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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
 –קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ל( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 1

אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם 
 – (,"שירותים"הלהלן: )מחזור מוכר על פי כל דין בישראל. אתר תחומה המוניציפלי של העיר למ

 .("הליך"ה)להלן:  36/2019 פומבימכרז 

 גב' נורית אזולאי –אצל מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול לרכוש ניתן  הליךאת מסמכי ה 1.2
מכל  , שלא יוחזרש"ח( ש מאותשלו)₪  300 עירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסךב

 .ה, לכל מעטפטעם שהוא

ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  אגף התפעול בעיריית עכו בתאום  1.3
 , אצל גב' נורית אזולאי.04-9956104מראש בטלפון  

 

על נספחיו,  תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות 2.1 2
 .הזמנה זוהמצורף ל

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו  2.2
המופיעים בהם. שינויים,  שירותיםשינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף ה

אחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה , במועד ו/או לשירותיםאשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע ה
פרט לתשלום  -לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. יםהמבוצע השירותיםעבור 
ם ותיקונים במסמכי העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויי 2.3

ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה
 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

ה מובהר כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הורא 2.4
יגברו הוראות הנספח  ,לבין יתר מסמכי המכרזו/או "הנספח הטכני"  "הנספח האופרטיבימהוראות 

. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות ו/או הנספח הטכני האופרטיבי
או לחילופין בחוק  ו/או הנספח הטכני המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי

 ו/או בחוק האריזות.   ו/או בנספח הטכני יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי -ריזות הא
 

 
 פסולת אריזות   -המכרזנשוא  .3

   
בחוק להסדרת הטיפול  הכהגדרת -( "קרטון "פסולת אריזות קרטון, )להלן:אריזות פסולת פינוי 

 . 5ג'/ –ו  4ג'/ ים נספחוכמפורט ב ("חוק האריזות" )להלן: 2011 –באריזות, התשע"א 
רה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות )במילים: שלושים וארבעה( כלי אצי 34הקבלן יידרש לספק ולהציב    

)במילים:  19 –קוב ו  8)במילים: חמש עשרה( קרטוניות בנפח של  15קרטון, מסוג "קרטונית", שמתוכם 
מדו בכל תנאי המפרט הטכני הבסיסי המצורף קוב. כלי האצירה יע 12קרטוניות בנפח של תשע עשרה( 

 לנספח הטכני.
 

   עת בהתאם לחוק איסוף ופינוי פסולת במצב תקין ונקי בכל  הזוכה בהליך יחזיק את המתקנים 4.1 .4
   ובהתאם להוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי  "("החוק)להלן:  1993 -למיחזור, תשנ"ג    
 . המצורפים להלן    

 200 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ       4.2
פינויים חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות )מאתיים( 

ה , הכול בהתאם לתכנית עבודלמחזור מוכר בישראל העירקרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של 
 סדורה שתעביר העירייה לקבלן הזוכה מעת לעת ובהתאם לצורך.

 הבעלות בפסולת אריזות הקרטון הינה כמפורט בנספח האופרטיבי המצורף להלן.  4.3
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קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות  36/2019 פומבימכרז יון "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ 5
)אצל  העירייה מזכירותור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי יש למסוללא כל כיתוב נוסף  "קרטון

, לאחר שהוחתמה בחותמת עכו, 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן שנייה ה ה, אשר בקוממר משה סעדה(
וכן תציין את השעה שהמעטפה העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא  שלנתקבל 

  נתקבלה על גבי המעטפה.
. הצעות אשר לא 0031:עד לשעה  202.24. -ב',  ה עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

הנקובים שעה למועד ול עדמכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל

 
במשרדו  -תפעולההמפגש יתקיים במנהל  .202.10.-' הב יתקיים ביוםהעבודה קבלנים באתר  מפגש 16. 6

ויצמן העירייה, אשר ברחוב  בבניין בקומת הכניסה גבי בן יאיר -של מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים
 .10:00בתאריך האמור בשעה  עכו 35

 .חובה איננההקבלנים  מפגשהשתתפות ב
או להליך זה ותנאיו ניתן /ו שירותיםבכל הנוגע לו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון  , הערותשאלות 6.2

"מנהל )להלן:  מר גבי בן יאיר -מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקיםלפנות בכתב בלבד הל
שעה עד ל 202.17. -ב'עד לא יאוחר מיום ( "מנהל הפרויקט")להלן:  1729956-04לפקס: ( הפרויקט"

 .04-9956057. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 13:00
גם לשאר בכתב תועברנה במקביל הפונה בכתב ולמשתתף על ידי מנהל הפרויקט שובות תימסרנה ת

 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריה למעט מנהל העירייה איננה אחראית לתשובות שתמסרנה בעל פה 

 א יחייבוה.לוהן הפרויקט 
 

 בהליך תנאים להשתתפות .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 7
התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

יפול בפסולת יבשה למחזור במתן שירותים לט, כקבלן ראשיעל המשתתף להיות בעל ניסיון קודם,  7.1
 25,000 -רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שלא יפחת מ 2 -, ב)למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם(

 50,000 -או לחילופין ברשות מקומית אחת בהיקף שלא יפחת מ תושבים לפחות לכל רשות מקומית
 השנים האחרונות. 3, במהלך תושבים לפחות

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב'2 -ו ב'2ים בו תנאי סעיף מי שמתקיעל המשתתף להיות  7.2
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 1976

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  7.3
 

לא  –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  8.1 8
 תידון.

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 8.2
 

 ההצעה .ג
 

     .הצעת הקבלן - 'במסמך על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 9.1 9

מחיר, יוודא מחיקה של המחיר הקודם, ישלים את המחיר ההצעת לתקן את ככל שהקבלן יבקש  9.2
 ע. המעודכן ויחתום בחתימה וחותמת ליד התיקון שבוצ

 

 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 10
המפרטים הטכניים בלבד , למעט בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  10.1

 .י המציעחתום על יד עותק אחד בלבדאשר יוגשו ב

רף בנוסח המצו 7.2מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  10.2
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  10.3
 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 
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החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  11
 וא מסכים לתנאים המופיעים בהם.נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות וה

 

, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  112. 12
 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 12.2

החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  מסמכי ההליך מורשיכל על  מויחת תאגידהיה המשתתף  12.3
 התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של 
 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים משתתף שהינו חברה 
 ד.בתאגי

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 12.4

 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 13
דרך  , בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכלהליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול אחרת 
 דעתה הבלעדי של העירייה. 

 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי    14.1 14

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור  השירותיםביצוע הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 14.2
 

שאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. העירייה ר 15
 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 
 בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  16

 ם המפורטים להלן: גם את המסמכי

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 16.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 16.2

 .המוצעים על ידו של דגמי כלי האצירה ו/או צילום סטילס או ווידאו הדמיה צבעונית תלת ממדית 16.3

כנספח , על גבי טופס הממליצים המצורף לעיל 7.1ף ניסיון קודם כדרישת סעי ותהמלצות המוכיח 16.4
, ובתנאי שתוכן המלצות 1לחילופין ניתן להגיש המלצות לא על גבי נספח ב'/ למסמכי ההצעה. 1/'ב

 לעיל.  7.1יכלול את כל הנדרש בסעיף 

של עיריית עכו  36/2019 אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי 16.5
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  2כנספח ג'/
 אישור.

   האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, כחלק בלתי נפרד ממנו, נוסח אישור הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 

מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/2, או בנוסח הנ"ל בצירוף 
 הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(.

ם, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא הסתייגות מהותית מאישור הביטוחי
 לפסילת אישור הביטוחים.

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 
רשאי לפנות  כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית,

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  2.6הקבוע בסעיף כתובה, בהתאם למנגנון  בבקשה 
 ידו.

לא תביא לפסילת אישור  2.6הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

שור הביטוח שלהם.האחרים לכלול את אותה הסתייגות באי  
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 

הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 
 מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
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סופית והיא איננה ניתנת לערעור.החלטת העירייה בעניין זה                      
ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 16.6

 לעיל.  12.3המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.ק 16.7

חתומות על ידי  –ויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה להסתייג 16.8
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  16.9
 ידי המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  -סיכום סיור קבלנים  16.10

 להלן. 19ערבות משתתף כדרישת סעיף  16.11
 

תחולנה על המשתתף, אשר בהליך וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין  17
 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  18

 ההצעות בהליך זה.
 

ש"ח(,  אלפיים חמש מאות)₪  500,2על סך  מקורית, בנקאית, אוטונומית,צורף ערבות המשתתף תלהצעת  19
"ערבות )להלן:  24.6.20 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום

 .(המשתתף"
תצורף  הצעה אליה לאזה. הליך למסמכי  4/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 

 לא תידון.  4ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

ובלבד שניתנה לו הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע ע"י  הליךפי תנאי ה
 . העירייה

 
 והודעה על הזוכה בחינת ההצעות .ד
 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  20.1 20

תקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או ו/או ל המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים
לצורך עמידתו בין היתר,  אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו,

 .בתנאי הסף של המכרז
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  20.2

 

 .אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה 21.1 21

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה 21.2
 ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  21.3
 ן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומד

שירותים יבוצעו על ידי קבלן איסוף אחד ולא יבוצע פיצול של השירותים הנדרשים, נשוא מכרז זה, ה 21.4
 .בין שני קבלנים או יותר.

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  21.5
 יה לפי סעיף זה.  מזכויות

 

היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  להלן: דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורטע 22.1 22
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד 

ירות הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את הש
במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב 

 .ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  22.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  22.2
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עסק פעיל ומשלם בגין עכו ר או מי שמנהל בעיעכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  22.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 22.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה 

קש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים על משתתף המב 22.2.3
 למסמכי הליך זה. 5ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח הנדרשים 

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 23
 ההליך.

 

רבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה ע משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 24
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-בהליך לא יאוחר מ

 
 
 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

עותקים חתומים  3ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו,  5על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  25.1 25
 כמסמך ג'.צורף להליך זה בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המ

לחוזה  3נספח ג'/כל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 25.2
ימים מהמועד בו  5 על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוךבחתימות מקוריות , כשהוא חתום ההתקשרות

 קיבל הודעה על זכייתו.

, צרכןצמודה למדד המחירים ל ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  25.3
בנוסח מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(  5%בשעור להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

 השירותיםיום מהיום שנקבע לתום ביצוע  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1ג'/כנספח המצורף 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 10וזאת תוך 

 ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. עם מסירת
 

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את מ 26.1 26
 זכייתו בהודעה בכתב.

ית ערבות הבנקאהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 26.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה  השירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 

ובלבד שניתנה למשתתף שזכייתו בוטלה התראה על כך  את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך
 .שעומדים להגיש את ערבותו לגביה תוך פרק זמן שיקבע ע"י העירייה
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 י ההליךמסמכ .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  27
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

  לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  לא יעתיק אותם ולא ישתמשהליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 משתתףהצעת ה
 

 
 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
קבלת שירותים לטיפול ל( ן""המזמי)להלן:  עכושל עיריית  36/2019 פומבימכרז בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים מטה והעתידיים  ("השירותים")להלן:  בפסולת אריזות קרטון  בתחומה המוניציפלי של העיר 
את תוכנם ואנו  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

צע את עבודתנו בכפיפות לדרישות לב – והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנובמידה  –מתחייבים 
 המוגדרות בהם.

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 
  טופס מילוי ממליצים. – 1נספח ב'/ 
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2 -ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 2נספח ב'/ 
 ;ובד הרשות ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר קירבה לע - 3נספח ב'/ 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף(. - 4נספח ב'/ 
 הצהרת משתתף מקומי – 5נספח ב'/ 

 על נספחיו:  ע"י הקבלן השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 1נספח ג'/ 
 אישור ביטוחים - 2/'נספח ג 
 חדמפרט מיו – 3/'נספח ג 

 "הנספח      –הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון  – 4/'נספח ג           
 האופרטיבי"                              

 "הנספח  –דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון מפרט  – 5/'נספח ג          
 הטכני".                              

