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 הזמנה להציע הצעות

 

 מבוא .א
 

 וגזם מעורב  גזםקליטה ומיון פסולת, בזה הצעות לביצוע ( מזמינה "העירייה" עיריית עכו )להלן: .1
  מבניין העירייה ) מרחק נסיעה לכוון אחד(.  ק"מ 30מרחק שאיננו עולה על ב ומאושר על פי דיןאתר מורשה ב        
  יודגש כי העירייה תוביל את הפסולת, הגזם והגזם המעורב לאתר המורשה.        

 

 ( כמפורט להלן:מפעיל"ה"במכרז )להלן:  הפעילויות תבוצענה על ידי הזוכה .2

 סולת שאריתיתעמסת והובלת פוהלסוגיה לת הפעלת אתר קליטה וטיפול בפסו 2.1

( לקליטה וטיפול בפסולת "אתר הקליטה"הפעלת אתר קליטה וטיפול בפסולת )להלן:  2.1.1
 :להסכם 3בנספח ג'/כמפורט , ופסולת כמפורט להלן תהעברלסוגיה, וביצוע הפרדה ו

 פסולתאשפה ביתית והעמסת והובלת  -ופסולת שאריתית פסולת אשפה ביתית      
יטל על ידי המשרד להגנת הסביבה, ותשלום אגרות ה היתית להטמנה באתר מורששאר

היטל ההטמנה יעודכן בהתאם לתעריף . באתר יוחזרו על ידי העירייה למפעילטמנה ה
  שיפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 למען הסר ספק יובהר כי פסולת שאריתית איננה כוללת רסק גזם. 
רייה מידי חודש, על כמות הפסולת השאירתית שנשלחה יובהר כי הזוכה ידווח לעי

 להטמנה ועל אחוזי המיחזור מסך הפסולת והגזם המעורב.
 . מיחזור מטרותל ריסוק הגזם קליטה וטיפול בגזם לרבות  – פסולת גזם 
  .מיחזורמטרות ל גזם מעורבמיון וטיפול ב ,הפרדה ,קליטה – זם מעורבפסולת ג 

פסולת הנקלטת על ידו, כל שימוש בהתאם כל לעשות ב ,ירשא קליטההמפעיל אתר  2.1.2
 ,להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי ובלבד שהשימוש כאמור יעשה עפ"י הוראות כל דין

 דין.שתועבר לגוף מוכר בהתאם ל למעט בפסולת אריזות
 
 

פומבי מכרז  -זה בהתאם לתנאים המפורטים לכל אחת מהפעילויות במסמכי מכרז  הפעילויות תעשינה .3
 (."הליך זה" או"ההליך" )להלן:  35/2019

 
 

מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת את  .4
 ש"ח(, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. אלףש"ח  ) 1,000תשלום בסך 

         
    הסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורףאי תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה, יהיו על פי תנ .5

 כמסמך ג'.

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך. העירייה רשאית,  .6
השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל 

 סימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.המשתתפים בדואר רשום ו/או בפק
 
, 13:30שעה  ב 15.12.19 -ה א',ביום ( יתקיים "מפגש קבלנים"סיור קבלנים ומפגש לקבלת הבהרות )להלן: .7

, 35בנין העירייה, ברחוב ויצמן  בקומת כניסה  גבי בן יאיר, -מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים משרדו שלב
 עכו.

 .חובהאיננה ההשתתפות במפגש הקבלנים 
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  שאלות ו/או בקשת הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות      8.1 .8

 לפקס: ("המנהל" :להלן - מר גבריאל בן יאירמנהל אגף תברואה ורישוי עסקים לבכתב בלבד               
על הפונה האחריות לוודא  .13:00שעה  עד ל 22.12.19 -א', היאוחר מיום  ד לאע  04-9956123              

  ית קבלת טלפונ
 .04-9956058בטלפון:  פנייתו              
תשובות תימסרנה על ידי המנהל למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר  

 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
והן לא  ה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייההעירייה איננ  

 .בכתב מנהלמהשתימסרנה תשובות למעט  ,יחייבוה
לעיל לא תידון וצירופה למסמכי  1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  8.2

 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.

