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 נוסח הפרסום

 
 

 5/2022המכרז נוסח פרסום 

 מועצה מקומית מזרעה 

 לביצוע עבודות פינוי ואיסוף פסולת גושית 

 

מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת גזם   -  מזרעה מועצה מקומית  

 .משטח השיפוט של מועצה מקומית    וגושית

 :  עיון במסמכי המכרז

לכנס לאתר המועצה תחת לשונית מכרזים ולעיין    יהיה רשאי כל אחד מהמצעים   20/6/2022החל מ  

 במכרז. 

 ישיבת הבהרה 

חגאזי  , מר   למנהל מחלקת תברואה   יפנוהמציעים  ,ל המכרז שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה ע 

, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל  21/6/2022עד    052-8981809או בפלאפון מס   בכתב  חגאזי 

 פניה.  

 — hgazi56@hotmail.com-את שאלות ההבהרה יש להפנות באמצעות דוא"ל

  .במייל חוזר על כךלוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור 

על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום  את מסמכי המכרז : רכישת המכרז

  14.00- 11.00-בין השעות:מזרעה  במשרדי מועצה מקומית 22/6/2022 ניתן לרכוש החל מיוםעליו  

    ש"ח 3,000 הם  דמי רכישת מסמכי המכרז04-9820104    טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז .

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יוחזר ל מציעים בשום מקרה לרבות במקרה של  

 . ביטול המכרז מכל סיבה שהיא

 ערבות המכרז: 

הנוסח המופיע במסמכי המכרז,  הסכום ועל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפי  

לא תובא כלל לדיון    הצעה בה לא יצורף כתב הערבות -- 22/9/2022אשר תהיה בתוקף עד לתאריך

 ע"י ועדת המכרזים.  

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה רשאית  

להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור  

  .עניסיונה הקודם של המועצה עם המצי

  :הגשת ההצעות

על מסמכיה, נספחיה ואישוריה לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו תוגש   ההצעה

בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא  

המכרזים  ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת  .ידי המציע-ממולאת וחתומה על 

הצעה   12.00השעה עד  26/6/2022המועצה אשר במשרדי המועצה עד ליום  ניבמחלקת גביה בבניי

חלקים   .29/6/2022מועד פתיחת תיבת המכרזים יהיה ביום  .אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל

ייפסלו   ,מההצעה לרבות מסמכים, נספחים ואישורים אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל 

 .ידי המועצה- לא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו עלו

 פואד עווד  ,בכבוד רב
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 ראש המועצה 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאים להשתתף במכרז, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים המצטברים המפורטים 

 להלן: 

בישראל או תאגיד הרשום .מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה  1.3

 בישראל. 

פינוי פסולת גזם וגושית במהלך  בותים .מציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע שיר 2.3

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.    השנים

 .מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה ע"י בנק בישראל שהינה ע"ש  3.3

 בנספח א' למסמכי המכרז.  לפי הנוסח המופיע ₪   16,380של המציע בסכום 

 תקף ממשרד התחבורה   המתאים לביצוע העבודה , למשאית ולמנוף  מציע בעל רישיון  .3.4

 קבוצה -רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים טעוני רישוי) תשע"גמציע בעל  3.5

 פסולת איסופה, הובלתה.

 והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת המציע בעל כל האישורים 3.6

 . 1976-ונות ותשלום חובת מס תשל"וניהול חשב 

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.

 יובהר כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל. 

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה.9

 – תיבחנה בשני שלבים .ההצעות  1.9

 .בשלב הראשון תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים לעיל, לרבות כל  1.1.9

 המסמכים שנדרשו המציעים לצרף להצעותיהם. יובהר, כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או 

 אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה. אך ורק הצעות אשר יעמדו 

 ור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.בתנאי הסף כאמ

 

 .בשלב השני ידורגו הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על פי הפרמטרים 2.1.9

 שלהלן: 

 נקודות ויתר הצעות המחיר   100ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר תקבל  

 תנוקדנה על פי הנוסחה שלהלן:

 = ניקוד ההצעה הנבדקת.  נקודות 100וז ההנחה הנבדק * ההצעה בעלת אח
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 ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

 .הצעות המציעים ידורגו בהתאם לניקוד המפורט מעלה, אשר יהווה בסיס להשוואה בין  3.1.9

 המציעים. 

 .המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  4.1.9

 המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית  הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם

 תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 .הוראות כלליות

 .יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף למעט ככל שנדרש ו/או 1

 עמוד מהמסמכים, בין בגוף  למחוק מהם ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא

 המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או 

 השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן: "הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע 

 במכרז, רשאית המועצה: 

 . לפסול את הצעת המציע; 1

 כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן  בהסתייגויות הנ"ל . לראות 2

 ות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד . לראות בהסתייגוי3

 .לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי 4

 לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 

 אם תחליט המועצה  ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המועצה.

 (לעיל, והמציע יסרב להסכים  4( -)2לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות בס"ק (

 להחלטתה, רשאית המועצה לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. 

 – הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף .5

 לא תובא בחשבון.  תיפסל ו 

 אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז..6

 וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת . 7

 ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז.

 המכרזים רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או במסגרת זו המועצה ו/או ועדת 

 בעיות באמינות אשר היו למועצה עם מציע במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את 

 מו בחוזה למתן השירותים באם הצעתו היא הזולה ביותר הצעתו ו/או להימנע להתקשר ע

 ולבחור מציע אחר תחתיו. 

 פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות  עיםהמועצה רשאית לדרוש מהמצ. 8
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 נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות 

 על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה. 

 המועצה תזמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/או הצעות הפסד.. 9

 זו תהא למועצה הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו כולל תחשיבים. במסגרת

 המועצה תהא רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף

 ובדרישות המקצועיות. 

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה . 10

 הצעה שהיא ו/או להוציא מכרז חדש וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,ו/או לא לקבל כל 

 ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד המועצה 

 ו/או צד ג' בגין כך. 

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקה בדבר מצבו הכלכלי של המציע ובדבר . 11

 הנ"ל.  נכונות ונאותות הפרטים

 .המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי  12

 המכרז, באופן שלדעת המועצה מונעת הערכת ההצעה כראוי. 

 כן תהא רשאית המועצה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים וגורמים שונים לגבי . 13

 לרבות בקשר לטיב השירות ו/או לניסיונם ביחס מציעים ו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, 

 ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ואיכות גבוהים. 
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 נספח א למכרז       
     כתב ערבות בנקאית 

 ( ערבות הצעה למכרז  )
 לכבוד

 מועצה מקומית מזרעה
 המועצה  –להלן 

 א.ג.נ., 
 מספר _______________ הנדון: ערבות בנקאית 

פי בקשת ____מועצה מקומית מזרעה_______ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  -.על  1
בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום  הנערב, אנו ערבים –______ (להלן _500205174________

 בקשר למכרז פומבי סכום הערבות–₪להלן  מוניםשש עשרה אלף שלוש מאות ש₪ במילים:  16,380כולל 
 . 5/2022מס'

 
 דלעיל בפעם אחת או 1תנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף .אתם תהיו רשאים לדרוש מא 2

 במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא
 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 
 ימים 7לעיל, תוך שבעה   1ך המפורט בסעיף .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לס 3

 ידי ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה - מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
 ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב. 

 
 .לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. 4
 
 כולל  22/9/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום. 5
 
בכתב של ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה ו/או גזבר  תן להארכה בהודעה.תוקפה של ערבות זו ני 6

 המועצה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, ולנו לא תהא כל אפשרות להתנגד 
 להארכה הנ"ל. 

 
  5.כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  7

לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה)כאמור  
 דלעיל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 6בסעיף 

 
 .ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 8
 
 בה או להעברה בכל צורה שהיא. .ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להס 9
 
 
 

 בכבוד רב, 
 ________________ 

 שם הבנק
 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף
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 למסמכי המכרז  1נספח א' 
 

 הצהרה בדבר ניסיון המציע
1 
 החתימה מטעם _______________ (להלן: .הח"מ, _________________, מורשה  

 
 "המציע"), בעל ת.ז שמספרה____________, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 בטיפול ופינוי פסולת גזם  .הנני מצהיר, כי המציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע שירותים  2
 

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.השנים במהלך וגושית, 
 
 

  ממליציםלהלן רשימת  
 
 
 
 

 הריני מצהיר כי הנתונים המפורטים לעיל נכונים. 