                                
 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 2.1
 שם המשתתף.

 .נומאישור על ניכוי במקור, על ש 2.2

 .המוצעים על ידו של דגמי כלי האצירה או צילום סטילס או ווידאו/ו הדמיה צבעונית תלת ממדית 2.3

הזמנה להציע הצעות, על גבי טופס מילוי ל 7.1ף מלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעיה 27.2
, 1/לחילופין ניתן להגיש המלצות לא על גבי נספח ב' למסמכי המכרז. 1/'בממליצים המצורף כנספח 

 . הזמנה להציע הצעותל 7.1ובתנאי שתוכן המלצות יכלול את כל הנדרש בסעיף 

 .מסמכי המכרזל 4ב'/שצורף כנספח  בנוסח₪  2,500על סך רבות משתתף ע 2.4

להזמנה להציע הצעות, כשהוא חתום על ידי  516.בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  2.5
 חברת ביטוח בישראל.

למסמך  12.3כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין - שהינו תאגידלמשתתף  2.6
 ההזמנה להציע הצעת מחיר.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו. 2.7

 חתומות על ידנו. –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  מזמיןכל תשובות ה 2.8

 חתומים על ידנו.  -ככל שהועברו כאלה אלינו במסמכי המכרז,  מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 2.9

 חתום על ידנו.  -סיכום סיור קבלנים  2.10
 

המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3
 ו/או לשנות את המסמכים הצעהלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 הקיימים.

 

הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  4
 בה. יםהמתואר השירותיםהדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל 
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  ררים בו, פני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השול  5.1 5
מתחתיו ובסביבתו, בדקנו היטב את דרכי הגישה אליו, המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת  ,מעליו

  .השירותיםבהם, וכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על ביצוע 

ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע  5.2
עבודה מחברת חשמל לישראל, בזק, חברות הכבלים, רשות העתיקות וכו', וכן אישורי , כגון: תיםהשירו

 השונות.מזמין ממחלקות ה

 

 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 6

דה בהתאם הננו מתחייבים לבצע את העבו, את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולקחנו בחשבון לאחר ש 7
  :סכום של לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת

 
 .בתוספת מע"מ כדין ותקרטוניפינוי ו ספקהא בעבור________________ ₪ 

 
פינוי תכולתו של כלי ל ,בתוספת מע"מ כדין ,שקלים(שישים ושלושה במילים: )₪  63 - מחיר מקסימום

 אצירה אחד; 
 של כלי האצירה, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר חזוקה הצבה ות, אספקהבין היתר, המחיר דלעיל כולל          
 . ובהוראות הנספח האופרטיבי המצורפים להלן. כנדרש בהסכם בישראל והעברת דיווחים          

 

מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  8
החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות  שינויים בשערי

  .ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב
 
על ידי  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  השירותיםהננו מתחייבים להתחיל בביצוע  9

 . (""תאריך התחלת העבודה :להלןהמזמין בצו התחלת העבודה )
 
תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים  השירותיםלבצע את הננו מתחייבים  10

המפקח, עובדי המזמין וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע על המנהל, הנוגעים בדבר, לרבות 
 .צונו המלאה של המזמיןלשביעות ר שירותיםהידי המזמין, ולהשלים את 

 
, ואנו מצהירים בזאת כי השירותיםידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן  11

למען הסר ספק יובהר כי השירותים נשוא המכרז יבוצעו  אין ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 ין שני קבלנים או יותר.על ידי קבלן פינוי אחד ולא יבוצע פיצול שירותים ב

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 12

 יםהכלול השירותיםסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל ינו בעלי הידע, הנא 12.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים,  .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  השירותיםם על מנת לבצע ולהשלים את המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושי
ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע 

 ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הקבלן;

ם והמחירים הכלולי ,םתבשלמו השירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע  12.2
 אוכלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  - לעיל 7בסעיף בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו 

, והם מהווים תמורה רווח קבלני , לרבותהשירותיםאחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע ה
ועבור  הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה השירותיםושלמה עבור ביצוע , הוגנת מלאה

 פיהם.לינו מילוי כל יתר התחייבויות

 

)תשעים(  90קופה של ועד לת מזמיןממועד הגשתה ל ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 13
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון היום מ

ליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי הח
 ,תמורה השנתיתמה 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין,  7תוך 

לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
 סכום זה.

 המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת.
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 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 14

 , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם העל העתקים  3-בלחתום  14.1
 ממועד שיודע לנו על זכייתנו בהליך. ימים 5תוך 

ערבות בנקאית בלתי מותנית  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימים 10תוך המזמין להפקיד בידי  14.2
להבטחת קיום תנאי  ,מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ( 5%עור יבשולהנחת דעתו  טובתול

 לחוזה ההתקשרות. 1ג'/בנוסח המצורף כנספח  "("ערבות ביצוע :)להלן ההחוז

אישור ביטוחים בנוסח המצורף  הודעה על זכייתנו בהליךמקבלת ה ימים 5להמציא למזמין תוך  14.3
 על ידי חברת ביטוח ישראלית. בחתימות מקוריות לחוזה, כשהוא חתום 3/'נספח גכ

ל פיה. מבלי לגרוע תוכנית בטיחות שתוכן ע"י ממונה בטיחות או יועץ בטיחות ולפעול עלהזמין  14.4
 .בודהלעבוד עפ"י דיני הבטיחות והגהות בע -ממחויבותנו זו 

עד להבטחת  שירותיםה יפסקו מזמיןעפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות של ה נפעלבמידה ולא 
זהרה בכתב והמתנה להסרת הסכנה אחריגה מנוהלים ודרישות הבטיחות והגהות לאחר  הבטיחות.

זק ש"ח לכל יום. מוצהר על ידנו כי פיצוי זה נקבע תוך צפיית הנ 500תחייבנו בפיצוי כספי מוסכם של 
   כתוצאה מעיכוב כאמור. מזמיןהצפוי ל

 

כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  15
חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע 

 -מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  -צא על ידי המזמין את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתו
 תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.

 
 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 16

נו ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו ל 16.1
 בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם

 .בלבד למטרה זו

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  16.2
כלל  םמסר, או לא ללשיעורין םאו לבצע, השירותיםשהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מ

 כל טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת עללביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא  16.3
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו,  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 ר על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.לערע

 המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  16.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם  וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי

ו/או בקשר להליכי  ביצוע השירותיםין יבענ זמין יקבלשהמתתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 הדיון בהצעות.

בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע  ןאומדכניתנו הליך ידוע לנו שהכמויות המופיעות ב 16.5
המנהל ו/או הכמויות שבוצעו למעשה ואשר תיקבענה ע"י המזמין ו/או ע"י  למעשה. התשלום יהיה לפי

חישובי כמויות שיוגשו ע"י הקבלן ו/או על סמך מדידות שתיעשינה בשטח, המפקח מטעמו על סמך 
 הכל לפי העניין ובהתאם לחוזה.

ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה הנקוב  16.6
ולא , בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או שיבוטלו לחלוטין בהצעתנו

 יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו  16.7
 מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

לפני תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  16.8
סכום בהנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה 

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול  -בלבד 
 על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

 

שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם  הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשםאנו מצהירים בזה  17
 -התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 

 במקרה של שותפות או תאגיד(.
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 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  18
 
 

 ________תאריך:___________________________________ חתימת הקבלן וחותמתו:

 ___________________________________________שם הקבלן : _______________

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 
 
 
 

 אישור עו"ד

 

של ם /מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________

 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

, וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל 

 
 
 

              + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 טופס המלצה לקבלןהנדון: 

 
 שם הפרויקט: _____________________________________________________________________

 ____________________________________מיקום הפרויקט: _______________________________

 תיאור קצר של הפרויקט:

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 מועד השלמת הביצוע:_____________________

 משך הביצוע בפועל:______________________ עמד/לא עמד בלו"ז:________________

 פי המאושר לפני מ.ע.מ.:_________________________היקף החשבון הסו

 שם המזמין:_______________________________________________________________________

 כתובת

מזמין:____________________________________________________________________ה

_ 

 טלפון:________________________

 __________________נייד:_______

 

 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל 
 

אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי הקבלן:____________________ 

___________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה 

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1לן )במדדים של נכון הוא. להלן התרשמותי מהקב

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _________________; :_____________;השירותיםטיב ואיכות 

 הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: ________;

 שתוף פעולה עם המזמין: __________.

 
 _________                חתימה וחותמת המזמין:_________________תאריך:__________
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 _______תאריך: ______         

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 23ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2 -ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

ני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר בזאת כי א
 1976-בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי 
 

את כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו הנני מצהיר בז
 בשם התאגיד. 

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

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
I.  :("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן . 

II. ני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות הנ
העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד 

 *______________ ח.פ. _______________.
III. עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני ______________________ ,

, _____ נושא ת.ז. _______________________________________, מר/גב' __________________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 

 

 

 

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *
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 תצהיר

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בהליך ______ של עיריית ( "המציע"_____ שהוא המציע )להלן:  הנני נותן תצהיר זה בשם ______________
 עכו.

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .1
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  חוק שוויון זכויות לא חלות על המציע.ל 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100ציע מעסיק המש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 .קבלת הנחיות בקשר ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 
 יה נתן התחייבות זו(.התקשרות שלגב

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .2
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

      _______________ 

 רחתימת המצהי                      

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 יריית עכוע
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
גיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תא

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייעם העירייה; 

יבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הצ12כלל  1.2
 הקובע: 

 -זה, "חבר מועצה"  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
 נוסח חדש( הקובע כי: )א( לפקודת העיריות )174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי 
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."-בן

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות ה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, בין חברי מועצת העיריי 2.1
 סוכן.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,ותף או אין לי בן זוג, ש 2.3
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי  5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 חתימת המשתתף: __________________    שם המשתתף: ___________________     
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 23ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ________על פי בקשת 
מכרז שתתפות המשתתף בה( וזאת בקשר עם חמש מאות ש"ח אלפיים)₪  2,500עד לסך של לסילוק כל סכום 

 .קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של העיר – 36/2019 פומבי
 

בשיעור ההתייקרות  צרכן, צמוד למדד המחירים לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2019 מברנובבין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי 

 ן כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.לטעו
 

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה ב

 
 ועד בכלל. 24.6.20קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 24.6.20 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 24.6.20לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעני

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                                            
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 תאריך: ________         לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 1משתתף מקומי הצהרתהנדון: 

 
 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

 
ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות שלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ואני מ עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 ור רואה חשבוןאיש
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
קורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני בי

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 יות את הצהרת המשתתף.לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהות

 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 
 
 

_______________________________ 
 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי. י1
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ם לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של שירותי הסכם
 העיר עכו

 
 _______ בעכושנערך ונחתם ביום ___
 

 
 עיריית עכו  בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     
 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':     
 ("העירייה")להלן:     
 מצד אחד;                                                                  
 
 

 _____________________________  לבין: 
                              ___________________ 
 ל': _______________ פקס': ______________ט                              
 (                                          "קבלן"ה)להלן:     
 ;מצד שני                             
 
 
לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות ( יך""ההל)להלן:  36/2019 פומביהינו הזוכה במכרז  קבלןוה הואיל:

קרטון בתחומה המוניציפלי של העיר עכו, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של העיר למחזור מוכר על 

 ייה;שפורסם על ידי העיר פי כל דין בישראל, כפי 
 

 "(השירותים" )להלן: ם לטיפול בפסולת אריזות קרטוןשירותי קבלןוברצון העירייה להזמין מה והואיל:
 העירייה בהתאם לתנאי ההליך;מ

 
, הכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובכפוף את השירותיםמעוניין לספק לעירייה  קבלןוה והואיל:

 להוראות הסכם זה.
       

 
 :ה והוצהר בין הצדדים כדלקמןהוסכם הותנ לפיכך

 
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2
 

 צדדים כהוראות הסכם זה.כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את ה .3
סטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות  קבלןגילה ה
 פעולה.

