
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 07/2016מס'  זוטאמכרז 

 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

 
 
 
 
 
 



 עיריית טייבה
 

ת אריזות טיפול בפסולל םשירותי למתן מחירבקשה לקבלת הצעות 
 פלסטיק

 
לטיפול בפסולת אריזות בתחומה  מתן שירותיםלמזמינה בזאת הצעות מחיר עיריית טייבה 

 כמפורט להלן: המוניציפלי והכול
 

פסולת פינוי  פלסטיק;לאיסוף פסולת אריזות  כלי אצירה ייעודיים)ארבעים(  40 אחזקה של .1
למחזור  של העיר ומה המוניציפלימתח , תכולת כלי האצירה הייעודיים,אריזות הפלסטיק

 .מוכר בישראל
 

 :לנוהל הצעות מחיר זה מצורפים שני נספחים
 

)להלן: "הנספח  שירותים לטיפול בפסולת אריזות מפרט דרישות טכני למתן - 1נספח  .1
 ."(טכניה

 "הנספח האופרטיבי"(וליות נוספות לקבלן האיסוף )להלן: הוראות תפע - 2נספח  .2
 

כלל ההוראות וההנחיות, נשוא נוהל הצעות מחיר זה, מפורטות בשני הנספחים האמורים, ועל קבלן 
 האיסוף למלא אותן במלואן.

 
, כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ו/או הסכם זה, בכל מקרה של סתירה ו/או אי יובהר

האופרטיבי ו/או הנספח הטכני לבין יתר מסמכי המכרז ו/או  הנספחהתאמה בין הוראה מהוראות 
יובהר כי בכל מקרה של סתירה  עוד. הטכני הנספחאו /ו האופרטיבי הנספחההסכם יגברו הוראות 

או לחילופין  האופרטיבי בנספחהמנויות במכרז ו/או ההסכם, לבין ההגדרות המנויות בין ההגדרות 
 ו/או בחוק האריזות.   האופרטיבי בנספחיגברו ההגדרות המנויות  -בחוק האריזות 

 
חודשים( החל  36לבין הקבלן הזוכה יהיה לתקופה של שלוש שנים )עירייה בין ה שיחתםההסכם 

 .ממועד חתימת הסכם
 

)שנים עשר(  12רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם למשך  העירייה
)להלן:  חודשים)שישים(  60ה על נעלתת ההתקשרות לא וובלבד שסך כל תקופ פעם בכלחודשים, 

 התקופה המוארכת"(.
 

 054-3355152מוראד שיך יוסף ,נייד ניתן לפנות אל  נוספיםלפרטים 
 

 בכבוד  רב, 
 עיריית טייבה

 
 
 

  :_____________________ע.מ/ח.פ  :_____________________  העסק שם
 

  :_____________________ נייד :_____________________  טלפון
 

 _____________________: אתר  :_____________________  דוא"ל 
 

 _____________________: חתימה _____________________: איש קשר 
 
 
 
 

 .17:00שעה  28/04/2016מועד אחרון להגשת ההצעה הינו 
 

 
 



 נוסח ערבות בנקאית )ערבות מכרז( – 1נספח 
 

 לכבוד

 עיריית טייבה

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק המבקשים" -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

)ובמילים:(, בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של  ₪                                     לסך שלכל סכום עד 

 שפורסם על ידכם.  07/2016-   מס'מונח זה להלן, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז 

 

 במכתבנו זה: 

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

 ולמחקר כללי.  

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

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

  15.12.2015 -באשר פורסם  2015"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש נובמבר החדש

(, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המדד היסודי"" -)להלן 

 המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 ס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.אלינו, מבלי להטיל עליכם לבס

 

פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה משפטית -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 תחילה תשלום מאת המבקשים. נגד המבקשים, ולדרוש

 

ועד בכלל . דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא                          ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 תענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 רב,   בכבוד

 מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות – 2נספח 
 



 :כללי .1

נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )"הנספח  .1.1
 "(.המכרזלקובץ ההליך התחרותי )להלן: " 2האופרטיבי"( המצורף כנספח 

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

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

  :פירוט העבודה .2
 על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן:

תכולתם למחזור אחזקה של כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, ופינוי ושינוע 
 מוכר בישראל.