 ובאתי על החתום, 

 _______________ _______________ 

 תאריך חתימה 

 אימות 

 אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 

 ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז  

 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו

 ואישר את תוכנו ואמתותו. 

 

 

 תאריך:________ עו"ד_____________ 
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 נספח ב' למסמכי המכרז
 
 

 בביצוע העבודות נשוא המכרזרשימת כלי רכב שימשו את המציע 
 

 כלי הרכב, כמפורט להלן:  2הריני להצהיר כי לרשות ___________________ להלן: "המציע") עומדים 

 תיאור כלי הרכב 

 שם היצרן+ מודל+שנת ייצור 

 מספר רישוי

 

 מספר תעודת ביטוח חובה תקופת הביטוח מיום עד יום

 ים. הריני מצהיר כי הנתונים המפורטים לעיל נכונ

 ובאתי על החתום, 

 _______________ _______________ 

 תאריך חתימה 

 

 

 

 אימות 

 אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 

 פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירולהצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 ואישר את תוכנו ואמתותו. 

 תאריך:________ עו"ד_________ 
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 מהות עבודות          
 
 

 : פי המכרז תתבצע כדלקמן -מובהר ומודגש בזאת כי ביצוע העבודות על 1.3 :
 
 

מנוף, מכלל שטח משאית ו שתיאסף על ידיוישנע על חשבונו את כל פסולת הגזם והגושית הקבלן יוביל 
הסביבה. יצוין, כי שיפוט המועצה לאתר מאושר, הכל בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת 

אין בנתון זה בכדי לחייב את המועצה, ולמציע לא  בתי עסק.  65-בתי אב ו1,000 -היום ברחבי המועצה כ
 .ה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין היקפים אלותהא כל טענ

 
 הוראות האיסוף והטיפול בפסולת גזם וגושית . 2.3

 
שיפוט המועצה ומכלל   א הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הגזם והגושית מכלל שטח.2.3 :

 .לעת  ותם וסוגם יכול להשתנות מעתאשר כמ מצבורי הפסולת המצויים בשטח שיפוט המועצה
 

יום למועצה הסכם חתום ובתוקף עם מפעיל אתר  15כתנאי לתחילת העבודות, יציג הקבלן הזוכה בתוך 
 שיפוט המועצה על ידי המציע לקליטת הפסולת המפונה משטח  ,לסילוק פסולת גזם וגושית מורשה כדין

 
אשר לשם הפעלתן יוקצו ע"י  ,מנוףמשאית ווף וטיפול בפסולת גזם וגושית באמצעות הקבלן יבצע איס 3.3.

 .ופועלהקבלן נהג 
 
ה ובכפוף להוראות המכרז ועל שעות והסדרי פינוי סילוק פסולת גזם וגושית יקבעו בתיאום עם המועצ3.4.

 כנית עבודה אשר תוצג לקבלןפי ת
 

פינוי בכל שבוע  יוםבהתאם לתוכנית עבודה, ובתדירות של איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית תיעשה  3.5
במספר ההובלות היומי, עד לסיום במלואו, ללא תלות  הישובכך, בכל יום פינוי יפונה  ראשון(–ימי א )

  בממוצע. 2-ת היומי הינו כההובלוכנית העבודה. יובהר, בהקשר זה כי מספר ת
 

, עלות העבודה  המועצה רשאית לדרוש פינויים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתנים
 .המחיר המוסכם בחוזהתהיה לפי 

 
 פסולת מסוג פסולת בניין יובהר כי ייתכן ותיכלל בתוך הפסולת גזם וגושית 3.6
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 אגרות והיטלי הטמנה . 3
 
א הקבלן יישא בכלל עלויות דמי טיפול ו/או כניסה לאתר טיפול בפסולת )פסולת הגזם והגושית על  .3.3 

אל כל אתר לטיפול בפסולת ו/או כל אתר המאושר ע"י המשרד שיפוט המועצה אתפונה משטח ש סוגיה
להגנת הסביבה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם דרישתה של המועצה, יהא על הקבלן לדאוג להצגת קבלות 

 .וחשבוניות על ביצוע תשלום סכום אגרות ההטמנה
 
 
 
 ידי הקבלן - אופן ביצוע פינוי פסולת על 4
 
 

השיפוט של המועצה וכל  הקבלן יבצע עבודות איסוף ופינוי פסולת באמצעות משאיות מנוף מכל שטחי  2.4
הרחובות, המדרכות, הרחבות, השבילים והפארקים וכיו"ב בתחום שיפוט המועצה וזאת בהתאם לתוכנית  

כאמור ולמען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה לשנות  .העבודה שתימסר לקבלן ע"י המנהל
כניות העבודה המנויות לעיל,  ת  בכל עת ולכל תקופת ההתקשרות את )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן,

 .ללא תשלום נוסף, וכי לקבלן לא תהא כל טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב
 

שעות וסדרי פינוי הפסולת יקבעו בתיאום עם המועצה ובכפוף להוראות חוזה זה ובהתאם לתוכניות  3.4 .
 ידי המועצה -אשר יועברו לקבלן מעת לעת על

 
כנית הפינויים לאותו יום ביום אשר קדם ליום נפל על יום חג, ייבצע הקבלן את תהפינוי  במידה ויום 4.4 .

כנית הפינויים ביום שלאחריו, והכל ליום שני של חג ייבצע הקבלן את תהחג. במידה ויום הפינוי נקבע 
בקשר לפינויים  פי שיקול דעתה הבלעדי, -כנית העבודה כאמור עלפוף לזכותה של המועצה לשנות את תבכ

 . נוספים ותגבורים לחגים
 

במקרים חריגים ו/או במקרי עומס יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה    5.4
מועצה, ממלא מקומו ו/או מי מנהל התברואה של הוכן בימי מנוחה וחגים, וזאת בהתאם לאישור של 

  .ידם-שהוסמך על
 

דיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לגרום לרעש בעת ביצוע העבודות ולפנות הקבלן מתחייב לנהוג בא 4.6
 הכל בתיאום עם המנהל, וכקבוע בחוזה השירותים בימי ראשון בכל שבוע בצהרים  את הפסולת בין השעות

 
כל דין לו כל  פי- הקבלן מתחייב לפנות ולשנע את הפסולת לאתר לטיפול בפסולת מורשה על 10.4 .

 התאם לסוג הפסולת המפונהב והתקיפים  נדרשיםהרישיונות ה
 
 

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המועצה ו/או לגופו ו/או   11.4 .)
לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדי המועצה ותושבי המועצה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל 

שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב של הקבלן, עובדיו, 
 12.4 .לפצות ולשפות את המועצה בגובה כל סכום שתחויב המועצה לשלם בגין הנזקים המפורטים

 
הקבלן מתחייב לפצות את המועצה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות נזקי   

מיום ההוצאה בפועל  1961- וף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"ההקבלן בציר
 . ועד ליום התשלום למועצה

 
  28קיבולת מינימאלית של של מנוף לפינוי פסולת משאית ו :על הקבלן להחזיק לצורך ביצוע העבודות 3.7 .
  .קו"ב

 
ב תקין, ובמקרה של קלקול בם על הקבלן הקבלן מתחייב להחזיק את כלי הרכב ו/או הציוד במצ3.9 .

