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  ____24/2017____ מכרז פומבי מספר

  טייבהעיריית בבשטחים ציבוריים רציפים פינוי פסולת איסוף ושירותי  למתן

 

 1מסמך 

 הזמנה להציע הצעות

 

 מבוא 1

כמות הפסולת המושלכת ברשות הרבים במדינת ישראל בניגוד לחוק מוערכת במאות  1.1

כאשר מושלכת ברבים פסולת  אלפי טונות וגורמת למפגעים סביבתיים חמורים.

 נה בריאותית בנוסף על המפגע הסביבתי. אסבסט, יש חשש לסכ

 

ריכוזי פסולת לאורך השנה מעוניינת לפנות  ("העירייה")להלן:  - טייבהעיריית  1.2

 ה המוניציפאליים שלבאזורים שונים בתחומויצטברו שהצטברו בשטחים ציבוריים 

, עפ"י קריאה פסולתזמנה להציע הצעות לפינוי ריכוזי פונה בה , לשם כך .העירייה

 . "(הפסולתמצבורי ריכוז " –הלן )ל

 

לכל טון אשפה אשר ייאסף ויועבר המציע ינקוב בהצעתו בתמורה הסופית כי יובהר,  1.3

כמו גם  פינוי ריכוזי הפסולתאיסוף וידו לצורך -המבוקשת עללאתר טיפול מורשה, 

וביצוע כל הצעתו לתמורה סופית בעבור איסוף, העמסה והובלה לאתר טיפול מורשה 

יובהר כי, העירייה תהיה רשאית ירותים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. יתר הש

לבחור בצורת התשלום באשר לכל מצבור פסולת לאורך השנה עפ"י רצונה וצרכיה 

 בשטח. 

 

והינו, לצורך פינוי ריכוזי הפסולת כאמור הינו מוגבל  העירייההתקציב העומד לרשות  1.4

למען  .לשנה הקלנדרית )כולל מע"מ( ₪ 500,000במועד עריכתו של מכרז זה, בסך של 

את היקף השירותים  או להקטין להגדילתהיה רשאית  העירייה הסר ספק, יודגש כי

בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה 

 . עפ"י ביצוע העבודה בפועל לאורך השנהכאמור, תעודכן התמורה שתשולם לקבלן 

 

מעת לעת ועפ"י  העירייהשהוגדרו לפינוי ע"י הפסולת יפנה את ריכוזי קבלן הזוכה ה 1.5

שעות מרגע הודעת  24שיקולה הבלעדי, יהיה זמין לעירייה לביצוע העבודה תוך 

 24 בתוך וזאת האתריםאת ניקוי  חלוי העירייה בכתב על הצורך בביצוע עבודת פינוי

על הגדלת היקף  העירייהה הודיע .הודעת העירייה על הצורך בניקיוןממועד שעות 

דלעיל, תוארך  1.4עדכון בתקציב העומד לרשותה, כאמור בסעיף ההתקשרות נוכח 

תקופת ההתקשרות בפרק הזמן הנדרש לפינוי האתרים הנוספים, כפי שייקבע ע"י 

( בהודעה על הגדלת היקף העבודה, העירייההמשרד להגנת הסביבה )בעצה אחת עם 

 כאמור. 
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בת בביצוע עבודות בהיקף הכספי העומד עירייה מחוייודגש כי, אין ה

לרשותה וכי התשלום לקבלן יהיה אך ורק עפ"י היקף העבודה שביצע 

 הקבלן בפועל ועפ"י הוראות העירייה. 

את כל הפסולת שתיאסף ישירות לאתר טיפול מורשה ומאושר הקבלן יעביר יודגש, כי  1.6

 .   על ידי המשרד להגנת הסביבה

, עד לעירייה, ימציא הזוכה הסכם ההתקשרותתחייבויותיו עפ"י להבטחת קיום ה 1.7

, ערבות בנקאית אוטונומית בת פירעון עם 3וכתנאי לחתימתו של ההסכם, מסמך 

מהיקף התקציב העומד  %10בסך של ( ב' להסכם נספח  בנוסח)דרישה ראשונה 

  לרשות העירייה כנזכר לעיל. 

, ובליווי מקצועי ומנהלי של המשרד טייבה עירייתשל באחריות ובניהול  נערך המכרז  1.8

 להגנת הסביבה.

 

 תנאי סף  2

 רשאים להשתתף במכרז זה מציעים, המקיימים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן: 

 תנאי סף מנהליים

עסק, תקף, להובלת פסולת, בהתאם לחוק  ןלמציע רישיו  - שירות לשם הובלת פסולת 1.9

 הכולל תנאים מהמשרד להגנת הסביבה  9681-התשכ"ח ב'( 5.1)פריט  רישוי עסקים

או  , תקף,1978 –מוביל ,לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ט  ןרישיו וכן

שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באישורים כאמור לצורך הובלת 

פסולת בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם לצורך הובלת פסולת 

 .בקשר למכרז זה

הטכנית לאבק מזיק לעסוק בעבודת  המהוועדאישור בתוקף למציע  - טיפול באסבסט 1.10

שהמציע התקשר עם חברה קבלנית אשר מחזיקה באישור כאמור או , בניה באסבסט

לצורך ביצוע הטיפול באסבסט בקשר למכרז זה ואשר התקשרה עם המציע בהסכם 

 לצורך ביצוע הטיפול באסבסט בקשר למכרז זה. 

המציע ו/או נושא משרה בו )במקרה של תאגיד( לא הורשע בשנה  - רשעותהעדר ה 1.11

 . עבירות על דיני איכות הסביבה  בשל האחרונה בפסק דין חלוט 
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 תנאי סף מקצועיים

השנים  5: למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )מתוך לטיפול בפסולת יבשה 1.12

טון  5,000בהיקף של  גושית סולת שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה( בתחום פינוי פ

 לפחות לשנה . 

 

 .  חזור פסולת יבשההתקשרות עם אתר מאושר לטיפול ומ הסכם 1.13

 

 צרופות .2

 :  המסמכים שלהלן כלאת  (2)מסמך  כל מציע יצרף להצעתו
 

 הודעות למציעים, אשר נשלחו ע"י המזמין, ככל שנשלחו לרבותכל מסמכי המכרז,  2.1
 להלן.   6.2 )כאמור בסעיף

 

  .למסמכי המכרז 1.2נספח , בנוסח  תיאור כללי של המציע 2.2

 

 :  כח אדם 2.3

איש הקשר מטעם  בעלי התפקידים מטעמו בפרויקט קרי: פרטים בדבר  2.3.1

מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, הקבלן לקבלן הודעות בדבר הצורך בפינוי, 

כל בהתאם לדרישות כוח האדם פקח מטעם הקבלן וממונה הבטיחות. המ

 במסמך זה. המפורטות

 

למסמכי  1.2נספח  –הפרטים כאמור יושלמו בטופסי התיאור הכללי  2.3.2

 המכרז. 

 

 :  תרישיונו 2.4

 

עסק, תקף,  ןרישיוהעתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של  2.4.1

בצירוף תנאי המשרד להגנת  להובלת פסולת, בהתאם לחוק רישוי עסקים

ציע התקשר עם חברה במקרה, אשר בו המ -או .1968-, התשכ"חהסביבה

יצרף המציע התחייבות מאת אותה חברה  –אחרת, אשר לה אישור כאמור 

למסמכי  2.2נספח  לבצע את כל הכרוך בהובלת פסולת במכרז זה, בנוסח 

  .המכרז

 

מוביל ,לפי צו  ןרישיוהעתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של  2.4.2

במקרה, אשר בו  -או , תקף.1978 –הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ט 

יצרף המציע  –המציע התקשר עם חברה אחרת, אשר לה אישור כאמור 
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התחייבות מאת אותה חברה לבצע את כל הכרוך בהובלת פסולת במכרז זה, 

 . למסמכי המכרז 2.2נספח  בנוסח 

 
 

 :  טיפול בפסולת יבשה ןניסיו 2.5

להוכחת ניסיון מוכח של כרז, למסמכי המ 3.2נספח סיון קודם, בנוסח יטפסי תיאור נ

השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה( בתחום פינוי  5לפחות )מתוך  שלוש שנים

 . טון לפחות 5,000פסולת יבשה בהיקף של 

 

 :  טיפול באסבסט 2.6

 שהוצא למציע כאמור אישורהעתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של 

שר בו המציע התקשר עם חברה אחרת, אשר לה במקרה, א –, או דלעיל   2.4 בסעיף

יצרף המציע התחייבות מאת אותה חברה לבצע את כל הכרוך  –אישור כאמור 

  .3.2נספח  בטיפול באסבסט במכרז זה, בנוסח 

 

 : העדר הרשעות 2.7

המציע לפיו חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע,  5.2נספח תצהיר בנוסח 

ל תאגיד( לא הורשע בשנה האחרונה בפסק דין חלוט ו/או נושא משרה בו )במקרה ש

 . עבירות על דיני איכות הסביבה  בשל 

 

 :  ערבות הצעה 2.8

רעון עם י, בת פהעירייהבנקאית אוטונומית לטובת המציע יצרף להצעתו ערבות 

) ובמילים: עשרים וחמש אלף  ₪ 25,000סך של , ב62.נספח דרישה ראשונה, בנוסח 

הערבות . יקטהעומד לרשות העירייה לביצוע הפרוהתקציב ת מעלו %5המהווים  ( ₪

לפחות וצמודה למדד המחירים לצרכן, ______________ עד יום בתוקף תהיה 

המחירים "המדד היסודי" בערבות יהיה מדד  כמפורט בנוסח הערבות, כאשר

 __________, שפורסם ביום _______________של חודש  לצרכן, 

 

 מובהר כי: 

לתקופה נוספת והמציע תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות  ההעיריי 2.8.1

הארכת הערבות כנדרש תהווה, -יאריך את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 .  כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות

 

שהמציע יחזור כל אימת רעון ילפתהא רשאית להגיש את הערבות  העירייה 2.8.2

לא יקיים אחר  בו מהצעתו, כולה או חלקה, בכל דרך שהיא ו/או

התחייבויותיו בהתאם להצעה ו/או לאיזה ממסמכי המכרז ו/או ינהג שלא 

לפיצוי בגין  העירייה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של דרך מקובלת ובתום לב

 עקב ההפרה כאמור. כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה
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למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה  2.8.3

 ו/או המחאת עסק ערב. אישית

 

לאחר ההתקשרות עם הזוכה שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו מציע  2.8.4

 במכרז, בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 

הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או  2.8.5

 את התוקף לדוגמה המצורפת במכרז, תפסל על הסף.

 

שבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו על המציע לקחת בח 2.8.6

 של המציע להקפיד על הנוסח התואם את המצורף למכרז זה.

 

 יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק. 2.8.7

 

 שונות 2.9

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול כ 2.9.1

 , דהיינו:1976חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 שור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיאי .א

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי המציע 

חוק : ")להלן 1976פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על וכי  או שהוא פטור מלנהלם(, "מע"מ

 עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. הכנסותיו ולדווח למנהל על

, בנוסח תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתצהיר על  .ב

  .6.2נספח 

 ישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה. א 2.9.2

 

 : גםלהצעה פו יצור – תאגידידי -עלוגשה הצעה ה 2.9.3

 

שום של תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרי .א

 .עבודים הרובצים על נכסיואגיד, מנהלי התאגיד והשהת

אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה  .ב

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבות את -וכי החתימות עלבתאגיד 

 . (2)במסמך נפרד ו/או בשולי ההצעה, מסמך  התאגיד לכל דבר וענין
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  הצעת המחיר .3

כמסמך על גבי הטופס המסומן  בתוספת מע"מ כחוקבש"ח  המציע יציע הצעת מחיר 3.1

 למסמכי מכרז זה, כמפורט להלן. 2

 

תכלול התחייבות  מובהר כי הצעת המחיר, אשר תוצע ע"י המציע בהצעתו כאמור,  3.2

איסופם , ביצוע מלוא התחייבויותיו של המציע עפ"י כל מסמכי המכרז ובכלל זאתל

)כולל כניסה לאתר  לאתר מורשה העירייהע"י  שיוגדרוהפסולת מצבורי של ופינויים 

, ולרבות כפי שאלה יידרשו ע"י העירייה לאורך כל תקופת החוזה, והיטל הטמנה(

  להלן:המפורטות הפעולות 

 עורבת ואסבסט )במידה וקיים(.פינוי פסולת יבשה ופסולת מאיסוף ו 3.2.1

מי אגרות והיטלים שונים, תשלומאושר, פינוי והובלה מסודרת לאתר  3.2.2

לאתרים המאושרים, ללא חשיבות לאיכות וטיב ת כניסה ואגרלרבות 

 .ו/או להיקפו החומר המפונה

 והכל כפי שמפורט בהצעת המחיר. 