 

 :תמונת מצב נוכחית ברשות .3

 
מספר כלי  פירוט

אצירה קיימים 
בתחומי הרשות 
 )מספר + נפח(

בעלות על כלי 
 אצירה  קיימים

משקל פסולת 
האריזות 

שנאספה בשנה 
 הקודמת

 הערות

פסולת אריזות 
 פלסטיק

הסדר הפרדה 
לפסולת אריזות 

פלסטיק אינו 
מיושם כיום 
 בתחומה של

 הרשות.

  לא רלוונטי לא רלוונטי

 

 

 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .4
 

מספר כלי אצירה  פירוט
מבוקשים )מספר + 

 נפח(

מועד אספקת כלים 
מבוקש )בימים 

מיום קבלת 
 הבקשה(

 הערות

פסולת אריזות 
 פלסטיק

כלי אצירה  40
ייעודיים לאיסוף 
פסולת אריזות 
פלסטיק מסוג 

"מחזורית" בנפח של 
 קוב. 4

כלי האצירה יסופקו על ידי  לא רלוונטי
תמיר ו/או מי מטעמה. 

מובהר כי על אף שהקבלן 
לא יידרש לספק את כלי 

האצירה, יהיה עליו לדאוג 
לתחזוקתם השוטפת 

המלאה, כמפורט בנספח 
 האופרטיבי של מכרז זה.

 
 
 
 

 מפרטים טכניים בסיסיים .5

 



 :)מידע לצרכי תחזוקה בלבד(כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק  .5.1

 למאפיינים בהתאם יהיה( ציבוריים בשטחים להצבה מיועד) האצירה מכל .5.1.1
 : להלן המפורטים

 מ"מ  2  בעובי, מ"מ X 40 מ"מ 40  מרובע  מתכת מפרופיל שלד עשוי חדש מתקן .5.1.2
 .  לפחות

 180 - כ גג כולל כללי גובה,  מ"ס 100 -כ  רוחב,  מ"ס 250  -כ אורך:  המתקן מידות .5.1.3
 .ק"מ  4 -כ נפח,  מ"ס

 שווה או ה"אל המיחזור תאגיד של" הירוק העץ" דגם למפרט זהה המתקן מפרט .5.1.4
 . ערך

 . מתקן לכל המפורטות למידות בהתאם  יהיה המתקן מבנה .5.1.5

 מנגנון עם, לפחות מ"ס 60 של במידה מסגרת על דלת תותקן המתקן מדפנות באחת .5.1.6
 של התחתון בחלק. מאסטר מפתח עם מנעול אספקת כולל, הדלת של ונעילה סגירה
 .הבקבוקים לשאיבת אשנב דלת תותקן הדלת

מראש  העירייהכל שיידרש, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים לפני שקיבל את אישור  .5.2
כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני ולפי טופס מיוחד לך,וובכתב 
 כאמור

 

 פסולת אריזות פלסטיק )לא כולל מע"מ( –תמורה  .6

 
 

 הצעת הקבלן מחיר מקסימום פירוט העבודה
תחזוקה, איסוף  ופינוי 
כלי האצירה )מחזוריות( 
לאיסוף פסולת אריזות 
פלסטיק, שינוע תכולתו 
למחזור מוכר בישראל 

 והעברת דיווחים כנדרש

לפינוי של כלי ₪  39
 אצירה אחד

לפינוי של  ₪_______ 
 כלי אצירה אחד

 

 
 שוות ו/או דומות ו/או קרובות, העירייה תבחר את ההצעה לפי שיקול דעתה.במידה ויהיו הצעות  -
 

התמורה שתתקבל עבור קליטת החומר ממתקני הפלסטיק תועבר ישירות  לקבלן שמבצע עבודות 
 לעירייה אין כל צד בעניין זה., הפינוי

 
 הערות: 

לרבעון  אחת הינה פלסטיק אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות .6.1
 )שלושה חודשים(.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מקבלן האיסוף פינויים נוספים, בכל כמות, הכול  .6.2
 בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. 