לעיל, יהיה  1ויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק משתתף שלא יעביר את הסתייג 8.3
 מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב טענות.

 
", יש למסור קליטה ומיון פסולת– 35/2019מכרז פומבי יון "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ 9.1 .9

ים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ידנית ולהכניס לתיבת המכרז
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות  35)במשרדו של מר משה סעדה( ברחוב ויצמן 

על ידי מקבלה וצוינה השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי העירייה. יש לוודא כי המעטפה נחתמה 
 המעטפה. 

הצעות אשר  .13:00עד שעה  29.12.19 -א', הליום  דנית בלבד עד את המסירה יש לבצע במסירה י 9.2
תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד 

 לא תתקבלנה.  -שעה זו 
 
 

 להשתתפות במכרז תנאים .ב
 

בישראל כדין  מיםהרשו יםאו תאגידשותפויות רשומות  ,ישראל יתושביחידים להשתתף  םבהליך זה רשאי .10
התנאים  בכל ,כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךבמועד הקבוע העומדים  ,("המשתתף")להלן: 

 :         המפורטים להלן

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב'/2 -וב' 2מי שמתקיימים בו תנאי סעיף  10.1
"ק זה בנוסח המצורף על המשתתף לחתום על תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי ס

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/
 נעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה. 10.2

על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף 
 למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/

הסביבה על היות  להגנתבקרקע ובאתר הקליטה ואישור המשרד  בעל זכות חוזית אחרתבעלים או  10.3
ק"מ מבניין העירייה. מרחק  30אתר הקליטה לא יעלה על מרחק נסיעה של האתר מאושר על ידם. 

 הנסיעה יחושב לפי חישוב מסלול מפות גוגל. 
   על המשתתף לצרף להצעתו אישור המעיד על היותו בעלים או בעל זכות חוזית אחרת בקרקע ובאתר   
 כאמור.להגנת הסביבה  ואישור המשרדהקליטה,   

וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני  1968-לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"חבעל רישיון עסק בתוקף  10.4
  .ג 5.1פריט  אוא  5.1פריט  , 1995-רישוי(, תשנ"ה

 כאמור.בעל רישיון עסק המעיד על היותו למקור,  על המשתתף לצרף להצעתו צילום נאמן  
  ליום  לפחותטון  10הקולט כמות פסולת של טיפול בפסולת, , קליטה אתר בהפעלתותק וניסיון בעל  10.5

 .השנים האחרונות 5במהלך וזאת  והובלת פסולת לאתר הטמנהעל בסיס יומיומי,   
 .3כנספח  ב'/בנוסח המצורף לתנאי הליך זה  מלצהלצרף העל המשתתף   

ובהוצאות ההתחייבויות  קיוםבעל איתנות פיננסית, המסוגל לעמוד בהשקעות הכספיות הנדרשות ל 10.6
קליטה אשר המחזור הכספי בעסקיו בתחום של זה,  הליךהכספיות הכרוכות בביצוע העבודות נשוא 

לפחות בכל שנה  ₪ 700,000, הינו בהיקף של  2016-2018, בכל אחת מהשנים  וטיפול בפסולת וגזם
 כולל מע"מ.

ור האמור בס"ק זה לעיל בנוסח אישור מנהל כספים/מנכ"ל לאישעל המשתתף לצרף להצעתו 
 5כנספח ב'/ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  4כנספח ב'/המצורף לתנאי הליך זה ומסומן 

 למסמכי הליך זה.
 אתר קליטה במרחק שאיינו עולה    10.7
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 ההצעה .ג
 

 .מסמך ב' -על המשתתף ליתן הצעתו על גבי טופס הצעת המשתתף   11.1 .11

ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך  החתימה על מסמכי 11.2
 כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה ממולאות בעיפרון  11.3
 לא תידונה. -

מכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי ההליך אי השלמת מקום הטעון מילוי במס 11.4
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 
דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות אשר לדעת ועדת המכרזים של העירייה מוסיפות 

 על דרישות המפרט ומשפרות אותו.