להעמיד כלי רכב ו/או ציוד אחר מהסוג האמור לעיל על חשבונו ואחריותו תוך שעתיים לכל היותר מרגע 
 מגילוי התקלה ו/או הדיווח על התקלה

. 
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 המכרז  להגשת ומסמכים  אישורים .  4

 דין -עורך   בחתימת למקור   נאמן העתק   או  מקור – בתוקף  ומסמכים  אישורים  להצעתו  יצרף   המציע

 –  להלן  כמפורט

 ראשי  כקבלן מוכח ניסיון בעל  המציע  היות  בדבר , המכרז למסמכי  1'א  נספח  בנוסח תצהיר .  1.4

 להגשת  האחרון למועד ד וע שניםה  במהלך וגושית   גזם  פסולת ופינוי   בטיפול שירותים בביצוע 

 ד "עו  ידי  על   ומאומת המציע  מטעם החתימה  מורשה ידי  על   חתום,  לעיל   כאמור, למכרז  הצעות

 . מטעמו

 . בלבד  במקור  - למכרז'  א  כנספח המצורף לנוסח בהתאם ,  הצעה  להגשת  בנקאית  ערבות .  2.4

 גופים   עסקאות  חוק פי -על  ורשומות חשבונות פנקסי  ניהול  על ההצעה  הגשת ליום  תקף אישור .  3.4

 הגשת ליום  תקף   אישור,  1976- ו "תשל ) מס  חובת   ותשלום חשבונות ניהול  אכיפת (  ציבוריים 

 . מוסף  ערך מס  לצרכי   מורשה  עוסק   המציע היות על   ואישור  במקור מס ניכוי על ההצעה

 .  המציע  שם  על   תקף   עסק רישיון  צילום .  4.4

 של  לשכירתם תקפים  הסכמים  או/ו  רכב רישיונות  של" למקור נאמן"   ד" עו י "ע  מאושר  העתק.  5.4

 . המציע  של   בחזקתו  או/ו  בבעלותו  הנמצאים  הרכב  כלי

 כל  של   בתוקף מוביל  ומרישיון וביטוח צד ג'    הרכבים של החובה  מביטוח  העתק  המציע יצרף, כן כמו

  חתום, הרכב  כלי רשימת   – במלואו  המכרז  למסמכי ' ב  נספח את  גם  המציע  ימלא   כך לצורך   . הרכבים

 . מטעמו ד "עו   ידי על   ומאושר מטעמו החתימה מורשה  ידי על 

 התאגיד  רישום  תעודת  של "  למקור   נאמן" ד "עו   י"ע  מאושר  העתק  –  תאגיד שהוא למציע .  6.4

 לפני  ימים 30 לעד  נכון התאגיד רישום על השותפויות  רשם או  החברות מרשם מעודכן  ותדפיס

 . התאגיד  של  והמנהלים   המניות בעלי   מפורטים בו ,  למכרז  ההצעה  הגשת

 הרשומים  מנהליו , בתאגיד   המניות בעלי  זהות  על   התאגיד של דין - עורך  אישור  לצרף יש   כן כמו

 ידי -על   נחתמה ההצעה כי ואישור   התאגיד בשם לחתום   המוסמכים זהות וכן,  בפועל  ומנהליו 

 . החתימה מורשה

 . זהות  תעודת  צילום  –  יחיד  שהוא למציע 

  ומאומת   המציע י "ע  חתום ,  1976-ו" השתל,ציבוריים  גופים  עסקאות  בתנאי  עמידה בדבר  תצהיר .  7.4

 . המכרז למסמכי '  ג  כנספח המצורף  ובנוסח , כדין

 . למכרז'  ד  כנספח  המצורף בנוסח ד" עו י "ע  ומאושרת   חתומה המציע  הצהרת.  8.4

 . למכרז ' ה כנספח מצורפת המציע  ידי על   ומאושרת חתומה  המחיר  הצעת .  9.4

 .המכרז  רכישת   על קבלה   בצירוף  המכרז רכישת  על  אישור .  10.4

 . כאלה  הוצאו   שאכן ככל , המוצעה  ידי  על   שהוצאו הבהרות  מסמכי.  11.4

 .המכרז מסמכי יתר וכל  המציע  של  הצעתו  עם   יחד כאמור  יצורפו  המסמכים  או / ו האישורים  כל

 חלקם  או   כולם כאמור  המסמכים  ללא   תוגש אשר  הצעה לפסול  רשאית   תהא המכרזים  ועדת 
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 לאישיות  להתייחס  חייבים , לעיל   כאמור  להצעתו  לצרף   המציע נדרש  אשר  והמסמכים  האישורים  כל

 אשר  מסמכים  או אישורים  לקבל  לא  רשאית תהא המועצה, ההצעה את  מגישה אשר המשפטית

 . אחרת  משפטית  לאישיות  מתייחסים

 המועצה   ידי -על התבצעו  אשר   והשינויים התוספות , המסמכים , האישורים כל וכן , המכרז חוברת 

 ו. הצעת  במסגרת  ויצורפו  הגשתם  טרם המציע ידי-על   ייחתמו  ההבהרות  ופרוטוקולי 

 

 

 

 

 

 

 . מ "מע כולל לא   לחודש  וגושית  גזם  פסולת  ופינוי לאיסוף  מחיר הצעת .  5

 של  המרבי  המחיר  מצוין  המכרז למסמכי ' ה כנספח המצורף  המכרז  של  המחירים  הצעת בטופס.  1.5

 המכרז מסמכי  פי  על   הנדרש כל על  וגושית   גזם  פסולת ופינוי איסוף  עבודות לביצוע   המועצה

 . ( המועצה שיפוט שטח מכלל  ופינוי איסוף   לחודש  וזאת ,מ "מע כולל לא  והחוזה

 . ל"הנ למחיר  ביחס   ההנחה שיעור  את  לנקוב  נדרש המציע .  2.5

 הצעתו  אז , שלילית  בהנחה  או ל "הנ למחיר   ביחס  הנחה ינקוב  לא  אשר   מציע

 . תיפסל 

 . הקבלן  על במלואן  תחולנה השינוע  עלויות  כל.  3.5

  מכלל  תפונה אשר, והגושית הגזם  הפסולת  של   באגרות דמי טיפול/ כניסה יישא הקבלן כן  כמו.  4.5

 . חלופי  פסולת  אתר  כל  אל   או/ו  גזם  לקיצוץ  תחנה או/ו  המעבר  תחנת אל   המועצה שיפוט שטח

 שיפוט   משטח  תפונה אשר  והגושית  הגזם  פסולת  של   אגרות הכניסה   בסכום יישא  הקבלן .  5.5

 להצגת  ובכפוף ,  לעיל   להוראות  בהתאם,  חלופי  פסולת  אתר כל  אל  או   המעבר תחנת אל  המועצה

 .  דמי הכניסה   סכום תשלום  ביצוע   על וחשבונית   קבלות
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 . ערבות6

 

 

 חתומה, אוטונומית, לטובת המועצה, כאמור לעיל המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית  6.1 

 בהתאם לנוסח המפורט בנספח א' למסמכי המכרז. 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן   6.2

 והמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת המועצה.  במידה

 מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות הערבות להצעה תחולט, בכל  6.3 

 במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא 

 יפגע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר 

 .ידו עקב אי קיום ההצעה- יגרמו למועצה על

 הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז.  6.4

 לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה למתן שירותים עם המועצה המצורף  6.5

 לנוסח המפורט בנספח א' לחוזה  ערבות ביצוע בהתאםלמכרז ולאחר שיפקיד בידי המועצה 

 טוחים כנדרש ובנוסחהשירותים, אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת בי

 המפורט בנספח ב' לחוזה למתן שירותים וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס המצורף 

 ידי הבנק -כנספח ג' לחוזה חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר על 

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

 חשבון המציע. יהיו על   -כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות 6.6
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 המכרז למסמכי' ד נספח
 מציע  הצהרת

 
 נקבה לשון גם משמעה זכר ולשון, ולהיפך רבים לשון  גם משמעה יחיד לשון

 , מצהיר_______________   כתובת. ___________ פ .ח/ז. ת_____________  מ"הח אני
 : כדלקמן זה ומתחייב מסכים

 
 ההוראות: דהיינו, שבנדון המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי  כי בזאת מצהיר הנני. 1

 והדרישות התנאים כל  את הבנתי וכי הזוכה עם שייחתם ההסכם ונוסח למשתתפים
 על  להשפיע העשוי דבר  כל ושקלתי בדקתי וכי, זה במכרז המשתתפים מאת הנדרשים

 . ורווחיותה הצעתי כדאיות לרבות, הצעתי מחיר קביעת
 
 : ומתחייב מסכים מצהיר הנני. 2

 .בהתאם הצעתי את והגשתי המכרז במסמכי האמור  כל את הבנתי כי
 . המכרז במסמכי האמור לכל מסכים הנני כי
 וכי  המכרז שבמסמכי  הדרישות  כל על עונה הצעתי כי, המכרז תנאי בכל עומד הנני כי