  , יכללו השירותים גם : בנושא אסבסט 3.2.3

 גידור, שילוט, מניעת כניסת אוכלוסייה למתחם; .א

 התזה וריסוס בחומר מקשר )אינקפסולציה( על גבי פסולת האסבסט; .ב

 של פסולת האסבסט באריזה כפולה, סימונה;אריזה  .ג

 דיגום לנוכחות סיבי אסבסט; .ד

 הטמנה באתר פסולת מאושר לקליטת פסולת אסבסט. .ה

 

התמורה, כפי שתהיה בהצעת המחיר כאמור, תהיה התמורה היחידה, השלמה  3.3

והמלאה שתגיע לקבלן בעבור ביצוע התחייבויותיו עפ"י כל מסמכי המכרז, ומלבד 

כל  העירייההקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת לשלם ו העירייהת לא חייבהתמורה 

התמורה,  בקשר להם.ו ו/או הוצאותיפינוי הפסולת תשלום אחר ו/או נוסף בעבור 

כאמור, הינה תמורה סופית וכוללת, אשר לא תשתנה ו/או תעודכן מכל סיבה שהיא, 

 לרבות לא עקב שינויים במדד ו/או בתשומות שונות. 

 

 : זוכהלם תנאי התשלו 3.4

 התמורה, אשר תשולם לזוכה, תמומן, רובה ככולה, ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

 הינם כדלקמן :  העירייהתנאי התשלום שסוכמו בין המשרד להגנת הסביבה לבין 

ם ביצע את השירותים עד הפירוט של כל האתרים אשר לגבי ףלכל חשבון יצור -

ישורים כמותיים לגבי כמות א -תעודות שקילה למועד הגשת החשבון, לרבות 

 .המצורף למכרז ו'שפונתה בהתאם לנדרש בנספח הפסולת 
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מכי המכרז לגבי כל ריכוזי הפסולת השלים הזוכה את מלוא התחייבויותיו לפי מס -

 – העירייהלשביעות רצונם של נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג בחודש קלנדרי, 

 ה הכוללת הנקובה בהצעתו למכרז.חשבון בגין יתרת התמור לעירייהיגיש הזוכה 

לחשבון יצורף פירוט של כל האתרים אשר לגביהם ביצע את השירותים עד למועד  -

הגשת החשבון, לרבות תיאור הפעולות העיקריות שבוצעו לגביהם וכולל אישורים 

 ו'בנספח  ותנדרשכמויות הבהתאם לשפונתה כמותיים לגבי כמות הפסולת 

 המצורף למכרז.

 ןת הסביבה צפוי להעביר התשלומים המגיעים לזוכה, בהתאם לחשבוהמשרד להגנ -

 העירייה, לידי העירייהע"י נציג המשרד ונציג  ידו וכפי שיאושר-שהוגש על

תעביר לזוכה את הכספים שהתקבלו  העירייהיום ואילו  60בתנאים של שוטף + 

 ימים ממועד קבלת הכספים בחשבונה.  15אצלה כאמור בתוך 

לא תהיה אחראית לאיחורים בהעברת  העירייהן הסר ספק, כי מובהר, למע -

 . לעירייהחור בהעברת כספים מהמשרד להגנת הסביבה ימאהתשלומים הנובעים 

 

 כנס מציעים .4

ההשתתפות בסיור הקבלנים  טייבהב העירייהלבניין  הכניסיתקיים בליציאה לסיור  המפגש 

  .תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרזומהווה  חובההינה 

 

 הבהרות ושינויים .5

, בדואר אלקטרוני _________מתאריך   לא יאוחרשאלות ובירורים יש להעביר  5.1

     מס'גם בפקס'  ובמקביל yifatmy@gmail.com  המייל במסמך וורד לכתובת 

 054-7706455מס' הטלפון לאישור קבלת הפקסים הינו   .בעירייה 153-547706455

 לא תיענינה. פניות טלפוניות בעניין בירורים

האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  רשאית, בכל עת, קודם למועד העירייה 5.2

השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

 כל בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 –וכמפורט שם )להלן  2.1נספח בנוסח  פרטים לעירייהמשתתפי המכרז, אשר מסרו 

לפי הפרטים שנמסרו או במייל בדואר רשום או בפקסימיליה  "( משתתפי המכרז"

יחתמו ע"י המציע ויצורפו משתתפי המכרז כאמור. שינויים ותיקונים כאמור ידי -על

 .ידו להצעתו-על

ף שהוא. רק פה, אין ולא יהיה להם כל תוק-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 5.3

 . העירייהתחייבנה את  –תשובות בכתב 

 

 המועד והמקום להגשת הצעות .6

יש להגיש , בצירוף כל המסמכים הנדרשים צעות מפורטות בהתאם לנדרש לעילה 6.1

הזמנה "על המעטפה יש לציין  .ללא סימן מזהה, במעטפה סגורה + עותק אחד במקור

 ".  טייבה עירי פסולת בפינוי של ריכוזאיסוף ושירותי  למתןלקבלת הצעות 
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ידנית  טייבהעיריית י משרדתיבת המכרזים בל ת המעטפות יש להגישא 6.2

ובמקביל ובאותה עת  12:00בשעה  ______לתאריך עד ___  בעירייה בקומה 

ירושלים, קומה  5למשרד להגנת הסביבה במשרד הראשי ברחוב כנפי נשרים 

 .12:00בשעה  ________לידי : מר אורי טל עד לתאריך  4

כל הנתונים  הההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי המכרז, לאחר שהושלמו ב 6.3

יצרף להצעתו את כל המציע הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא ו

שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז  לעיל. 4-ו 3פים המסמכים המפורטים בסעי

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת 

בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום 

לפסילתה ובכל מקרה, גם אם לא ניתנה לגביהם כל התייחסות שהיא, לא יחייבו את 

ורק הנוסח המקורי של מסמך זה וההודעות שישלחו למציעים בכתב  העירייה

 יחייבו את הצדדים.

כל דף ממסמכי המכרז ועל כל יתר המסמכים המצורפים להצעתו, חתום על יציע המ 6.4

 . לרבות על טפסי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז

 . באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת ולא, ההצעות תוגשנה במסירה אישית 6.5

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ( תשעים) 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעל כ 6.6

)שלושים(  30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  ייההעירבמכרז. 

 יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 

 כללי .7

תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  העירייה 7.1

ושל רשויות  העירייהואת ניסיונה של המציע, של  הפיננסיתסיונו, כישוריו, יכולתו ינ

לבקש  העירייהרשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע ומיות וגופים אחרים עם מק

הבהרה, כל ו/או ממזמיני עבודות קודמים מאת המציעים מהמציעים ולקבל 

, ככל העירייהוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

 . שיידרש

בירה בשל מחירה, תנאיה או רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי ס העירייה 7.2

 העירייה, באופן שלדעת לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזבשל חוסר התייחסות 

 נדרש. מונע הערכת ההצעה כ

רשאית לפצל את הזכיה במכרז זה ולהתקשר, לצורך ביצוע העבודות, עם  העירייה 7.3

 מספר קבלנים שונים. 

 ,מובהר ידה או עבורה. -וכן עלרשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן שה העירייה 7.4

רשאית  - העירייהכי אם ההצעה הזולה ביותר תחרוג מהתקציב שיעמוד לרשות 

, הכל לפי שיקול דעתה, שירותיםהיקף האת המכרז ו/או להקטין את לבטל  העירייה

ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותם במכרז ו/או 

 כאמור.ו/או צמצום היקפו  ביטולו
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כל ביותר או הזולה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  העירייהמרות האמור לעיל, ל 7.5

 הצעה בכלל והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה מהמציעים רשאית לדרוש  העירייה 7.6

 העירייהיות האמור, רשאית מבלי לגרוע מכללהמלא גם לאחר פתיחת ההצעות. 

לתקן טעויות חשבונאיות בהצעה, לפי מיטב הבנתה וההצעה, לאחר התיקונים 

 החשבונאיים כאמור, תחייב את המציע. 

ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כ 7.7

מכי , ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסבמכרז

 . בלבד המציעתחולנה על  המכרז,

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .8

 לזוכה.   העירייהתודיע על כך  ,עם קביעת הזוכה במכרז 8.1

, ימציא הזוכה את במכרז כאמור ההזכייעל  העירייהעד המועד שיהיה נקוב בהודעת  8.2

לרבות ההסכם,  ,כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

 חתום על ידו, ערבות בנקאית ואישור על עריכת ביטוחים.  כשהוא

לעיל, תוך התקופה  8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  8.3

, אשר עליו להמציא מציא אחד או יותר מהמסמכיםשם ולרבות אם לא ה האמורה

 הזוכהתו של לבטל את זכיי העירייה, תהא רשאית נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו

ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור במכרז, 

דלעיל( וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  4 בסעיף

תהא רשאית כן נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

בכל התנאים  אחראו יזם מציע  במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל העירייה

-על העירייה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית שתמצא לנכון

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או 

מהתחייבויותיו בעקבות  קיים איזההזוכה לא שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה  8.4

, ההזכייא לבטל את , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלהעירייהכאמור ו ההזכיי

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל  ₪ 5,000זכאית לסך של  העירייהתהא 

ועד למועד קיום התחייבויותיו של  לעיל 9.2בסעיף הנקוב  יום איחור מתום המועד

רשאית לקזז מסכומים  העירייה, אותם תהייה מועד המצאת כל האישוריםהזוכה או 

  .שיגיעו לקבלן

ותחזיר להם  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם העירייה 8.5

 את ערבות המכרז.

 .  העירייהידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על 8.6

 

 שמירת זכויות .9

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  ,לעירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  9.1

 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא 
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ו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  העירייה 9.2

 ז בהתאם לתנאי ההסכם. במכר

 

 הערה חשובה למציעים .10

מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בכתובת:   10.1

www.sviva.gov.il  העירייהרחוב ראשי בניין  טייבהבכתובת  העירייהובמשרדי. 