 

 ההצעה תוגש בש"ח ומחיר זה יהא המחיר הקובע של ההצעה לכל דבר ועניין. .12
 
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה  .13
 תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 
 

 בנוסח( "המשתתף"ערבות :הלןלמדד )ל צמודה, מקורית ,יתבנקא ערבות להצעתו יצרף המשתתף 14.1 .14
 .30.4.20 ליום עד תוקףב כולל מע"מ כדין, ₪  25,000בסך של לתנאי ההליך,  6/'נספח בכ המצורף 

  העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד    14.2
  ייחשב לעיל כאמור המשתתף ערבות חילוט .פי תנאי ההליך בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על             
 . המשתתף התחייבויות הפרת בגין לעירייה מראש ומוערך מוסכם כפיצוי             
     כבטחון למילוי דרישות העירייה כמפורט  ףלגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש ערבות המשתת מבלי   

 .להלן 4 -ו  3בס"ק               
 דלעיל 2 -ו 1"ק ס והוראות נוספים יום 90 -ל עד המשתתף ערבות תוארך העירייה דרישתפי -על 14.3

 .כאמור המוארכת הערבות על גם המחויבים בשינויים יחולו
 תנאי לפי, קבועה בנקאית בערבות המשתתף ערבות את המשתתף יחליף ההסכם על החתימה בעת 14.4

 .ההסכם
 לא שהצעתם למשתתפים תוחזר הערבות. המשתתף בותער לו תוחזר - נתקבלה לא שהצעתו משתתף 14.5

 .בהליך הזוכה לבין העירייה בין ההסכם חתימת לאחר נתקבלה

 

 מעמודי מסמכי ההליך בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו. כל עמודעל המשתתף לחתום על  .15

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 15.1

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההליך "התאגיד"ד )להלן: היה המשתתף תאגי 15.2
 בצירוף חותמת התאגיד. 

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

 פס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש בטופס.על המשתתף לציין בסיומו של טו 15.3

 

על המשתתף לצרף להצעתו את כל מסמכי ההליך, על כל נספחיהם, כשהם חתומים ומאושרים כנדרש וכן  .16
 את כל המסמכים המפורטים להלן: 

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

 אישור על ניכוי במקור, על שמו. 16.2

אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפיס עדכני מרשם החברות  -למשתתף שהינו תאגיד  16.3
 ימים ממועד הגשת הצעות למכרז(, המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 10)עד 
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של עיריית  35/2019 אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי 16.4
עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

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

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 
 הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
או בנוסח הנ"ל בצירוף , 2בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 
, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים

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

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש  8.1קבוע בסעיף כתובה, בהתאם למנגנון ה בבקשה 
  על ידו.

לא תביא לפסילת אישור  8.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

 שור הביטוח שלהם.האחרים לכלול את אותה הסתייגות באי
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 

 מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
 ניתנת לערעור. החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה

 פרוטוקול מפגש הקבלנים. 16.5

חתומות על ידי  -כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  16.6
 המשתתף.

חתומים על  -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  16.7
 ידי המשתתף.

 יל.לע 14.1ערבות משתתף כדרישת סעיף  16.8

ואישור המשרד אישור המעיד על היותו בעלים או בעל זכות חוזית אחרת בקרקע ובאתר הקליטה,  16.9
 לעיל. 10.3כדרישת סעיף להגנת הסביבה 

 לעיל. 10.4כדרישת סעיף  בעל רישיון עסקצילום נאמן למקור, המעיד על היותו  16.10

 .לעיל 10.5המלצות המעידות על ניסיון קודם כדרישת סעיף  16.11

 יםבנוסח לעיל, 10.6כדרישת סעיף  ,ל כספים/מנכ"ל ואישור רו"ח לגבי עסק חיאישור מנה 16.12
 למסמכי הליך זה. 5ב'/ -ו 4ים ב'/כנספח פיםהמצור

חתום על האסמכתאות הנדרשות  7נספח ב'/ –למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  16.13
 בו.