 הפסולת במשקל מותנית אינה האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה התמורה כי מובהר .6.3
 .שנאספה

 הקבלן על כי מובהר, ספק הסר למען. ביותר הטובהההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה  .6.4
 הקבלן חרג. לעיל בטבלה המפורט המקסימום ממחיר תחרוג שלא כך הצעתו להגיש

 .תיפסל הצעתו – שנקבע המקסימום ממחיר

בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם  וכלי האצירה הינם בבעלות אל"ה ויהיו ויישאר .6.5
ההתקשרות ולאחריו, ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם. מובהר כי על 
אף האמור בסעיף זה, על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה, 

 כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.
 



 העברת התמורה .7

 .ואישורה ע"י הגורם המקצועי ום הגשת החשבוניתמי 60שוטף +  –תנאי תשלום  .7.1

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .7.2

 מס חשבונית כנגד, התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .7.3
 .  כדין

 לשנת ביחס, לשנה אחת תבוצע הצמדה. לצרכן המחירים למדד יוצמדו המחירים .7.4
 הצמדה תבוצע לא הראשונה ההתקשרות בשנת, ספק הסר למען. הקודמת ההתקשרות

שיפורסם בתאריך  1/2016המחירים של חודש  מדד הינו זה לעניין הבסיס מדד. כלשהי
15/02/2016. 

 הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .7.5
 הנספח האופרטיבי.

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   7האמור בסעיף  .7.6

 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .8

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .8.1
פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום -אחראי על

"אישור על  -כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן ביטוחים המצ"ב לחוזה זה 
 קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

 

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום  .8.2
ה להיקף וגודל ביטוחים, הנם מינימאליים ואין בהם משום אישור של החברה או מי מטעמ

הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי 
"העירייה"( ולצד שלישי  –הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לחברה, לעיריית טייבה)להלן 

 כלשהו .

הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה )שווי הפרויקט( ולביטוח רכוש החברה יכללו  .8.3
 ע"מ.מ

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה  .8.4
שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים 

 לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.

י המשנה שיועסקו על ידו )ככל שיתיר זאת חוזה זה( הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלנ .8.5
יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי 

 כלשהו לרבות החברה ו/או המועצה.

כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש החברה ו/או  .8.6
 הנזק, אלא אם תסכים החברה אחרת בכתב.המועצה, ישמשו אך ורק לשם תיקון 

בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן, אשר קשורים לנשוא החוזה, יתווסף סעיף בדבר  .8.7
 וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי החברה, המועצה וכל הבאים מטעמן.

ציא במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם מביניהם, ימ .8.8
ידי חברת ביטוח בעלת -הקבלן לחברה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו. 

)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים,  14 .8.9
חתום על ידי מבטחיו  ימציא הקבלן לחברה שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא

 בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". 

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן  .8.10
לחברה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור 

 תיימו העבודות נשוא החוזה.על עצמו כל עוד לא הס



האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .8.11
הקבלן לפי החוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח 

 הנדרש על פי חוזה זה .

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  .8.12

וסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור לעיל, מוצהר ומ .8.13
אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת 
הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי 

ה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של החברה כאמור לעיל אין בה כדי להטיל על החבר
 הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום  .8.14
 ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או  .8.15
ו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימ

לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך 
 על החברה אחריות כלשהי.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא  .8.16
לן בכל הוצאה או נזק החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, ישא הקב

 שיגרם עקב כך. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .8.17
 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  .8.18
 הנקובים בפוליסות.

 אחריות מוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי החוקים.הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח  .8.19

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .8.20
המועצה ו/או הבאים מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר 

ריות לא יחול כלפי בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאח
 אדם שביצע נזק בזדון.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .8.21
החברה ו/או המועצה והבאים מטעמן, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא 

צה  ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה ו/או המוע
והבאים מטעמן, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי החברה ו/או המועצה 

 והבאים מטעמן.

לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה החברה  .8.22
זכאית, אך לא חייבת )וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

ם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשל
החברה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול 

 הביטוח במהלך תקופת החוזה.

הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת החברה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  .8.23
לפי בחירתה, על שם החברה במקום על שמו.  לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות

כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על החברה מיום שהפוליסה או הפוליסות 
הועברו על שם החברה. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות 

העבודות נשוא  ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מביצוע
החוזה על פי הוראות החוזה או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור 
הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל 

 את הפוליסה מסיבות המותרות לה.