 תהיה המכרז בתנאי עומד אינני כי ההסכם תקופת במהלך וימצא במכרז ואזכה היה
 .מיע ההתקשרות את לבטל המועצה רשאית

 . המכרז במסמכי המפורטות ההוראות כל אחר למלא
 .אחרים משתתפים עם תיאום ללא או/ו קשר ללא מוגשת הצעתי כי
 

 'ה בנספח המצורפת הצעתי להלן, המכרז נשוא העבודות לביצוע בתמורה 1.3
 . המכרז למסמכי

 
 ערבות לרבות למשתתפים בהוראות המפורטים המסמכים את להצעתי מצרף הנני 2.3

 . הצעתי  קיום להבטחת המכרז  במסמכי כמפורט אוטונומית  בנקאית
 

 90 למשך וצרופותיה נספחיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש ההצעה 3.3
 לדרוש רשאית תהיה  המועצה. למכרז ההצעות להגשת הקבוע האחרון מהמועד יום

 נוספים  יום 90 למשך הערבות תוקף את להאריך, בחירתה לפי ממני  או מהבנק
 אלה  משפטיים הליכים לתום עד, המכרז בעניין משפטיים הליכים שיינקטו ובמידה

 ,למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר ימים 180 תום עד או יום 30 ובתוספת
 כהארכת  משמעה  המכרז ערבות תוקף  הארכת כי, יובהר. ניהםמב המאוחר לפי

 מהצעתו בו שחזר כמי  אחשב, הערבות תוקף  להארכת ואסרב במידה. ההצעה תוקף
 בהצעת  ולבחור המכרז בהליך להמשיך, ערבות את לחלט רשאית תהיה והמועצה

 אם  אף  וזאת, כאמור הערבות תוקף להארכת לבקשתה הסכים אשר אחר מציע
 . עדיפה הצעה הייתה, כאמור הוארכה לא שערבותה ההצעה

 
 חתומים ועותקים הנדרשים המסמכים כל את אמציא כי ומסכים מצהיר הנני. 4

 זכייתי  על לי שייוודע מיום ימים 7 בתוך, המועצה דרישת י" עפ מההסכם נוספים
 .חלקו או כולו, במכרז

 
 תהא  המועצה כי מסכים אני בהתחייבויותיי אעמוד לא כלשהי ומסיבה היה כי מצהיר הנני

 או /ו הודעה כל לי ליתן מבלי וזאת, ידי על לה שנמסרה הבנקאית הערבות את לחלט רשאית
 עמידתי מאי כתוצאה למועצה נגרם אשר  כיס חיסרון או נזק כל להוכיח או/ו מראש התראה

 .וההסכם המכרז בתנאי
 

 : החתום על באתי ולראיה
 __________________________ _____________ ___________ 

 המציע כתובת' מס./פ.ח המציע חתימת 
 
 

 חתמו_____   ביום כי בזאת מאשר") המציע: " להלן_____________ ( של  ד"עו__________  מ"הח אני
 ההחלטות  כל  התקבלו המציע אצל כי, המציע בשם__________ , _________ ,   ה"ה זו הצהרה על בפני
 זו  הצהרה על המציע לחתימת דין כל פי ועל המציע של ההתאגדות מסמכי  פי על הדרושים האישורים וכל
 .המציע את מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי

 
 
 

 ________________ 
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 המכרז למסמכי' ה נספח
 

 המחיר הצעת
 
 : כמויות בדבר נתונים אומדן. 1

 . תושבים 4,200 על נאמד המכרז פרסום ליום נכון מקומית מזרעה במועצה התושבים מספר
 . לחודש טון 80 -כ היא המועצה שיפוט משטח המפונה והגושית הגזם הפסולת כמות

 בנתונים שגיאות או/ו סתירות נתגלו אם  בין. בלבד והערכה  אומדן  הם דלעיל הנתונים כי בזאת  מובהר
 ,הכוללת לתמורה מעבר נוסף תשלום לכל זכאי יהא לא המציע שהקבלן הרי, לאו אם ובין אילו

 .להלן  המחיר בהצעת המפורטת
 
 כולל), השיפוט  שטח מכלל גושית או /ו  גזם מסוג פסולת לפינוי  חודשים( 12שנתית ) מחיר  הצעת.  2

במלים מאתים שמונים אלף לא – 280,000-המרבי יהא המחיר -מ"מע כולל לא( אגרת דמי טיפול/ כניסה
 כולל מע"מ.

 
 

 %  -ב___________ ( )הוא זה מרביה למחיר המציע הקבלן ידי-על יינתן אשר ההנחה שיעור
 ). אחוזים

 
 . תיפסל הצעתו אז, שלילית הנחה או  ל" הנ למחיר ביחס הנחה ינקוב לא אשר מציע
 . זה לעניין  הנחה מהווה  אינה %0 של בשיעור הנחה

 
 .המכרז  להוראות  בכפוף , הקבלן על במלואן  תחולנה השינוע עלויות כל

 
 כל את וכולל סופי מחיר מהווה, המכרז נשוא העבודות כל ביצוע עבור ל "הנ המחיר כי, ומודגש מובהר

 וחוזה  המכרז תנאי פי-על , בביצוען הכרוכות שהוא ומין סוג מכל, כלליות ובין מיוחדות בין ההוצאות
 זכויות, עובדים תשלומי לרבות, ל" הנ להתחייבויותיו מלא כיסוי  ומהווה, ונספחיהם השירותים
 ,לאומי ביטוח, מיסים, ערבויות, ביטוחים, ציוד, ייעודיים רכב כלי העמדת, בלו, סולר, דלק, סוציאליות

 תקופות  לרבות השירותים חוזה תקופת כל לאורך בערכם, וסוג מין מכל אחרת הוצאה וכל קבלני רווח
 . בזאת וכיוצא הארכה

 
 ,הקבלן חשבון על תעשה, בה הפסולת לריקון חלופי פסולת לאתר או/ו המעבר לתחנת השינוע עלויות כל

 .השירותים בחוזה כמפורט והכל
 

 או אל המועצה שיפוט משטח תפונה אשר הפסולת של הכניסה /טיפול אגרות בעלויות יישא הקבלן כן כמו
 .מורשה חלופי פסולת אתר כל אל

 
 מסמכי  כל  את ולמד קרא שהוא ואישור כהצהרה כמוהם במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת. 3

 , הנתונים כל  את בחן הוא וכי לו וברורים ידועים ונספחיו השירותים למתן וחוזה המכרז פרטי כל, המכרז
 העבודות  לביצוע הנדרשים העובדים מספר,  העבודות לביצוע הנדרש הציוד, העבודות ביצוע אופן לרבות

 .השירותים וחוזה המכרז נשוא העבודות של ומלא מושלם ביצוע  לצורך אחר נתון או/ו עלות וכל
 

 .  הצעתו הגשת לצורך לו  הדרושים והמידע הנתונים כל את קיבל הוא כי מצהיר המציע
 .ובשלמותם מלואם העבודות לביצוע והניסיון הידע, הכישורים כל בעל והוא

 
 המכרז  למסמכי בנוגע ב"וכיו ידיעה חוסר או/ו הבנה אי או/ו הסתייגות או /ו טענה כל כי מצהיר המציע
 - על  יועלו אשר, בהם המופיע נתון כל לרבות, נספחיהם  על השירותים וחוזה

 .יתקבלו לא, במכרז ההצעות הגשת לאחר המציע ידי
 
 
 

 _________________.  תאגיד' מס./ז .ת./פ. ח./צ.ח: ________________, המציע שם
 . _________________. ז. ת: ___________________, המציע בשם לחתום המוסמך

 : ______________. תאריך: _____________________, המציע של וחותמת חתימה
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 שירותים  חוזה 
 

 ' _____ מס
 
 

 _______________ הקבלן שם
 : _______________ החוזה תאריך
 ______________ חתימה מורשי/המציע חתימת

 
 
 
 

 שירותים למתן חוזה
 

 2021 שנת_____________  לחודש_____________  ביום ונחתם שנערך
 – בין

 
 מזרעה מקומית מועצה

 : __________ פקס': ____________, טל
 ) המועצה – להלן(

 אחד מצד
 

 – לבין
 _________________  תאגיד' מס./ז.ת./פ. ח./צ.ח__________________________; 

