייקבע על ידי ה

אצירה יסולקו על ידי הקבלן לבצע את כלל שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי ה
 .בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם0 במצב תחזוקתי תקין

 .יובהר מעל לכל ספק כי הקבלן לא יוכל לספק ולהציב כלי אצירה עשויים איסכורית .1.3
 .ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר( הזולה)ההצעה הנמוכה  .1.8
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חרג הקבלן ממחיר . יר המקסימום המפורט לעילעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממח .1.3
 .הצעתו תיפסל –המקסימום שנקבע 

 .כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה0 מובהר .1.1
בקבלן אחד 0 תכולת הקרטוניות0 הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון .1.1

 . בלבד
צמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה יובהר כי הרשות שומרת לע .1.0

או לשנות את מספר כלי /או לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/ו
הכול בהתאם לראות 0 האצירה הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה

. ד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתבימים ממוע 34ובתוך 0 עיניה ולצרכיה
או מספר כלי /או בכמות הפינויים ו/יובהר כי קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו

לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב 0 כמפורט לעיל0 האצירה
 .הקבלן הזוכה בכתב הצעתו

 
 העברת התמורה .1

 .מיום הגשת החשבונית  38+ שוטף  –תנאי תשלום  .1.3
 .מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין .1.2
 . כנגד חשבונית מס כדין0 מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום"לתמורה יתווסף מע .1.3
התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם  .1.3

למעט תוספת 0 ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם0 ככל שתמומש0 ותקופת האופציה
 .לעיל 1.3מ כמפורט בסעיף "בעבור מע

פ הוראות הנספח "כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע0 מובהר .1.8
 .לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות0 האופרטיבי

 .  זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בנספח האופרטיבי של המכרז 1 סעיףהאמור ב .1.3

 
 דרישות בסיסיות –ביטוח  .0

שייגרם לצד ( גוף או רכוש)לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק ' הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג .0.3
וך כדי או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו ת/ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו0 שלישי

וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתחייב 0 במתן השירותים נשוא הסכם זה0 בין היתר0 ועקב עבודתו
 .  על פי דין

כל צד  מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או  .0.2
או /או מחדל ו/ם בגין מעשה ובסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגר0 תביעה או דרישה

ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה בדבר הגשת 0 או על ידי  מי מטעמו/רשלנות שיבוצעו על ידו ו
או /או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו0 התביעה נגדו 

 (.בהתאם לנסיבות)להקטין את הנזק 
או /י דין בגין נזק לגוף ו"לכיסוי חבותו עפ' תחייב להחזיק בביטוח צד גהקבלן מ0 לצורך התקשרות זו .0.3

ביטוח חבות 0 למקרה ולתקופת ביטוח₪  204440444לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 
י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה  אשר אירעו תוך כדי ועקב "מעבידים לכיסוי חבותו עפ

לתקופת ביטוח וביטוח ₪   2404440444 -לתובע ולפחות₪  804440444של לפחות  עבודתו בגבול אחריות
על הקבלן 0 מובהר כי ככל שיידרש. חובה לכלי רכב אשר בבעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים

וכל זאת ( למעט ביטוחי רכב)פ דרישת הרשות המקומית "להציג אישור ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע
 .בלת הדרישהיום מק 33תוך 

 
 
 

 ' ב 4נספח 
 של פסולת אריזות קרטון הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף

 "(הנספח האופרטיבי)"
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 כללי  .4

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון  .3.3
 "(. המכרז: "להלן)כהגדרתה להלן 

0 להסדרת הטיפול באריזותמונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .3.2
כמקובל בתחום 0 ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות 0"(חוק האריזות: "להלן) 2433-א"התשע

 . נשוא הסכם זה

או אי התאמה בין הוראה /בכל מקרה של סתירה ו0 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז .3.3
יובהר כי 0 למען הסר ספק. ח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זהמהוראות נספ

לבין ההגדרות המנויות דלהלן או 0 בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז
 .  או בחוק האריזות/יגברו ההגדרות המנויות להלן ו -לחילופין בחוק האריזות 

0 ולא יגרעו0 המקומית מכוח נספח זה יתווספו מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות .3.3
או להוראות יתר מסמכי /מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו

 .  וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר0 המכרז

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת  .3.8
 .לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר0 מקרים

לא 0 לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים .3.3
 . יראו בכך ויתור על אותן זכויות

 הגדרות  .2

 : תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן0 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז

סכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק ה –" ההסכם עם תמיר" .2.3
 . האריזות

אחד או יותר )זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד  –" הזרמים הייעודיים" .2.2
 . הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים0 (כמפורט ביתר מסמכי המכרז

 .מטה יהודהמועצה אזורית  –" מועצהה"או " הרשות המקומית" .2.3

0 ב"לרבות הסכם התקשרות וכיוצ0 המכרז וכל הנספחים הצרופים לו –" יתר מסמכי המכרז" .2.3
 (. על נספחיו)ולמעט נספח זה 

י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה "אתר מאושר עפ -" מפעל מחזור" .2.8
 .  רומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזו

 . פי כל דין-מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .2.3

כלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים  –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.1
 . בהתאם להוראות נספח זה( קרטוניות)

 .או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים/נציג הקבלן ו –" מנהל העבודה" .2.1

 .על נספחיו0 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה -"מסמכי המכרז" .2.0
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מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר  –" מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.34
ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה 0 ומצויה בבעלותה

ומית בהסכם עם לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המק0 לשימוש
 .תמיר

אריזות העשויות קרטון לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו   –" פסולת אריזות קרטון" .2.33
 .בראשונה

 . פסולת אריזות קרטון -לעניין נספח זה  –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.32

כולו או 0 זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית -" הקבלן"או " קבלן האיסוף" .2.33
 . את פסולת אריזות הקרטון0 (כאמור במכרז)חלקו 

 (.  צ"חל)מ "תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע -ר .י.מ.ת –" תמיר" .2.33

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

להעניק את הקבלן מתחייב 0 מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז .3.3
 "(:השירותים: "להלן)השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים 