ביטוח כלי רכב: חלה על הקבלן חובת ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת  .8.24
, וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' 1970-טוח רכב מנועי, תש"לבי



לכל כלי הרכב המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו בשטח  -רכוש וכיסוי רכוש מלא 
או \הפרויקט כולל הרחבה ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו

 תו של הקבלן.שהותקנו בו כתוספת לצורך עבוד
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף -3 נספח



 
 כללי  .1

 לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזותח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז נספ .1.1
 "(. המכרזלהלן )להלן: " כהגדרתה פלסטיק

הסדרת הטיפול לבחוק זה יפורשו בהתאם להגדרתם  נספחשלא הוגדרו ב מונחים .1.2
ואם הם לא הוגדרו בחוק  "(,חוק האריזות)להלן: " 2011-באריזות, התשע"א

  האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  .1.3
יגברו הוראות נספח זה. למען ת נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז הוראה מהוראו

הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין 
יגברו ההגדרות המנויות  -הלן או לחילופין בחוק האריזות ההגדרות המנויות דל

 להלן ו/או בחוק האריזות.  

ח נספח זה יתווספו, ולרשות המקומית מכמוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות  .1.4
ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או 

 כאמור הינן במצטבר.   העירייהלהוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של 

במקרה מסוים נספח זה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות  שתיקה .1.5
 שווה למקרה אחר. ירהלא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גז או בסדרת מקרים,

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

 הגדרות  .2

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

 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ. – "ה"אל" .2.1

בהתאם להוראות  העירייההסכם שנחתם בין תמיר לבין  –" ההסכם עם תמיר" .2.2
 חוק האריזות. 

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או  –" הזרמים הייעודיים" .2.3
יותר כמפורט ביתר מסמכי המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים 

 ייעודיים. 

 הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז.   –" עירייהה" .2.4

המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם  –" יתר מסמכי המכרז" .2.5
 התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" חזור מוכרמ" .2.6

 מתקנים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.  –" מחזוריות" .2.7

מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים  –" מכלי אצירה ייעודיים" .2.8
 הייעודיים בהתאם להוראות נספח זה. 



כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין  – מכל משקה גדול"" .2.9
ליטר או יותר ועד  1.5שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 

 שקיות; מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון.ליטר, למעט:  5

 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.10

מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי  –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" .2.11
 ולקבלן, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ומצויה בבעלותה תמיר

 התחייבויות במסגרת הנדרשים הדיווחים ביצוע לצורך, שימושל הרשאההאיסוף 
 .תמיר עם בהסכם העירייה

מכלי משקה גדולים, וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש  –" פלסטיק אריזות פסולת" .2.12
- להם פקק ושאינם מכלי משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון

 למטרה שלשמה יועדו בראשונה. םלאחר השימוש בה ,

  .פלסטיק אריזות פסולת –" אריזות מזרמים ייעודיים פסולת" .2.13

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום  -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .2.14
 , כולו או חלקו )כאמור במכרז(, את הזרמים הייעודיים. העירייה

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .2.15

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

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

 כמפורט להלן. צירה הייעודיים תחזוקת מכלי הא .3.1.1

 פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.  .3.1.2

חזור מוכר, בכפוף ובהתאם למפורט העברת תכולת מכלי האצירה למ .3.1.3
 למסמך זה.  4.3בסעיף 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

הקבלן מתחייב  :פינוי"(תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"סבב  .4.1
לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודיים ביחס לכל זרם ייעודי, בתדירות 

 כמפורט ביתר מסמכי המכרז. 

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

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של  .4.2.1
"(, הקבלן מצהיר רכבי האיסוףלהלן: "כל אחד מהזרמים הייעודיים )

ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של 
פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת 
גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת האריזות הייעודית מהסוג 

  הפינוי.אותה הוא מפנה בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב 

לשם פינוי תכולת המחזוריות הקבלן מתחייב להשתמש ברכב איסוף  .4.2.2
 ייעודי בעל יכולת לשאוב את מכלי הפלסטיק מהמחזורית.



את תכולת מכלי האצירה הייעודים  רקהקבלן יפנה בסבב פינוי  .4.2.3
הספציפית ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או 

 כל סוגי פסולת אחרת.  

בכפוף  :יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי .4.3
להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה  5להוראות סעיף 

 הייעודים, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל.