 
 הסדר הרשום לעיל. הערה:  את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי

 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף, אשר  .17

 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 

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

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  19.1 .19
המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך ו/או 

ם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו אישור מהמסמכים ו/או האישורים אות
   בתנאי הסף של ההליך.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן 
 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  19.1
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ת לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים לאחר כמו כן שומרת לעצמה העירייה את הזכו .20

הגשת ההצעות להליך להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו 
ויכולות של המשתתף ו/או קבלני המשנה שלו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו ו/או עמידת קבלני המשנה 

 ך, אף אם מסמכים אלה לא נדרשו במסמכי ההליך.מטעמו בתנאי הסף של ההלי
 
 

 העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.אין  21.1 .21
 .ין מציעיםב כייההזאת יודגש כי לא ניתן לפצל למען הסר ספק,  21.2
 :בבחינת ההצעות תיתן העירייה לכל אחד מהסעיפים משקל יחסי כמפורט להלן   21.3

   

 

מס' 
 סוג הפסולת סעיף

הערכת 
כמויות 

 בטון לשנה

אחוז 
 משקלי

 C 3000  10% -אשפה ביתית 1
 B 3000  30% -גזם 2
 A 5000 60% -גזם מעורב 3

 
 

 הכמויות המצוינות לעיל, ניתנו לשם הערכה בלבד ואינן מחייבות את העירייה.          
 

 חישוב ההצעות יתבצע כמפורט להלן:

   

 
0.6A+0.3B+0.1C=100 

 

 

:לדוגמא  
A=260, B=200, C=124  
0.6*260+0.3*200+0.1*124=228.4 

מחיר משוקלל ₪  
 

    
בהתאם  (הלוך חזור)נוסף מ "קכל ל ₪ 14 ק"מ מרחק נסיעה יתווסף סכום של 15ר לעיל, מעל בנוסף לאמו 21.4

 שלהלן: דוגמאל
 

והתוספת למחיר  ( נסיעה ק"מ 20ק"מ לכל כיוון )סה"כ  10ק"מ ההפרש  25אתר במרחק של 
 המשוקלל הינה :  10 ק"מ )הלוך חזור (  * 14  ₪ = 140  ₪ תוספת למחיר המשוקלל.

 
 
מהצעת המשתתף : היה וההצעה הזולה תהא נמוכה עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן 22.1 .22

א ההצעה תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, הי 4%המקומי בשיעור של עד 
הזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר 
ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה 

 כהצעה הזוכה בהליך. הזולה

 אים שלהלן: לעיל, הינו מי שהתקיים בו אחד  מן התנ 1"משתתף  מקומי"  לעניין ס"ק  22.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל  –"ביחיד"  22.2.1
מעובדיו )ככל  30%ומשלם בגין דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 

 שמועסקים עובדים( הינם תושבי העיר.

זה ארנונה באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד  –"בתאגיד"  22.2.2
 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%לעירייה ולפחות 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  22.3
 למסמכי הליך זה. 7נספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כהנדרשים 

 
 

  ת שנמסרה על ידו לזוכה/ים בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתוב   23.1 .23
 במסמכי ההליך.   
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משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא  23.2
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-זכה בהליך לא יאוחר מ

 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

  ההתקשרות המצורף למסמכי הליך זה עותקים חתומים של הסכם  4על הזוכה יהא להמציא לעירייה   24.1 .24
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 5, תוך כמסמך ג'  

לחוזה  2כנספח ג'/על הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  24.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  5, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 ו.זכיית

( צמודה למדד המחירים לצרכן "ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  24.3
לחוזה ההתקשרות  1כנספח ג'/)כללי(, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, בנוסח המצורף 

, ימים מיום שיודע לו על זכייתו 5 יום מהיום שנקבע לתום ההתקשרות וזאת תוך 90שתוקפה עד 
 ₪(. כולל מע"מ ) חמישים אלף ₪  50,000ום של בסכ

 
 
 
 
 

 
 

 על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי עכו כמפורט להלן:  25.1 .25
 תושבי העיר עכו.ים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו מהעובד 30%לפחות  25.1.1

בי יהיו תוש , ככל שמועסקים כאלה,מקבלני המשנה המועסקים על ידי הזוכה 30% 25.1.2
 העיר עכו.

 עובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור העירייה.
 לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו אחד  מן התנאים שלהלן:  25.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר או מי שמנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין  –"ביחיד"  25.2.1
מעובדיו )ככל שיש לו  30%התאמה( ארנונה לעירייה ולפחות מקום מגוריו/עסק זה )ב
 כאלה( הינם תושבי העיר.