מספר מכלי  - והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון אספקת .3.3.3
0 האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם

מפעם  יתכנית פריסה עליה תורה הרשות המקומויהיו בהתאם לת0 ככל שנדרש
ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי "( תכנית הפריסה: "להלן) בהתאם לצורך0 לפעם

 (. ככל שמפורט)לזרם הייעודי כמפורט ביתר מסמכי המכרז 

 . תחזוקת כלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן  .3.3.2

בתדירות המפורטת בנספח  פינוי תכולת כלי האצירה כלי האצירה הייעודיים .3.3.3
 .הטכני

בכפוף ובהתאם למפורט 0 כלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר העברת תכולת .3.3.3
 . למסמך זה 4.3בסעיף 

0 כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו' הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג .3.2
עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו . מראש ובכתבוהמועצה אלא בהסכמת תמיר 

 .של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית

וללא מתן נימוק 0 אם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטבהת0 רשאית בכל עת המועצה .3.3
יום  34זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםפ "להפסיק את ההתקשרות ע0 להחלטתה

ולקבלן 0 זה הסכםנשוא 0 חודשים מתחילת ההתקשרות 32בלבד שעברו לכל הפחות 0 מראש
למעט 0 תקופת ההתקשרות בגין סיום0 או אחרות/או תביעות כספיות ו/לא תהיינה כל טענות ו

זכותו של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת 
 .ההתקשרות

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .1

הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי : תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים .3.3
 . טון בתדירות המפורטת בנספח הטכניהאצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קר
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 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .3.2

פריקה וכל שינוע של פסולת 0 טעינה0 בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה .3.2.3
הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי 0 "(רכבי האיסוף: "להלן)אריזות קרטון 

פסולת מעורבת מכל 0 משאריות של פסולת אורגניתאיסוף מרוקנים ונקיים כראוי 
פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות 0 פסולת בניין0 סוג שהוא

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק . קרטון בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי
את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ולא יערבב סוגי פסולת 

 .  יזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרתאר

 ניטור ובקרה0 מערכת איתור .3.3

 מערכת איתור .3.3.3

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות  .3.3.3.3
או  כדוגמת סקיילוק)מיקומים רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט 

על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים 0 (ע"איתוראן או ש
או /הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו. נשוא הסכם זה

או למי מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות /לתמיר ו
על פי הנחיית 0 בהתאם לצורך0 האיתור הללו מכל נקודת מחשב

על הקבלן לוודא כי . טעמןאו מי מ/או תמיר ו/הרשות המקומית ו
בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת 

 . לשמור נתוני עבר

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה  .3.3.3.2
או /הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו. בנתוני המערכות

או ביכולת הצפייה /למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו
 . שעות 12ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 0 בנתוניהן

 מערכת ניטור ובקרה .3.3.2

 
תותקן על כלי 0 או מי מטעמם/ו מועצהאו ה/בכפוף להוראת תמיר ו .3.3.2.3

האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת 
 שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה ניטור ובקרה

"(Controller)" .השמשתה 0 לרבות התקנתה0 עלות רכישת המערכת
או מי /או תמיר ו/ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות המקומית ו

למעט 0 וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה0 מטעמן
. להלן 3.3.2.2כמפורט בסעיף 0 רכישת מכשירי סלולר או מסופונים

0 וף לאפשר את התקנת המערכתעוד יובהר כי על קבלן האיס
או מי /או תמיר ו/וישתף פעולה עם הרשות המקומית ו0 והפעלתה

0 על מנת לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת0 ככל שיידרש0 מטעמן
או מי /או תמיר ו/הכול בהתאם להוראותיה של הרשות המקומית ו

ובאופן מידי מרגע קבלת  0מעת לעת לקבלןכפי שאלה יועברו 0 מטעמן
הקבלן יספק מידע מדויק באשר למיקומם של כלי . בקשה כאמורה

ויוודא כי משאיות הפינוי יועמדו ( מיפוי כלי האצירה)האצירה 
זמינות לצורך התקנת המערכת הכול מבלי שתהיה לו דרישה כספית 

 . נשוא ההסכם0 נוספת והכול במסגרת מתן שירותיו
יצייד את עובדיו  קבלן האיסוף0 לעיל 3.3.2.3בהמשך לאמור בסעיף  .3.3.2.2

מכשירי באו ( Smart-Phones)במכשירי טלפון סלולרי חכמים 
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: להלן( )Portable Smart Data Terminal)מסופון חכמים 
בעבור כל צוות או מסופון אחד /לפחות טלפון אחד ו0 "(המכשירים"

להתחבר לרשת אינטרנט 0 אשר ביכולתם לסרוק ולקרוא ברקוד0 פינוי
 על קבלן. מובנה GPSולאפשר זיהוי מיקום באמצעות רכיב סלולרית 

האיסוף לוודא כי המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות 
קבלן האיסוף 0 כמו כן. מידית בכל רגע נתון במהלך ביצוע השירותים

או למי מטעמן /או לתמיר ו/מתחייב לאפשר לרשות המקומית ו
 על ידי תמיר ומצויה בבעלותהשפותחה 0 התקנת אפליקציה ייעודית

"(Controller)"0  על כל המכשירים אשר יספק הקבלן לנהגי רכבי
מסוג  או IOSבעלי מערכת הפעלה מסוג )הפינוי כחלק ממתן שירותיו 

ויוודא כי המכשירים יכוסו 0 כמפורט ברישא של סעיף זה0 (אנדרואיד
כל תנאי במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה רציפה בכל עונות השנה וב

הכול ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן 0 מזג אוויר
 . עבור השירותים נשוא הסכם זה

את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך   הקבלן מתחייב להנחות .3.3.2.3
התחברות 0 אך מבלי למעט0 תפעולה הטכני של המערכת לרבות

ולת על שקילת הפס0 צילום קרטוניות0 נתונים/מרחוק למערכת המידע
וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת 0 גבי מערכות שקילה ייעודיות

הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית 0 פינוי פסולת/איסוף
או מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה /או תמיר ו/ו