 06:00 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי עבודותיבצע את  הקבלן .4.4
כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת  . פינוי תכולתבבוקר

 רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים
, וכן שלא סולתפינוי הפממקום  ,לכל הפחות ים,מטר 5קי ומסודר ברדיוס של נ

למען יובהר . ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר
מצא בתוך כלי אריזות שתהפסולת את על הקבלן לאסוף ולשנע כי הסר ספק, 

לא  הייעודיים מצא מחוץ לכלי האצירהפסולת שת. כל האצירה הייעודיים בלבד
, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את אזור כלי תוכנס לכלי האצירה

 .האצירה הייעודיים נקי

הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה ולהחזירו  :ריקון לאחר כלי אצירה נעילת .4.5
 למקום לאחר ריקונו.

כל אחד  הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת: שמירה על איכות פסולת האריזות .4.6
לאורך כל  שהוא, וזאת סוג אחרת מכל מסוגי כלי האצירה הייעודיים עם פסולת

 תהליך הפינוי.

  מכלי האצירה הייעודיים: .4.7

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים בהתאם להנחיות  .4.7.1
 . העירייהולמפרט שיועבר אליו על ידי 

הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי האצירה כל שהדבר רלוונטי, כ .4.7.2
 הייעודיים במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בתכנית הפריסה. 

 :הוראות מיוחדות בנוגע למיחזוריות .4.7.3

ידוע לקבלן כי המחזוריות שהוצבו או נרכשו על ידי אל"ה  .4.7.3.1
המקומית במועד מכרז זה הינן בבעלות  העירייהבתחומי 

 אל"ה.

הקבלן אינו רשאי לעשות שינויים במחזוריות ו/או  .4.7.3.2
להדביק מדבקות על המחזוריות מבלי לקבל לכך אישור 

 ושל תמיר. העירייהמראש ובכתב של 

דבקות שעל המחזוריות הקבלן מתחייב להחליף את המ .4.7.3.3
בהתאם לבקשתה של תמיר מעת לעת. מובהר, כי הקבלן 

 לא יידרש לספק את המדבקות האמורות. 

הקבלן לא ישנה את מיקום המחזוריות מבלי שקיבל  .4.7.3.4
וכן את אישורה של תמיר  העירייהלקודם לכן את אישור 

מראש ובכתב. שינה הקבלן את מיקום המחזוריות על פי 
כאמור, ידווח על כך לתמיר בתוך  אישורה של תמיר

 עשרה ימים ממועד השינוי כאמור.

מובהר כי הוראות מיוחדות אלו באות להוסיף ולא לגרוע  .4.7.3.5
מההוראות הכלליות המפורטות לעיל ביחס למכלי 

 האצירה הייעודיים.  



 : תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים .4.8

הקבלן מתחייב לבצע את כל שירותי התחזוקה והתיקונים הנדרשים  .4.8.1
לשם שמירה על מצב תקין פיסי וויזואלי של מכלי האצירה הייעודיים 

את כל הפעולות הנדרשות לתפעול תקין של מכלי האצירה  וכן לבצע
ם, , לרבות, אך מבלי למעט, נעילתם לאחר ריקונכאמור הייעודיים

בורים, החלפת מכל אצירה ייעודי שבור, ש החלפת חלקים/מנגנונים
וניקיון בסביבת מכלי האצירה הייעודיים. מוסכם בזאת, כי הקבלן 
יבצע את הנדרש לעיל באופן יזום ובתוך פרק זמן סביר במקרה של 

 . העירייהדרישת 

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי  .4.8.2
על חשבונו כל נזק שייגרם להן, והוויזואלי של המיחזוריות ולתקן 

כתוצאה מפגיעה, לרבות פגיעה מכוונת, ולמעט במקרה גניבה או נזק 
בלתי הפיך למיחזורית, אזי יחויב הקבלן לחדש מיחזוריות בשיעור של 

 מסך המיחזוריות באותה רשות במהלך שנה קלנדרית. 3%עד 

במקרה  למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו .4.8.3
של גניבה או נזק כאמור שייגרמו למחזוריות. כמו כן, ידוע לקבלן כי 

ו/או תמיר ו/או אל"ה מחויבות להציב מחזוריות חלופיות  העירייהאין 
 .בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם למחזוריות