 
 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .4

לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחומה   36/2019 פומבימכרז  -"ההליך" 
של העיר עכו, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים  המוניציפלי

לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של 
 העיר למחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 

 הסכם זה על נספחיו:  -"ההסכם" 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(;    -  1נספח ג'/

 אישור קיום ביטוחים;    -  2'/נספח ג
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 ;מיוחדמפרט    -  3נספח ג'/
 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות הקרטון      -  4/'נספח ג        

 )להלן: "הנספח האופרטיבי"(;                                                
   –ותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון דרישות טכני למתן שירמפרט  - 5/'נספח ג  

 )להלן: "הנספח הטכני"(.                      
 

 קבלןאו כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה ל יניב אשורראש מינהל התפעול, מר   -"המנהל" 
 בהודעה בכתב.

, קבלןנציגי ה נותן השירותים על פי ומכוח הסכם זה לרבות מנהל העבודה מטעמו,           - " קבלן"ה
עובדיו, שלוחיו, מועסקיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו 

הגוף  -תאגיד תמיר)ככל שאושר על ידי העירייה ו או מטעמו בביצוע השירותים
 .מראש ובכתב( ,המוכר

 המשרד להגנת הסביבה. -"המשרד" 
 עיריית עכו. - "העירייה"

 –החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות              -"גוף המוכרה"         
2011 ;      

כלל השירותים נשוא המכרז וההסכם לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי    -"השירותים" 
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי 

 כל דין בישראל;
בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם ובהתאם שירותים עבור ביצוע ה קבלןהתמורה ל  -" התמורה"

 להלן. בפרק ח'למחירים המפורטים בהסכם זה 
2011 –חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א           -"האריזות חוק"          

סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של   ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של  2      -"ימי מועד וחג" 
 פסח, שביעי של פסח,  יום העצמאות, חג שבועות. 

המדד הידוע בעת   -וכמדד הקובע  2017 דצמברכמדד בסיס ישמש מדד חודש  
 התשלום.

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  - "מדד המחירים"
 א  במקומו.כל מדד רשמי אחר שיבו

המדד הידוע בעת   -וכמדד הקובע  2017 דצמברחודש  מדדכמדד בסיס ישמש 
 התשלום.

 .על ידי המנהל קבלןמועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר ל -"מועד תחילת ביצוע" 
או כל אדם אחר עליו יודיע המנהל  , מר גבי בן יאיר,מנהל מחלקת תברואה בעירייה  -"מנהל הביצוע" 

 הודעה בכתב.ב קבלןל
  קבלןהודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של ה גביומסר ל קבלןשה אדם  -"מנהל עבודה" 

ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל  השירותיםאת ביצוע  לנהלכוחו המוסמך  כבא
 . שיהיו

 ו בראשונה.אריזות העשויות קרטון לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועד -"קרטון אריזות"פסולת        
  עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה ומחזור  אתר מאושר              -" מפעל מחזור"

 של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.                                          
 פי כל דין. -ל מחזור המורשה עלמחזור במפע             –" חזור מוכרמ"         
שעת חירום במשק בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת.              -"שעת חירום"               
"תקופת ביצוע          

 כמפורט בפרק ג' להלן. קבלןהתקופה במהלכה יבוצעו השירותים על ידי ה               -השירותים" 
 כמפורט בנספח האופרטיבי המצורף להלן.          – הגדרות נוספות
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 מטרת ההסכם  .ב
 
 מקבל על עצמו את ביצוע השירותים. קבלןוה קבלןהעירייה מוסרת בזאת ל 5.1 .5

השירותים יבוצעו בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים  5.2
 המצורפים להסכם זה.

 השירותים כוללים:  5.3

   פסולת אריזות קרטוןאיסוף לייעודיים הצבה, ואחזקת כלי אצירה , אספקה 5.3.1
 . והעברתה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון 5.3.2

 
, הכול כמפורט כלי האצירה הינם בבעלות הקבלן ויישארו בבעלותו גם לאחר תום תקופת ההסכםמובהר כי   .6

 .להלןבהוראות הנספח הטכני המצורף 

 

ואת כל הנתונים הקשורים לכך, המצורפים להסכם זה מאשר כי בדק את מפרטי ביצוע השירותים  קבלןה .7
וכי חתימתו על הסכם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות ההסכם, היקף השירותים 

 וכל הנדרש לשם ביצועם.

 

 תקופת ביצוע השירותים .ג
 

חודשים מיום _________  ועד   36לתקופה של   קבלןיבוצעו על ידי ה השירותים מכוח הסכם זה   8.1 .8
 ._________ 

העירייה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופת ביצוע השירותים  8.2
חודשים כל פעם ובלבד שתקופת ביצוע השירותים הכוללת מכוח הסכם  12לתקופות נוספות, של עד 

בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה  קבלןשנים ובתנאי שהודיעה ל 5זה לא תעלה על 
ימים  בטרם   45 –( לא יאוחר מ "הודעת ההארכה"מטעמה, על כוונתה להאריך ההתקשרות )להלן: 

 תום תקופת ביצוע השירותים אותה תבקש העירייה להאריך. 

ירותים כמצוין בהודעת ההארכה, תוך לעירייה על סירובו להאריך תקופת ביצוע הש קבלןלא הודיע ה 8.3
ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ביצוע השירותים על פי תנאי הסכם זה  10

 בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא העירייה בנוסף לכל האמור לעיל,  8.4
 60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםפסיק את ההתקשרות ע"פ מתן נימוק להחלטתה, לה

זה, ולקבלן לא  הסכםחודשים מתחילת ההתקשרות, נשוא  12יום מראש, בלבד שעברו לכל הפחות 
תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו של 

 .תקופת ההתקשרות ותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיוםהקבלן לקבלת תמורה בגין שיר

 
 

 ביצוע השירותיםאופן  .ד
 
מפרטים המצורפים להסכם זה המתחייב לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, על פי  קבלןה 9.1 .9

 ועל פי לוח הזמנים שנקבע בין הצדדים. 5וג'/ 4, ג'/3ובכללם נספחי ג'/

ים כח אדם מקצועי ומיומן, ציוד, אמצעים וכלי רכב, בכמות מספקת יעסיק בביצוע השירות קבלןה 9.2
 לביצוע  השירותים בהתאם להוראות ההסכם.

 השעה ועד 06:00שעה  המהחל השנה, למעט ימי מועד וחג, ימות כל ב ו' -' אבימים  השירותים יבוצעו 9.3
15:30 . 

יור משותף עם ממונה על בטיחות ולקבל מתחייב לקיים, טרם תחילת ביצוע השירותים, ס  קבלןה 10.1 .10
 הנחיותיו לעניין שמירת הבטיחות באתר ביצוע השירותים.

על אישור בכתב לפיו הוראות הבטיחות המתחייבות לשם ביצוע  קבלןבסיום הסיור יחתום ה
 השירותים ידועות וברורות לו וכי יפעל על פיהן. 

 1ים, בהתאם להנחיות שניתנו לו כאמור בס"ק מתחייב לנהל תוכנית בטיחות לביצוע השירות קבלןה 10.2
 לעיל, אשר תוכן ע"י ממונה ו/או יועץ בטיחות ולפעול על פיה. 

 ימי עסקים ממועד חתימת הסכם זה.  5יעביר העתק תוכנית הבטיחות לידי העירייה תוך  קבלןה
על ידי  ביצוע השירותים בטרם העברת תוכנית הבטיחות לידי העירייה ואישורה קבלןלא יחל ה 10.3

בפיצוי  קבלןהעירייה. התחלת ביצוע השירותים בניגוד לאמור לעיל תביא לעצירתם ותחייב את ה
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בגין כל יום בו יעוכב ביצוע השירותים ש"ח(  אלף)₪  1,000כספי מוסכם ומוערך מראש בסכום של 
 כאמור.עקב אי המצאת תוכניות בטיחות כאמור. סכום הפיצוי הקבוע בסעיף זה יהא צמוד למדדים 

 

העירייה ו/או מי שימונה על ידה רשאים לבדוק את אופן ביצוע השירותים ולהשגיח על ביצועם. כן רשאים  .11
הם לבדוק את אופן ביצוע הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים 

 המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. לעזור ולספק לעירייה את כל קבלן. על הקבלןונהלי הבטיחות, על ידי ה
 
 
 

 קבלןאספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי ה .ה
 

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגחה על כוח  קבלןה 12.1 .12
אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום השירותים וממנו, לינה ומזון עבורם וכל דבר אחר 

 .הכרוך בכך

מתחייב להעסיק בכל השירותים עובדים במספר הדרוש, מקצועיים ומנוסים, לשם ביצוע  קבלןה 12.2
 השירותים באיכות הגבוהה ביותר והשלמתם בהתאם לקבוע בהסכם. 

להעסיק רק מי  קבלןבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, אשרה או היתר לפי כל דין, חייב ה
 ר כאמור, לפי העניין. שרשום או בעל רישיון או הית

 קבלןהוימנעו מלהיכנס עם תושבים ובעלי עסקים לויכוחים בכל הנוגע לעבודתם  קבלןעובדי ה 12.3
 .בהסכם זה כאמור השירותיםמתחייב  להנחות את העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע 

 
ים את תנאי ישלם לכל עובדיו שכר עבודה, החזר הוצאות, פנסיה ותנאים סוציאליים ויקי קבלןה 13.1 .13

 פי כל דין.-עבודתם, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל
מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  קבלןה 13.2

כפי שיידרש על ידי מפקחי  –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על
 . 1954 -כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דהעבודה 

 
 מעביד. -הינו קבלן עצמאי ואין בינו ו/או בין עובדיו לבין העירייה יחסי עובד קבלןלמען הסר ספק מובהר כי ה .14

 

ישא בכל העלויות הנובעות מהעסקת העובדים ומתשלום שכרם, הוצאותיהם ותשלום זכויותיהם  קבלןה .15
 לך העסקתם ועם הפסקת העסקתם. הסוציאליות במה

 קבלןלפי סעיף זה ישפה אותה ה קבלןבאם תחויב העירייה, מטעם כלשהו, לשאת בתשלומים החלים על ה
 באופן מיידי בגין כל הוצאותיה בגין ובקשר עם חיוב זה.

 
, ןקבללהרחיק אחד או יותר מעובדי ה קבלןלעירייה הסמכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצוות על ה .16

מתחייב  קבלןמתחומי מקום ביצוע השירותים, לצמיתות או לפרק זמן אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. ה
 לשתף פעולה ולהישמע להוראות העירייה בכל עניין כאמור ולבצעם לאלתר.

 
 

מתחייב לבצע את השירותים במלואם באורח מקצועי ובהתאם להוראות החוזה, מסמכיו והנחיות  קבלןה .17
מתחייב  קבלןלעיל.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה 4בעת שעת חירום כהגדרתה בסעיף  המנהל, גם

לספק כוח אדם וכלי רכב חלופיים לצורך ביצוע השירותים במקרה בו אלו יגויסו לצרכי שעת חירום ע"י 
 המדינה.

 
 שמירת דינים .ו

  
יצוע השירותים, והוא מתחייב לבצע , מצהיר כי ידועים לו כל הדינים המחייבים החלים על בקבלןה 18.1 .18

את השירותים תוך ציות לכל דין ולמלא כל חובה חוקית המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין 
ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא 

אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות,  מכל רשות מוסמכת בנוגע לשירותים וכל הכרוך בהם ולמלא
קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. אין באמור כדי לגרוע 

הגוף )ככל שקבלני משנה יאושרו על ידי העירייה ו מהוראת כל דין, המחייבת רישום של קבלני משנה
כלפי  קבלןר לא יגרע מאחריותו וחבותו של האו של כל גורם מבצע אחר וכל רישום כאמו (המוכר

 העירייה.