 .לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה
 :איתור ותיקון תקלות .3.3.2.3

על קבלן האיסוף   – (Hardware)תקלות חומרה  .3.3.2.3.3
דית על כל תקלה במכשירים אשר ילדווח לתמיר במי

או /יובהר כי כל בעיה ו. יסופקו על ידו לצוות הפינוי
לא תקינה של ( Hardware)תקלה שנובעת מחומרה 

תטופל על ידי הקבלן על חשבונו 0 מכשיר מסוים
איתור /שעות מרגע גילוי 23תוך 0 ובאחריותו המלאה

במקרה בו נדרשת החלפה של מכשיר מסוים . ההתקל
יחליף הקבלן את המכשיר  –במכשיר תקין אחר 

ויעדכן את תמיר בדבר ההחלפה האמורה והכל בתוך 
קבלן האיסוף 0 בנוסף. שעות ממועד גילוי התקלה 23

שעות על  23יעדכן את הרשות המקומית ותמיר תוך 
 . כל מכשיר אשר תוקן והוחזר לשימוש סדיר

או תקלה /כל בעיה ו – (Software)ת תוכנה תקלו .3.3.2.3.2
 –( 'בעיות בשרת וכ0 באגים במערכת)שנובעת מתוכנה 

0 העל חשבונה ובאחריותה המלא0 תטופל על ידי תמיר
והקבלן לא יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין 

 .זה
המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד על ידי  .3.3.2.8

ר כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות מובה. תמיר
כל 0 בהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו0 לבצע על פי שיקול דעתן

ביחס למערך איסוף פסולת האריזות הקיים ועדכון נדרש בקשר 
לרבות עדכון מספר כלי אצירה 0 בתחומה של הרשות המקומית

ן תדירות הייעודיים הפרוסים בתחומה של הרשות המקומית ועדכו
מובהר לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור . הפינוי של הפסולת

 .מתן שירותיו עשויה להתעדכן בהתאם לשינויים אלו
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לרבות בעיות 0 מכל סיבה שהיא0 במקרה של השבתת מערכת הניטור .3.3.2.3
הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את 0 תוכנה או חומרה

ולקבל 0 כל סוג ומין שהיאמ0 הזכות לבצע עם הקבלן כל התחשבנות
בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה כפי 0 כל החלטה

 .ככל שבוצעה0 שבוצעה בתחומה של הרשות המקומית
 :לימוד והדרכה .3.3.2.1

לקיים הדרכה תמיר באחריות הרשות המקומית ו .3.3.2.1.3
לקבלן ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור 

כל הוצאה  הכול על חשבונה של תמיר וללא0 והבקרה
בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר . כספית מצד הקבלן

מיקום ההדרכה ייקבע . ונציג מטעם הרשות המקומית
ימי  1על ידי הרשות המקומית ותמיר ויועבר לקבלן 

עבודה מראש לפחות לפני המועד שנקבע לביצוע 
הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו . ההדרכה

 . ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור
תתאפשר 0 בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר0 ייתכן ובעתיד .3.3.2.1

כך 0 התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח
. שנתוני הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח

תמיר והרשות המקומית יעדכנו את הקבלן באשר 0 במקרה כאמור
כמפורט בסעיף 0 יםלשינויים הנדרשים באופן ודרך הגשת הדיווח

והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות 0 הוראות הדיווח להלן
  . הנדרשות לצורך עמידה בשינויים אלו

0 או מי מטעמה/ו מועצהככל שיידרש לכך על ידי ה0 הקבלן מתחייב .3.3.2.0
לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש 

0 במערכת הניטור והבקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה
 .ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור( שבעה) 1והכל בתוך 

הינו פינוי 0 שבגינו תשולם תמורה0 יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין .3.3.2.34
( 3: )ת מהדרישות המצטברות כמפורט להלןאשר עומד בכל אח

( 2); (סריקת ברקוד)של כלי האצירה  "זיהוי חד ערכי": קליטת נתון
של כלי האצירה בהסתמך על נתוני ה  "מיקום גאוגרפי": קליטת נתון

- GPS צילום : קרי0 "צילום כלי האצירה": קליטת נתון( 3); המובנה
0 הפינוי ולאחר הפינוילפני  –כלי האצירה ותכולתו בשני מצבים 

באופן שיאפשר לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות 
השעה  – "שעת הצילום": קליטת נתון( 3); הקרטון בכלי האצירה

כמפורט 0 המדויקת שבה בוצעה עבודת הפינוי של תכולת כלי האצירה
נפח פסולת אריזות ": קליטת נתון( 8);  של סעיף זה 3ק "בס

לפני הפינוי 0 פסולת אריזות הקרטון בכלי האצירה נפח – "הקרטון
כפי שידווח הנהג כחלק ( 344% –ו  018% 084% 028% 4%)0  ולאחריו

0 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה. מדרישות הדיווח של האפליקציה
ייתכן כי בהמשך ישולבו דרישות נוספות ביחס לחובת הניטור ועל 

כפי שתועבר 0 קבלת הדרישהקבלן למלאן במלואן באופן מיידי מרגע 
 .או מי מטעמם/או תמיר ו/ו מועצהאליו על ידי ה

 
 5בכפוף להוראות סעיף  - יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון .3.3

0 הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון0 להלן
וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם  למחזור מוכר בישראל0 שנאספה על ידו בכל סבב פינוי

 .פינוי יוםסיומו של כל 
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פינוי . בבוקר 43:44צע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הקבלן יב .3.8
תוך הקפדה על מניעת רעש או כל 0 תכולת כלי האצירה הייעודיים יעשה במהירות וביעילות

הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של . מטרד אחר
שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת  וכן0 מטר ממקום פינוי הפסולת 3

כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות 0 יובהר למען הסר ספק. הפסולת למחזור מוכר
כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה . שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד

לא תסולק על ידי א0 הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא תפונה על ידי קבלן האיסוף
 .את כלי האצירה וסביבתם נקייםהקבלן על מנת להותיר 

 .הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו :נעילת פח לאחר ריקון .3.3