יופנו המציעים לרשימת הבהרות ושינויים במכרז זה, במידת  אלהת וכמו כן בכתוב 10.2

 הצורך. 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 טייבהעיריית ראש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/
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 ____24/2017______רז פומבי מספר מכ

  טייבהעיר ב פסולתריכוזי רציף של  פינויאיסוף ולבחירת ספק עבור שירותי 

 

 2מסמך 

 הצהרת משתתף במכרז והצעה

 תאריך: __________                                                                                                     

 

 לכבוד

 טייבהעיריית  

 

 

 הצעת מחירהצהרה והנדון : 

 _______24/2017___' ת מסהזמנה להציע הצעובהתאם ל

  טייבהעיר פינוי של ריכוזי פסולת באיסוף ולביצוע שירותי 

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים 
 בזה כדלקמן : 

 
, בין המצורפים אליו ובין שאינם ההסכם והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/א .1

במתן השירותים ובדקנו את כל הגורמים הקשורים  העיר מיביקרנו בתחומצורפים אליו, 
 . םו/או העלולים להשפיע עליה

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי 

 ה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. ידיעה ו/או אי הבנ
 בין מספר קבלנים.  השירותיםרשאית לפצל את  העירייהכי  נוידוע ל ,כמו כן

 
בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לעבודות, לרבות, היקף  .3

והנסיבות  העבודות, המועד לביצוען, תקופת ההתקשרות והתמורה וכן בחנו את כל התנאים
הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים, הדרישות 
והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום 
התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה 

הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה  להיות להם השפעה על הצעתנו. כן
בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם 

 האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.
במהלך ביצוע השירותים עפ"י ההסכם, תתכנה הפרעות מצד התושבים. נמסר לנו כי 

דאג נתלונה במשטרה כנגד הגורם המפריע וש אנו נגיבמקרה של כל הפרעה מכל סוג, 
 .בכל דרך שהיא, להמשך רציף של העבודה

 
הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות  .4

 הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 
 
פ"י מסמכי המכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים ע .5

 שבמסמכי המכרז,  ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות, נשוא המכרז. 
 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .6
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הנדרש על מנת להתחיל לבצע הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .7

אם  ואנו מתחייבים לעשות כןבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ולהשלים את הע
  נזכה במכרז.

 
הענקת , אין כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע לגשת ההצעהן למועד הנכו .8

 ,, באופן ישיר או עקיףים/או מעורבו יםקשוראיננו  אנו, ונשוא מכרז זה על ידינוהשירותים 
עם  תשייכרסכם המכוח ה נולניגוד עניינים ביחס להתחייבויותי בכל עניין אחר שיש בו חשש

 .טייבהעיריית 
תבחר בהצעתנו כהצעה הזוכה בהליך זה ולפי דרישת  העירייההננו מסכימים לכך שאם 

על הצהרה על אי קיום ניגוד עניינים בנוסח המצורף למסמכי המכרז וכן נחתום  העירייה
עמנו לביצוע העבודה נשוא המכרז על נוסח כאמור נחתים את עובדינו ו/או כל המוצע מט

עיריית עם סכם ההימנע במשך כל תקופת נוזאת כתנאי לביצוע ההסכם, ובמסגרת זו 
בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול  יםמלקחת חלק ו/או להיות מעורב, טייבה

 .טייבהעיריית עם סכם הליצור מצב של ניגוד עניינים עם ה
 

 90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נהו היהצעתנו ז .9
תהא רשאית  העירייהידוע לנו, כי יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ( תשעים)

)שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו  30לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  
י לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית , והכל מבללכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייה
 

חזרה, -משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .10
ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 יניכם. מחייב בינינו לב
 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .11

 

, העל הזכיי העירייההיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת  .12
כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח  העירייהנחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי 

 תורה לנו. העירייהמכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהכל כנדרש במסמכי ה
 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו  .13
, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים העירייהעם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי 

ד או תרופה אחרים להם זכאית מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סע
 ע"פ המכרז ו/או ע"פ כל דין. העירייה

 

בתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י כל מסמכי המכרז ובתנאים המפורטים  .14
לכל  ₪שם, הננו מבקשים בזאת לקבל תשלום בסך של ___________________ 

 ________(. _____ )ובמילים  כולל היטל הטמנה -טון שנאסף ופונה לאתר טיפול
 

 או לחילופין ועפ"י שיקול העירייה בלבד: 
 

 ₪הננו מבקשים בזאת לקבל תשלום בסך של ___________________ 
  כניסה והיטל הטמנהכולל  לא -לכל טון שנאסף ופונה לאתר טיפול

 _____________(. ובמילים 
 

  
עבור קיום מלוא טון  לכל וכוללת , סופיתתמורהידוע לנו כי התמורה הנקובה לעיל הינה 

התחייבויותינו על פי כל מסמכי המכרז ולא תשתנה מכל סיבה שהיא לרבות לא עקב שינוי 
בשכר עובדים ו/או בעלויות הובלה ו/או באגרות והיטלים שונים ו/או שינויים במיסוי ו/או 

 שינויים במחירי התשומות ו/או שינויים בשיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר.
 

דעים לתנאי התשלום הנקובים בהסכם ומסכימים להם, ובכלל זאת היננו מאשרים הננו מו
במקרה של איחור בהעברת  העירייהכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 הכספים מהמשרד להגנת הסביבה. 
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לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום 

 כנגד המצאת חשבונית מס כדין.ו
 
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .15
פי דין -כל מניעה עלאין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 

 זו:נו מעותה המלאה של הצהרתאת משו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 
 
 
 

   _______________  __________________ 
 חתימת המציע          תאריך    

 
 
 
 

 _________________ מס' הזיהוי:________________        שם המציע:

  ע : _______________________________________________כתובת המצי

 ____פקס' :____________________ _____טל': ________________

 _____________טל' נייד : _________ איש קשר: __________________

 

 

 אישור

 
"( מאשר בזה המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "

ז וההצעה ה"ה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכר

________________ ת.ז. _____________ בשם  -__________________ ת.ז. ______________ ו

המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי 

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

 

 

  _____________________  ________________________ 

 חתימה     תאריך  
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 1.2נספח  
 תיאור כללי של המציע

 
 

 תיאור כללי של המציע
 על המציע פרטים .1

 שם המציע: 

________________________________________________________________ 

 : מלאה + טלפון + פקס כתובת

________________________________________________________________ 

 עלים:במלא/ שמות  שם

________________________________________________________________ 

 מנכ"ל: 

________________________________________________________________  

 

, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד מורכב ממספר תאגידים המציע)אם 

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

 

 :אדם )מספר המועסקים ותפקידיהם( כוח .2

 בעלי התפקידים הבאים:השמות ואת הנסיון של את  יכלול רוטיהפ

 איש קשר לצורך הזמנת פינוי ע"י העירייה 

זהו הגורם אשר ירכז פעולות מכרז זה מטעם הקבלן מול  – ויקט מטעם הקבלןהפרמנהל 

 ומול גורמי המשרד להגנת הסביבה. טייבהגורמי עריית 

מפקח מטעם הקבלן אשר תפקידו לפקח על ביצוע העבודות  – המפקח מטעם הקבלן

יהיה נוכח באתר במשך כל ימי העבודה  המפקח בהתאם לדרישות ומפרטים במכרז זה.

בקרת איכות בכל ענין  העירייהמטעם ושעות העבודה וישמש כנציג הקבלן כלפי המפקח 

 וכמויות העבודה.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן אשר לו אישור מטעם  – ממונה הבטיחות מטעם הקבלן

 . כל זאת כנדרש על פי כל דין.משרד העבודה בתחום

 פירוט בעלי התפקידים יפורט לכל בעל תפקיד כדלהלן:

 ם בעל התפקידש 

 תפקידו של בעל התפקיד בפרויקט זה 

  קורות חיים רלבנטיים כולל: השכלה בצירוף תעודות המכיחות השכלה זו ופירוט
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 נסיון קודם כולל פירוט ומספרי טלפון של אנשי הקשר בפרויקטים קודמים

 

 :וכלי רכב ציוד

ו את הקבלן את כלי הצמ"ה וכלי הרכב אשר ישמש יש לצרף מסמך פירוט אשר יכלול

 במכרז זה. 

 

, ולצרף תיעוד תומך, לרבות לעניין זכויותיו של שנת יצור ומספר רישוי את  לפרט)יש  

 .(המציע לעשות שימוש בציוד
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 2.2נספח                   

 מסמכי חברה קבלנית קשורה
 __________ מכרז מס'

 
טיפול  ו/או הובלת פסולת ר עם "קבלן" המקיים אחר דרישות הנסיון המוקדם לענין התחייבות בנוסח המצ"ב תוגש במקרה, אשר בו המציע התקש

  באסבסט

 
 לכבוד 

 .טייבהעיריית 

 
 

 ______________מכרז מס'  הנדון :    
 טייבה עירפסולת ב מצבורירציף של  פינויאיסוף ולהענקת שירותי     

 
 

   טייבהעיריית  ייבים בזאת כלפימאשרים ומתח ____אנו הח"מ ________________________
"(, בקשר עם התחייבויותיו של המציע, כהגדרתו להלן, עפ"י הצעה להציע הצעות העירייה" –)להלן 

 כדלקמן: "(,המכרז" -)להלן לעירייה פסולת מצבורי פינוי, איסוף ולהענקת שירותי 
 
 
 : הננו בעלי רשיון עסק תקף, כדלקמן  .1
 

, תקף, להובלת פסולת, בהתאם לחוק רישוי עסקים, עסק ןברשותנו רישיו  _____
מוביל ,לפי  ןרישיו וכן הכולל את תנאי המשרד להגנת הסביבה 1968-התשכ"ח

 , תקף.1978 –צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ט 
 

הטכנית לאבק מזיק לעסוק בעבודת בניה  המהוועדאישור בתוקף ברשותנו   _____
 .באסבסט

 
ת. כמו כן, יש לצרף את העתק ולמחוק את המיותר תהרלוונטי  השורה סמן אתיש ל  - הערה* 

מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור", של רשיונות העסק ו/או האישורים 
  הרלוונטיים. 

 
  

 

", המציע"-ו "ההסכם" - :תקשרנו בהסכם עם _________________ )לעיל ולהלןה .2
לזכייתו של המציע במכרז ולחתימתו של ובכפוף  בהתאמה(, אשר בו התחייבנו, בין היתר

 לבין המציע : העירייההסכם מחייב בין 

 
הובלת לבצע את כל התחייבותיו של המציע עפ"י מסמכי המכרז ואשר עניינן  ______

ביחד ולחוד עם המציע, בכל האחריות שתוטל על המציע כלפי  פסולת ולשאת,
 ז ו/או עפ"י כל דין, אשר עניינהו/או מי מטעמו עפ"י מסמכי המכר העירייה

עד למועד האחרון בו תחול על וזאת  מנהו/או הקשור או הנובע מ הובלת פסולת
 המציע אחריות או חבות כאמור.

 
טיפול לבצע את כל התחייבותיו של המציע עפ"י מסמכי המכרז ואשר עניינן  ______

ל המציע כלפי ולשאת, ביחד ולחוד עם המציע, בכל האחריות שתוטל ע באסבסט
ו/או מי מטעמו עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, אשר עניינה  העירייה

עד למועד האחרון בו תחול על ו/או הקשור או הנובע מהם וזאת  טיפול באסבסט
 המציע אחריות או חבות כאמור.