 36/2019פומבי מכרז 
 פינוי קרטוניותאספקה ו

 
 

 מסמך ג'
 

22 

 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עליה לשלם  קבלןה 18.2
, כאמור קבלןבשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי ה

ב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר לעיל, לרבות ההוצאות שנגרמו לה עק
ובלבד שניתנה לקבלן אפשרות  כאמור לעיל קבלןשיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של ה

ו/או לתקן את ההפרה, אך אין בביצוע כל פעולה ע"י הקבלן בכדי לגרוע  להתגונן כנגד תביעה כאמור
 .עירייה כאמור לעיל מיד עם דרישתה הראשונהממחויבותו לפצות ו/או לשפות את ה

 
 

 מנהל הביצוע .ז
 

, יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה קבלןכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י מנהל הביצוע ל  19.1 .19
 לפי  הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם. 

בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל  ורציף עם  , מתחייב לבצע את כל מחויבויותיו לפי הסכם זה קבלןה 19.2
 מנהל הביצוע.

 
 התמורה  .ח

   
פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות קרטון בעבור ________________ ₪  .20

 ושינועה למחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 
 

כלל שירותי הקבלן נושא הסכם  מתןשקלים( לשישים ושלושה ) בתוספת מע"מ ₪ 63 - מקסימוםמחיר 
, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי אספקההתקשרות זה, לרבות 

  ושינוע תכולתם למחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 
 

רות תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי לאורך כל תקופת ההתקשלעיל  20ף התמורה הקבועה בסעי 21.1 .21
ותקופת האופציה, ככל שתמומש תקופת האופציה, הכול כמפורט בהוראות הנספח הטכני המצורף 

 להלן. 

יתבצעו על עיר, תחומה של ההמוצבים או שיוצבו ב קרטון אחזקת כל כלי האצירה לפסולת אריזות  21.2
, במשך כל תקופת ההתקשרות בחוזה , כחלק ממתן שירותיו נשוא ההסכםעל חשבונו קבלןידי ה

, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, לרבות הוראות הנספח הטכני תקופה/ות המוארכת/ותוה
 .והנספח האופרטיבי המצורפים להלן

 

מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה המגדילה את התמורה  ו/או  .22
ו/או פרטים חדשים, אלא עם נחתמה כדין על  המגדילה כמויות של פרטים קיימים ו/או המוסיפה שירותים

 ידי מורשי החתימה מטעם העירייה, קרי: גזבר העירייה וראש העיר. 
תשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל, אלא אם נחתמה תוספת לא יהא זכאי ל קבלןה

כות תביעה ו/או דרישת פיצוי מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או ז קבלןכאמור בסעיף זה לעיל. ה
בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר להוראת הגדלה שלא נחתמה על ידי מורשי 
החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט מצד העירייה או מי 

 מטעמה.
 

        ________________ 
 קבלןחתימת ה             

 
, ישירות קבלןאת כל רכיבי השירותים, לרבות הוצאות ה תוכולל תוסופי הקבוע הלעיל הינ ההתמורה הקבוע .23

 ועקיפות, הנלוות לביצוע השירותים ו/או לקיום הוראות הסכם זה. 
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 נוהל תשלומים  .ט
 

, הכול בוצע על ידו בחודש החולףלחודש, חשבון בגין השירותים ש 10 -יגיש אחת לחודש, עד ל קבלןה 24.1 .24
כמו כן, הקבלן יעביר דיווחים כמפורט   .בהתאם לאמור בהוראות הנספח האופרטיבי המצורף להלן

בהוראות הנספח האופרטיבי. יובהר כי תנאי לתשלום הינו העברת דיווחים כסדרם ובמועדם, הכול 
 כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי.

.  
 ימים מקבלתו ויאשר את החשבון בשינויים ו/או בלי שינויים.  15החשבון תוך  מנהל הביצוע יבדוק את 24.2

לא  קבלןמנהל הביצוע מוסמך על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר חשבון כאמור, אם מצא כי ה
מילא באופן מלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה. במקרה כזה, מוסמך מנהל הביצוע לקזז 

מנהל הביצוע לא יבצע  ר נדרש לדעתו, בגין שירותים אשר לא בוצעו בפועל.מהחשבון כל תשלום אש
 קיזוז, כאמור, מבלי שפנה קודם לקבלן לשם קבלת הבהרות. 

 יבוצעו כנגד חשבונית מס ובכפוף להמצאתה. קבלןהתשלומים ל 24.3

 

על ידי  ו אושר שהחשבון אשר הוגש על ידובמידה בגין השירותים שבוצעו על ידו, ככל  קבלןהעירייה תשלם ל .25
להערות מנהל יום מתום החודש הגרגוריאני בו הוגש, או תוקן והוגש מחדש בהתאם  45תוך   –מנהל הביצוע 

 .הביצוע, לפי המאוחר מבין השניים
 

 
מכוח  חייב לעירייה מכל עילה שהיא קבלןכל סכום שה קבלןהעירייה רשאית לקזז מכל תשלום המשולם ל .26

ימים טרם הקיזוז והעירייה אפשרה לקבלן להשיב  15דעה מראש לקבלן, בכתב, שניתנה הוובלבד  הסכם זה
 .ימים מיום קבלת ההודעה 5על כוונת העירייה לביצוע הקיזוז תוך 

 
 
 
 ערבות בנקאית .י

 
בידי העירייה, לפני  קבלןעל פי הסכם זה, יפקיד ה קבלןלהבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של ה  27.1 .27

 1ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד בנוסח המצורף כנספח ג'/מועד החתימה על 
 .מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ( 5%בשיעור  ("ערבות ביצוע")להלן: 

חודשים החל ממועד תחילת ביצוע השירותים על ידי  39ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  27.2
 ואילך. קבלןה

ימים ממועד קבלת  15לעירייה, תוך  קבלןלעיל, ימציא ה 8.2ף הוארכה ההתקשרות כאמור בסעי 27.3
הודעת ההארכה, הארכה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף 

 יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.    90 -ל
 ים.המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף זה, הינה תנאי להארכת תקופת ביצוע השירות 

 ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת קבלןה 27.4

תנאי מתנאי הסכם זה, או לא ביצע את השירותים כולם או חלקם, לשביעות רצון   קבלןלא קיים ה 27.5
יוכל  קבלןהעירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה, מבלי שה

ובלבד שקודם לחילוט הערבות ניתנה לקבלן הזדמנות לפעול  ית סכום הערבות האמורלהתנגד לגבי
 . לתיקון הפגמים שנפלו תוך פרק זמן שיקבע ע"י העירייה

זכות  קבלןסכום הערבות שנגבה על ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא ל 27.6
שהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע כלשהי לבוא כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בטענות כל

 מזכויותיה של העירייה לפי ההסכם ו/או לפי כל דין בגין הפרת ההסכם.

ולקזז מיתרת  קבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לעכב את יתרת תשלומיה ל 27.7
 או כלפי צד ג'. כלפי העירייה ו/ קבלןתשלומיה כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של ה
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 איסור הסבת ההסכם .יא
 

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו,  או כל  קבלןה  28.1 .28
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ויבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או למסור לאחר אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מח קבלןה 28.2
 מראש ובכתב.  הגוף המוכרוכל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה 

 
 

 השבתת שירותים יב.
 

 יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על   קבלןה 29.1 .29
 לבין  קבלןזה, מכל סיבה  שהיא,  לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הפי חוזה              

 עובדיו.      

פיצויים  רשותל קבלןאת שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית, כאמור, ישלם ה קבלןהשבית ה 29.2
לחוזה, בתור  3/'גמוסכמים ומוערכים מראש בסכום הקבוע בטבלת הפיצויים המוסכמים שבנספח 

בועים ומוסכמים מראש. הצדדים מצהירים כי הסכום הנ"ל הינו נזק שהצדדים רואים דמי נזיקין ק
אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. כמו כן אין בפיצוי האמור כדי לגרוע 

לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט הערבות הבנקאית( ו/או על פי  עירייהמזכויותיה האחרות של ה
 .קבלןרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת שירותי הכל דין ול

על פי כל דין  רשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית ל 29.3
או עובדים אחרים  קבלןועל פי חוזה זה, תהא העירייה רשאית במקרה של השבתה כאמור, להעסיק 

ו/או עובדים  קבלןבכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת  קבלןבודה הקבלנית, ולחייב את הבביצוע הע
 אחרים כאמור. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לחלט  29.4
את הערבות הבנקאית, כמשמעותה בחוזה זה, לשם כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב 

 תה.ההשב

, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות קבלןלעיל, יחולו גם על השבתת שירותי ה 29.1הוראות ס"ק  29.5
 לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. קבלןבציוד אותו  אחראי ה

לספק, על חשבונו, ציוד תחליפי לצורך ביצוע העבודה  קבלןבמקרה של תקלה כאמור, מתחייב ה 29.6
 שעות.  72דרישות חוזה זה, ועל פי הנחיות המנהל, תוך פרק זמן שלא יעלה על   הקבלנית, על פי

או לעיכוב אחר מכל סוג  קבלןדעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד החילוקי  29.7
 ידו. הסדיר של העבודה עלשל ביצועה שהוא 

 

 ושיפוי בנזיקיןאחריות  .יג
 

ו/או זיהום לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  היה אחראי כלפי העירייהי ולבד קבלןה .30
עובדי ו/או ל קבלןהעלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל

 ו קשור לעבודותבכל הנובע ו/א ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם קבלןו/או לקבלני משנה מטעם ה קבלןה
כל מי מטעמו בקשר ו/או  וו/או עובדיקבלן מעשה ו/או מחדל של הו/או לכלי האצירה ו/או ים ו/או לשירות

  לעבודות ו/או לכלי האצירה.
 

 יםהנמצאלכלי האצירה  היה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאורי ולבד קבלןה .31
 נשוא ההסכם.ת עבודולצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ועל יד ואו שהובא

  
זקים כאמור ומתחייב לשפותה נפוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  קבלןה .32

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
להתגונן מפניה על  וכנ"ל ותאפשר לעל כל תביעה שתוגש נגדה  קבלןלהוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע 

 . וחשבונ
 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  קבלןהלקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהעירייה  .33
כאמור  קבלןעל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המהעירייה אשר נתבעים 

ובלבד  כאמור לעיל קבלןהחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של מ עירייהלעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל
ימים טרם הקיזוז והעירייה אפשרה לקבלן להשיב על כוונת העירייה  15שניתנה הודעה מראש לקבלן, בכתב, 

 .ימים מיום קבלת ההודעה 5לביצוע הקיזוז תוך 
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 ביטוח .יד
 קבלןה, מתחייב ווחובותי וכל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותכאמור לעיל ועל פי  קבלןאחריותו של הלהבטחת  .34

ביטוחים מתאימים  ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי ולערוך ולקיים על חשבונ
לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס  להבטחת אחריות כאמור

טופס האישור על קיום , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "2פח ג'נסהאישור על קיום ביטוחים, 
  "(. ביטוחים

 
 קבלןימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי ה קבלןה .35

עדים לעירייה במו קבלןידי מבטחי ה-על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על
ישוב  קבלןה הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך 
 בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

 
ח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו או תיקונם והמצאת פוליסות הביטו/ריכת הביטוחים וע .36

אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  האישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על קבלןהכדי לצמצם את אחריותו של 

 
כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל  קבלןה -ביטוח כלי רכב .37

העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני 
נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף 

למען ספק מוסכם כי ₪.  600,000-חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מאשר אינם מכוסים בביטוח 
 המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  .38

 למקרה.₪   2,000,000-בגבולות אחריות שלא יפחתו מ אחריות מפני נזקי גוף מיוחד
 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י קבלןה .39
 בפוליסות הביטוח.

 
ו/או הפועלים  קבלןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה קבלןה .40

ים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של מטעמו, לרבות קבלנ
יהיה אחראי לנזקים בלתי  קבלןמובהר, כי ה תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 

כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  לשמור ולקיים את מתחייב קבלןה .41
ולדרישת העירייה לעשות כל פעולה כדי  על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 

לנזקים באופן  אחראי קבלןהיהיה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  קבלןהפר ה .42
 עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי קבלןהעל  .43

 .עובדים על ידי מעבידים
 

 הפרות וסעדים .טו
 

הינם תנאים  51-ו 30-43 , 29, 28, , 18, 17 ,16, 15 ,14, 13, 12, 11, 8 ,5כם בין הצדדים כי סעיפים מוס  44.1 .44
 עיקריים ויסודיים  של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם.