 ביצוע שקילה .3.1

לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי 0 בטרם תחילת ביצוע העבודות0 מדי יום עבודה .3.1.3
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור 0 נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר

או מי מטעמה /במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו" אפס"כל משאית שקילת 
ה לחלוטין במועד ביצוע באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריק. מעת לעת

 . כאמור" אפס"שקילת 

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור  .3.1.2
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה 0 המוכר

0 או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל/הרשות המקומית ו
0 על פי שיקול דעתם הבלעדי0 או מי מטעמה/רשות המקומית וה0 במקרים חריגים

רשאים לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור 
 . המוכר כאמור

כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע 0 למען הסר ספק מובהר .3.1.3
 . לפני פריקתה0 שקילה של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר

הן  –הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  .3.1.3
יעביר הקבלן 0 כמו כן. של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל

 .ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש"למנהל העבודה דו

דרשת ככל  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנ .3.1.8
השקילה 0  לעיל 3.1.3-3.1.3כמפורט בסעיפים 0 בכניסה וביציאה ממפעל המחזור

או  מועצההנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של ה
או בדרכה של משאית האיסוף אל  מועצהבסמוך לתחומה המוניציפלי של ה

הקבלן יידרש הכול מבלי ש0 "(חזור)"או אל מפעל המחזור "( הלוך)" מועצהה
 . להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם

הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצירה : שמירה על איכות פסולת האריזות .3.1
לאורך כל תקופת  וזאת0 שהוא סוג אחרת מכל הייעודיים לפסולת אריזות קרטון עם פסולת

 .הסכםה

 : מכלי האצירה הייעודיים .3.0

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון  .3.0.3
 . בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית
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הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את 0 (3.1.1ראה לעיל סעיף )ככל שהדבר רלוונטי  .3.0.2
מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים 

 . המפורטים בתכנית הפריסה

 : תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים .3.34

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של  .3.34.3
לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם כלי האצירה הייעודיים 

ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי 0 כתוצאה מבלאי שימוש0 להן
קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל 0 ועל אף האמור לעיל0 עם זאת. האצירה הייעודיים

ב כזה ובמצ0 אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו0 לרבות נזק בלתי הפיך0 נזק
ייתקן כל נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת 

החלטת הרשות . כפי שתועבר אליו מראש ובכתב0 הדרישה מהרשות המקומית
המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או 

 .תביעה לעניין זה

יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה  כי הקבלן לא0 למען הסר ספק מובהר .3.34.2
ידוע לקבלן כי אין הרשות 0 כמו כן. או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי

או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של /המקומית ו
 .גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה

 עובדים .3.33

על הקבלן להעביר . ומשאיות קבועים י צוותי עבודה"הקבלן יבצע את העבודה ע .3.33.3
מספר רישוי 0 לרבות שמות הנהג והפועלים0 את כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה

צוותי העבודה והמשאיות . שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו0 יות/המשאית
 :כדלקמן0 לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד

 .תקלה במשאית .3.33.3.3

 (.טסט)הכנת המשאיות לבחינת רישוי  .3.33.3.2

 .מחלת נהג או עובד .3.33.3.3

 . או מנהל העבודה/או עובד ו/יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו .3.33.3.3

 .או מנהל העבודה בחברה/או הפועל ו/סיום עבודתם של הנהג ו .3.33.3.8

או צוותי /י משאיות ו"לעיל תבוצע העבודה ע 3.33.3במקרים האמורים בסעיף  .3.33.2
או מי מטעמה /הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו. עבודה חלופיים

 . מראש ובכתב על ההחלפה כאמור

 דיווחים .3.32

 :מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן0 ביחס לפסולת אריזות הקרטון .3.32.3

ימים מסיומו של כל חודש  38-לא יאוחר מ0 קבלן האיסוף ידווח .3.32.3.3
על פסולת אריזות הקרטון 0 "(החודש המדווח": להלן)קלנדרי 

0 שנאספה ופונתה על ידו מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית
0 ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל0 במהלך החודש המדווח
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השימוש במערכת הדיווח . וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית
האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף 

ר המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לאישו
כפי שתמיר תעבירן 0 הדיווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר. לפיהם

ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת 0 לרשות המקומית
תעודות 0 לרבות צירוף אסמכתאות0 ככל שיידרש0 הרשות המזמינה

הועברה הפסולת   שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו
  "(.הוראות תמיר: "להלן)

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת  .3.32.3.2
ת את להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומי 5.2כאמור בסעיף 

וזאת בהתאם 0 הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית
 .להוראות תמיר

4.12.1.2 0 –ו 4.12.1.1כמפורט בסעיף 0 כי לצורך העברת הדיווח0 יובהר .3.32.3.3
בעל חיבור לרשת ( PC)על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי 

ודפדפן 0 לכל הפחות0 מגה( עשרה)  34מהירות גלישה של האינטרנט ב
 .Officeותוכנות  Chromeמסוג או /ו( ומעלה 0גרסה ) Explorerמסוג 

או מי מטעמן /ואו תמיר /הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו :פיקוח .3.33
או מי /ואו תמיר /ו כפי שתורה הרשות המקומית0 לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו

 .מטעמן מעת לעת

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק  :ביטוח .3.33
. או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים/שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו

על תשלום דמי את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות 0 עם דרישתה0 הקבלן ימציא לתמיר
 .הביטוח

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים  .5

עם . הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד .8.3
כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות 0 לצורך מכרז זה0 זאת תמיר הסכימה

ן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח קרטון ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבל
 . זה

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .8.2
אלא אם כן קיבל 0 "(פעולות אסורות: "להלן)קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות 

 :אישור מתמיר מראש ובכתב

 ;מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל .8.2.3

 ;ל"לחו ייצוא .8.2.2

 ;השבה .8.2.3

 ;מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל .8.2.3

 .כל טיפול או פעולה אחרת .8.2.8

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .0
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וכמפורט בנספח הטכני 0 הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן .3.3
 . של המכרז

תשלום של   - "(קרטוניות)"כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון  .3.3.3
בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת  לקבלן מועצהה

העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על  –" קרטונית"אריזות קרטון מסוג 
תחזוקה חודשית 0 הצבתם0 לרבות אספקה של כלי האצירה0 ידי קבלן האיסוף

: להלן) איסוף ופינוי תכולתם ושינועה למחזור מוכר בישראל 0 מלאה ושוטפת
כי כלי האצירה לפסולת אריזות 0 למען הסר ספק מובהר"(. התמורה לקרטון"

התמורה כי 0 עוד מובהר. דירות קבועה כפי שפורטה בנספח הטכניקרטון יפונו בת
הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי 

 . אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירהפסולת הקבלן ואינה מותנית במשקל 

 : החשבונית .0.2

ייעודיים תונפק החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה ה .3.2.3
 : ויחולו ההוראות הבאות0 על ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא  .3.2.3.3
ולאחר אישורה 0 והרשות המקומית תבדוק את הפירוט0 מחייב

 .תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר

להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי 0 בנוסף .3.2.3.2
הקבלן יציין על גבי החשבונית "(: ההוראות הנוספות: "להלן)הקבלן 

כמו ". בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר: "את הכיתוב הבא
חיובים אותם נדרשת תמיר 0 כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק

הסכם בין תמיר לרשות המקומית להשיב לרשות המקומית על פי ה
 . ולא תכלול חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום 
 . ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של  .3.2.3.3
הרשות 0 החשבוניתההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את 

תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר 
עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר 

 .לרשות המקומית

מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה 

וכי תנאי 0 ולערער על הפירוט0 וביקורת על הפירוט של הקבלן
 . ום הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלןלתשל

 סנקציות על הפרות הקבלן .5

 :מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן .1.3

0 בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו0 פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים .1.3.3
 יקבע על בסיס  :לעיל 4.1שלא ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 
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ח בעבור "התמורה בש}* { מספר כלי האצירה המפונים בסבב} הנוסחה הבאה 
  .גובה הקנס= { פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד

לכל נקודת ₪   14: אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית .1.3.2
 .איסוף בכל סבב פינוי

י פסולת אריזות מזרמים ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוג .1.3.3
ח "ש 30844:  לעיל 3.1 כאמור בסעיף 0 ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת

 .  לכל סבב פינוי

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל  .1.3.3
 .לכל סבב פינוי₪  30444 –לעיל  3.3כאמור בסעיף 0 שהות

 .לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי₪  84: לאחר ריקונואי נעילת מכל אצירה ייעודי  .1.3.8

בכל 0 או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות/אי צילום קרטוניות ו .1.3.3
של הנספח  3.3.2כאמור בסעיף 0 פינוי פסולת/סבב פינוי ובכל נקודת איסוף

 .כאמור0 או נשקלה/לכל קרטונית שלא צולמה ו₪   28: האופרטיבי

 4.2וף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף שימוש ברכב איס .1.3.1
או רכב שממנו 0 לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע

לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו ₪   3284: נופלים לקרקע פריטים שנאספו
 .נעשה שימוש ברכב כאמור

או אי יכולת שימוש /או ליקוי במערכת האיתור ו/אי התקנה מערכת איתור ו .1.3.1
 .לכל סבב פינוי₪  30144: לעיל 3.3במאגר נתונים כאמור בסעיף 

או אי /או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו .1.3.0
או אי השתתפות /יכולת שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו

בהדרכה הנדרשת לצורך למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור 
 .סבב פינוי או לכל מקרה לכל₪  30144: לעיל 3.3.2בסעיף 

: לעיל 4.3אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .1.3.34
 .לכל פינוי כאמור₪   30184

 .לכל סבב פינוי₪  30144: לעיל 3.1אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .1.3.33

או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף /החלפת צוותי עבודה ו .1.3.32
 .לכל סבב פינוי₪  844: לעיל 3.33

לכל ₪   3444: לעיל 5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .1.3.33
 .פעולה אסורה ביחס לכל פינוי

לכל ₪  340444: או דיווח לא נכון0 לעיל 4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .1.3.33
 .הפרה

ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות "הנ הקנסות
 . המקומית או לתמיר כאמור לעיל
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מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות 0 על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז .1.2
או על פי /כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו0 לעיל 7.1בסעיף 

 .וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר0 יתר מסמכי המכרז

או תיקון /דרה ויובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הס .1.3
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן 

יובהר כי החלטת . כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב0 סביר מרגע קבלת הדרישה
לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או " זמן סביר"לעניין  המועצה

עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה . מכל סוג ומין שהם לעניין זה תביעה
 .בהמצאת הוכחות לנזק

 הפרות יסודיות  .8

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות  .1.3
 :  מוסכם בזאת כי0 ולהוראות דלעיל( ככל שישנן כאלה)

4.1 04.2 04.3 04.7 04.10 04.12 04.14 0הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .1.3.3
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז  5.2 -ו
ואף ללא התרעה מצד 0 וזאת באופן מידי"( ההסכם: "להלן לצרכי סעיף זה)

 . ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה0 הרשות

ימים ממתן  33הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך כל 0 כמו כן .1.3.2
 . תחשב להפרה יסודית של ההסכם0 ההודעה על ההפרה

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .1.3.3
ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד 0 תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי

ערבות )או נספח זה /הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו
 (. ביצוע

 יוטל0 בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם0 ומבלי לגרוע מהאמור לעיל0 בנוסף .1.3.3
הצדדים "(. הפיצוי המוסכם: "להלן) ₪  2444 ספי בשיעור שלעל הקבלן פיצוי כ

כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן 0 מסכימים ומצהירים בזאת
 .  בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן

אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של 0 עוד מובהר בזאת כי .1.3.8
כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על 0 זה 8.1הפרות כאמור בסעיף 

וכי כל 0 פי יתר מסמכי המכרז-או על/פי הוראות  נספח זה ו-או על/ופי כל דין 
 .זכויות הרשות יהיו במצטבר

 מעביד-היעדר יחסי עובד .2

ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי 0 על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז .0.3
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת 0 (ככל שישנן כאלה)מעביד בין הקבלן לרשות המקומית -עובד