 
 
 ולמחוק את המיותר. ת הרלוונטיההתחייבות יש לסמן את  - הערה* 
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להגשת הצעתו של המציע שרותנו בהסכם עם המציע מהווה תנאי מוקדם דוע לנו כי התקי .3
לא נהיה רשאים לבטל ; אי לכךהמכרז,  עפ"י מסמכי  העירייהולהתקשרות בינו ובין למכרז 

 . ובכתב את ההתקשרות עם המציע, אלא באישור המזמין, מראש

 
ינו שלעיל תהיינה בגדר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מסכימים לכך כי התחייבויות

 . העירייההתחייבויות לטובת צד שלישי, דהיינו 
 

 :הוכחת הצהרותינו האמורות לעיל, מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממכתבנו זה ל .4
_______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
 
 

 תימה : _________________________חותמת וח  תאריך : _______________
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 3.2נספח                                        

 תיאור ניסיון קודם                               
 __________ מכרז מס'                             

  

גושית פסולת של נוי פיאיסוף ושירותי  –קודם  ןניסיותיאור 
 ובניין

  
 א'
 
 : מזמין השירותים . 1
 

 ____________________________________________________________ 
 

 :  איש קשר אצל המזמין פרטי  
 

 _____________________________________________________________ 
 

 : למזמין התקופה והמועד של אספקת השירותים  
  
 _____________________________________________________________ 

 
  :שפונתההיקף פינוי הפסולת        
  
 _____________________________________________________________ 

 
 

 :מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לספק את השירותים למזמין  האופן בו נבחר 
  
 ________________________________________________________________ 

 
 

 :שונות 
  
 ___________________________________________________________________ 

 
 

            ___________________________ 
 חתימת המציע                    
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 גושית ובנייןפסולת  פינויאיסוף ושירותי  –קודם  ןניסיותיאור 
 
                    ___________מכרז מס'                                                                                 ב'  
 
 : מזמין השירותים  

 
 ____________________________________________________________ 

 
 :  איש קשר אצל המזמין  

 
 _____________________________________________________________ 

 
 : למזמין התקופה והמועד של אספקת השירותים  
  
 _____________________________________________________________ 

 
 
 

 :מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לספק את השירותים למזמין  האופן בו נבחר 
  
 ________________________________________________________________ 

 
 

 שונות 
  
 ___________________________________________________________________ 

 
 

            ___________________________ 
 חתימת המציע                    
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 גושית ובנייןפינוי פסולת ו איסוףשירותי  –קודם  ןניסיותיאור 
 
                                                                                  ___________מכרז מס'           ג'
 
 : מזמין השירותים . 1
 

 ____________________________________________________________ 
 

 :  איש קשר אצל המזמין  
 

 _____________________________________________________________ 
 

 : למזמין התקופה והמועד של אספקת השירותים  
  
 _____________________________________________________________ 

 
 

 :מו"מ וכיו"ב(פומבי, מכרז זוטא, )מכרז המציע לספק את השירותים למזמין  האופן בו נבחר 
  
 ________________________________________________________________ 

 
 

 שונות 
  
 ___________________________________________________________________ 

 
 

            ___________________________ 
 חתימת המציע                    
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 4.2נספח                            

 תצהיר העדר הרשעות                       
 __________ מכרז מס'                           

 

 תצהיר לעניין העדר הרשעות 

 

, המורשה לחייב את ________________________ ת.ז. _____אני הח"מ ___
 _________________ 

 )שם המציע(                 )שם מורשה החתימה(   
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  על פי כל דין, 
 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא  .א

ת הכרוכה באלימות או הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילי

 . ( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה 10בעבירות מירמה וזאת בעשר )

 .בלבדשימוש בתוכנות מקוריות עושה  המציע במכרז של הרשות,  .ב

המציע או נושא משרה במקרה של תאגיד לא הורשע בשנה האחרונה בפסק דין  .ג

  . חלוט על עבירות של דיני איכות הסביבה

 .חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת ה שמי, להלןז .ד

 

 

 

___________________________    _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                           תאריך

 

 
_____, פיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. ____וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי השזיהיתיו עפ"י תעודת זהות/ , מר/גב' ____________
אם לא יעשה כן, אישר נכונות  קוחעליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 בפני. ותצהירו דלעיל וחתם עלי
 ____________________  -

_______________ 
 חתימה       תאריך 
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 5.2נספח  

 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
 __________ מכרז מס'                              

 

 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום 

 

ייב את , המורשה לח________________________ ת.ז. _____אני הח"מ ___
 _________________ 

 )שם המציע(                 )שם מורשה החתימה(   
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  על פי כל דין, 
 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
שהוא הגוף  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

  .("העירייה)להלן: "  - ..טייבהעיריית המבקש להתקשר עם 
 
ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף " עבירה" -ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 
תשלום שכר מינימום "(, תחת הכותרת "חוקה" -)להלן 1976 – עובדים זרים כדין(, התשל"ו

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי  –העסקת עובדים זרים כדין ו
 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 
ב לחוק( המציע לא הורשע 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -סק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה בפ
או לפי חוק שכר מינימום,  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -התשמ"ז
עבירה  -הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק(, 2בסעיף 

או  1991-עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
(, אולם במועד האחרון 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

___________________________    _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                           תאריך

 

 
בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, פיע וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי השזיהיתיו עפ"י תעודת זהות/ , מר/גב' ____________
אם לא יעשה כן, אישר נכונות  קוחעליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 בפני. ותצהירו דלעיל וחתם עלי
_______________ _____  -
_______________ 

 חתימה       תאריך 
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 6.2נספח  
 מכרזנוסח ערבות 

 __________ מכרז מס'
 

 לכבוד
 טייבהעיריית 

 
 .                                        מס' ערבות בנקאית הנדון:

 
 

 "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם -)להלן  ________________________ פי בקשת-על
, כהגדרתו של מונח זה (₪ עשרים וחמש אלף ) ובמילים:  ₪ 25,000של לסילוק כל סכום עד לסך 

ביצוע שירותי לפורסם על ידכם,  _________ מכרז מס'עם שתדרשו מאת המבקשים בקשר להלן, 
   . טייבהעיר פסולת במצבורי  של איסוף ופינוי

 
 במכתבנו זה: 

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצרכן  -" מדד"
 ולמחקר כללי.  

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 

 ___האחרון ממועד ההגשה_______ חודששל החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה (, המדד היסודי"" - להלן) _________שפורסם בתאריך 

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. המצויןלהכפלת המדד החדש בסכום הקרן 
 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
שתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרי

 המבקשים.
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם 
פיה, -פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-על

 תשלום מאת המבקשים.לדרוש תחילה  ואתביעה משפטית נגד המבקשים 
 
 

ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי  _____30/12/2017___יום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 המועד הנ"ל לא תענה.

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:

_             ____________________________________________                 _________ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

 

_______________                    _________________                  ___________________ 

 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         



 
 

 

    
26 

 __________ מכרז פומבי מספר

 טייבהעיר פסולת בריכוזי  פינוי איסוף ושירותי  למתן

 

 3מסמך 

 הסכם

 

 2017___________ דש ______לחו___ביום _ .טייבה -בשנערך ונחתם 

 
   טייבהעיריית  בין : 

 (" או "המזמין"העירייהאו " "הרשות)להלן: " 
 מצד אחד;                         

 
 ________________________ לבין: 

 _____________________ -מ 
   (או "הקבלן" )להלן: "נותן  השירותים" 

 מצד שני;                     
 
 
 

 לרכישת שירותי"( המכרז" –להלן __________ ) מס'פומבי פירסמה מכרז  הרשותו  הואיל:
)להלן: מסמכי המכרז ב, כמפורט טייבה עירשל ריכוזי פסולת ב ואיסוף פינוי

 ; "(השירותים"

 והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז; והואיל

 הגשת ההצעה;והקבלן ערך לפני הגשת הצעתו את כל הבדיקות הנחוצות לצורך  והואיל

 זוכה במכרז;ועדת המכרזים בישיבתה מיום ___________ קבעה כי הקבלן ו והואיל

יוד מתאים צמצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, הקבלן ו והואיל:
ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי 

ירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה הוראות המזמין, שמ
 כמפורט בהסכם;

כמפורט בהסכם זה למסור לנותן השירותים את ביצוע השירותים  נהמוכ והרשות והואיל: 
 ובנספחיו; 

 
 אשר על כן מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 
 מבוא ונספחים

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו  הסכםהמסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מ .2

  :"הסכםהמסמכי ולם לשם הקיצור "כ

)לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת / הצהרת המציע, וכל המסמכים ל מסמכי המכרז כ 2.1

   (.דעות שנשלחו למציעיםלרבות הואשר צורפו להצעה ו
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 והעבודה הרציפה במשך השנה. מצבורי הפסולת יריכוזהסבר באשר ל –נספח א'  2.2

נוסח ערבות להבטחת ביצוע ההסכם. -נספח ב'  2.3

.עניינים והתחייבות לשמירת סודיות ושמירת זכויות ניגודלאי קיום  רההצה -נספח ג'  2.4

נוסח אישור על עריכת ביטוחים.  -נספח ד' 2.5

אתרי סילוק פסולת מוצקה ופסולת אסבסט -נספח ה 2.6

נוהל עבודה למול המציע הזוכה.  -נספח ו' 2.7

 

 הסכםיהיו תנאי ה מסמכי ההסכםנתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הסכם זה ותנאי מתנאי  .3

 אם נאמר במפורש אחרת. לאאעדיפים, 

 

   הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו

זה  הסכםב את השירותים בהתאם למפורט הרשותצע עבור מתחייב לבנותן השירותים  .4

שיון, ילרבות הוראות כל חיקוק, תקנות ור תוך הקפדה על הוראות כל דין, וזאת  ובמסמכיו

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי ההסכם, מתחייב  שעניינם מניעת זיהום ומפגעים לסביבה.

ולמחזרה בשטח מיועד,  להסכם זה  בנספח א'נותן השירותים לפנות את הפסולת המפורטת 

 אליו תפונה הפסולת ובו תעובד. 

 

 הרשותוכי נהירים וידועים לו יעדי  הסכםמסמכי הנותן השירותים מצהיר כי בדק את  .5

 לעניין מתן השירותים.  הותוכניותי

 

באופן יסודי ומעולה ובאופן שנקבע נשוא מכרז זה נותן השירותים מתחייב לבצע את כל עבודות  .6

 . םההסכבמסמכי 

 

לפי הסכם  נותן השירותים מצהיר כי בידו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע השירותים .7

בהסכם ביצועם כמפורט  זה וכי עומד לרשותו הצוות והאמצעים לרבות כח אדם וכלי רכב לעניין

 וכי הוא ישא באחריות הבלעדית לביצוע ולטיב השירותים. מסמכיווב

 

בצורה שאינה יוצרת  ,סכם זהההוראות בהתאם ל ,שירותים מתחייב לתת נותן השירותים .8

של  ם הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודיתוומרת על איכות הסביבה. אי קיוש מפגעים

 ההסכם.

 

לו  ולמסור להנחות את נותן השירותים הרשות תמתחייב ,לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם .9

 ביצוע השירותים. הקשור עם הנתונים ומידע וכל חומר אחר שברשות

 

ו/או  בעודה לפנות מעת לעת לנותן השירותים ולבקש כי יבוצעו שינויים תרשאיהיה ת הרשות .10

בהתייעצות  הרשותידי  הגדרת השינויים כשוליים או כמהותיים, תיקבע על בתפוקות הנדרשות.

 עם נותן השירותים.
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ושר על ידי המשרד להגנת את הפסולת שנאספה על ידי לאתר טיפול מורשה ומאהקבלן יעביר  .11

 הסביבה. 

 

מתחייב נותן ביתר מסמכי ההסכם, מבלי לפגוע לעיל, ו 12עד  1מבלי לפגוע באמור בסעיפים  .12

  להסכם זה.  כנספח ו'להוראות נוהל העבודה המצורפות השירותים לספק שירותים בהתאם 

 
 

 אי קיום יחסי עובד מעביד
 

מהווה משכורת ולא שכר  הלקבלן אינ מתמשל תהרשוש שהתמורה נקבע בזאת ומוצהר במפורש .13

קבלן  מבוצעות על ידי נותן השירותים בהיותו ורותים. עבודות אליאלא תמורה עבור ש עבודה,

לבין נותן השירותים, עובדיו או מי  הרשותבלתי תלוי ובאי היות היחסים בין  עצמאי

וזאת  עצמאים על ידו כקבלן שירותי הקבלן, ניתנייובהר כי  יחסים בין עובד למעביד.,מטעמו

דדים שלא יהיו והן מהכוונה המפורשת של הצ עצמאיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק מה

 העירייהווצרו יחסים של עובד ומעביד בין יילא  .העירייהבעבודתה של  יםמשולבשירותי הקבלן 

כלשהן המגיעות לכל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות לבין קבלן, והקבלן מצהיר כי אינו זכאי 

 לעובד ממעבידו על פי כל דין ו/או נוהג.