באם משרדיו של התאגיד בעכו והוא משלם בגין משרד זה  –"בשותפות או בחברה"  25.2.2
 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%ארנונה לעירייה ולפחות 

 

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

בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה למסור את ביצוע העבודות  26.2
 למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
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 מסמכי ההליך .ו
 

מסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה  .27
במסגרת ההליך בלבד ואין למשתתף ו/או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מלבד שימוש 

  לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
 ם ולא ישתמש בהם, אלא למטרת הגשת הצעתו. מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אות

 
 

                                                ______________ 
 עיריית  עכו                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35/2019מכרז פומבי 
 וגזם מיון פסולתקליטה ו

 
 מסמך ב'

 

       9 
 

 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 הצעת המשתתף
    

 
 מצהירים ומסכימים בזה כדלקמן:_________ _______ ./ת.ז.ח.צ./ח.פ ,אנו ___________________ הח"מ

 
 הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל דרישות ותנאי מכרז פומבי .1

, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי ההליך, ("ההליך")"להלן:  קליטה ומיום פסולת 35/2019
ים בהליך זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי והבנו את כל הנדרש מאת המשתתפ

 להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.
 

 הננו מצהירים: .2

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל תביעות  1כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף  2.1
תנאי ההליך או איזה מקרב  או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של

 מראש על כל הטענות מסוג זה.מסמכי ההליך ואנו מוותרים 

 מכל מין וסוגהמחיר כפי שנרשם בהצעתנו כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות כי  2.2
לרבות תשלום מיסים, אגרות ורווח קבלני, כולל היטלי הטמנה, גזם, הפסולת וה בקליטתהכרוכות 

 רם לפי דין.בהתאם לשיעו

כי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, והידע לשם ביצוע השירותים נשוא  2.3
 ההליך.

 כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך זה. 2.4

ובכל מסמכי כי מילאנו אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו  2.5
 ההליך האחרים.

 

הננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על ההסכם ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו לרבות ערבות  .3
ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה רשאית  5בנקאית בתוך 

 כול לפי שיקול דעתה הבלעדי.לחתום על ההסכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את ההליך, וה

 

 הננו מתחייבים: .4

הליך תמורת הסכומים המפורטים בטבלת המחירים הלמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת  4.1
 שלהלן.

 לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל הסתייגות. 4.2

 

הם, כשהם חתומים ומאושרים כנדרש וכן את כל כל מסמכי ההליך, על כל נספחיו את נלהצעתהננו מצרפים  .5
 המסמכים המפורטים להלן: 

על , 1976-תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור 5.1
 .שמנו

 .על שמנואישור על ניכוי במקור,  5.2

ס עדכני מרשם החברות אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ותדפי -למשתתף שהינו תאגיד  5.3
 ימים ממועד הגשת הצעות למכרז(, המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.  10)עד 

 .להסכם ההתקשרות  2בנספח ג'/אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח בנוסח הנדרש  5.4

 פרוטוקול מפגש הקבלנים. 5.5

 .חתומות על ידנו -ו כאלה היל שגויות ו/או לבקשות ההבהרה, כככל תשובות העירייה להסתיי 5.6

ואישור המשרד אישור המעיד על היותו בעלים או בעל זכות חוזית אחרת בקרקע ובאתר הקליטה,  5.7
 .הזמנה להציע הצעותל 10.3כדרישת סעיף להגנת הסביבה 

 .הזמנה להציע הצעותל 10.4כדרישת סעיף  בעל רישיון עסקצילום נאמן למקור, המעיד על היותו  5.8

 להזמנה להציע הצעות.  10.5מעידות על ניסיון קודם כדרישת סעיף המלצות ה 5.9

 ,הזמנה להציע הצעותל 10.6כדרישת סעיף  ,אישור מנהל כספים/מנכ"ל ואישור רו"ח לגבי עסק חי 5.10
 למסמכי הליך זה. 5ב'/ -ו 4ים ב'/כנספח פיםהמצור יםבנוסח
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 .נוחתומים על יד - ינוכאלה אלתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו  5.11

 .להזמנה להציע הצעות 14.1ערבות משתתף כדרישת סעיף   5.12

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 7נספח ב'/ –המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי למשתתף  5.13
 