 דיווחים .4.9

 , מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן:לכל זרם ייעודי בנפרדביחס  .4.9.1

ימים מסיומו של כל  15-לא יאוחר מקבלן האיסוף ידווח,  .4.9.1.1
על פסולת האריזות )"החודש המדווח"(,  חודש קלנדרי

מתחומה המוניציפלי של שנאספה ופונתה על ידו 
, ואשר הועברה למפעל חודש המדווחמהלך הב, העירייה

ישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח חזור מוכר במ
הדיווח האינטרנטית  האינטרנטית. השימוש במערכת

יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף 
לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא 

בהתאם להוראות  מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע
את  ללרשות המקומית, ויכלותמיר תעבירן תמיר, כפי ש

כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, 
ככל שיידרש, לרבות צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה 
  ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת

  ."(תמיר הוראות)להלן: "

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף  .4.9.1.2
להלן יעביר קבלן האיסוף  5.2פעולה אחרת כאמור בסעיף 

ת המקומית את הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח לרשו
 .האינטרנטית, וזאת בהתאם להוראות תמיר

 4.7.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  .4.9.1.3
, על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי 4.7.1.2 –ו
(PC בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של )10  

)גרסה  Explorer)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג 
 .Officeותוכנות  Chromeמסוג ומעלה( ו/או  9

ו/או תמיר לפעול ולפקח  העירייההקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם  פיקוח: .4.10
 מעת לעת. העירייהעל פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה 



וכן לבטח את עצמו ואת  כלי האצירה הייעודייםהקבלן מתחייב לבטח את  ביטוח: .4.11
יגרם כתוצאה מאיסוף פסולת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שי

. הקבלן ימציא לתמיר, ייעודייםכלי האצירה הפלסטיק ו/או שימוש אחר באריזות 
 עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים  .5

 תמירהבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים היא של תמיר בלבד. עם זאת  .5.1
 כאמצעיתכולת מכלי האצירה הייעודיים ישמשו  כי, לצורך מכרז זה, סכימהה

 הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.  כי ובתנאין לקבל תשלום

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

 ובכתב: אישור מתמיר מראש

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; .5.2.1

 ייצוא לחו"ל; .5.2.2

 השבה; .5.2.3

 מיחזור שאינו מיחזור מוכר בישראל; .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

תשלם לקבלן עבור שירותיו, הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז כך  העירייה .6.1
 למכרז. 1שתכלול התייחסות כדלקמן, וכמפורט בנספח 

 העלות כוללת –עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד  .6.1.1
תכולתם   איסוף ופינויו, חודשית שוטפת של מכלי האצירה תחזוקה

. מובהר למען הסר ספק כי "(התמורה)להלן: " למחזור מוכר בישראל 
 תלוי יהיה ולא למחזורית הפינויים במספר תלוי יהיה הפינוי מחיר

 . מהמיחזורית שנאספו הפלסטיק מכלי במשקל

 החשבונית:  .6.2

 קבלןביחס לפסולת אריזות הפלסטיק תונפק על ידי החשבוניות  .6.2.1
 : , ויחולו ההוראות הבאותהעירייה שם על האיסוף הרלוונטי

האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים קבלן  .6.2.1.1
תבדוק את הפירוט, ולאחר  העירייהבגינם הוא מחייב, ו

 העירייהאישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 
 לתמיר.

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

 בגין: "הבא הכיתוב את החשבונית גבי על יציין הקבלן
 הקבלן כן כמו". תמיר חברת עם בהסדר איסוף עבודות

 תמיר נדרשת אותם חיובים, ורק אך בחשבונית יכלול
 לרשות תמיר בין ההסכם פי על המקומית לרשות להשיב

 מול לקבלן שיש נוספים חיובים תכלול ולא המקומית
 . הרשות



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

תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של  העירייהלאחר ש .6.2.1.3
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, 

 העירייההרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 
תמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות אישור ל

 כם בין תמיר לרשות המקומית.על פי ההס

וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה  מוסכם
בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על 

, וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את הפירוט
 . החשבונית שתונפק על ידי הקבלן

 שירותים עבורלעיל,  6.2.1לידיעת הקבלן, כי על אף האמור בסעיף  .6.2.2
 חל ההסדר כדלקמן: , 1.7.2015על ידי קבלן האיסוף עד ליום  סופקוש