 

נותן השירותים מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידיו על מנת  .14

לבצע את השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן וכן את האמור 

הארגונים  של התיאום בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלכליים, שבין לשכת

בענף המתאים או כפי  הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף

תנאי העבודה בהם מועסקים  לקבל כל פרט על תיהיה זכאית הרשותשהסכמים אלה יוארכו. 

 ום. עובדי נותן השירותים, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה לרבות תשלום שכר מינימ

 
 

 חוקי העבודה: 
 1959 -חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  
 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  
 1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו  
 1993 -חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג 
 1993 -חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד 
 1998 -בן זוג(, התשנ"ח חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת 
 1951חוק חופשה שנתית, התשי"א  
 1954 -חוק עבודת נשים, התשי"ד  
  1996 -חוק  שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 
 1953 -חוק  עבודת הנוער, התשי"ג  
 1953 -חוק  החניכות, התשי"ג  
 1949 -חוק  חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט  
 1958 -, התשי"ח חוק  הגנת השכר 
  1963 -חוק  פיצויי פיטורין, התשכ"ג  
 1995 -חוק  הביטוח הלאומי )נוסח משולב( , התשנ"ה 
 1987 -חוק  שכר מינימום, התשמ"ז  
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נותן השירותים בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום אחר  .15

הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין או  המגיע לעובדיו או למי המועסק מטעמו ובכל

 . הרשותבעקיפין ולא תהיה לנותן השירותים כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי 

 

הדוק  נותן השירותים ימנה עובד מבין עובדיו אשר יפקח על מתן השירותים ואשר יהיה בקשר .16

 . רשותה נציגעם 

 

שיקבל מזמן לזמן  ול בהתאם להנחיות כלליותבמתן השירותים מתחייב נותן השירותים לפע .17

לפקח,  רשותלי הסכם זה פמוצהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על  .רשותהמאת 

להדריך או להורות כיוצרות יחסי עובד מעביד, ולכן לא תהיינה לנותן השירותים ולכל 

שלה, או הפסקת ביצוע המועסק על ידי הממ המועסקים על ידו זכויות של עובד מדינה או עובד

 העבודה על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.

 
 התמורה

 
והכנסת הפסולת  פינויאיסוף ,  לשלם לנותן השירותים תמורת ביצוע שירותי  תמתחייב רשותה .18

מילוי יתר התחייבויותיו  לאתר טיפול מורשה ומאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה כמו גם

 (.₪)ובמילים : _______________________ _ ₪ * סך של ___________לפי הסכם זה 

 ₪לכל טון שיפונה לאתר מורשה, או לחילופין סה"כ של _________  בתוספת מע"מ כחוק

 עבור איסוף, העמסה והובלה של כל טון פסולת לאתר מורשה.  

 למסמכי ההסכם. 2בהתאם להצעתו של נותן השירותים, מסמך  – יושלם* 

 

 יש להוסיף עליו מע"מ כחוק.בסעיף הקודם הוא סופי  סכום התמורה הנקוב .19

 

מריכוזי הפסולת,  50%השלים נותן השירותים את מלוא התחייבויותיו לפי מסמכי המכרז לגבי  .20

יגיש נותן  – העירייהנשוא מכרז זה, לשביעות רצונם של נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג 

מהתמורה הכוללת הנקובה  40%ור של חשבון וחשבונית מס מקור בשיע לעירייההשירותים 

 בהצעתו למכרז.

 

השלים נותן השירותים את מלוא התחייבויותיו לפי מסמכי ההסכם לגבי כל ריכוזי הפסולת,  .21

יגיש נותן  – העירייהנשוא מכרז זה, לשביעות רצונם של נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג 

ת התמורה הכוללת הנקובה בהצעתו חשבון וחשבונית מס מקור בגין יתר לעירייההשירותים 

 למכרז.

 

לכל חשבון יצרף נותן השירותים פירוט של כל האתרים אשר לגביהם ביצע את השירותים עד  .22

למועד הגשת החשבון, לרבות תיאור הפעולות העיקריות שבוצעו לגביהם וכולל אישורים 

ישורי קליטת הפסולת כמותיים לגבי כמות הפסולת שמוחזרה. כמו כן, ימציא נותן השירותים א

 .באתר פסולת מורשה ו/או אישור של מפעל מיחזור פסולת
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מהמשרד להגנת הסביבה  לעירייהנותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שכספי התמורה יועברו  .23

 יום.  60בתנאים של שוטף + 

 

ידו וכפי שיאושרו ע"י נציג -התמורה תשולם לנותן השירותים, בהתאם לחשבונות שהוגשו על .24

מהמשרד להגנת  העירייהימים ממועד קבלת הכספים בחשבון  15, בתוך העירייההמשרד ונציג 

 הסביבה. 

 

לא תהיה אחראית לאיחורים בהעברת התשלומים  העירייהנותן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי  .25

לעיל,  24כאמור בסעיף  לעירייהבהעברת כספים מהמשרד להגנת הסביבה  מאיחוריםהנובעים 

עקב עיכוב בהעברת הכספים  העירייהא תהיה לנותן השירותים כל טענה ו/או תביעה כלפי וכי ל

 מהמשרד להגנת הסביבה כאמור. 

 

 

 תקופת ההסכם
 

 תקופת הסכםההסכם יכנס לתוקפו במועד חתימה ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים.  .26

  .(פת ההסכם""תקו)להלן:  מאותו מועד חודשים 12זה מיום חתימתו ועד לתום 

את ניקוי האתרים בתוך תקופת  ולהשליםנותן השירותים מתחייב לפנות כל ריכוזי הפסולת  .27

שעות לכל היותר מהסיור המשותף של העירייה עם הקבלן בשטח לצורך  24, ותוך ההסכם

  המפגע הנדרש לפינוי ע"י העירייה. 

 

ב העומד לרשותה, תוארך על הגדלת היקף ההתקשרות נוכח עדכון בתקצי העירייההודיעה  .28

תקופת ההסכם בפרק הזמן הנדרש לפינוי האתרים הנוספים, כפי שייקבע ע"י המשרד להגנת 

שתהיה חתומה על  ( בהודעה על הגדלת היקף העבודה, כאמורהעירייההסביבה )בעצה אחת עם 

 ., והחשב המלווההעירייה, גזבר ראש העירידי 

 

ום מראש י ידי מתן הודעה מוקדמת של שלושים לבטל הסכם זה על תהיה רשאית העירייה .29

 רשותשלם התבמקרה זה,  צטרך לנמק את הסיבות לבטול ההסכם.תלנותן השירותים, בלא ש

לביצוע השירותים שביצע נותן השירותים עד  לנותן השירותים, רק את התשלומים המתייחסים

א, עבור או בקשר עם אותו בכל פיצוי או תשלום שהו תהיה חייבת לא העירייה .לתאריך הביטול

 .הביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זהש חלק

 
על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם  העירייההחתימה מטעם  מורשהמוסכם בזאת כי חתימה  .30

 ואינה מטלה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

 
 חובת ביטוח

 וור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותכאמ אחריותו של נותן השירותיםלהבטחת  .31

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד  ולערוך ולקיים על חשבונ נותן השירותים, מתחייב ווחובותי

לפי שיקול דעתו,  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור וקיימת אחריות שבדין כלפי
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' דשור על קיום ביטוחים, נספח ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האי

  "(. טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  נותן השירותים .32

ר על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישו נותן השירותיםכדין בידי מבטחי 

לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר  נותן השירותיםידי מבטחי -חתום על

נותן השירותים ישוב וימציא אישור  הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת 

 ייה.דרישה כלשהי מהעיר

 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע .33

אחריות  הלעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

פי הסכם -על נותן השירותיםכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 דין.  פי כל-זה או על

 

נותן השירותים יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין  -ביטוח כלי רכב .34

או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי 

פני דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מ

חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול 

. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, ₪ 600,000 -אחריות שלא יפחת מ

 מלגזות, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

 

חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה  .35

 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  נותן השירותים .36

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

נותן ראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של לבדו יהיה אח נותן השירותים .37

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר  השירותים

 יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

לתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת יהיה אחראי לנזקים ב נותן השירותיםמובהר, כי 

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  נותן השירותים מתחייב .38

 בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.ולדרישת העירייה  לעשות כל 
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נותן יהיה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  נותן השירותיםהפר  .39

טענה כלשהי כלפי העירייה על כל  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל אחראי השירותים

 עקב זאת. ונזק כספי ו/או אחר שיגרם ל

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי ותיםנותן השירעל  .40

 .חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 

 ליקויים ופגמים
סופית ועל נותן השירותים  הקביעתכראוי, תהא  מתבצע וכי מתן השירותים אינ רשותה הקבע .41

א תיקן נותן השירותים את ל רשות.ה של הרצונלשביעות ימים,  7בתוך לתקן את הטעון תיקון 

 יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. הטעון תיקון בהקדם האפשרי, 

 

להעסיק אחר  תרשאיא הרשות התלהסכם זה,  34הפר נותן השירותים את התחייבותו לפי סעיף  .42

השירותים על פי הסכם זה  שיבצע את העבודה הנדרשת, וזאת מתוך הכספים להם זכאי נותן

לנותן  תשלום כאמור יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם לנותן השירותים על פי הסכם זה.וכל 

 רשות.ההשירותים לא תהיה כל תביעה או טענה בשל שימוש בזכות זו של 

 

לבטל את ההסכם באופן מיידי  העירייהמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן, רשאית  .43

 לן:בהתקיים כל  אחד מן המקרים המפורטים לה

 הפר את ההסכם בהפרה יסודית. נותן השירותים 36.1

או צו הקפאת צו פירוק, או צו כינוס נכסים,  נותן השירותיםבמקרה שניתן נגד  36.2

, או אם מונה מפרק זמני או ואו שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושהליכים, 

נשוא ו/או עתיד להיות  והינ נותן השירותיםאו אם  נותן השירותיםמפרק על -קדם

ימים מיום  30והכל במקרה שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך  -להסדר נושים 

 .הינתנו

בשטח , בין זה הנמצא נותן השירותיםבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש  36.3

את המשכם התקין של  קיום  נותן השירותים, ובין על כל רכוש אחר, המונע מהעבודה

פוטית יחלקן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות ש , כולן ו/אויוהתחייבויות

ו/או  נותן השירותיםכלשהי, לרבות, אך לא רק, משרד ההוצאה לפועל, לגבי רכוש 

, והעיקול או נותן השירותים, המונע את המשכם התקין של קיום התחייבויות ומקצת

הטלת העיקול  יום מיום 30הפעולה כאמור )לפי הענין( לא הוסרו והופסקו כליל תוך 

 או עשיית הפעולה.

רשאית להתקשר עם גורם אחר למתן  העירייההובא ההסכם לידי גמר, מכל סיבה שהיא, תהיה  .44

 השירותים נשוא ההסכם.