 : כדלקמן

 . אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד0 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו .0.3.3

יו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד אין ולא היו בינו ובין מי מעובד .0.3.2
 .כמשמעם על פי כל דין0 מעביד
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הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל  .0.3.3
ועליו בלבד תחול 0 יועסקו על חשבונו0 האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו

עותיהם הנובעות מיחסי האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תבי
 .עבודה

הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי 0 בגין כל עובדיו או מי מטעמו .0.3.3
ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל 

0 בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת0 אחריות לגביו או למי מעובדיו
או לפיצויים /מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו וכי הוא וכל

 .מהרשות המקומית

 מועסק על ידו0 כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז .0.3.8

וכי הוא ידאג על 0 כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין0 בלבד  .0.3.3
לפי הדין בגין העסקת  אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות

מסים וכל 0 ולרבות תשלומי חובה0 לרבות משכורת על כל רכיביה0 כל עובדיו כאמור
בהתאם לשיעורים ולסכומים 0 לרבות הפרשה לקופת פיצויים0 היוצא באלה
 . הקבועים בדין

לרבות כל ההוצאות מסוג 0 כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו .0.3.1
 .ת במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומיתכלשהו הכרוכו

בגין כל סכום 0 מיד עם דרישתה הראשונה0 הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית .0.3.1
שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה 

כמו . מעביד עם הרשות המקומית-הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
לרבות )נזק או הוצאה 0 ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסדכן הוא 

אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת ( ד"ט עו"הוצאות משפט ושכ
ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן 0 ל"בהם בקשר לתביעת עובד כנ

 . או דרישה כאמור לעיל/סביר אודות תביעה ו

 בחירת זוכים  .40

שלא לבחור כלל זוכה במכרז במקרה בו קבלן 0 על פי שיקול דעתה0 המקומית רשאיתהרשות  .34.3
או /במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו. יחיד יגיש הצעה למכרז

אף אם לא הגישו הצעה 0 או עם קבלנים אחרים/לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו
 .םוהכל בכפוף לדיני המכרזי0 במסגרת המכרז

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



- 81  -

 

 
 

 

 
 2נספח 

 למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר עיתון ונייר לבןואופרטיבי  מפרט דרישות טכני 

 
 
 כללי  .4

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון  .3.3
 "(. המכרז: "להלן)כהגדרתם להלן 

0 הסדרת הטיפול באריזותלבחוק זה יפורשו בהתאם להגדרתם  נספחשלא הוגדרו ב מונחים .3.2
כמקובל בתחום 0 ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות 0"(חוק האריזות: "להלן) 2433-א"התשע

  .נשוא הסכם זה

או אי התאמה בין הוראה /בכל מקרה של סתירה ו0 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז .3.3
יובהר כי 0 למען הסר ספק. מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה

לבין ההגדרות המנויות דלהלן או 0 בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז
 .  או בחוק האריזות/יגברו ההגדרות המנויות להלן ו -לחילופין בחוק האריזות 

0 ולא יגרעו0 מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו .3.3
או להוראות יתר מסמכי /מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו

 .  צטברוכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במ0 המכרז

במקרה מסוים או בסדרת נספח זה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות  שתיקה .3.8
 .שווה למקרה אחר ירהלא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גז0 מקרים

לא 0 במקרה מסוים או בסדרת מקרים נספח זההשתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי  לא .3.3
 . יראו בכך ויתור על אותן זכויות

 הגדרות  .2

 : למונחים הבאים המשמעות כדלקמן תהיה0 על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק  –" ההסכם עם תמיר" .2.3
 . האריזות

 .  הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז –" הרשות המקומית" .2.2

0 ב"לרבות הסכם התקשרות וכיוצ0 המכרז וכל הנספחים הצרופים לו –" יתר מסמכי המכרז" .2.3
 (. על נספחיו)ולמעט נספח זה 

 . פי כל דין-מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .2.3

 ומיכל לנייר לבן ' ל 3844מיכל מונח לאיסוף נייר בנפח  –" מכלי אצירה ייעודיים לנייר" .2.8
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 .האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים או/נציג הקבלן ו –" העבודה מנהל" .2.3

 .על נספחיו0 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה -"מסמכי המכרז" .2.1

 מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" .2.1
 הרשאההאיסוף  ולקבלןואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות 0 ומצויה בבעלותה

 עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות במסגרת הנדרשים הדיווחים ביצוע לצורך0 שימושל
 .תמיר

 .רך או קרטון/אריזות העשויות מנייר ונייר עיתון ו0 נייר לבן    –"  נייר אריזותנייר ו פסולת" .2.0

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות  -" הקבלן"או " קבלן האיסוף" .2.34
 . את הזרמים הייעודיים0 (כאמור במכרז)כולו או חלקו 0 המקומית

 (.  צ"חל)מ "תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע -ר .י.מ.ת –" תמיר" .2.33

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מתחייב להעניק את  הקבלן0 מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז .3.3
 "(:השירותים: "להלן)השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים 

 ליטר  3844בנפח  חדשיםאספקה של מיכלים  .3.3.3

מלבד צור )של פעם בחודש תכולת מכלי האצירה בתדירות תחזוקה ופינוי של  .3.3.2
 ( הדסה פעמיים בחודש

מוסדות חינוך ובנין  34ופינוי חודשי של מילים לנייר לבן ל אספקת מיכלים .3.3.3
 כולל אספקת כלים ושקים  . המועצה

 0 העברת תכולת מכלי האצירה למחזור מוכר .3.2

הרשות המקומית רשאית לסיים את הסכם זה על פי 0 כי על אף האמור במכרז0 ידוע לקבלן .3.3
וזאת בהודעה 0 ההסכם כאמורשיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום 

 .יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם 34בכתב ומראש שתימסר לקבלן 

0 כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו' הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג .3.3
עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו . תמיר מראש ובכתבו המועצה אלא בהסכמת

 .ההסכם בין הקבלן לרשות המקומיתבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי של הק