שירותים שסופקו  עבוראת החשבונית  הנפיק הקבלן .6.2.2.1
רט בה את השירותים יה ופ"במהלך רבעון על שם אל

בגינם הונפקה החשבונית תוך ציון מספר המחזוריות 
הקיימות ברשות וסך כל הפינויים שבוצעו ברשות 

 .  בחשבוניתבתקופה הנקובה 

 לאישור בכפוף לקבלןה "מאל ישירות ועברה התשלום .6.2.2.2
 . העירייה ידי ועלה "אל ידי על החשבונית

"(, ההסדר החל על ההסדר שינוי מועד)להלן" " 1.7.2015החל מיום 
 האיסוף קבלן שיספק שירותים בגין לתשלומים הנוגע בכלהקבלן 

 המפורטות הוראותל פסולת אריזות הפלסטיק, אמור להיות בהתאםל
 לעיל. 6.2.1בסעיף 

יובהר, כי ייתכן ומועד שינוי ההסדר יידחה למועד מאוחר יותר. במידת 
הצורך, ככל שמועד שינוי ההסדר יידחה כאמור, תישלח לקבלן הודעה 

 מסודרת בכתב.

זה כדי לגרוע מהדרישות  6.2.1 מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף .6.2.3
 .מהמיחזוריותות הפלסטיק המפונות מהקבלן גם בנוגע לפינוי אריז

 60יהיו שוטף + ביחס לכל חשבונית התשלום  תנאי .6.2.4

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

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

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז  .7.1.1
לעיל:  4.1כאמור בסעיף  העירייהאו בחלקו, שלא ביום שנקבע על ידי 

 לכל סבב פינוי.    ₪ 1500

 ₪ 125אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי.

לכל מכל אצירה בכל  ₪ 125אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו:  .7.1.3
 סבב פינוי.



ת או יותר הדרישות המפורטות שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באח .7.1.4
לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי  4.2בסעיף 

לכל ₪   1250גרוע, או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו: 
 הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור.

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  .7.1.5
 לכל פינוי כאמור.₪   3,750לעיל:  4.3

לעיל:  5.2ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.6
 לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.₪   6000

לעיל, או דיווח לא נכון:  4.9ף אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעי .7.1.7
 לכל הפרה. ₪ 10,000

ככל שהדבר אפשרי, הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן 
האיסוף לרשות המקומית או לתמיר )או לאל"ה ביחס לתשלומים שעניינם 

 ( כאמור לעיל. 1.7.2015שירותים לפסולת אריזות הפלסטיק שיינתנו עד ליום 

בעניין ההפרות  אמוראין בעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי  .7.2
על פי רשות המקומית העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחר, לעיל 7.1 המנויות בסעיף

 הן במצטבר. העירייהיתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות או על פי ו/כל דין 

 הפרות יסודיות  .8

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

, 4.6, 4.3, 4.2, 4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם  5.2 -, ו4.11, 4.9, 4.8

"( ההסכםח המכרז )להלן לצרכי סעיף זה: "וההתקשרות שנערך מכ
, ומבלי שתידרש הרשות, ואף ללא התרעה מצד מידיבאופן  זאתו

 ארכה לתיקון ההפרה. קבלן ל ליתןהרשות 

 14של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  כל הפרהכמו כן,  .8.1.2
 ימים ממתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. 

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

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

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של  .8.1.4
ש"ח )להלן:  20,000של  בסכוםההסכם, יוטל על הקבלן פיצוי כספי 

"(. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את הפיצוי המוסכם"
גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו 

 יות כלשהן.  להפחתתו בערכאות משפט

במקרה של  העירייהאין בביטול ההסכם על ידי עוד מובהר בזאת כי,  .8.1.5
רשות העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחרזה,  8.1הפרות כאמור בסעיף 

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

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9



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

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

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

יחסי  העירייהלבין ו או מי מטעמו יואין ולא היו בינו ובין מי מעובד .9.1.2
 עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין.