 

 אחריות לנזקים
היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או י ולבד נותן השירותים .1

יגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי העלולים להו/או זיהום הפסד 
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ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או נותן השירותים כלשהו ו/או לעובדי 

כל מי מטעמו ו/או  וו/או עובדי נותן השירותיםלמי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

  עבודות.ו/או לכל אובדן ו/או נזק הנובע ו/או בקשר ל

 

 היה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאורי ולבד נותן השירותים .2

ו ו/או הנמצאים על יד ואו שהובא יםהנמצאו/או למשאיות האשפה ו/או לכלי האצירה 

  נשוא ההסכם.עבודות לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ בשימושו

 

זקים ניה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי פוטר בזאת את העירינותן השירותים  .3

ימים על כל סכום  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

נותן שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע ל

 . וחשבונ להתגונן מפניה על ועל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל השירותים

 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או נותן השירותים לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהעירייה  .4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מהעירייה מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

 עירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לנותן השירותים מחדל שהם באחריותו של 

 כאמור לעיל. נותן השירותיםל שהם באחריותו של מחמת מעשה או מחד

 
 

 בטחונות
ההסכם ת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר נותן השירותים למשרד עם חתימקיום להבטחת  .45

, ( ₪חמישים אלף ) ובמילים:   ₪ 50,000סך מבנק ישראלי על בלתי מותנית ערבות בנקאית 

 (."ערבות הביצוע" )להלן:

 כפי שיפורסם ביום ________של חודש  למדד המחירים לצרכןה ערבות הביצוע תהא צמוד .46

 להסכם זה.  נספח ב'ותיערך בנוסח הערבות  ________

, כאמור תקופת ההסכם הוארכה. תקופת ההסכםיום לאחר גמר  60היה בתוקף עד תהערבות  .47

 .ת הביצוע בהתאםדלעיל, יוארך תוקף ערבו 28בסעיף 

 

להציג את ערבות הביצוע ולדרוש את פרעונה, המלא או החלקי, בכל מקרה רשאית  העירייה .48

אחת או יותר החברה , הפרה העירייההבלעדי והמוחלט של  האשר בו, לפי שיקול דעת

 .מהתחייבויותיה עפ"י הסכם זה

ובמקרה ם ממנה חולט, הודעה כי הערבות או כל סכולנותן השירותים למסור רשאית  העירייה .49

תוך שלושה ימים ממועד ההודעה, להמציא ערבות חדשה זה יהא  נותן השירותים חייב, 

 .דלעיל 45סעיף להשלמת הסכום על פי 

המוחלט  הערבות לתקופה קצרה מזו המנויה לעיל ו/או לפי שיקול דעת נותן השירותים המציא .50

היה תנדרשת הארכת תוקף של הערבות שהומצאה על פי מסמכי ההתקשרות,  העירייהשל 

כתב הארכה  נותן השירותים לדרוש את פרעון אותה ערבות אם לא המציא תרשאי העירייה

, לפי העירייהשל  הימים ממועד דרישת 10יום לפני תום תוקפה של הערבות או תוך  14מתאים 
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נותן השירותים של  והר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובת. למען הסר ספק, מובןהעניי

 להמצאת הערבות כנדרש.

 אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של נותן השירותים. .51

 

 הפרות ותרופות
לאלתר  לבטל את ההסכם תזכאי הרשותהא תהפר נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית  .52

תשלום כלשהו ב תהיה חייבתלא  הרשותאגף על פי כל דין והסכם זה. וזאת בנוסף לזכויות ה

השירותים שנותן  את או באמצעות אחר, הבעצמלעשות  הרשות תלנותן השירותים וכן רשאי

 השירותים התחייב לבצעם על פי הסכם זה וזאת על חשבון נותן השירותים.

של  המזכות די לפגוע או לגרועלחלט את הערבות שהופקדה בידיו. אין באמור כ תרשאי  הרשות .53

הצפוי בגין הפרת הוראה  על פי כל דין, לתבוע פיצוי מנותן השירותים בגין הנזק הממשי הרשות

 בהסכם זה.

, או ברמה נספח א'בהתאם לאם כתוצאה מרשלנות או מכל סיבה אחרת, לא יינתנו השירותים  .54

לנכות מהתשלום שנותן  תהרשו ת, רשאיהרשותובאיכות לא נאותים בהתאם לקביעת בא כח 

השירותים יהיה זכאי לו, בגין מתן השירותים, סכום שיראה בעיניה כסכום ראוי לניכוי בכל 

 מקרה.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם כי בגין ההפרות הבאות ישלם הקבלן למועצה פיצוי  .55

  וזאת בהתאם לאמור להלן: -מוסכם מראש

 

 ההפרה 

 

 הערות הפיצוי המוסכם

1 

 

איחור במועד ביצוע העבודה 

שהתבקשה ע"י העירייה 

)הקבלן לא ביצע את עבודת 

שעות ממועד  24הפינוי תוך 

הסיור ו/או ההודעה בכתב 

 מהעירייה בדבר הצורך בפינוי 

 

ש"ח לכל יום  500

 איחור

 

 

באיחור מתמשך מעבר 

יעלה  -ימים 7-ל

  ₪ 5,000-הפיצוי ל

 

לכל יום  ₪  2,500 אי פינוי הפסולת לאתר מורשה  2

 עבודה 

 

 הפרה יסודית 3

 

לכל יום  ₪ 15,000

 הפרה שלא תוקנה

צמוד למדד ממועד 

חתימת החוזה ועד 

 התשלום בפועל
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לצורך  אין באמור לעיל לגרוע מכך שלצדדים להסכם זה שמורות כל התרופות הקבועות בדין .56

 ביצועו או מקרה של הפרתו.

 
 הבטחת סודיות

ולא להביא לידיעת  לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור נותן השירותים מתחייב .57

השירותים או בתוקף או במהלך או אגב  כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו, אגב או בקשר עם מתן

או לאחריה. נותן השירותים מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי  ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפניה 

לחוק העונשין  119 –ו  118זה, מהווה עבירה לפי סעיפים אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף 

 .1977 -תשל"ז 

מסמך או חומר כלשהם  נותן השירותים אינו רשאי לפרסם בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, .58

אלא בכפוף לאישור בכתב מאת בא  ביצועו, שהגיעו לידיעתם בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב

 .הרשותכוח 

לאי קיום  הצהרהלעיל, יחתום נותן השירותים  54-55חייבויותיו לפי סעיפים מבלי לגרוע מהת .59

 להסכם זה.   כנספח ג' המסומנת עניינים והתחייבות לשמירת סודיות ושמירת זכויות ניגוד

 
 חלק כללי

 
לא יתפרשו  על פי הסכם זה הבמימוש זכויותי הרשותשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של  .60

 יעה אלא אם נעשו בכתב.כויתור או מנ

אם הוא נובע  נותן השירותים, ביןחב לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם בו  הרשות החויב .61

של צד שלישי או של מבטח או כל מקור אחר,  ומתביעה של נותן השירותים, עובד מטעמו א

נותן  .ותהמשפטי ההוצאותילרבות בגין לשיפוי מלא מאת נותן השירותים,  רשות זכאיתהא הת

לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו ישפה את הרשות כאמור מיד לאחר שתוגש  השירותים

 כאמור. רשותל

                 . הרשותאלא בכתב ובחתימת  הרשותאין ויתור או הנחה או הארכה מטעם  .62

 בדואר מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או .63

שנתקבלה לאחר  תחשב –רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך 

זה תחשב כי התקבלה על הצדדים עם  המסירה. הודעה שנשלחה בפקס למספר הנקוב בהסכם

 קבלת אישור שליחת פקס.

 

 :ו על החתוםנייה באולרא

             

               _______________________                         ________________________ 

  נותן השירותים                                                                      טייבהעיריית                    

 

 
 
 

 נספח א' להסכם
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שעות מרגע הפנייה  24יובהר כי, מכרז זה הינו מכרז מסגרת והקבלן נדרש לתת שירות לעירייה תוך 

ק"מ משטחה  10בכתב של העירייה, לפנות את הפסולת ולהעבירה לאתר מורשה במרחק של עד 

 המוניציפאלי של טייבה. 

 ורך בלבד. העירייה רשאית לדרוש מהקבלן מספר בלתי מוגבל של פינויים בחודש ועפ"י צ
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 נספח ב' להסכם
 

 טייבהעיריית  לכבוד
 

 
 .מס'                                         ערבות בנקאית הנדון:

 
 

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם  -)להלן  ________________________ פי בקשת-על
רתו של מונח זה להלן, , כהגד ( ₪)ובמילים: חמישים אלף  ₪ 50,000 לסילוק כל סכום עד לסך של

שרות המהווה חלק בלתי למכרז שפורסם על ידכם, ולהסכם ההתקשתדרשו מאת המבקשים בקשר 
   .נפרד הימנו

 
 במכתבנו זה: 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -" מדד"
 ולמחקר כללי.  

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
תוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד אם יתברר מ

שפורסם  _______האחרון ממועד ההגשה__חודש של החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד (, המדד היסודי"" - להלן) ________בתאריך 

 רישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.כד המצויןהחדש בסכום הקרן 
 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 המבקשים.
 

לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ו
פיה, -פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על-על

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. ואתביעה משפטית נגד המבקשים 
 
 

עד ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המו *__30/09/2018_____ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 הנ"ל לא תענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

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

_________________________                 __________             ___________________ 

 מס' סניף                                      כתובת הבנק         שם הבנק                                             

 

___________________                    _________________                  _______________ 

 חתימה וחותמת       תאריך                                           שם מלא                                             
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 להסכם 'גנספח  

עניינים והתחייבות לשמירת סודיות  ניגודלאי קיום  הצהרה

  ושמירת זכויות

 
  לכבוד

 טייבהעיריית 
 

 נכבדים,  אדונים
 

 ___________________________________________________ מהח" אני
 תפקיד   .ז.ת    שם  

 
 פיכם כדלקמן:/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלמצהיר

 
"(, המכרזלהלן "זה) מכרזפי הסכם נשוא  עלאת השירותים   המבצעתפקידי בצוות  ובתוקף  הואיל

וחומר אחר מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן  מסמכיםהגיעו ו/או יגיעו לרשותי, מידע, 
 )להלן 'המידע'(; הרשות ידי, שפורסם על לשהוא למכרז הנ"

 
 ייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד מכם כדלקמן:/ה ומתחמצהיר הריני  לפיכך

יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני  למיטבשבדקתי את העניין  לאחר .1
כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד  ענייןמשפחתי הקרובה, כל 

 ש לניגוד עניינים כזה., או ליצור חשלהמכרז הנ" נשואעניינים עם המכרז והשירותים 
כאמור, או  ענייניםמתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד  אני 

ואקבל על עצמי ביצוע אותה  ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו לכם ללא דיחוי
 מראש ובכתב כי אין לו התנגדות לכך.תאשר  הרשותעבודה רק אם 

 
מלקחת חלק ו/או להיות  הרשותעם סכם ההלהימנע במשך כל תקופת יב בנוסף אני מתחי

מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם 
 .הרשותעם סכם הה

 
במסגרת התפקיד שאני ממלא/ת, בכל הקשור למתן  השימושאעשה שימוש, מלבד  לא .2

, בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם עימם השירותים נשוא המכרז וכל הקשור
המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך  וכלומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית 

לתקופה שלאחר סיום כל הליכי המכרז  גםביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת 
 ללא הגבלת זמן.