 _________  מיקוד __________  עיר. ________) ד.ת' _______ (מס _______  רחוב
 : ______________ פקס ': _______________טל

 ) הקבלן  – להלן(
 
 

 שני מצד
 גזם  פסולת ופינוי איסוף שירותי לביצוע___ 5/2022___ שמספרו פומבי מכרז פרסמה והמועצה: הואיל

 :להלן( המכרז במסמכי בהרחבה כמפורט, מזרעה המקומית  המועצה שיפוט בתחום וגושית
 . "העבודות " או/ו " השירותים"

 ראש בפני המליצה_______________  מיום בישיבתה המועצה של המכרזים וועדת: והואיל
 וראש השירותים לביצוע בהסכם עמו להתקשר והמליצה הקבלן של הצעתו על המועצה
 הסכימה  שהמועצה כך, ההצעה את אישרה________________  מיום בהחלטתה המועצה

 לתנאים ובכפוף בהצעתו המפורט המחיר תמורת, השירותים לביצוע הקבלן עם להתקשר
 . להלן זה בהסכם המפורטים

 
 , המועצה של רצונה לשביעות העבודות  את לבצע מוכן והוא, בו וזכה במכרז השתתף והקבלן: והואיל

 ; בהצעתו כמפורט המחיר  ולפי להלן המתוארת במתכונת
 

 השירות את לבצע וביכולתו, האדם וכוח האמצעים, הכישורים בעל הוא כי מצהיר והקבלן: והואיל
 ;זה הסכם להוראות בכפוף הכל, הנדרש

 
 הצדדי בין  והותנה הוסכם, הוצהר  לפיכך

 
 
 מהות עבודות . 3
 
 

 : פי המכרז תתבצע כדלקמן -מובהר ומודגש בזאת כי ביצוע העבודות על 1.3 :
 
 

מנוף, מכלל שטח   משאיתהגזם והגושית שתיאסף על ידי הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל פסולת 
. יצוין, כי  שיפוט המועצה לאתר מאושר, הכל בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

יחד עם זאת, אין בנתון זה בכדי לחייב את המועצה, בתי עסק.  65-בתי אב ו 650,3 -היום ברחבי המועצה כ 
 .לוולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין היקפים א
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 הוראות האיסוף והטיפול בפסולת גזם וגושית . 2.3
 

א הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפסולת הגזם והגושית מכלל שטח שיפוט המועצה ומכלל  2.3.1 :
 .מותם וסוגם יכול להשתנות מעת לעתמצבורי הפסולת המצויים בשטח שיפוט המועצה אשר כ

 
 טון80-מוערכת כ  חודשיתכמות 

 
יום למועצה הסכם חתום ובתוקף עם מפעיל אתר  15כתנאי לתחילת העבודות, יציג הקבלן הזוכה בתוך 

 לקליטת הפסולת המפונה משטח שיפוט המועצה על ידי המציע  ,לסילוק פסולת גזם וגושית מורשה כדין
 

קב, המכוסים  28בנפח של  במשאית ב הקבלן מתחייב כי הובלת פסולת גזם וגושית ותוצריה תעשה 2.3.2 .
 היטב, באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של הפסולת במהלך הנסיעה 

 
אשר לשם הפעלתן יוקצו   ,מנוףו משאיתהקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת גזם וגושית באמצעות ג 2.3.3 .

 ,נהג ופועלהקבלן ע"י 
 

ד שעות והסדרי פינוי סילוק פסולת גזם וגושית יקבעו בתיאום עם המועצה ובכפוף להוראות המכרז  2.3.4 .
 ועל פי תוכנית עבודה אשר תוצג לקבלן 

 
פינוי בכל  יוםגזם וגושית תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה, ובתדירות של ה איסוף ופינוי פסולת 2.3.5 .
במלואו, ללא תלות במספר ההובלות היומי, עד  הישוב , בכל יום פינוי יפונה כך ראשון(–ימי א שבוע )

   בממוצע. 2-לסיום תוכנית העבודה. יובהר, בהקשר זה כי מספר ההובלות היומי הינו כ
 

, עלות העבודה  המועצה רשאית לדרוש פינויים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתנים
 במכרז.תהיה לפי מחיר הזכיה 

 
 ו יובהר כי ייתכן ותיכלל בתוך הפסולת גזם וגושית פסולת מסוג פסולת בניין2.3.6 .

 
 

 הטמנה והיטלי אגרות
 
 והגושית הגזם פסולת של)  בפסולת טיפול לאתר כניסה או/ו טיפול דמי עלויות  בכלל יישא הקבלן א.3.3 7.

 המשרד י"ע המאושר אתר כל או/ו בפסולת לטיפול אתר כל אאל המועצה שיפוט משטח שתפונה סוגיה על
 קבלות להצגת לדאוג הקבלן על יהא, המועצה של דרישתה עם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי, הסביבה להגנת

 .ההטמנה אגרות סכום תשלום ביצוע על וחשבוניות
 
 
 
 הקבלן  ידי- על פסולת פינוי ביצוע אופן  4
 
 

  וכל המועצה של השיפוט שטחי מכל מנוף משאיות באמצעות פסולת ופינוי  איסוף עבודות יבצע הקבלן 1.4
  לתוכנית בהתאם וזאת המועצה שיפוט בתחום ב"וכיו והפארקים השבילים, הרחבות, המדרכות, הרחובות
 לשנות המועצה של הבלעדי דעתה בשיקול, ספק הסר ולמען כאמור. המנהל י"ע לקבלן שתימסר העבודה

,  לעיל המנויות העבודה כניותת  את ההתקשרות תקופת ולכל עת בכל) לתקן או/ו להוסיף או/ו להפחית(
 .בכתב ייעשה השינוי. בעניין זכות או/ו טענה כל תהא לא לקבלן וכי, נוסף תשלום ללא

 
 לתוכניות ובהתאם זה חוזה להוראות ובכפוף המועצה עם בתיאום יקבעו הפסולת פינוי וסדרי שעות2.4

 המועצה  ידי-על לעת מעת לקבלן יועברו אשר
 

 ליום קדם אשר ביום יום לאותו  הפינויים  כניתת את הקבלן ייבצע, חג יום על נפל הפינוי ויום במידה 3.4
 והכל, שלאחריו ביום הפינויים כניתת את הקבלן ייבצע חג של שני ליום נקבע הפינוי ויום במידה. החג

  לפינויים בקשר, הבלעדי  דעתה שיקול פי-על כאמור העבודה כניתת  את לשנות המועצה של לזכותה בכפוף
 . לחגים ותגבורים נוספים

 
 וכן העבודה לשעות מעבר או/ו מחוץ עבודות ביצוע לקבלן יתאפשר עומס במקרי או/ו  חריגים במקרים 4.4

 מי או/ו מקומו ממלא, המועצה  של התברואה מנהל של לאישור בהתאם וזאת, וחגים מנוחה בימי
 .  ידם-על שהוסמך

 
 ולפנות העבודות ביצוע בעת לרעש לגרום לא,  התושבים כלפי ובהגינות באדיבות לנהוג מתחייב הקבלן 5.4
,  המנהל עם בתיאום הכל שבוע בכל ראשון  בימי בצהרים 00:16 -ל בבוקר  00:06 השעות בין הפסולת את

 השירותים  בחוזה וכקבוע
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  הרישיונות כל לו דין כל פי-על מורשה בפסולת לטיפול לאתר הפסולת את ולשנע לפנות מתחייב הקבלן 6.4
 המפונה  הפסולת לסוג בהתאם(והתקיפים  הנדרשים

 
 

 או/ו לגופו או/ו המועצה לרכוש שייגרמו ואובדן נזק כל בגין האחריות  את עצמו על מקבל הקבלן 7.4
 מחדל או/ו מעשה עקב אורח עוברי או/ו המועצה ותושבי המועצה עובדי לרבות, אחר אדם כל של לרכושו

 מתחייב הוא וכן, זה חוזה ביצוע כדי תוך מטעמו  או מכוחו שבא מי כל  או שליחיו, עובדיו, הקבלן של
 האלו.  הנזקים בגין לשלם המועצה שתחויב סכום כל בגובה המועצה את ולשפות לפצות