הסתלק מביצוע הסכם זה, יחשב הדבר  כהפרה יסודית של  קבלןהוכח להנחת דעתה של העירייה כי ה 44.2
 כם זה.הס

,  יחשב הדבר שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו קבלןניתנו ל 44.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.
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מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת  44.4
 2,500ם מוסכמים וקבועים מראש בסך  לעיל את העירייה בפיצויי 3-1מן ההפרות המפורטות בס"ק 

, העירייה לא תהיה זכאית לכפל פיצויים בגין ש"ח(, כשהם צמודים למדד אלפיים חמש מאות)₪ 
, יגברו הוראות הנספח נספחיויובהר כי במקרה בו קיים כפל פיצויים בין ההסכם ובין  .אותה ההפרה

 האופרטיבי/ הטכני, על הוראות ההסכם. 

 

 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה  או עפ"י  44האמור בסעיף מבלי לגרוע מ .45
 קבלןכל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות ה

שניתנה ובלבד  )אלף ש"ח( לכל הפרה₪  1,000תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  
יובהר כי  העירייה לא תהיה זכאית לכפל פיצויים בגין אותה הפרה. .לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה

, יגברו הוראות הנספח האופרטיבי/ הטכני, על הוראות נספחיובמקרה בו קיים כפל פיצויים בין ההסכם ובין 
 ההסכם. 

 

ל הסכם זה המזכים את העירייה  בזכות מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית ש .46
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

, כולם או קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 46.1
 ימים ממועד ביצועם. 21ן תוך  חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, קבלןניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 46.2
או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, 

 חוקל 350פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 
 .1999-ט"נתשההחברות, 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  קבלןיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי ה 46.3
 טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

לא  קבלןאו שה שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 46.4
 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.

 
 מהעירייה לרבות מכל תשלום במסגרת  קבלןהעירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע ל    47.1 .47

 כי הוא מגיע לה , כל סכום אשר העירייה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט קבלןהתמורה ל          
 , ובכלל זה כל סכום שהעירייה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על קבלןמה           

ימים טרם הקיזוז והעירייה אפשרה לקבלן  15ובלבד שניתנה הודעה מראש לקבלן, בכתב,  קבלןידי ה
 .קבלת ההודעה ימים מיום 5להשיב על כוונת העירייה לביצוע הקיזוז תוך 

. 

מהתחייבותו להשלים  קבלןקיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור ה 47.2
את השירותים או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי הסכם זה ואין באמור לעיל, 

 כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 
    
 

 נותשו .טז
 

מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .48
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 

 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

כמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני כל ויתור או הס .49
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  קבלןמורשי החתימה מטעם העירייה. ה

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  .50

חר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא שלא
 יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע התחייבויותיו על  אף חילוקי דעות  קבלןה .51

 במהלך ביצועם. או מחלוקות העשויות להתקיים
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כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כל  .52
ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 
 
 

 צהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.העירייה מ 53.1 .53

 .1712300758 :ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר  בסעיף 53.2
 
 

 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית   .54
 דון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.והייחודית ל

 
 
 
 
 
 
 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה
 
 
 
 
 

_________________                _______________ 
 קבלןה                             העירייה                            

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

 _______________________, עו"ד/רו"ח, מ.ר. ___________ מאשר כי הסכם זה נחתם מטעם  אני הח"מ _
 

 "( על ידי ה"ה ________________________________ קבלן_________________________ )להלן: "ה
 

ל ________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחתום ע
 ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על פי דין.  קבלןההסכם בשם ה

 
 
 

________________               ______________ 
 תאריך             חתימה                                                                  

 
 

 
 
 
 

 ה על ידי יועמ"ש העירייה.הסכם זה מאושר לחתימת העיריי
 כדין.  36/2019  פומבילהסכם קדם מכרז 
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 ההסכם עומד בדרישות הדין.
 

__________              _____________ 
 חתימת יועמ"ש                 תאריך  
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 תאריך: _________          כבודל
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 תערבות בנקאיהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "קבלןה"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
במילים: )₪  ______________כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

קבלת שירותים לטיפול בפסולת ש"ח( וזאת בקשר עם  ______________________________
 .אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של העיר

 
בשיעור  צרכן, צמוד למדד המחירים לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2019 נובמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
ס יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבס 14תוך  סכום הערבות,

 קבלןאו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 קבלןבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

ו במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת א
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                                                  
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 2ג' נספח

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת ם זאת, כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד ע

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 ֹעיריית עכו
)העירייה ו/או 

 תאגידים עירוניים
 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 
 שירותים☒
 אספקת מוצרים☒
 אחזקה☒
 
שירותי אספקה,  אחר :☒

הצבה ואחזקת כלי אצירה 
ו/או המתקנים ואיסוף 
וסילוק פסולת אריזות 

קרטון ברחבי העיר עכו 
ו/או עבודות ו/או שירותים 

   נלווים

 
בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒

 מוצרים(
 
אחר ☐

 ת.ז./ח.פ. ____________________
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען

 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 כיסוי בהתאם לנספח ד' יש לציין קוד

מט סכום
 בע

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
 וטח נוסףמבקש האישור מב 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

 אינו, מקצועית
 גוף נזקי על חל

במשותף עם     
פוליסת צד ג' 

הנ"ל ולא 
 בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 לוף מבקש האישור ויתור על תח 309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 אשפה ושירותים מחזור 004
 שירותי תחזוקה ותפעול 088

 
 הפוליסה * ביטול/שינוי

 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 מפרט מיוחד
 
 

 
 למחזורפסולת 

 
 
    הגדרות     .1
 

 לחוזה( 4)בנוסף להגדרות בסעיף    במפרט זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: 
 

כל שטח ציבורי לרבות רחובות, מדרכות, כבישים, גנים ציבוריים, שטחים פתוחים,  "רשות הרבים"
 ;, וכיוצא באלההעירייהבתחום שיפוט 

 
 ;שטח פרטי שאינו רשות הרבים "רשות היחיד"

 
תת קרקעיות לרבות צנרת מדרכות, רחובות, כבישים, מערכות תשתית על קרקעיות ו "תשתיות"

מים, ביוב, תיעול וניקוז,  מערכת חשמל, מערכת טלפון, טלוויזיה בכבלים או 
 ;בלוויין, מערכות גז, וכיוצא באלה

 
 2011 –חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א  "האריזות חוק" 

 ;פסולת אריזות קרטון כהגדרתם בחוק האריזות "אריזות" פסולת 
 בראשונה. ולמטרה שלשמה יועדן בה מושקרטון לאחר השיאריזות העשויות  קרטון"אריזות "פסולת 

 

 כלי אצירה" "
 

ימים לאצירה של פסולת אריזות קרטון בהתאם להוראות כלי אצירה שונים המתא
 . הסכם זה

 
 "אחזקת כלי 

 אצירה"  
לרבות החלפת חלקים ו/או מכלולים של כל כלי כלי האצירה, אחזקה ותיקון 

ושמירת כלי האצירה  העירייהצירה שסיפק הקבלן ושל כל כלי האצירה שסיפקה הא
 ;שעות מדרישת המנהל  72זאת תוך   תקינים בכל עת.

, יוחלף כלי האצירה בכלי עפ"י קביעת המנהל לתיקון ןנית ובאם כלי האצירה אינ
 שעות מדרישת המנהל;   72  תוך אצירה חדש

             
  ;קרטון מסוג "קרטונית" ה בה מוצב כלי אצירה לפסולת אריזותעמד "מוקד איסוף"

ובהתאם חוזה ונספחיו המכרז והכל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם להוראות  "העבודה /ות "
כל עבודה ארעית  וביצועה שללרבות השלמתן, , מנהל הביצועו/או  מנהללהוראות ה

 ;כאמורבהתאם להוראות 
 

  ;מעת לעת ובהתאם לצורך כפי שיקבע ויאשר המנהלת עבודה לביצוע העבודות תוכני "תוכנית עבודה"

כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד, ימי שביתות, ימי בחירות לכנסת ו/או  "ימי עבודה"
 לרשויות המקומיות, להוציא שבתות וחגי ישראל; 

 כרזת כשעת חירום במשק.תקופה בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מו      שעת חירום"" 
 ;להלן ה כהגדרת דחסבעלת מנגנון היפוך למשאית  "כלי רכב"

 
 מועד עליה לכביש טון לפחות,  18משאית מסוג משא אשפה בדחס במשקל כולל   "משאית דחס"

טלפון סלולרי מותקן קבוע ברכב, עם מערכת מעקב ובקרה ואילך,  2009
 לווינית. 

  ג ועובד נוסף אחד לפחות;צוות הפעלת המשאית יהיה נה
  

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן ו/או ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע  "מקרה"
 ;מנהל הביצועו/או הפרה של הוראת המנהל/ כנדרש בחוזה ונספחיו שלא העבודות
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  אספקת כלי אצירה לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים  .2
 

, בהתאם למאפיינים של כל  קרטון פסולת אריזותייעודיים לאיסוף ירה כלי אצ  34הקבלן הזוכה יספק    2.1
שאית רהעירייה כמו כן, . מדגם שיאושר להצבה על ידי העירייהכלי אצירה המפורטים להלן 

 .מות כלי האצירה לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לצרכיהכאת  להגדיל/להקטין

 
 בנפח כלי אצירה  15 -ו  קוב  12 של בנפח י אצירה כל 19שמתוכם  כלי אצירה 34אספקה והצבת של    2.2

 מדגם שיאושר על ידי העירייה.פסולת אריזות קרטון, ב, ייעודיים לאצירת קו 8 של
 

 
בתיאום מראש עם המנהל של מיקום כלי האצירה ומועד  העשתעירייה, לכלי האצירה והצבת אספקת     2.3

מנה.  בנסיבות המצדיקות עפ"י שיקול דעת המנהל ימי עבודה ממועד קבלת ההז 45 -הצבתו לא יאוחר מ
ימי עבודה, המנהל רשאי לדחות את מועד הצבת כלי האצירה למועד  45 -דחיית מועד ההצבה מעל ל

 שיקבע.

 
המנהל רשאי עפ"י קביעתו והחלטתו הבלעדית, לדרוש מהקבלן עד למועד סיום הצבת כל כלי האצירה     2.4

מו של כל כלי אצירה שהציב והקבלן מתחייב לבצע את דרישת שהזמינה העירייה, לשנות את מיקו
יובהר  שעות ממועד מסירת ההודעה לקבלן, ללא קבלת תשלום נוסף. 48 -המנהל כאמור, לא יאוחר מ

 שינוי המיקום, יכול שיתבצע בזמן ההצבה.בזאת כי 
 

את הנזק שנגרם  אם בעת ביצוע הצבת כלי האצירה, תהיה פגיעה בתשתיות, הקבלן מתחייב לתקן    2.5
שעות מדרישת המנהל. במקרה של פגיעה במערכת הולכת מים ו/או שפכים,  72 -לתשתיות לא יאוחר מ

ממועד מסירת הודעה לקבלן. לא  משש שעותיתקן הקבלן את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי ולא יאוחר 
נזק/ים על ידה או על ידי ביצע הקבלן את תיקון הנזק/ים במועדים כאמור, רשאית העירייה לתקן את ה

הוצאות מיוחדות ללא זכות  15%מי מטעמה ולחייב את הקבלן במלוא סכום הוצאותיה בתוספת של 
 ערעור של הקבלן.