 
ידע ולא אעביר לאחרים, כל מידע מוחלטת בקשר למ סודיותמתחייב/ת לשמור על  אני .3

ברבים, ו/או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור )כל  המפורסםשהועבר אלי, למעט מידע 
הללו יקראו להלן 'מידע גלוי'(, או מידע אחר שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור 

ור, אולם, אעשה ככל שבו הננו נדרשים, על פי כל דין, לגלות מידע כאמ מצבלכם הודעה על 
להותיר בידיכם שהות סבירה להתגונן מפני דרישה כזאת, אם לדעתכם היא  בכדישביכולתי 

 בזכות מזכויותיכם. לפגועעלולה 
 

ו/או  118לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  ידועמצהיר/ה כי  אני
 .1977-זתשל" העונשיןלחוק  119

 
, הנני מתחייב/ת כי, למעט המידע לעל פי תנאי המכרז הנ" שירותיםההשלמת ביצוע  עם .4

את כל המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם המכרז  לכםהגלוי, אעביר 
שנעשה מן המסמכים והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום  עיבודוכן כל  להנ"

וקות )מכל סוג שהוא לרבות מדיה החומר ו/או המסמכים ו/או התפ מןמכל סוג שהוא 
 .להנ" למכרזאלקטרונית( הקשורים 

____   _________ _____________ באתי על החתום: ולראייה
 ֹ______________ 
 תאריך     המצהיר/ה חתימת  /ההמצהיר שם         
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 ' דנספח 
 אישור על קיום ביטוחים

 
 

 לכבוד 
 טייבהעיריית 
 "(העירייה)להלן "

 
 א.נ.,

"הספק"( "הקבלן" ו/או _ )להלן: ______אישור על קיום ביטוחים של _____________ הנדון: 
 , לרבות פינוי אסבסט בקשר עםטייבהפסולת בעיר  יפינוי ריכוזאיסוף ושירותי בגין 

 "העבודות"("השירותים" ו/או הלן:  הסכם מיום____________________  )ל
 

 רה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ ____________________חב
 

בין העירייה  הסכם בקשר עםאנו הוצאנו לבקשת הספק פוליסות לביטוח בקשר לבצוע העבודות,  .1
 לספק, כמפורט להלן:

 

 )פוליסה מספר_________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
 

 גבול אחריות: 
 ח שנתיתתובע, מקרה ותקופת ביטו

4,000,000 ₪  

 

אחריותו של הספק על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק ו/או של  :תיאור כיסוי
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל 
בשמו ומטעמו של הספק, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם 

 העבודות.

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל כיסוי אחריותה של העירייה  .1 הרחבות נוספות
 של הספק והפועלים מטעמו.

 אחריות צולבת. .2

 ., כלפי הערייהכיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .3

 ., בקשר עם השירותיםכיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה .4

ככל ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  .5
רה, שאין חובה חוקית  ייכלל כיסוי  עבור נזקי גוף בפקודת התעבו

  .₪ 2,000,000הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של 

נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות ל יסויכ .6
עד לגבול אחריות בסך  כלי הרכבפוליסת  הסטנדרטים של

ב על ידי בטוח רכ שאין חובה לבטחםנזקי גוף לכן ו ₪ 1,000,000
 . חובה

 כוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'.ר .7

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:

  

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  

 : תאור כיסוי

 

ין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו אחריות על פי כל ד
לעובדי הספק, קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספק בביצוע 

 העבודות.

הביטוח מורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד  :הרחבה נוספות
 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק

 

 __________ ועד __________ )כולל(. __ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
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 הספק ו/או העירייה, בקשר עם העבודות.  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 
לרבות חברות בנות עובדים  ו/או תאגידים עירוניים טייבהעיריית  –ה"עירייה" למטרת אישור זה 

 ומנהלים של הנ"ל. 
 

 יפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסע .4

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא  .ב
טול יום לפחות לפני מועד הבי 60לאחר שנמסור לספק ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  .ג
 התקפות במועד התחלת הביטוח . 

 

הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .5
 הקבועות בהן.

  

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה(  .6
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות 
הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 

לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב טוחי העירייה מבלי שתהיה יהשתתפות בב

. למען הסר ספק , אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59כאמור בסעיף 
 ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש 

 
 

         ____________   _____________________  ________________ 
 חותמת חברת הביטוח              שם החותם    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                     
 
 
 

 _ טלפון ___________________פקס.:_____________סוכן ביטוח:__________________
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 'הנספח 

 אתרי סילוק פסולת מוצקה ופסולת אסבסט
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לקליטת פסולת  קישור לרשימת האתרים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה
 :  בנייה

 
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/constructionwaste/document

s/cons 
 
 

 יש לבצע בדיקה במשרד להגנת הסביבה עם ביצוע העבודות. -לעניין קליטת אסבסט
 

 

 * הרשימה אינה סופית ונתונה לשינויים מעת לעת *

 
 
 
 
 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/constructionwaste/documents/cons
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/constructionwaste/documents/cons
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 ונספח 
 המפרט המיוחד

 
 
 הוראות כלליות – נוהל העבודה 1

 
 הפסולת: לאיסוף ופינוילבין המציע הזוכה   טייבהעיריית נוהל עבודה בין 

ויתאם עמו  מצבור פסולתפינוי איסוף ויודיע לזוכה כי נדרשת עבודת  העירייהנציג  .1

  טון פסולת ביום עבודה. 10לכל הפחות יידרש הקבלן לפנות   .מועד לסיור בשטח

לסיור בשטח הפינוי, תוך יומיים  העירייהנות לדרישת נציג המציע הזוכה מתחייב להיע .2

 לכל היותר ממועד פנייתו.

  .יגדיר לזוכה בסיור משותף את שטח הפינוי  העירייהנציג  .3

לכל היותר ממועד  שעות 24המציע הזוכה מתחייב להתחיל בביצוע עבודת הפינוי תוך  .4

 .העירייהאישור  על החלטתה לפנות את הפסולת ולאחר קבלת העירייההודעת 

, העירייה, לפי שיקול דעת נציג העירייהתחילת הפינוי בפועל תתבצע רק בנוכחות נציג  .5

 ולאחר קבלת אישור בכתב למקום הפינוי.

 לאשר חריגה מהנ"ל בכתב בלבד. העירייהבמקרים חריגים רשאית  .6

 המציע הזוכה מתחייב לבצע כל עבודה ביעילות, באופן רציף וללא עיכובים. .7

יע הזוכה מתחייב לבצע את עבודות הפינוי תוך הקפדה על הוראות כל דין, לרבות המצ .8

 ינם מניעת זיהום ומפגעים לסביבה.הוראות כל חקוק, תקנות ורשיון, שעני

פינוי ולא היום לפני המועד המשוער לגמר עבודות  העירייההמציע הזוכה יודיע לנציג  .9

, המאשר ביצוע עבודות פינוי העירייהיעזוב את שטח הפינוי ללא אישור בכתב מנציג 

 הפסולת לשביעות רצונו.

את כל הפסולת שאסף לאתר מורשה ומאושר על ידי המציע הזוכה מתחייב לפנות  .10

  ק"מ משטחה המוניציפאלי של טייבה.  10במרחק של עד  המשרד להגנת הסביבה

אישורי קליטת  את כל העירייהעם סיום עבודות הפינוי, יעביר המציע הזוכה לידי נציג  .11

 הפסולת באתר ו/או מפעל מיחזור.

כי כל הפסולת שפינויה  העירייהאישור בדבר סיום עבודות יינתן לאחר אישור בכתב של  .12

 העירייה, זאת בכפוף לשיקול דעת נציג העירייהנדרש פונתה מהמקום, לשביעות רצון 

 ובהתאם להוראות כל דין.

צרכי  בצע עבודה לאורך כל השנה ועפ"ייובהר כי, העירייה רשאית לפנות לקבלן ל .13

 בת להיקף עבודה, אלא עפ"י צורך. העירייה ואין העירייה מחוי

 

 מוקדמות 2

 הגדרת בעלי תפקידים בפרויקט 2.1

 ן במפרט זה:גדרת בעלי תפקידים בפרויקט כמצוילהלן ה
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 או ה"רשות"\ה"מזמין" ו

   טייבהת יעירי

 ה"קבלן"

 הקבלן על פי הגדרתו בחוזה.

 מתכנןה

 תכנן עמו התקשרה הרשות להכנת מסמכי המכרז ולביצוע פיקוח עליון.מ

 המפקח מטעם המזמין

 ה למפקח מטעם המזמין על פי החוזה.מי שימונ
 

 דרישות לבעלי תפקידים מטעם הקבלן

 הקבלן יעסיק באופן קבוע מטעמו לכל אורך עבודות ההקמה לפחות את בעלי התפקידים הבאים:

 זהו הגורם אשר ירכז פעולות מכרז זה מטעם הקבלן מול גורמי  – ןמנהל הפרויקט מטעם הקבל

 ומול גורמי המשרד להגנת הסביבה. טייבהריית יע

 מפקח מטעם הקבלן אשר תפקידו לפקח על ביצוע העבודות בהתאם  – המפקח מטעם הקבלן

יהיה נוכח באתר במשך כל ימי העבודה ושעות העבודה  המפקח לדרישות ומפרטים במכרז זה.

 בקרת איכות וכמויות העבודה.בכל ענין  העירייהמטעם וישמש כנציג הקבלן כלפי המפקח 

 ממונה הבטיחות מטעם הקבלן אשר לו אישור מטעם משרד  – ממונה הבטיחות מטעם הקבלן

 העבודה בתחום. כל זאת כנדרש על פי כל דין.

 
ים אישיים, קורות חיים הקבלן יגיש לאישור המזמין את פרטי בעלי התפקידים הנ"ל לרבות פרט

 מקצועיים, השכלה וכל פרט אחר שיידרש על ידי המזמין לצורך אישור הסמכתם.

 

 הסמכת קבלני משנה ועובדים באתר 2.2

חוזה זה תבוצע ע"י קבלני משנה אשר עונים לדרישות סף על פי החוזה. לפני  תכולת העבודות במכרז

וע הנדונים להסמכתם ע"י אישור מקדים של תחילת העבודות יימסרו למזמין פרטי כל קבלני הביצ

המזמין בכתב. המסמכים אשר יימסרו לגבי כל קבלן יכילו לפחות את המידע המוכיח את העמידה 

 בתנאי ההסמכה וכל מידע אחר אשר יידרש ע"י המזמין.

 

כל הקבלנים יהיו רשומים ברשם הקבלנים בסיווג מקצועי וכספי מתאים לעבודתם ולא תהיה כל 

 ה לפי כל דין ותקן ישראל מהעסקתם בפרויקט.מניע

 

אין בהסמכת קבלני המשנה משום הטלת אחריות כלשהי על המזמין וכל האחריות למעשיהם 

 ומחדליהם של קבלנים אלו תהיה של הקבלן בלבד.

  עבודותהעל ובקרה פיקוח  2.3

אחרים, ובפרט פרוט סמכויות המפקח המופיע להלן מוסיף אך לא גורע מן האמור במסמכי החוזה ה

 מטעמו. פיקוח לעבודותשל הקבלן להעמיד  מהמחויבות
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 מטעם המזמין קטל הפרוימנההגדרת תפקיד 

המפקח הוא נציגו של המזמין בשטח ובסמכותו לפרש כל דבר ואי התאמה בתכניות ובמפרטים 

 למיטב הבנתו ושיקולו והוא המכריע בכל טענה בשטח בנושאים אלו. המפקח בלבד מאשר לקבלן

את החומרים, הציוד, העסקת קבלני משנה וכל פעולה אחרת הנדרשת לאישור לפי המפורט בחוזה 

המפקח הינו בודק ומאשר חשבונות הקבלן וזכותו לדרוש כל הבהרה והוכחה מטעם . ובנספחיו

 הקבלן לצורך זה.

 

 במהלך ההקמה ינהל הקבלן את כל התקשורת למזמין ולשלוחיו באמצעות המפקח בלבד.

 וי הוראות ואחריות הקבלןמיל

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי באופן נאות ומקצועי בהתאם לתכניות 

ולמפרטים אם לדעתו הקבלן חורג מכללי העבודה שנקבעו לו בחוזה או בתקן או מפרט מחייב. מילוי 

צאה או פעולה הוראות המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריותו לביצוע והוא יישא בכל הו

 שתידרש עקב ביצוע לא נאות של העבודה.