כקבלן כאמור במסמכי המכרז  המקומית תן את שירותיו לרשותייהוא  .9.1.3
ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו,  עצמאי וכל האנשים שיועסקו על

ובגין  ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין
 .הנובעות מיחסי עבודה תביעותיהם

לביטוח אחראי עבור כל תשלום  או מי מטעמו, הוא יהיה בגין כל עובדיו .9.1.4
לרשות וכן כי ויישא בכל ההוצאות הללו לאומי ובניכוי מס הכנסה 

, בין אחריות או למי מעובדיו לא תהיה כל אחריות לגביוהמקומית 
עמו לא יהיו חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מט

 .העירייהמזכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים 

 כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו .9.1.5

בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי   .9.1.6
הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל 

ין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על הזכויות לפי הדין בג
כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות 
 הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל  תהיינה יוכל פעולות .9.1.7
ים כאמור במסמכי שירותההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן 

 המקומית. לרשות המכרז

, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל העירייההוא ישפה ויפצה את  .9.1.8
או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל  העירייהסכום שבו נשאה 

מעביד עם -בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד
בגין כל הפסד, נזק או  העירייה. כמו כן הוא ישפה ויפצה את העירייה

נשאה בהם  העירייההוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר 
 העירייהאו חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד ש

 תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אישור קיום הביטוחים - 4נספח 

 של אריזות ופסולת פלסטיק למחזור איסוף ופינויעבודות ל



 
 לכבוד:

 עיריית טייבה

 ("הרשות")להלן: 

 

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

 וביטוח רכוש חבות מעבידים, ( פוליסות ביטוח צד שלישי"קבלן"ה)להלן:  ____________ 

איסוף ופינוי של אריזות עבודות לרטים להלן והמתייחסת אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפו

 "(.שירותה)להלן: " תכולתו למחזור מוכר בישראל העירייה שינועלמחזור משטח ופסולת 

 מתנאי "ביט" הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים. ומוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחת

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 \למקרה ש"ח 2,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא 

 חודשים(. 12לתקופה ))ארבעה מיליון(   4,000,000  -שקל  ו לאירוע 
 חלות ההוראות הבאות:על פרק זה 

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך  .2.1
 פוליסה זו כצד שלישי.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .2.2
 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

 ול בגין נזקי גוף.סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יח .2.3

 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. .2.4

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .2.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט  .2.6
 ון.כלפי מי שגרם לנזק בזד

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 

₪  20,000,000לתובע ולסך של   ש"ח 6,000,000, בגבולות אחריות של השירותים/העבודות
 .)שנים עשר( חודשים 12לתקופת ביטוח של 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .כחוק לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער .2.1
, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, קבלןהביטוח חל על כל עובד של ה .2.2

 שכר מהקבלן ובין אם לאו.בין אם קיבל 
עיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק . הפוליסה תכלול ס2.3

 בזדון. 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. קבלןכל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י ה .4.1
בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל  קבלןמבוטח בכל הביטוחים שערך הה .4.2

 .קבלןגם את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של ה
במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף  .4.3

וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש  קבלןלקבלת הודעה מה
 )שישים( יום לפני כניסת הביטול לתוקף. 60ם במכתב רשום, לפחות את הביטוחי



כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  קבלןהביטוחים שערך ה 4.4.
לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 
בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  קבלןיטוחים שערך הבכל הב .4.5

המפקיעים או המגבילים את  – לבדו קבלןלמעט תביעות המוגשות נגד ה –בפוליסה 
הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים 

פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים 
ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, 

 הרעלה במזון או במשקה.
בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  קבלןכל הביטוחים שערך ה .4.6

המבוטח וכל  ( נגד כל יחיד מיחידיSUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )
אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. עבודותל
בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  קבלןכל הביטוחים שערך ה .4.7

וכיוצ"ב, אלא זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, 
אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או 

 האחראי על הביטוח ברשות.
בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  קבלןכל הוראה בביטוחים שערך ה .4.8

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 
תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס  ולא

לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים 
לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  בלןקה .4.9

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות 
 בלבד. קבלןהפוליסות תחולנה על ה

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .4.10
לרשות , ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים  קבלןום ההתקשרות בין המוקדם לקי

 , אף במחירים אחרים. קבלןהרשות לא הייתה מתקשרת עם ה
 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .5.11

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

 

_______________ _________ _____________ _____________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך וחותמתחתימה 

  



 