 
 : העבודות  ביצוע לצורך להחזיק הקבלן  על 8.4

 .ב"קו 28 של מינימאלית קיבולת בעלות פסולת לפינוי מנוףמשאית ו
 

 הקבלן על בם קלקול של ובמקרה, תקין במצב הציוד או/ו הרכב כלי את  להחזיק מתחייב קבלןה 8.5
 מרגע היותר לכל שעתיים תוך ואחריותו חשבונו על לעיל האמור מהסוג אחר ציוד או/ו רכב כלי להעמיד

 . התקלה  על הדיווח או/ו  התקלה מגילוי
. 
 החוזה  תקופת . 5
 
 

 מיום החל לשנה עם אופציה הארכה לשנה נוספת הינה זה חוזה פי- על ההתקשרות תקופת 5.1
 _____________      ביום וכלה______________ 

 
 של המועצה  הבלעדי דעתה שיקול לפי בלבד למועצה המוענקת זכות הינה החוזה להארכת האופציה5.2

 
 מיום  יום( 15( עשר חמישה תוך למזמין הקבלן ימציא, החוזה להארכת כאמור הודעה המועצה מסרה 5.3

 המוארכת לתקופה יחולו אשר החוזה לתקופת בקשר הנזכרים המסמכים כל את, המועצה הודעת
 .בהתאמה

 
 דעתה  שיקול לפי, סיבה ומכל עת בכל המועצה רשאית המוארכת והתקופה החוזה תקופת במהלך 5.4

 לא לקבלן . יום( 60( ששים בת  מוקדמת בהודעה זה חוזה פי-על ההתקשרות את להפסיק, הבלעדי
 העבודות בגין לו המגיעה התמורה את  לקבל זכותו למעט אחרת כספית טענה או/ו תביעה כל תהיה

 . זה חוזה להוראות ובכפוף, כאמור התקשרות הפסקת  למועד עד  בפועל ידו- על שניתנו
 
 
 
 
 תמורה  6
 
 

 להצעת  בהתאם לקבלן  המועצה תשלם זה חוזה הוראות כלל ולמילוי העבודות כל לביצוע בתמורה 6.1
 

 "מ. כולל מע_______       לא __בשקלים החודשי הסך את, המכרז למסמכי' ה בנספח הקבלן של המחיר
 

 הוזמנו אשר  לעבודות ובהתאם בפועל הקבלן שביצע העבודות בגין תהא התמורה ספק הסר למען 6.2
 . ידו על בוצעו לא או/ו הוזמנו שלא עבודות בעבור סכום כל ישולם לא  לקבלן; המועצה  ידי-על בפועל

 . מהקבלן למועצה מגיע או/ ו יגיע אשר  סכום כל יקוזז או/ ו יופחת או/ו ינוכה מהתמורה
 

 העבודות ביצוע  עבור, עותקים בשני חשבון, חודש  בכל 10 החמישי עד המפקח לאישור יגיש הקבלן 6.3
 .בגינן לתמורה זכאי הוא כי טוען הקבלן אשר, לו שקדם בחודש

 
)  טון( לכמויות ביחס) בפסולת השונים  הפסולת מאתרי מפורט חודשי  ח"דו הקבלן יצרף לחשבון 6.4

 שקילה תעודות של העתקים בצירוף, בפסולת לטיפול לאתר השיפוט מתחום ידו על שהועברו הפסולת
 .מועברת פסולת טון וכמויות מועדים, השאר בין, הכולל

 
 לטיפול  לאתר ידו על שהועברה הפסולת לסוג ביחס פירוט, השאר בין,  יכלול כאמור הריכוז ח"דו 6.5

 . דמי הטיפול /כניסה  ותעריף בפסולת
 הכניסה אגרת עבור הקבלן נשא בהן התשלומים בגין קבלות  מעמד באותו למועצה הקבלן יעביר, כן כמו

 
. הקבלן  ידי-על החשבון הגשת מיום ימים 7 שבעה תוך החשבון את יבדוק מנהל מחלקת תברואה  6.6

 לאישור.  למנהל ויעבירו החודשי השירות איכות בקרת  ח"דו ואת השגותיו את לחשבון יצרף המנהל 
 לאשר  יסרב או חלקי או מלא באופן החשבון את לאשר דעתו לשיקול  בהתאם יחליט המנהל 

 הנדרשים ניכוי או/ו קיזוז או/ו בהפחתה החודשי השירות בקרת ח" דו לחשבון ויצרף, החשבון את
 המחויבים ניכויים עקב או/ו נזקים גרימת או/ו עבודות ביצוע אי או/ו לקוי ביצוע עקב הקבלן מחשבון

 . לגזברות ויעבירו, חוק פי- על
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 או/ו לקיזוז המפורטים הסכומים בניכוי, שאושר  הסכום את חשבון כל כנגד לקבלן תשלם הגזברות  6.7

 ימים וחמישה ארבעים בתוך חוק פי- על  הנדרשים או המנהל ידי-על שפורטו כפי הפחתה או/ו ניכוי
 .( 45+ שוטף) החשבון אושר בו החודש מתום

 
 . כלשהם בהפרשים יישא ולא פיגור  יהווה לא, התשלום ממועד יום 14 עד של איחור כי, יובהר 6.8

  ולמועדיהם  לקבלן ששולמו לתשלומים  הנוגע בכל, לכאורה, כראיה ישמשו וחשבונותיה המועצה ספרי 9.12
 . חשבונותיו הגשת ולמועד

 
 
 
 בנק חשבון  ופרטי ספרים ניהול 3
 

 לפי  תקפה" מורשה עוסק" תעודת ברשותו  יהא החוזה תקופת כל לאורך כי ומתחייב מצהיר הקבלן 1.13
 . 1976-ו"תשל, מוסף ערך מס חוק
 זה חוזה תקופת כל במסגרת ויפעל פועל הוא וכי כדין ספרים וינהל מנהל הוא כי מצהיר הקבלן 2.13

 .ובכלל המס שלטונות כלפי דין כל פי-על כנדרש
 

 הקבלן ימציא, קלנדארית שנה בכל ינואר לחודש 1 לראשון ובסמוך זה  חוזה על החתימה במעמד 3.13
 . זה חוזה  פי- על התמורה תשלום לביצוע  כתנאי  וזאת, במקור מס ניכוי על  המס רשויות אישור למועצה

 
 'ג כנספח במצורף הטופס גבי על בנק חשבון פרטי עדכון טופס למועצה הקבלן ימציא החתימה במעמד 4.13

 חתימת  ובצירוף דין-עורך  ידי-על החתימה אימות בצירוף הקבלן ידי-על חתום יהא הטופס. זה לחוזה
 חוזה  פי-על התמורה תשלום לביצוע תנאי מהווה בנק חשבון פרטי טופס העברת; בבנק החתימה מורשי

 
 
 ביצוע  ערבות 7
 

 7 בתוך המועצה בידי הקבלן יפקיד, זה חוזה פי-על  הקבלן של התחייבויותיו וקיום ביצוע להבטחת 7.1
 צמודה,  בנקאית ערבות, זה הסכם על  החתימה מועד ובטרם  במכרז זכייתו  על ההודעה ממועד ימים

 סך על), ביצוע ערבות – להלן' (א כנספח המצורף בנוסח), בלבד חיובי( לצרכן המחירים למדד לעליית
 ₪.  שלושים ושתים אלף שבע מאות שישים ש"ח במילים( מ"מע כולל ₪  32,760₪

 
. זה חוזה על החתימה ממועד חודשים 12עשר של - שנים של לתקופה בתוקף תהא, הביצוע ערבות  7.2

 לתקופה  הביצוע הערבות של תוקפה את הקבלן יאריך הבנקאית הערבות מועד פקיעת טרם יום30 שלושים
 סיום למועד מעבר נוספים( ימים  120ועשרים ימים)  למאה בתוקף תהיה תמיד הביצוע שערבות כך, נוספת

 של  תוקפה את להאריך או/ו להאריך לדרוש המועצה של מזכותה גורע  איננו האמור; ההתקשרות
 אם ', א  כנספח הצורף הביצוע ערבות בנוסח וכמפורט כאמור  מטעמה להודעה  בהתאם הביצוע ערבות

 .הקבלן על חלה הארכה חובת כי
 

 אחרת  הוצאה וכל, תוקפה ובהארכת הביצוע ערבות בהמצאת הקשורות ההוצאות בכל יישא הקבלן 7.3
 .כך לשם הנדרשת