 
 אחזקת כלי אצירה .3

 
במשך כל תקופת ההתקשרות , עירייההקבלן אחראי לאחזקה ותיקון של כל כלי אצירה המוצבים ב 3.1

  ללא קבלת תמורה. ק ממתן שירותיו, נשוא ההסכם, וכחלבחוזה והתקופה המוארכת, 
עבודות האחזקה והתיקון של כלי האצירה כנדרש להלן, אינה באה להגביל את חובותיו של הקבלן וכן  

אינה משחררת ו/או מקטינה ו/או משנה ו/או מפקיעה את הקבלן מחובותיו ואחריותו על פי החוזה ועל 
 זק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.פי כל דין מחובת תשלום בגין כל נ

 
 

 עבודות האחזקה והתיקונים של כלי האצירה, כוללות בין היתר: 3.2



 
 36/2019מכרז פומבי 

 פינוי קרטוניותאספקה ו
 
 

    

 4נספח ג'/
 

 

 

בכל מקרה בו נגרם נזק לכלי אצירה המהווה מפגע בטיחותי ו/או סיכון למשתמשים במדרכה או ברחוב  
ממועד  שעות 72 -ולא יאוחר מו/או למשליכי הפסולת, יתקן הקבלן את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי 

לתקן את  העירייהקבלת ההודעה על המפגע. לא ביצע הקבלן את תיקון הנזק/ים במועד כאמור, רשאית 
 15%הנזק/ים על ידה או על ידי מי מטעמה ולחייב את הקבלן במלוא סכום הוצאותיה בתוספת של  

או על ידי עובדיו ו/או יובהר כי אחריות הקבלן הינה לתיקון נזקים שנגרמו על ידו ו/ הוצאות מיוחדות.
 על ידי מי מטעמו ולנזקי בלאי סביר.

 
ממועד מסירת הודעה לקבלן.  התיקון כולל בין שעות   72 -מ האצירה יתבצע לא יאוחר  תיקון כלי   3.3

 היתר:

  
 החלפת שילוט פגום ומדבקות בכל כלי אצירה עפ"י הצורך ועפ"י דרישת המנהל.    -
 חלק/ים עפ"י הצורך ועפ"י קביעת המנהל. האצירה לרבות החלפת תיקון שבר של כל חלק בכלי   -
   צביעת כל כלי אצירה ממתכת עפ"י הצורך ועפ"י דרישת המנהל.  -

 
 עפ"י קביעת המנהל, יוחלף על ידי הקבלן בכלי אצירה חדש כלי אצירה פגום באופן שאינו ניתן לתיקון  3.4

עבור אספקת והצבת כלי אצירה חדש המנהל. שעות ממועד דרישת  72עפ"י דרישת המנהל. זאת תוך 
 יקבל הקבלן מהעירייה תשלום בהתאם למחיר שקבע בהצעתו. 

בכל  עירייההקבלן מתחייב להחזיק מלאי סביר וזמין של כלי אצירה חדשים מהסוגים המוצבים ב                
  ות הנספח האופרטיבי אלא עומד "המפורט בהוראה זו אינה סותר את הורא תקופת ההתקשרות.                
   בתאימות להוראות הנספח האופרטיבי. נבהיר: החלפת כלי אצירה קיים הינה במסגרת אחריות                 
    הקבלן למתן שירותי תחזוקה שוטפים, נשוא המכרז וההסכם, והיא רלוונטית למצבים של בלאי                
 זק בלתי הפיך, ובלבד שנגרם על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו. עוד נבהיר כי הקבלן אכן שימוש ו/או נ               
אינו אחראי להחלפת כלי אצירה קיים, שיצא מכלל שימוש, בכלי אצירה אחר בכל מצב בו כלי                

.מו"האצירה ניזוק נזק בלתי הפיך )שריפה, וונדליזם, גניבה וכ'( שלא על ידי הקבלן או מי מטע  

 
לקבלן והקבלן הוא כל כלי האצירה יוחזרו  בסיום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה/ות המוארכת/ות,   3.5

שאחראי לסילוקם של כל כלי האצירה שבבעלותו. במידה ורכשה העירייה ו/או כל גורם אחר שאינו 
תקופת הקבלן כלי אצירה יישארו אותם כלים בבעלותה/ם הבלעדית והקבלן לא יאסוף אותם בסוף 

 . ההסכם
 

 תקופת אחריות לכלי אצירה .4
 

תקופת האחריות לכלי אצירה שסיפק הקבלן, הינה לכל תקופת הסכם ההתקשרות, לרבות תקופת    
 האופציה, ככל שתמומש.  

 באם תוארך תקופת ההתקשרות, תוארך בהתאמה תקופת האחריות. בתקופת האחריות הקבלן אחראי    
שעות מדרישת המנהל, ללא קבלת תמורה נוספת מעבר לזו   72לי האצירה תוך  לתקן פגמים שנתגלו בכ 

 שמקבל הקבלן בעבור מתן שירותיו נשוא ההסכם . 
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הקבלן יפעל בהתאם לכל הוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי  –הקרטון איסוף פסולת אריזות  .5
   המצורפים להלן. 

 
 
 וף פסולת אריזותנוהל ביצוע עבודות איס .6
 

  .  15:30ולא יאוחר משעה    06:00איסוף וסילוק פסולת אריזות יעשה בכל ימות השבוע, בין השעות   .6.1
 במקרי הצורך עפ"י קביעת המנהל, יבצע הקבלן פינוי פסולת בשעות אחרות. 

 
סח, ג ראשון של  פימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, ח   -לקראת חגים .6.2

הקבלן יבצע איסוף פסולת מכל כלי האצירה, לא יאוחר     ,חג שבועותו שביעי של פסח,  יום העצמאות
 ימים לפני ערב  החג.  3 -מ

   
העובדים ילבשו בכל שעות העבודה ביגוד אחיד, נעלי בטיחות, אפודים זוהרים תקניים, וציוד בטיחות  .6.3

 נדרש עפ"י כל דין. 
י מכונות הרמה אחרות קבלןתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, אחר כל דרישות  הקבלן ימלא 

 .1992 -ואתתים(, התשנ"ג 
 

 הקבלן יעסיק מנהל עבודה נייד עם רכב ועם טלפון סלולרי נייד, לניהול ופיקוח על העבודות.   6.4
   
 פרסום והסברה .7
 

א יים בנושא מיחזור פסולת,  וה, פרסומהבחר עפ"י שיקול דעתתפרסם מעת לעת באופן שת העירייה  7.1
את הזכות לשלב בפרסומים את כלי הרכב והציוד של הקבלן המבצעים את העבודות,  הלעצמ תשומר

את פעילות הקבלן לרבות שימוש בחומר פרסומי מטעמו. זאת ללא מתן תמורה כלשהי לקבלן ו/או למי 
 מטעמו.

 
הפסולת מטעמו בכל דרך פעולה שיבחר, לאחר הקבלן רשאי לחלק לציבור חומר פרסומי בנושא מיחזור   7.2

 תוכן הפרסום. עיצוב ולשקיבל את אישור המנהל ל
 
 

            פיצויים מוסכמים מראש  .8
 
 

בגין אי ביצוע עבודה נדרשת בהתאם  פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה, עירייההקבלן ישלם ל  8.1
 ,הסכומים המפורטים להלןורט להלן:  )לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפ

 צמודים למדד הבסיס(.
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יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן "יובהר כי לא יוטל כפל פיצוי ביחס לאותו המקרה. עוד 

התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית 
ר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועב

כי החלטת העירייה לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או 
תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת 

."הוכחות לנזק  

  
 
 

צוים מהקבלן בהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים בס"ק רשאית לקבל פי העירייה  8.2
 ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין.   עירייהלעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ל 8.1

 על פי החוזה או עפ"י דין. העירייהזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית  
 צמודים למדד הבסיס. לעיל,  8.1  בס"קהסכומים המפורטים  
תינתן לקבלן התראה בנוגע להפרה ואפשרות לתקנה טרם חיוב בפיצוי המוסכם. במקרה של הפרה  

 חוזרת לא תינתן התראה נוספת.
 העירייה לא תחייב את הקבלן בכפל פיצויים בגין אותה הפרה. 

 
 מאפיינים טכניים של כלי אצירה לפסולת אריזות קרטון .9
 

של כלי  ו/או צילום סטילס או ווידאו הדמיה צבעונית תלת ממדיתלי אצירה, יצרף הקבלן לכל כ  9.1
של הדגם המוצע על ידו העונה על המאפיינים הטכניים המצורפים להלן, ויצרף מפרט טכני האצירה 

 מלא של כלי האצירה, כולל סוג החומר ממנו עשוי כלי האצירה, רישום מידות, צבע, שילוט, וכיוצ"ב. 
 

הקבלן את אישור העירייה, יספק יחידה אחת בשלמות של כל כלי אצירה שתהווה דגם לאחר שיקבל   9.2
 לאישור. 

            
קיבל הקבלן את אישור העירייה לדגם המוצע על ידו, ישלים את ייצור ואספקת כל כמות היחידות   9.3

 המוזמנות על ידי העירייה בהתאם לדגם המאושר.
 

ישור העירייה לדגם המוצע על ידו, יבצע הקבלן את התיקונים ו/או השינויים לא קיבל הקבלן את א  9.4
שעות. קיבל את אישור העירייה לאחר ביצוע התיקונים ו/או   72הנדרשים על ידי העירייה, תוך  

השינויים כנדרש, ישלים את אספקת כל כמות היחידות המוזמנות על ידי העירייה בהתאם לדגם 
 המאושר.

 

מס' 
 סד'

 הנושא / הליקוי 
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 
 ש"ח

מס' 
 סד'

 הנושא / הליקוי 
 סכום ש"ח פיצוי מוסכם לכל מקרה

לכל  -אי סיום ביצוע עבודות במועד 1
 יום

אי מילוי דרישת מנהל להחלפת קבלן  6 500
 עסק בביצוע העבודותמשנה  המו

2,000 

העסקת עובד שהורחק בהוראת  2
  המנהל

הוראת מנהל ביצוע ו/או התחייבות הפרת  7 600
 נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 1,000 עד
 מהתמורה

3 
 600 אי הצבת כלי אצירה במועד שנקבע

8 
הוראת המנהל ו/או התחייבות הפרת 

 נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו
 3,000עד 

 מהתמורה

4 
גרימת נזק 

מדרכות/כבישים/תשתיות, זאת 
 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן

1,000 
9 

של הוראה ו/או התחייבות  הפרת חמורה
, נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 עפ"י קביעת המנכ"ל

 5,000עד 
 מהתמורה

מסירת עבודה לקבלן משנה ללא  5
ל אישור העיריה והגוף המוכר  לכ

 יום

1,000 
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אשר יספק הקבלן יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני הבסיסי המפורט בהוראות הנספח הטכני  כלי האצירה
 המצורףלהלן.

 
 

 מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
 )"הנספח הטכני - קרטון"(

 
 :כללי .1

( פח האופרטיבי""הנסלהלן: נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ) .1.1
 "(.המכרז)להלן: " הסכם לקובץ ה 5כנספח ג'/ המצורף 

של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי מובהר כי בכל מקרה  .1.2
המכרז, יגברו הוראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי 

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

 :פירוט העבודה .2
 

אחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת לאספקה, הצבה ו הצעתו למתן שירותיםעל הקבלן להגיש  .2.1
פינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר לאריזות קרטון מסוג "קרטונית", ו

 בישראל;
סר ספק, השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון, נשוא המכרז יתבצעו על ידי קבלן איסוף למען ה .2.2

 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 .4

 
לאספקה  מספר כלי אצירה מבוקשים פירוט

)מספר + נפח( והצבה על ידי הקבלן  
מועד אספקת 
כלים מבוקש 
)בימים מיום 
 קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת 
אריזות 

כלי אצירה )שלושים וארבעה(  34
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון 

יום 45   

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

לי בעלות על כ
 אצירה  קיימים

משקל פסולת 
האריזות 
שנאספה 

בשנה 
הקודמת 

(2018)  

 הערות

פסולת 
אריזות 
 קרטון

כלי אצירה ייעודיים )שלושים וארבעה(  34
לאיסוף פסולת אריזות קרטון 

 )"קרטוניות"( בנפחים המפורטים להלן:
 

קוב; 8קרטוניות בנפח של  15  
קוב; 12קרטוניות בנפח של  19  

;טון 218.88 קבלן;   
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ים המפורטים להלן:)"קרטוניות"( בנפח קרטון  
 

קוב; 8קרטוניות בנפח של  15  
קוב; 12קרטוניות בנפח של  19  

 
 שלבי פריסה .5

 פריסה אחת אחידה בפעימה אחת. .5.1
 

 כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית": - מפרט טכני בסיסי .6
 כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים. .6.1.1
לי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות כ .6.1.2

מ"מ ומשקלו  1.5את צורתו המקורית. דפנות כלי האצירה )קירות + גג( יהיו בעובי מינימלי של 
 ק"ג. 250המינימלי של כלי האצירה יעמוד על 

ס"מ וזאת  20רווח בין הגג לקירות באורך של  כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם, ובעל .6.1.3
 על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד.

המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך, בגובה כניסת  .6.1.4
 מטר. 1.9קרטון של עד 

 המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון". .6.1.5
אישור מהנדס בטיחות בלבד )מטעם הרשות ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם של הצבת מתקן תבוצע ב .6.1.6

 הרשות והקבלן(.
כלי של ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה  .6.1.7

אצירה ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות 
 ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני, כאמור.המקומית מראש 

 
 )לא כולל מע"מ( תמורה .7

 
מחיר  פירוט העבודה

 מקסימום
 הצעת הקבלן

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

אספקה, שוא מכרז זה, לרבות שירותי הקבלן, נ
תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף והצבה 

פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם 
למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש 

;בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי  

 שישים) ₪ 63
 שקלים( שלושהו

לפינוי בודד של 
תכולת קרטונית 
 אחת;

 ₪ _______
תשלום של 
הרשות לקבלן 
בעבור פינוי בודד 
של תכולת 
 קרטונית אחת.

 
 הערות:

 200 –כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ  .7.1
פינויים חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות )מאתיים( 

 בישראל.למחזור מוכר  העירקרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של 
קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר יהיו  .7.2

ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, 
רה אשר הוצבו על כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצי

 ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. 
 
 

לעיל, מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין העירייה לקבלן, כלי  7.2בהמשך לאמור בסעיף  7.3
ד סיום ההסכם, ללא כל יום נוספים ממוע 60האצירה יישארו בתחומה של העיר למשך תקופה של עד 
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תמורה נוספת לקבלן, לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו, בהתאם ללוח הזמנים 
הימים כאמור, העירייה תהא אחראית לבצע את כלל  60שייקבע על ידי העירייה. עוד מובהר כי במהלך 

על ידי הקבלן במצב תחזוקתי  שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו
"ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז  תקין, בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.

.וההסכם"  
7.3.  
 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .7.4
על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר  .7.5

 הצעתו תיפסל. –סימום שנקבע המק
 מובהר, כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה. .7.6
הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון, תכולת הקרטוניות, בקבלן אחד  .7.7

 בלבד. 
הגדלה או הקטנה ו/או יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של  .7.8

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

בכתב. יובהר כי ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ו 60ולצרכיה, ובתוך 
קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט 
לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב 

 הצעתו.
 

 העברת התמורה .8
 מיום הגשת החשבונית. 45שוטף +  –תנאי תשלום  .8.1
 כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.מובהר  .8.2
 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.  .8.3
התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת  .8.4

מכל סוג ומין שהם, למעט תוספת בעבור מע"מ  האופציה, ככל שתמומש, ולא תתווסף לה כל תוספת
 לעיל. 8.3כמפורט בסעיף 

 ,מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח האופרטיבי .8.5
 לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.

 המכרז.   זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בנספח האופרטיבי של 8האמור בנספח  .8.6
 

 ביטוח  .9
 .המכרז /יד להסכם-סעיפים יג והוראות ל בהתאם
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 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון
 )"הנספח האופרטיבי - קרטון"(

 
 כללי  .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון  .1.1
 "(. רזהמככהגדרתה להלן )להלן: "

להסדרת הטיפול באריזות, מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .1.2
ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום  "(,חוק האריזות)להלן: " 2011-התשע"א

 נשוא הסכם זה. 

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה  .1.3
אות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר כי מהור

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

ת לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדו .1.4
מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי 

 המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.  

ת שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדר .1.5
 מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו  .1.6
 בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

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

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק  –" ירההסכם עם תמ" .2.1
 האריזות. 

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

 עכו.עיריית  –" העירייה" או "הרשות המקומית" .2.3

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב,  –" יתר מסמכי המכרז" .2.4
 ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה  -" מפעל מחזור" .2.5
 ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.  

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .2.6

זרמים הייעודיים כלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של ה –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.7
 בהתאם להוראות נספח זה. ( )קרטוניות
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 נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים. –" מנהל העבודה" .2.8

 מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו.יתר  -"מסמכי המכרז" .2.9

מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה  –" מערכת הדיווח האינטרנטית" .2.10
בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, 

 הסכם עם תמיר.לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית ב

אריזות העשויות מנייר ו/או קרטון לאחר השימוש בהן למטרה   –" פסולת אריזות נייר וקרטון" .2.11
 שלשמה יועדו בראשונה.

 : פסולת אריזות קרטון. לעניין מכרז זה –" פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" .2.12

מית, כולו או זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקו -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.13
 חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת אריזות הקרטון. 

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .2.14

 

 

 

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים  .3.1
 "(:השירותיםיים )להלן: "כדלקמן ביחס לזרמים הייעוד

 אספקה והצבה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון; .3.1.1

 כמפורט להלן .  תחזוקת כלי האצירה הייעודיים .3.1.2

 .בתדירות המפורטת בנספח הטכני אצירה הייעודייםפינוי תכולת כלי האצירה כלי ה .3.1.3

תאם למפורט בסעיף למחזור מוכר, בכפוף ובהירה הייעודיים העברת תכולת כלי האצ .3.1.4
 למסמך זה.  4.3

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

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

רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא מתן נימוק להחלטתה,  העירייה .3.3
מראש, בלבד יום  60זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  הסכםלהפסיק את ההתקשרות ע"פ 

א תהיינה כל זה, ולקבלן ל הסכםנשוא חודשים מתחילת ההתקשרות,  12שעברו לכל הפחות 
טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום תקופת ההתקשרות, למעט זכותו של הקבלן 

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

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4
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: הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה יעודייםתדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הי .4.1
 הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון בתדירות המפורטת בנספח הטכני. 

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .4.2

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי רכבי האיסוף"אריזות קרטון )להלן: 

איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג 
שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון 

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

 אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.  

 

 מערכת איתור, ניטור ובקרה .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים  .4.3.1.1
רנט )כדוגמת סקיילוק או איתוראן או רציף הניתנות לצפייה דרך האינט

ש"ע(, על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. 
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי 
מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל 

ו/או נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המקומית 
תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן 

 "ככל: אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר. 
שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים 

אזי הבקשה מוסכמת  עירייהולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של ה
את הפתרון הטכני  עירייהר כי הזוכה יידרש להציג לבאופן עקרוני. יובה

עירייה המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה של ה
 יחול המבוקש".

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה  .4.3.1.2
בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או 

תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה למי מטעמה על כל 
 שעות.  72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 מערכת ניטור ובקרה .4.3.2
 

בכפוף להוראת תמיר ו/או העירייה ו/או מי מטעמם, תותקן על כלי  .4.3.2.1
האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת 

ת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה ניטור ובקרה. עלות רכיש
ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, 

, למעט רכישת וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה
. עוד יובהר כי להלן 4.3.2.2מכשירי סלולר או מסופונים, כמפורט בסעיף 

והפעלתה, וישתף פעולה על קבלן האיסוף לאפשר את התקנת המערכת, 
עם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש, על מנת 
לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת, הכול בהתאם להוראותיה של 



 
 36/2019מכרז פומבי 

 אספקה ופינוי קרטוניות
 
 

    

 5נספח ג'/
 

 

 

 לקבלןהרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, כפי שאלה יועברו 
ע ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. הקבלן יספק מיד ,מעת לעת

מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה )מיפוי כלי האצירה( ויוודא כי 
משאיות הפינוי יועמדו זמינות לצורך התקנת המערכת הכול מבלי 
שתהיה לו דרישה כספית נוספת והכול במסגרת מתן שירותיו, נשוא 

ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם. הקבלן יידרש ההסכם. 
 כנדרש בהוראות הנספח האופרטיבי".להתקין מערכת ניטור 

דיו לעיל, קבלן האיסוף יצייד את עוב 4.3.2.1בהמשך לאמור בסעיף  .4.3.2.2
מכשירי מסופון ב( או Smart-Phonesמכשירי טלפון סלולרי חכמים )ב

"(, המכשירים( )להלן: "Portable Smart Data Terminalחכמים )
ינוי, אשר ביכולתם בעבור כל צוות פלפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד 

לסרוק ולקרוא ברקוד, להתחבר לרשת אינטרנט סלולרית ולאפשר זיהוי 
האיסוף לוודא כי  מובנה. על קבלן GPSמיקום באמצעות רכיב 

המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידית בכל רגע נתון 
 במהלך ביצוע השירותים. כמו כן, קבלן האיסוף מתחייב לאפשר לרשות

המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת אפליקציה ייעודית על 
כל המכשירים, אשר יספק הקבלן לנהגי רכבי הפינוי כחלק ממתן 

אנדרואיד(, כמפורט מסוג  או IOSשירותיו )בעלי מערכת הפעלה מסוג 
ברישא של סעיף זה, ויוודא כי המכשירים יכוסו במגן ייעודי אשר 

כל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר, הכול ללא יאפשר עבודה רציפה ב
תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא 

 הסכם זה. 
את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך   הקבלן מתחייב להנחות .4.3.2.3

תפעולה הטכני של המערכת לרבות, אך מבלי למעט, התחברות מרחוק 
וניות, שקילת הפסולת על גבי למערכת המידע/נתונים, צילום קרט

מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי 
פסולת, הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית ו/או תמיר 
ו/או מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן 

 עבור השירותים נשוא הסכם זה.
 :איתור ותיקון תקלות .4.3.2.4

על קבלן האיסוף לדווח  –  (Hardwareתקלות חומרה ) .4.3.2.4.1
לתמיר במידית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו על 
ידו לצוות הפינוי. יובהר כי כל בעיה ו/או תקלה שנובעת 

( לא תקינה של מכשיר מסוים, Hardwareמחומרה )
תטופל על ידי הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה, תוך 

לוי/איתור התקלה. במקרה בו נדרשת שעות מרגע גי 24
יחליף  –החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר 

הקבלן את המכשיר ויעדכן את תמיר בדבר ההחלפה 
שעות ממועד גילוי התקלה.  24האמורה והכל בתוך 

בנוסף, קבלן האיסוף יעדכן את הרשות המקומית ותמיר 
וש שעות על כל מכשיר אשר תוקן והוחזר לשימ 24תוך 

 סדיר. 
כל בעיה ו/או תקלה  – (Softwareתקלות תוכנה ) .4.3.2.4.2

 –שנובעת מתוכנה )באגים במערכת, בעיות בשרת וכ'( 
, התטופל על ידי תמיר, על חשבונה ובאחריותה המלא

והקבלן לא יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין 
 זה.
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ידי המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד על  .4.3.2.5
תמיר. מובהר כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות 
לבצע על פי שיקול דעתן, בהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו, כל עדכון 

ביחס למערך איסוף פסולת האריזות הקיים בתחומה של ונדרש בקשר 
הרשות המקומית, לרבות עדכון מספר כלי אצירה הייעודיים הפרוסים 

המקומית ועדכון תדירות הפינוי של הפסולת.  בתחומה של הרשות
מובהר לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור מתן שירותיו עשויה 

 להתעדכן בהתאם לשינויים אלו.
במקרה של השבתת מערכת הניטור, מכל סיבה שהיא, לרבות בעיות  .4.3.2.6

תוכנה או חומרה, הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות 
כל התחשבנות, מכל סוג ומין שהיא, ולקבל כל החלטה, לבצע עם הקבלן 

בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה כפי שבוצעה בתחומה של 
 הרשות המקומית, ככל שבוצעה.