 
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.מוגשים המסמכים  כל
 

  90משתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד הצעתנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל ה .6
 יום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות להליך. ()תשעים

 

 כל האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמשתתף הוא יחיד. .7
 

 )לכל המחירים יווסף מע"מ כדין(:  הצעתנו להלן .8
 

 בפסולת והטמנתהוטיפול  אתר קליטה הפעלת 8.1

 להטמנה באתר הטמנה םתוהובל םהעמסתופסולת שאירתית  אשפה ביתיתעבור קליטת  8.1.1
   -מורשה

  _  ש"ח לטון;_________ רה הנדרשת הינההתמו
 

לטון כולל מע"מ )התמורה שהעירייה משלמת ₪  124התמורה דלעיל לא תעלה על סך של 
ובהר כי ככל שהתמורה תשתנה על יד אשכול . ילאשכול גליל מערבי עבור הטמנת האשפה

  .גליל מערבי, התמורה דלעיל תשתנה בהתאם(
 
 טון לחודש 3000 -לשנה בלבד הערכה כמותית             

 
 

  ו(לרבות ריסוק) גזםבעבור קליטה וטיפול  8.1.2
 ;ש"ח לטון  __________     התמורה הנדרשת הינה מחזוראתר ל הגזםת הובל

 
 טון לחודש 3000 -לשנה בלבדהערכה כמותית 

 
  ו(לרבות ריסוק) מעורבגזם בעבור קליטה, הפרדה מיון וטיפול  8.1.3

התמורה  - להטמנה באתר הטמנה פסולת שאריתיתת הובלו מחזוראתר להגזם ת הובל
 ש"ח לטון;  __________  הנדרשת הינה

 
 טון  5000 -לשנה בלבד הערכה כמותית

 
לאתר ההטמנה ויוחזר  ישולם על ידי המפעיל ין,, כשיעורו מעת לעת על פי דהיטל הטמנה 8.1.4

על פי דוח  שאריתית שנשלחה לאתר ההטמנהביתית ולמפעיל על ידי העירייה, עבור פסולת 
ועל פי דווח זה, ישולם לקבלן היטל לעיל  3-ו 1ף לתמורה הקבועה בס"ק , בנוסשקילה

 ההטמנה.

 
 

 ה בלבד והן אינן מחייבות את העירייה. ידוע לנו כי הכמויות המצוינות לעיל, ניתנו לשם הערכ .9

בימים גשומים, בנוסף לאשפה הביתית, הגזם והגזם המעורב, העירייה תהא רשאית להעביר י ידוע לנו כ .10
 .תהא על פי המחיר לטון שהצענו לעיללאתר הקליטה, אשפה ביתית נוספת והתמורה שתשולם 

 
 :רטי המשתתףפ
 
 

 _      מספר ת.ז./ח.פ / ח.צ:_________________שם: ______________________________
 

 ____________________כתובת המשתתף: _________     מס' עוסק מורשה ______________________ 
 

 הטלפון: __________________________    פקס'  __________________ מס'
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 חתימת המשתתף__________________
 
 
 
 
 
 
 
 

 "חעו"ד/רו   אישור
 

 אני הח"מ  ___________________    עו"ד/רו"ח, מ.ר. __________   מאשר בזה כי: 

 _ _________________   ת.ז. ________________________חתימתו/ם של     ________

  _________________   ת.ז. _________________________ושל      ________                

היא החתימה המחייבת של המשתתף על פי מסמכי התאגיד, וכי הנ"ל חתם/מו על טופס הצעה זו המופיעה דלעיל, 

        בפני.

                   תאריך: __________                         חותמת עוה"ד/רו"ח וחתימתו                       
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           לכבוד
 עיריית עכו 

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב'/2 -וב' 2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' נדון: ה
 1976-התשל"ו

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף 

-ות גופים ציבוריים התשל"וב לחוק עסקא בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו 

 בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 _*חתימת נותן התצהיר: ______________

 
 
 

________________________ 
 אישור עו"ד

 
 (."המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
  
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

 והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד  המכרזהעיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך 
 1______________ ח.פ. _______________.       