 
 לשביעות , חלקה או כולה הקבלנית העבודה את ביצע לא או, זה חוזה מתנאי תנאי הקבלן קיים אל 7.4

 הביצוע  ערבות את לחלט המועצה רשאית תהא, המנהל או/ו המועצה גזבר או/ו המועצה ראש רצון
 . כאמור הערבות סכום לגביית להתנגד יוכל שהקבלן מבלי, זה בסעיף כמשמעותה במלואה או בחלקה
 .הנמקה צורך בלא דרישה עם מיידית לממשה יהיה וניתן מותנית בלתי תהא הערבות

 
 זכות לקבלן שתהא מבלי, והמוחלט הגמור לקניינה ייהפך, המועצה ידי- על  שנגבה הערבות סכום 7.5

 שדבר ומבלי לכך בקשר שהוא וסוג מין  מכל בטענות, מטעמה מי כלפי או המועצה כלפי לבוא כלשהי
 . החוזה  הפרת בגין המועצה של מזכויותיה ייגרע זה

 
 להפחית או/ו ולקזז לקבלן התשלומים יתרת את תחתיה לעכב המועצה רשאית, הביצוע  לערבות בנוסף 7.6

 או/ו המועצה  כלפי הקבלן של התחייבויות או/ו נזקים לכיסוי סכום כל, התשלומים את לנכות או/ו
 . שלישי  צד כל כלפי

 
 
 ביטוחים  8
 

 יחולו  אשר  הביטוח הוראות, דין פי על או/ו  זה הסכם פי על הקבלן ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי 8.1
 בלתי חלק ומהווה', ב כנספח זה להסכם המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן הצדדים על

 .. הביטוח עריכת  אישור- 1'ב ונספח הימנו נפרד
 

 הקבלן כי בזאת ומודגש מובהר הביטוח פוליסת בהוראות לגרוע ומבלי זה בחוזה באמור לגרוע מבלי 8.2
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 כתוצאה שייגרם נזק לכל, שלישי  צד כל וכלפי שלוחיו כלפי, עובדיו כלפי, המועצה כלפי אחראי
 או /ו למועצה שייגרמו וסוג מין מכל הפסד או/ו נזק לכל וכן שלוחיו או/ ו הקבלן של מחדל או ממעשה

 או במישרין( העבודות מביצוע כתוצאה, רכוש לכל או/ו אדם לכל או/ו עימה הקשורות למערכות
 או/ו העבודות ביצוע מאי כתוצאה או/ו התחייבויותיו מהפרת כתוצאה או/ו מהן חלק או/ו) בעקיפין
 . הקבלן מטעם הבא מי כל או/ו שלוחיו או/ו הקבלן של ממחדלו כתוצאה או/ו ממעשהו כתוצאה

 
 משפט  הוצאות לרבות, לעיל כאמור לה ייגרם אשר נזק כל בגין המועצה את יפצה או/ו ישפה הקבלן  8.3

 .מכך כתוצאה לה נגרמה אשר אחרת הוצאה וכל ד"עו טרחת ושכר
 
 
 
 
 
 שונות 9
 

 סתירה או/ו המסמכים בהוראות או/ו הנספחים בהוראות או/ו החוזה בהוראות סתירה הקבלן גילה 9.1
 לקבל מנת-על  למנהל הקבלן יפנה, השונים המסמכים או/ו הנספחים להוראות החוזה הוראות בין

 . הקבלן את ויחייב ומוחלט סופי יהא המנהל ידי-על יינתן אשר הפירוש. הנכון הפירוש בדבר הנחיות
 

 הוא  כי ממנו להסיק ואין פירושו אין זה חוזה של כלשהי הוראה של הפרה על הצדדים אחד של ויתור 9.2
 .זה חוזה  של נוספת הפרה על יוותר

 
 כהתחייבות תחשב זה הסכם פי על התחייבות וכל הוראה כל כי בזאת ומצהירים מסכימים הצדדים 9.3

 לא מהן  להפרדה הניתנים חלקים או, התחייבות, הוראה כל לאכוף אפשרות והעדר, ונפרדת עצמאית
 או /ו  והוראה היה. ההתחייבויות או ההוראות שאר של האכיפה מאפשרות שהוא אופן בכל ייגרע

 מאפשרת אינה אשר מדי רחבה תחולה  כבעלות, כלשהי מסיבה, יחשבו זה בהסכם הכלולות הוראות
 בין, אכיפתן שיאפשר כך אותן מצמצם או המגביל באופן יפורשו אלו הוראות או/ו הוראה, אכיפתן

 . החל לדין בהתאם, היתר
 

 בקשר סכסוכים או/ו דעות חילוקי כל וכן, זה חוזה לפי הבלעדית השיפוט סמכות כי בזאת מוסכם 9.4
 .המשפט בתי בפני להכרעה יובאו, לכך בקשר תביעה וכל, ביטולו או/ו  ביצועו או/ו פירושו, זה לחוזה

 
 צד  ידי על שתישלח הודעה כל כי הצדדים על מוסכם. זה לחוזה ברישא כמפורט הן הצדדים כתובות 9.5

 ממועד שעות( 72( ושתים שבעים  השני הצד אצל התקבלה כאילו תיחשב רשום בדואר למשנהו
 . נשלחה בו ביום - בפקסימיליה נשלחה ואם מסירתה במועד - ביד נמסרה אם, המשלוח
 – החתום על הצדדים באו ולראיה

 
 
 

 מורשי חתימה מ.מ מזרעה      מזרעה   מקומית  מועצה הקבלן 
 ________________  – הקבלן  שם

 _________________  – תאגיד' מס./ז.ת./פ .ח./צ.ח
 –  זה חוזה על החותמים החתימה מורשי שמות

 
 . ________________ ז.ת__________________; 
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 לחוזה' א ספח                            
 

 בנקאית  ערבות כתב
 (עביצו ערבות)     

 
 
 

 לכבוד
 מזרעה מקומית מועצה

   המועצה – הלןל
 
 ., נ.ג.א

 _______________  מספר בנקאית ערבות: הנדון
 אנו) , הנערב – להלן. _______________ (צ.ח./ פ.ח./ז.ת' מס_____________  בקשת פי-על . 1

 מכרז  נשוא השירותים לחוזה הנערב של מחויבויותיו כל למילוי בקשר  חוזר בלתי באופן בזאת ערבים
 הפרשי וספת₪ בת  32,760וגושית   גזם פסולת ופינוי לאיסוף 5/2022מספר פומבי

 ידי -על שמתפרסם כפי), בלבד חיובי מדד של תוספת) (כללי ( לצרכן המחירים מדד עליית בגין הצמדה
 למכרז ההצעות הגשת ביום ידוע שהיה המדד בין) המדד – להלן( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 הערבות סכום – להלן( הערבות חילוט במועד ידוע שיהיה המדד לבין
 
 או אחת בפעם דלעיל 1 בסעיף המפורט הסכום של תשלומו  את נומאת לדרוש רשאים תהיו אתם. 2

 לא דרישותיכם שסך ובתנאי בלבד הערבות מסכום לחלק מתייחסת מהן  אחת שכל דרישות במספר
 .הערבות בסכום הכולל הסך על יעלה

 
 ימים ( 7(  שבעה תוך, לעיל 1 בסעיף המפורט לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו. 3

 ,  המועצה גזבר או/ו  המועצה ל"מנכ ידי - על חתומה אלינו שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת
 או כלשהו בתהליך דרישתכם את  לנמק או להוכיח  חובה כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת

 לחיוב בקשר במכרז לנערב לעמוד  שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון מבלי, כלשהו באופן
 .הנערב המציע מאת הערבות סכום את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי כלפיכם כלשהו

 
 .זה ערבות כתב לצרף עליכם לעיל כאמור לדרישתכם. 4
 
 ).כולל_______ ( ליום עד  בתוקפה תישאר זו ערבות. 5
 
 צדדי חד באופן המועצה גזבר או/ו המועצה ראש של בכתב בהודעה להארכה ניתן זו ערבות של תוקף. 6

 כל( נוספים  חודשים( 12( עשר- שנים של נוספות לתקופות, הנערב הסכמת בקבלת צורך בלא, לבנק
 . ל" הנ להארכה להתנגד אפשרות כל תהא לא ולנו, דלעיל 5 בסעיף הנקוב מהמועד) מהן אחת

 
 בסעיף  כנקוב הערבות של תוקפה תום מתאריך יאוחר לא להתקבל צריכה, זו ערבות  פי על דרישה כל. 7
 )הוארכה באם( הנוספת התקופה לאחר הערבות לתוקף האחרון  המועד חלוף לאחר או/ו  לעיל 5

 .דלעיל 6 בסעיף כאמור
 

 . ומבוטלת בטלה זו ערבותינו  תהיה, זה מועד לאחר
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי, אוטונומית הינה זו ערבות. 8
 שהיא  צורה בכל להעברה או להסבה או להמחאה ניתנת איננה זו ערבות. 9
. 
 