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .1

הקבלן מתחייב לפנות את : "(סבב פינוי)"תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים  .3.3
בתדירות כמפורט ביתר מסמכי 0 תכולת מכלי האצירה הייעודיים ביחס לכל זרם ייעודי

 . רזהמכ

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .1.2

פריקה וכל שינוע של כל אחד 0 טעינה0 בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה .3.2.3
הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש 0 "(רכבי האיסוף: "להלן)מהזרמים הייעודיים 

סולת פ0 ברכבי איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית
פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה 0 פסולת בניין0 מעורבת מכל סוג שהוא
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פסולת האריזות הייעודית מהסוג אותה הוא מפנה בהתאם להוראות המכרז 
 . ובמסגרת סבב הפינוי

שילוט בנוסח  איסוףה רכב על יותקן0 הייעודים האצירה מכלי של פינוי סבב בכל .3.2.2
ממדי . או תאגיד תמיר מראש ובכתב/אשר יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומית ו

כי  0יובהר. או מי מטעמה/הרשות המקומית ופ הוראות "ע יקבעוהשלט וצבעיו 
0 השלט גודל את לעת מעת לשנות הזכות את לעצמה שומרתהמקומית הרשות 

שתחליט הרשות המקומית על  ככל. עיניה ולראות לצורך בהתאם ותוכנו אופיו
 יום 34 -יאוחר מ לא תוך להחליף את השילוטהקבלן  על 0שינוי השילוט כאמור

כי  0עוד יובהר. בכתב או מי מטעמה/הרשות המקומית וקבלת הוראת  מועדמ
במידה . פסולת אריזות איסוףביצוע בזמן  רקשילוט על גבי המשאית  יתקיןהקבלן 

 עליו לוודא כי0 אריזות פסולת איסוף למטרת שלא הפינוי ברכב הקבלן ישתמשו
 .הרכב מכלייוסר  טוליהש

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים הספציפית ולא  .3.2.3
 .  יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת

בכפוף להוראות הקבלן  :בב פינוייעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל ס .1.3
0 שנאספה על ידו בכל סבב פינוי0 מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודים

 .וללא כל שהות וזאת באופן מידי עם סיומו של כל סבב פינוי למחזור מוכר בישראל

פינוי . בבוקר 43:44 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי יבצע את עבודות הקבלן .3.3
. תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר0 תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות

 מטר 3קי ומסודר ברדיוס של נ הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים
וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת 0 סולתפינוי הפממקום 

אריזות שתמצא הפסולת את על הקבלן לאסוף ולשנע כי 0 ן הסר ספקלמעיובהר . למחזור מוכר
לא  הייעודיים פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירהכל . בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד

אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה הייעודיים 0 תוכנס לכלי האצירה
  8ומספר  0הערה מספר  .וסביבתם נקיים

 .הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה ולהחזירו למקום לאחר ריקונו :ריקון לאחר פח נעילת .3.8

 ביצוע שקילה .1.0

 פינוי לסבב חזרה של במקרה לרבות0 העבודות ביצועתחילת  בטרם0 יום עבודה מדי .3.3.3
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור  0המוכר המחזור במפעל תכולה פריקת לאחר נוסף

או מי מטעמה /במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו" אפס"כל משאית שקילת 
באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע . מעת לעת

 . כאמור" אפס"שקילת 

ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור  העבודה יום כל בתום .3.3.2
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה 0 המוכר

0 או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל/הרשות המקומית ו
0 על פי שיקול דעתם הבלעדי0 או מי מטעמה/הרשות המקומית ו0 במקרים חריגים

זור רשאים לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המח
 . המוכר כאמור

כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע 0 למען הסר ספק מובהר .3.3.3
 . לפני פריקתה0 שקילה של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר

הן  –הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  .3.3.3
יעביר הקבלן 0 כמו כן. ילשל שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לע

 .ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש"למנהל העבודה דו
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  :מכלי האצירה הייעודיים .3.1

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים בהתאם להנחיות ולמפרט  .3.1.3
 . שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית

הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי האצירה הייעודיים 0 ככל שהדבר רלוונטי .3.1.2
 . במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בתכנית הפריסה

 : תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים .1.8

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבם הפיסי והוויזואלי של  .3.1.3
0 ן על חשבונו כל נזק שייגרם להםכלי האצירה הייעודיים לפסולת נייר ולתק

ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה 0 כתוצאה מבלאי שימוש
לרבות 0 קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק0 ועל אף האמור לעיל0 עם זאת. הייעודי

ובמצב כזה ייתקן כל נזק 0 אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו0 נזק בלתי הפיך
ף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות או יחלי

החלטת הרשות המקומית באשר . כפי שתועבר אליו מראש ובכתב0 המקומית
 .לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה

קרה של גניבה כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במ0 למען הסר ספק מובהר .3.1.2
ידוע לקבלן כי אין הרשות 0 כמו כן. או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי

המקומית מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק 
 .שייגרם לכלי האצירה

 דיווחים .1.2

 :מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן0 ביחס לכל זרם ייעודי בנפרד .3.0.3

ימים מסיומו של כל חודש  38-לא יאוחר מ0 ף ידווחקבלן האיסו .3.0.3.3
על פסולת האריזות שנאספה ופונתה על 0 "(החודש המדווח)"קלנדרי 

במהלך החודש 0 ידו מתחומה המוניציפאלי של הרשות המקומית
וזאת על ידי 0 ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל0 המדווח

יווח האינטרנטית השימוש במערכת הד. מערכת הדיווח האינטרנטית
יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש 

הדיווח יבוצע . כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם
0 כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית0 בהתאם להוראות תמיר

ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה 
תעודות 0 לרבות צירוף אסמכתאות0 שיידרשככל 0 או מהקבלן/ו

שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת  
לעניין זה מובהר כי הקבלן נדרש לשמור "(. תמיר הוראות: "להלן)

 .שנים 1את תעודות השקילה כאמור לתקופה של 

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת  .3.0.3.2
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את  5.2כאמור בסעיף 

וזאת בהתאם 0 הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית
 .להוראות תמיר