 יומן עבודה

הקבלן ינהל יומן עבודה יומי בשטח. ביומן ירשמו הפעילויות וההתקדמות היומית וכן כל הערות 

. בסיום חוזה זה\בתכולת מכרזהמפקח לרבות אישור עבודות חריגות אשר לדעת הקבלן לא נכללות 

 הקבלן והמפקח על הדף היומי והעתק ימסר למפקח. כל יום יחתמו מנהל העבודה של

 

 לאחר סיום העבודהניקוי שטח 

על הקבלן להשאיר את השטח נקי מכל עודפי חומרים, הן אלו שהובאו על ידו לצורכי בתום העבודה 

תסולק העבודה והן שנגלו בשטח. כל פסולת מכל סוג שהוא, כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן בשטח, 

ן על חשבונו, למקום שיורה לו המפקח באתר. בגמר העבודות, על הקבלן להשאיר את הקבל על ידי 

השטח חלק ונקי, בהתאם לרומים, למפלסים ולצורה המפורטים בתכניות ובהתאם להנחיות 

 המפקח.

 תנועה בזמן העבודה 2.4

 במידה ויגרמו נזקים לרכוש בעלי הקרקע או כל גוף שלישי אחר עקב תנועת כלים של הקבלן או

. בפרט אחראי הקבלן או נזק לרבות קנסות, פיצויים וכד'חסימת דרכים כנ"ל הוא ישא בכל הוצאות 

לנוע על כבישים רק בכלי רכב המיועדים לכך ובמידה ויגרום נזק לכביש עקב תנועת כליו יבצע באופן 

בלן דרש אזור לאחסנת כלים באחריות הקיבמידה וי מידי פעולות תיקון לשביעות רצון המפקח.

 לתאם זאת עם המזמין ומחזיקי הקרקע במקום.

 

מובהר בזה כי זכות התנועה בדרכים באתר העבודה איננה בלעדית לקבלן ותהיה מותרת לגורמים 

 בהרשאת המזמין לפי צרכיה ושיקולה הבלעדי.
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 שמירה על מבנים קיימים 2.5

רכות הקיימות הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בשטח, הכבישים והמע

קוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של צינורות וכבלים תת הקבלן ינכמו כן,  .בעיר

 קרקעיים.

 

חשמל,  עמודי תאורה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה בתשתיות ועמודי 

 . ים, גדרות כבישיםלוטלפון, כב

 

ת תומכים, קווי תשתיות, מתקנים וכו', אשר נפגעו על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קירו

אין  ע"י המפקח. מראש אושריהתיקון כאשר אופן כתוצאה מעבודת הקבלן בשטח, הכל ע"ח הקבלן 

 באמור כדי לגרוע מכל אחריות של הקבלן לכל נזק.

 הנחיות בטיחות 2.6

 כללי

להעביר לעובדיו ולקבלני פרק זה מגדיר את מסגרת ההנחיות לקבלן המבצע את העבודות. על הקבלן 

המשנה שלו הנחיות בטיחות מלאות, כנדרש בתקנות בנושא עבודות בניה, המוסד לבטיחות ולגיהות, 

1995 . 

 נהלי בטיחות ואחראי בטיחות 

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל עובדיו, כולל קבלני משנה הפועלים מטעמו, יודעים את  .1

 (.1995בניה, המוסד לבטיחות ולגהות, נהלי הבטיחות לבניה )תקנות בנושא עבודות 

הקבלן ימנה מנהל עבודה לאתר, שייצג את הקבלן כלפי המזמין וכלפי הרשויות לכל  .2

 נושאי הבטיחות והגהות. 

מנהל העבודה יהיה אדם שעבר הכשרה לתפקיד לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  .3

 .  1955בניה( 

טיהם מקויימים על ידי כל עובדי הקבלן. מנהל העבודה אחראי לכך שנהלי הבטיחות לפר .4

המזמין רשאי לפסול את המינוי ולדרוש את החלפת מנהל העבודה,  אם לא התקיימו 

 הוראות ונהלי הבטיחות באופן קבוע.

במקרה של עצירת עבודה בשל אי קיום נהלי בטיחות, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום או  .5

 פיצוי בגין זמן ההשבתה.

אחראי, במקרה של תאונת עבודה, לדיווח מיידי למזמין, למשרד  מנהל העבודה יהיה .6

 העבודה, ולמשטרה במקרה של פגיעות בנפש.

על הקבלן להכיר את תנאי השטח באתר, את דרכי הגישה, ואת האילוצים המיוחדים  .7

 למקום ולהיערך בהתאם מבחינת הנחיות לעובדים וציוד הבטיחות הנדרש.
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 ציוד בטיחות

שכל עובדיו וכל קבלני המשנה העובדים תחתיו יצויידו בכל אביזרי הקבלן ידאג לכך  .1

הבטיחות הנדרשים כגון קסדות, נעלי בטיחות, משקפי מגן, בגדים בעלי שרוול ארוך וכיו"ב. 

 כן ידאג הקבלן לכך שכל העובדים באתר יעשו שימוש מלא בציוד זה כנדרש.

ואמצעים אחרים הנדרשים על מנת  עובדים העובדים בגובה יצויידו בחגורות לנשיאת כלים .2

 למנוע נפילת חפצים למטה.

הקבלן ידאג שהאתר יהיה מצוייד בערכת עזרה ראשונה וציוד נוסף )מים, אלנוקה וכיו"ב(  .3

במידה המבטיחה אפשרות טיפול נאות פגיעות ופציעות עד להגעת צוות עזרה ראשונה 

שעות הפעילות בה. במידה חיצוני. ציוד זה יהיה באחריות ממונה הנמצא באתר בכל 

עובדים,  ידאג הקבלן לכך שבאתר יהיה עובד בעל הכשרה  50 -שבאתר עובדים למעלה מ

 בסיסית בעזרה ראשונה. 

מטר מהקרקע במקומות בהם אין אפשרות  2עובדים המבצעים עבודות בגובה העולה על  .4

 נפילה . להקים פיגום או סולם, יצויידו ברתמות בטיחות ומערכות מניעה ובלימת

הקבלן ידאג לכך שבאתר ימצא ציוד כיבוי אש במיקום ובמידה מספקת להשתלטות על  .5

 דליקות בכל רחבי אתר הבניה.

 

 בטיחות בחפירות  

 הקבלן יעבוד ע"פ הוראות הבטיחות של משרד העבודה.

 כלי עבודה וציוד

באתר יהיו  שכל הציוד, כלי העבודה ידניים וכלי עבודה ממוכנים שמשמשים אהקבלן יווד .1

במצב תקין ובטיחותי לפני השימוש בהם. במידה ומועסקים קבלני משנה, הקבלן יהיה 

 אחראי לוודא שהציוד של קבלני המשנה במצב דומה.

מתקני וכלי הרמה וכלים מתנייעים יהיו מצויידים בבדיקות בטיחות תקפות כנדרש בחוק,  .2

 .וכן בכל אישורי התנועה, הרישוי והביטוח כנדרש בחוק

הפעלת ציוד מכני תתבצע רק על ידי מפעילים המחזיקים רשיונות תקפים לשימוש בכלי  .3

 העבודה הנדון.

מפעילי ציוד מכני כבד יצויידו בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים,כולל קסדות, משקפי אבק,  .4

 כפפות וכד'.

ים בנהלי מפעילי כלי עבודה  )מקדחה, דיסק, פטישון וכו'( יצויידו באביזרי הבטיחות הנדרש .5

 הבטיחות.

כל כלי מכני  יצוייד במגינים ומכסים המונעים מגע או גישה לחלקים מסתובבים העלולים  .6

לסכן את העובד. במקרה שאין אפשרות לכסות את חלק הציוד המסוכן, הוא יצוייד בהתקן 

 אוטומטי המפסיק באופן אוטומאטי את פעולת המכונה במקרה של מגע.
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. הטפסנות 904אתר יהיו מתאימות לתקן ישראלי לנושא ת"י מערכות טפסנות שיוקמו ב .7

א שהוקמה כנדרש והינה יציבה ותקינה. מערכות  טייבהתבדק על ידי מנהל העבודה 

 תפסנות יוקמו לפי נהלי הבטיחות לבניה. 

במקרה של קיום עבודות במקום חשוך או בשעות הלילה ידאג הקבלן להתקין תאורה  .8

 י של העבודה.נאותה לצורך קיום בטיחות

 עבודות עפר

 עבודות חפירה ומילוי יבוצעו בשיפועים מספיקים על מנת למנוע סכנת התמוטטות . .1

עבודה של כלים מכניים כבדים תתבצע באופן ובמרחק מדפנות החפירה כך שתמנע סכנת  .2

 התמוטטות.

 הקבלן יודא קיום שיפועים ודיפון כנדרש למניעת התמוטטות. .3

רה יבדק קיומם של כבלים או צינורות תת קרקעיים היכולים להנזק לפני ביצוע עבודות חפי .4

 מהחפירה.

 חפירות פתוחות יגודרו וישולטו כנדרש. .5

 בכל עבודה בתוך חפירה יצוייד הבור באמצעי עליה וירידה בטיחותיים. .6

 עבודות חשמל

אך ורק בנקודה מאושרת על ידי  באם יש לו צורך בכך הקבלן יתחבר לרשת החשמל .1

 המזמין.

, 1954החשמליים יתאימו לדרישות חוק החשמל  םהקבלן ידאג לכך שכל הציוד והאביזרי .2

 , ולתקנים הישראליים שעניינם חשמל.1986תקנות הבטיחות בחשמל 

לא יבוצעו עבודות בקרבת קוי חשמל במרחקים המוגדרים בנהלים, אלא אם כן הקוים  .3

 ר עם קוי המתח.מנותקים ממתח או שננקטו אמצעי חציצה למניעת מגע ישי

 לא יבוצעו עבודות עפר באזור בסיסי עמודי חשמל ללא אישור של חברת חשמל. .4

 כבלי חשמל המונחים על הקרקע יכוסו או יוגנו באופן המונע נזק מרכב העובר עליהם. .5

 אישור גמר פינוי אתר 2.7

יונפק יסתיימו בקבלה על ידי המזמין באמצעות הנפקת אישור קבלה. אישור זה הפינוי  עבודות

שלמה מוצלחת של  והלאחר מילוי כל התחייבויות הקבלן דלעיל ובגמר מוצלח של ביצוע העבודות 

אספקה למזמין של  זאת לגבי כל אחד מהמצבורים אשר יידרש הקבלן לפנות,  -הבדיקות למיניהן

שלם , תכניות לפי ביצוע, באופן מוהדיווחיםכל תעודות הבדיקה והאישורים, וכן לאחר שימסרו כל 

תהליך זה יעשה מדי חודש, עבור השונים.    המכרזלשביעות רצון המפקח כפי שצויינו במסמכי 

  המצבורים אותם פינה הקבלן בחודש זה.

 

 פינוי של כל מצבור פסולת אותו התבקש לפנות ע"י העירייה. אישור גמר המפקח לאת הקבלן יזמן 

יות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע במשותף המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגו

עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק זמן הנ"ל יערוך המפקח ביקורת קבלה 

. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות לביקורות נוספות, כפוף אתרנוספת ויאשר את ה
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עד להשלמה סופית פינוי נוספות יבצע הקבלן עבודות ניקוי ובלעדית של המפקח, הלהחלטתו 

 והמזמין.     מפקחומוחלטת של העבודות לשביעות רצון ה

 

 הערכת כמויות 3

 
תנאי בגמר פינוי האתרים בהתאם להמחיר אשר ישולם תמורת ביצוע העבודות יהיה  .1

 לחלק ממחירי היחידה נקבע במכרז מחיר יסוד..  1המפורטים במסמך  התשלום

ודש יגיש הקבלן חשבונית הכוללת את המצבורים אשר נדרש מדי ח :היהי אופן התשלום .2

ופינה באותו חודש ובכלל זאת תמונות של המפגע ושל השטח לאחר פינוי המפגע בצירוף 

הטיפול לאחר גמר  מהתמורה 100% תעודות שקילה וחשבונית מקור. לקבלן תשולם

נקבעו במסמכי ים באותו חודש, עפ"י תנאי התשלום שהמלא של האתר הפינויבפסולת ו

  המכרז. 

 

 

 

 