 , רב בכבוד
 ________________ 

 הבנק שם
 הסניף  וחותמת _______________________  ה"ה של אישית חותמת+  בחתימה חייב זה טופס
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 ביטוח  –נספח ב' לחוזה
 
 

 אחריות, שיפוי וביטוח 
 
באלה הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא .1

אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, למועצה ו/או לציודה, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות 
 לעובדי הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ו/או צוות השירותים מטעמו.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי, הקבלן ישפה  . 2
(ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם   3ויפצה את המועצה בתוך שלושה (

כפיצוי מוסכם, כל זאת מבלי שיהיה על המועצה להמציא לקבלן __________________זה, עד סך של 
כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על המועצה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, 

 תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.
על הקבלן תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, וכל  .3

רכושו של הצוות מטעמו של הקבלן למועצה, ו/או  נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או ל
לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו, ו/או לגופו  
ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או 

 וזה זה. התחייבויות הקבלן על פי ח 
 
 הוראות לעניין הסבת ההסכם 

 
 
הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו לרבות התמורה לה יהיה זכאי ו/או את חובותיו   

לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או 
, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של המועצה בכתב  שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה

ידי המועצה מצד  -ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על
 אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שליש. 

 
נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן 

פי החוזה, וקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי - והתחייבויותיו על מאחריותו
העבודות. היה ונתנה המועצה הסכמה לבקשת הקבלן להמחות את זכויותיו לצד ג' כאמור יהיו זכויות צד 

 ג' זכויות הקבלן לאחר ניכוי כל החיובים או הקנסות על פי הסכם זה.
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 לחוזהד נספח 

 
 פרטי חשבון בנק

 לכבוד

 

 מזרעהמועצה מקומית 

 א.ג.נ., 

 _________________  –.שם הקבלן  1

 _________________. –.מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  2

 – .מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום  3

 ___________ מיקוד: ___________רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________ 

 –.פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה  4

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____ 

 מס' חשבון: ________________________. 

 ______________ ישוב: ___________ מיקוד: __________ מרחוב: ____________ מס': 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________ 

 

 

 ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על

 העברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות המועצה . 

_____ _________________ ____________ 

 חותמת חתימת הקבלן (המציע) תאריך  

 – דין -.אישור עורך 5

 אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן (המציע) וכי מי 

 שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן (המציע) וחתימתו מחייבת את הקבלן (המציע) לכל

 דבר ועניין. 

____ ________________ 

 הדין -חתימה וחותמת עורך

 –.אישור הבנק  6

 הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן (המציע), 

 אשר הינו לקוח הבנק. 

 

 _________________ _________________ 

 ך חותמת חתימת הבנק תארי 
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 לחוזה   הנספח 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 

 המועצה) מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע  –להלן  מזרעההואיל ומועצה מקומית 

 עבודות פינוי ואיסוף פסולת גזם וגושית המפורטות במסמכי המכרז ומסמכי חוזה השירותים ולוודא כי 

פי כל דרישות דיני -את העבודות על הקבלן) מבצע –_______________________________ (להלן 

 וכללי  

 הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.

 –לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן 

 .הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות  1

 כל אשר נדרש לביצוע העבודות. לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים ו

 

 .הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה.  2

 

 .הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה השירותים וכי בדק את   3

 הסיכונים הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים 

 ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך 

 מלאה של בטיחות התושבים, עובדיו, עובדי המועצה ועוברי אורח.הבטחה 

 

 .העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה השירותים בקיאים בנוהלי הבטיחות  4

 והתעבורה, וכי העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו 

 לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה כנדרש.

 

 פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות  - .הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על 5

 והתעבורה החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם 

 . 1999-להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט

 

 כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות  .הוא יקפיד כי  6

 והתעבורה בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה  

 עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על 

 פוטר את המועצה מכל אחריות לאי ביצוע  איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא

 איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.

 

 .הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים  7

 ותקנות  1997- בעבודתם, לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז

 ,ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע  1961- התעבורה, התשכ"א

 העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע  

 מהשארת בורות פתוחים.
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 .להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית   8

 אחרת מכל סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים 

 למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל. 

 .לדווח למשרד העבודה (משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה) כנדרש בדיני הבטיחות על כל  9

 ימים או משגרמה (חס וחלילה) למותו  3מנעה יכולת עבודה מעל תאונה שעשה עובד מטעמו נ

 של עובד. 

 

 .אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה השירותים ו/או  10

 מסמכי המכרז. 

 

 

שם המציע: ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד 

 .____________________ 

סמך לחתום בשם המציע: ______________________, ת.ז. המו

 ._______________________________ 

חתימה וחותמת של המציע: ____________________________. תאריך: 

 ____________________ 
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 אישור לקיום ביטוחים 

 לכבוד: 

 מזרעה  הרשות המקומית

 "המזמין" להלן: 

 אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור  

 _____________________ ח.פ. ___________________(להלן: "הקבלן") פוליסות ביטוח צד 

 שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 

 וא ההסכם ההתקשרות (להלן: "העבודות"). לעבודות נש

 .הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה בין היתר בגין פעילות   1

 הקבלן, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. 

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 פוליסה: _____________________.ביטוח צד שלישי: מס'  2

  _________ 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: 

 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. 5,000,000ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות: 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 ע"פי חוק.כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ואינו נחשב עובד הקבלן  1.2

 ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של  

 המבוטח.

 .יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך   2.2

 פוליסה זו כצד שלישי. 

 ומי ובלתי צפוי..הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי תאונתי, פתא 3.2

 

 .הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, אך ורק   4.2

 בגין ובקשר עם פעילות הקבלן, וויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין, למעט כלפי  

 מי שגרם נזק בכוונת זדון.

 ין נזק לגוף צד שלישי הנובע .מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בג 5.2

 משימוש בציוד צמ"ה וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח צמ"ה של 

 המבוטח ככל שישנה או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח צמ"האחרת (באם 

 הם גבוהים יותר) שברשותו של המבוטח.

 ₪ לכל הנזקים  000,000,1לא יעלה על סך של .סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו  6.2

 שאירעו בתקופת הביטוח

 .הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט  7.2

 .כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון

 .ביטוח חבות מעבידים: מס' פוליסה: _____________________  3

 _________ תאריך סיום: _________ תאריך תחילה: 

 ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של 

 6,000,000₪ו, לתובע -20,000,000.הביטוח ולתקופת לאירוע ₪ 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 .לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער.  1.3

 .הביטוח חל על כל עובד של הקבלן בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. 2.3

 .הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק   3.3

 בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב כי מעבידם ממי מעובדי

 הקבלן

 וללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם .הביטוחים שערך הקבלן כ 4

 לרעה , אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 יום מראש. 30

 .כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  5

 נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח ( SUBROGATIONוף (על זכותו לתחל

 זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  

 בזדון.

 .כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   6

 סירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה המזמין מחמת אי מ

 ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים 

 ברשות. 

 .כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  7

 את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין  בדרך כלשהי

 כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 

 כמפורט בכותרת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך  

 השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת  זה במלוא הפיצוי ו/או 

 למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה. 

 .לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  8

 ה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי .חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליס 9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות. 

 .המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  10

 ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת  

 עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 .הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה. 11

 ולראייה באנו על החתום: 

  _______________   _________ _________  ______  _______________ 

 תחתימה וחותמ   תאריך    שם החותם   שם המבטח 

 