 
 
 
 
 

 :לימוד והדרכה .4.3.2.7
לקיים הדרכה לקבלן תמיר באחריות הרשות המקומית ו .4.3.2.7.1

ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה, 
חשבונה של תמיר וללא כל הוצאה כספית מצד הכול על 

הקבלן. בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר ונציג מטעם 
הרשות המקומית. מיקום ההדרכה ייקבע על ידי הרשות 

ימי עבודה מראש  7המקומית ותמיר ויועבר לקבלן 
לפחות לפני המועד שנקבע לביצוע ההדרכה. הקבלן 

ישתתפו מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו ועובדיו 
 בהדרכה כאמור. 

ייתכן ובעתיד, בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר, תתאפשר  .4.3.2.8
התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח, כך שנתוני 
הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח. במקרה כאמור, 
תמיר והרשות המקומית יעדכנו את הקבלן באשר לשינויים הנדרשים 

פן ודרך הגשת הדיווחים, כמפורט בסעיף הוראות הדיווח להלן, באו
והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה 

  בשינויים אלו. 
הקבלן מתחייב, ככל שיידרש לכך על ידי העירייה ו/או מי מטעמה,  .4.3.2.9

לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש 
בקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה, במערכת הניטור וה

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור. 7והכל בתוך 
 

 5בכפוף להוראות סעיף  - יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון .4.4
לי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון, להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת כ

וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו  שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל
 .פינוי יוםשל כל 

בבוקר ,בצורה יעילה תוך הקפדה  06:00בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה  הקבלן יפנה יובהר כי  4.5
את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אחר . על מניעת רעש או כל מטרד 

)קרטוניות( וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד 
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, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת פסולת בכמות סבירהמטר מסביבם )רדיוס(, ובלבד שמדובר על 
ובאחריותה,  עירייהסביבת כלי האצירה הייעודיים )"קרטוניות"( שיוצב ע"י המעורבת )"פח ירוק"( ב

 שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה".

4.5.  

 הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו. נעילת פח לאחר ריקון: .4.6

 יצוע שקילהב .4.7

י מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינו .4.7.1
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל 
משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת 
לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת 

בכפוף להתקנת מערכת ניטור  תקבל את בקשת הקבלן, עירייה"ה "אפס" כאמור. 
ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, לרבות הוראות הנספח האופרטיבי. עם 

ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת וללא  עירייהזאת,  ככל שהדבר יידרש, ה
כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, הכול 

שיקול דעתן, ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם לצרכיהן ול
ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. יובהר כי אין האמור  עירייהבהתאם להוראות ה

בהתייחסות זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן בהקשר זה, לרבות, שקילת 
 כם"המשאית בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההס

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר,  .4.7.2
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות 
המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים 

ל דעתם הבלעדי, רשאים חריגים, הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקו
לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר 

 כאמור. 

למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה  .4.7.3
 של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר, לפני פריקתה. 

הן  –שוברי השקילה של המשאיות הקבלן יעביר למנהל העבודה אחת לחודש את כל  .4.7.4
 של שקילות אפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל. 

ככל  שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה  .4.7.5
לעיל,  השקילה הנוספת  4.6.1-4.6.3וביציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 

או בסמוך לתחומה  עירהמוניציפלי של התבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה 
)"הלוך"( או אל מפעל  עיראו בדרכה של משאית האיסוף אל ה עירהמוניציפלי של ה

המחזור )"חזור"(, הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין 
 . שהם

ירה הייעודיים הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצשמירה על איכות פסולת האריזות:  .4.8
 הסכם.לאורך כל תקופת ה שהוא, וזאת סוג אחרת מכל לפסולת אריזות קרטון עם פסולת
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  מכלי האצירה הייעודיים: .4.9

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם  .4.9.1
 להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית. 

הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי  (3.1.1 עיל סעיףככל שהדבר רלוונטי )ראה ל .4.9.2
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים 

 בתכנית הפריסה. 

 

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי  .4.10.1
ם לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, האצירה הייעודיי

כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה 
 הייעודיים. 

הקבלן לא יהיה  -ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון בבעלות הקבלן  .4.10.2
( שייגרמו Total Lossו הרס מוחלט )זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה א

לכלי האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 
, במהלך שנה קלנדרית עירמכלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה של ה 15%

נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית 
, ישופה הקבלן, עירמכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של ה 15%ונה יעלה על נת

ממספר כלי האצירה, כאמור, בסכום  15% –בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל 
לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ₪  60חודשי קבוע של 

לומים בגין כלי חודשים מתאריך תחילת ביצוע התש 60ההתקשרות או עד לתום 
 .האצירה, לפי המוקדם מביניהם

 

 עובדים .4.11

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את  .4.11.1
כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי 

שאיות לא המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו. צוותי העבודה והמ
 יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:

 תקלה במשאית. .4.11.1.1

 הכנת המשאיות לבחינת רישוי )טסט(. .4.11.1.2

 מחלת נהג או עובד. .4.11.1.3

 יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.  .4.11.1.4

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה. .4.11.1.5
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לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה  4.11.1במקרים האמורים בסעיף  .4.11.2
חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש 

 ובכתב על ההחלפה כאמור. 

 דיווחים .4.12

 ביחס לפסולת אריזות הקרטון, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .4.12.1

כל חודש קלנדרי  ימים מסיומו של 15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ .4.12.1.1
)"החודש המדווח"(, על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה על ידו 
מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית, במהלך החודש המדווח, 
ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח 
האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם 

השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי  לתנאי
השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות 
תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל המידע 
שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש, לרבות צירוף 

תעודות משלוח ממפעל המחזור אליו אסמכתאות, תעודות שקילה ו
  "(.הוראות תמירהועברה הפסולת  )להלן: "

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת  .4.12.1.2
להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את  5.2כאמור בסעיף 

האינטרנטית, וזאת בהתאם  הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח
 .להוראות תמיר

, על 4.12.1.2 –ו 4.12.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.12.1.3
( בעל חיבור לרשת PCהקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )

)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן   10נטרנט במהירות גלישה של האי
 .Officeותוכנות  Chromeמסוג ומעלה( ו/או  9)גרסה  Explorerמסוג 

ו/או מי מטעמן הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר  פיקוח: .4.13
ו/או מי מטעמן ו/או תמיר  לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית

 .מעת לעת

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק  ביטוח: .4.14
שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים. 

על תשלום דמי הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות 
 הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים  .5

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד. עם זאת  .5.1
תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון 

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

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות  .5.2
קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן: "פעולות אסורות"(, אלא אם כן קיבל אישור 

 מתמיר מראש ובכתב:
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 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; .5.2.1

 לחו"ל; ייצוא .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל; .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן, וכמפורט בנספח הטכני של  .6.1
 המכרז. 

שלום של תכלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון )"קרטוניות"(  .6.1.1
עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף  - העירייה לקבלן

העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו  –פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" 
של כלי  תחזוקה חודשית מלאה ושוטפתו אספקה, הצבה בותעל ידי קבלן האיסוף, לר

התמורה )להלן: " שינועה למחזור מוכר בישראל איסוף ופינוי תכולתם והאצירה ו
כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון תכולת "(. למען הסר ספק מובהר, כי לקרטון

התמורה הכוללת יפונו בתדירות קבועה כפי שפורטה בנספח הטכני. עוד מובהר, כי 
שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ואינה 

 אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה. פסולת מותנית במשקל 

 החשבונית:  .6.2

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק על  .6.2.1
 ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות: 

גינם הוא קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים ב .6.2.1.1
מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו 

 לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי  .6.2.1.2
"(: הקבלן יציין על גבי החשבונית ההוראות הנוספותהקבלן )להלן: "

". כמו כן עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמירבגין את הכיתוב הבא: "
הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב 
לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול 

 חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות. 

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות 
. נוספות במלואן על ידי הקבלןה  

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של  .6.2.1.3
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו 
לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל 
הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות 

 ית.המקומ
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מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה 
וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום 
 הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן. 

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

 מפורט להלן:מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כ .7.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא  .7.1.1
הנוסחה  יקבע על בסיס  לעיל: 4.1ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף 

בש"ח בעבור פינוי בודד  התמורה{ * }מספר כלי האצירה המפונים בסבב} הבאה 
  .גובה הקנס{ = של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד

לכל נקודת ₪   80אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 איסוף בכל סבב פינוי.

 שעות לאחר היום שנקבע,כיום פינוי .  24ניתן להשלים םינוי עד  .7.1.3

ם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה ע .7.1.4
 ש"ח לכל סבב פינוי.   1,500לעיל:   4.8אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף 

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,  .7.1.5
 לכל סבב פינוי.₪  500 –לעיל  4.4כאמור בסעיף 

 לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.₪  125די לאחר ריקונו: אי נעילת מכל אצירה ייעו .7.1.6

אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכל סבב  .7.1.7
 25של הנספח האופרטיבי:  4.3.2פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 

 לכל קרטונית שלא צולמה ו/או נשקלה, כאמור.₪  

לעיל  4.2איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  שימוש ברכב .7.1.8
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים 

לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה ₪   1250לקרקע פריטים שנאספו: 
 ב כאמור.שימוש ברכ

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר  .7.1.9
 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.3נתונים כאמור בסעיף 

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת  .7.1.10
השתתפות בהדרכה  שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או אי

 4.3.2הנדרשת לצורך למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 
 .לכל סבב פינוי או לכל מקרה₪  1,800לעיל: 

 3,750לעיל:  4.3אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.11
 פינוי כאמור. לכל₪  

 לכל סבב פינוי.₪  1,800לעיל:  4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.12
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 4.11החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף  .7.1.13
 לכל סבב פינוי.₪  500לעיל: 

לכל ₪   6000לעיל:  5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.14
 פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.

לכל ₪  10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.15
 הפרה.

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות 
ית או לתמיר כאמור לעיל. המקומ  

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות  .7.2
לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר  7.1בסעיף 

 זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.מסמכי המכרז, וכי כל 

תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון יובהר כי לא  .7.3
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר 

 העירייההחלטת  מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי
לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל 
סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות 

 .לנזק

 הפרות יסודיות  .8

המכרז המתייחסות להפרות יסודיות על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות  .8.1
 )ככל שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  

 -, ו4.14, 4.12, 4.10, 4.7, 4.3, 4.2, 4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים   .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז )להלן 5.2

וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי "( ההסכםלצרכי סעיף זה: "
 שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה. 

ימים ממתן  14ך כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתו .8.1.2
 ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד 

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

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל על  .8.1.4
 )להלן: "הפיצוי המוסכם"(. הצדדים ₪() אלף  1,000₪הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 

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

עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות  .8.1.5
ומית על פי כל דין זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המק 8.1כאמור בסעיף 
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פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות -פי הוראות  נספח זה ו/או על-ו/או על
 יהיו במצטבר.

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

-על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד .9.1
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(,

 הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .9.1.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד  .9.1.2
 מעביד, כמשמעם על פי כל דין.

בלן עצמאי וכל הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כק .9.1.3
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות 

 לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי  .9.1.4
צאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות מס הכנסה ויישא בכל ההו

לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל 
 מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.

 ל ידוכל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק ע .9.1.5

בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על   .9.1.6
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל 
עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל 

יים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצו
 בדין. 

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  .9.1.7
 כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום  .9.1.8
רשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה שבו נשאה ה

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

הם בקשר משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת ב
לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות 

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 

 

 
 

 