0 3.1.3.2 –ו 3.1.3.3כמפורט בסעיף 0 כי לצורך העברת הדיווח0 יובהר .3.0.3.3
בעל חיבור לרשת ( PC)ברשותו מחשב אישי על הקבלן לוודא כי יש 

ודפדפן 0 לכל הפחות0 מגה( עשרה)  34האינטרנט במהירות גלישה של 
ותוכנות  Chromeמסוג או /ו( ומעלה 0גרסה ) Explorerמסוג 

Office. 
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הקבלן מתחייב לבטח את כלי האצירה הייעודיים וכן לבטח את עצמו ואת עובדיו  :ביטוח .1.40
או שימוש אחר /בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת נייר ו

את פוליסת הביטוח וכן העתקי 0 עם דרישתה0 הקבלן ימציא לתמיר. בכלי האצירה הייעודיים
 . וחהקבלות על תשלום דמי הביט

 : החשבונית .1.44

 שם עלהחשבוניות ביחס לאיסוף פסולת נייר תונפק על ידי קבלן האיסוף הרלוונטי  .3.33.3
קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים : ויחולו ההוראות הבאות0 המקומית הרשות

חשבון ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף 0 והרשות המקומית תבדוק את הפירוט0 בגינם הוא מחייב
 .מטעם הרשות המקומית לתמיר

 סנקציות על הפרות הקבלן .5

 :מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן .34.2

לכל נקודת  ₪ 328: אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית .34.2.3
 .איסוף בכל סבב פינוי

0 ם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהותאי שינוע פסולת נייר  למחזור מוכר ע .34.2.2
 .לכל סבב פינוי ₪ 30444 –לעיל  3.3כאמור בסעיף 

שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בדרישות  .34.2.3
או רכב שממנו 0 המכרז וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע

לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו ₪   3284: נופלים לקרקע פריטים שנאספו
 .נעשה שימוש ברכב כאמור

 .לכל סבב פינוי ₪ 30144: אי ביצוע שקילה .34.2.3

 ₪ 844: או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור/החלפת צוותי עבודה ו .34.2.8
 .לכל סבב פינוי

 .לכל הפרה ₪ 340444: או דיווח לא נכון0 אי קיום חובת הדיווח .34.2.3

על . ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית"הקנסות הנ
אמור בעניין ההפרות המנויות אין במובהר בזאת כי 0 אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז

או על פי /ועל פי כל דין רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחר0 לעיל  8.3בסעיף 
 .כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר וכי0 יתר מסמכי המכרז

 :ותמורה  פירוט העבודה .33

 3844חדשים  בנפח  נחיםאספקת מו:  על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן .33.3
 תחזוקה ופינוי 0 ליטר 

 בנין המועצה +מוסדות חינוך  34אספקת מיכלים לפינוי נייר לבן ל .33.2
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33.3.  
 

 (מ"לא כולל מע)  תמורה

 
מספר כלי  סוג כלי האצירה 

 אצירה 
 הצעת הקבלן     מחיר מקסימום  

של מונחים בנפח אספקה 
חדשים ק "מ 4.5של 

חודשי  תחזוקה ופינוי
מלבד צור הדסה פעמיים )

 ( בחודש

230   31  ₪   
לתשלום  ₪______ 

של הרשות לקבלן 
לפינוי תכולתו של כלי 

 (פינוי פעם בשבוע)אחד 
אספקה של מתקנים 

 00לאיסוף נייר לבן ל 
מוסדות חינוך ובנין 
המועצה ופינוי פעם 

 בחודש 

  ללא עלות  

 
 

  

 העברת התמורה .42

 :תנאי תשלום .32.3

 .יום מתום החודש בו הומצא  לגזברות חשבון מאושר 38תוך  .32.3.3

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .32.2

 . כדין מס חשבונית כנגד0 התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .32.3

ככל 0 התמורה תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה .32.3
  1מ כאמור בסעיף "ולא תתווסף לה כל תוספת מכל מין וסוג שהם למעט תוספת מע0 שתמומש

  .לעיל

פ הוראות הנספח "כל הדיווחים הנדרשים עכי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת 0 מובהר .32.8
 האופרטיבי והטכני 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .43

( גוף או רכוש)על פי דין בגין נזק  חבותולכיסוי ' ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר .33.3
 למי כלשהי מקצוע חלתאו מ/ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו0 שייגרם לצד שלישי

 חובה וביטוח0 זה הסכם נשוא השירותים במתן0 היתר בין0 ותוך כדי ועקב עבודת מעובדיו
 .  המתחייב על פי דין בבעלותו יםלרכב

 מין מכל דין פי על אחראי הוא להם נזקים בגיןהאחר   הצד את  לשפות בזה מתחייבצד   כל .33.2
 מעשה בגין שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום0 דרישה או תביעה או וסוג

 לצד ניתן צד שכל ובלבד0 מטעמו מיאו על ידי  /ו ידו על שיבוצעו רשלנות או/ו מחדל או/ו
או /ו הטענות מפני להתגונן האפשרות לו וניתנה0  נגדו התביעה הגשת בדבר התראה האחר

 (.לנסיבותבהתאם ) הנזק את להקטיןאו /ו הסדרה הדרוש את להסדיר

י דין בגין נזק "עפ חבותולכיסוי ' בביטוח צד ג להחזיקמתחייב  הקבלן0 התקשרות זו לצורך .33.3
0 למקרה ולתקופת ביטוח₪  204440444או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות /לגוף ו

 ירעובגין נזק גופני או מחלה  אשר א וי דין כלפי עובדי"עפ חבותוביטוח חבות מעבידים לכיסוי 
₪   2404440444 -לתובע ולפחות₪  804440444אחריות של לפחות  בגבול עבודתו ועקב כדי תוך

. והמשמשים לצורך ביצוע השירותים בבעלותו אשר רכב לכלי חובה וביטוחלתקופת ביטוח 
 דרישתפ "ע אלו ביטוחים כוללה ביטוח אישור להציגהקבלן על 0 דרשיימובהר כי ככל ש

     .יום מקבלת הדרישה 33וכל זאת תוך ( למעט ביטוחי רכב) המועצה
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