 
 הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
 

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

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     

 
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
                                        

 

 

                                                           
1
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף        
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 תצהיר

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

בהליך ______ של ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 עיריית עכו.

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעאני מצהיר/ .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן 

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

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

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

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

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

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבהנני לחוק שוויון זכויות חלות על המציע  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין

 

____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 ה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ד הרשות ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובהנדון: 
 

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 

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

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

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  1.1

 הקובע: 
חבר  -ה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוז  

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.1

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

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .1

 
אני לו סוכן או בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי ש 1.1

 שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  1.1

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 1.1
 

יה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא ידוע לי כי העירייה תה .1
 נכונה.

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

 

יהן ( לפקודת העיריות, לפ3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
א' )א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: __________________
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 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 המלצה לקבלן: הנדון

 

 _______________________________________________________________:קלטהסוג הפסולת שנ

 הובלת פסולת שאריתית לאתר הטמנה )יש לציין את שם האתר(: _________________

 : _________________________________________________לת שהועברה ליוםכמות הפסו

 מועד סיום ההתקשרות: _____________________ :_____________________מועד תחילת ההתקשרות

 שם המזמין:______________________________________________________________________

 _________________________________________________________כתובת המזמין:___________

 נייד:_________________________ טלפון:________________________

 

 

 

 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
 

אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי הקבלן:____________________ 

___________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה ________________

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

 מרוצות התושבים מאופן ביצוע העבודות: ___________; עמידה בדרישות המזמין: ___________;

 ון ליקויים במהלך תקופת ההתקשרות ללא העלאת טענות: ___________;הענות לדרישות תיק

 שתוף פעולה עם המזמין: ___________.

 

 
 שמו של החתום על המלצה זו : _________________________________________________________

 ______________תפקידו במזמין: מנכ"ל/גזבר/מנהל תברואה/אחר ______________________________

 
_________________ _________תאריך:___________________                חתימה וחותמת:
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 

 
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 

 א.ג.נ,
 

 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 
 

 
 (."המשתתף"_______ )להלן: הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של ________________________

 
הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט במכרז 

 של עיריית עכו. 35/2019פומבי 
 

 :1הנני מצהיר כי
  

 
בכל  הטמנההעברה לטיפול בפסולת ו ,הפעלת אתר קליטההמיחזור הכספי של המשתתף בעסקיו בתחום של  □

ש"ח לפחות בכל  700,000,  הינו בהיקף של __________________ )2018 -, ו2017, 2016ת מהשנים  אח
 שנה(.

 
 

לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את יכולתו של 
 ז.המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכר

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים     

 
 

                                                           
 את האפשרות המתאימה למשתתף √-סמן ב 1
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 )יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח(

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 (ז""המכר )להלן קליטה ומיון פסולת 35/2019מכרז פומבי הנדון: 
 

 
( הנני לדווח "המשתתף"לבקשתכם וכרואי החשבון של _______________________________ )להלן: 

 כדלקמן:
 

תמה נח הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _______, בוקרו על ידי וחוות דעתי
 בתאריך _____.

 
 לחילופין:

 
שתתף הינם ליום ________ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המ

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.
 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,  .א

, או 1מו של המשתתף "כעסק חי"שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיו
 כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון  .ב
 .2המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 

תימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס ממועד הח .ג
על הבדיקות כמפורט בסעיף א' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף עד לכדי 

 העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

_______________________   
 רואי חשבון ,    

                                                           
 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"   1
 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ב', ג' 3-הסקירה האחרון חלפו פחות מאם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח    2
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 תאריך: _________                    לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם "המשתתף"על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 

אלף ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז  עשרים וחמשש"ח ) 25,000לסילוק כל סכום עד לסך של  
 של עיריית עכו. קליטה ומיון פסולת ,35/2019 פומבי

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור 

שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  לבין המדד 2019 ספטמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14הערבות, תוך 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או 
 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלוי
 

 ועד בכלל. 30.4.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה. 30.4.20דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. -30.4.20לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין 
 
 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 תאריך: ________         לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 5הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: על מנת ליהנות מהעדפת
 

הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה  –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%לעירייה ולפחות 

 

 30%לעירייה ולפחות  משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 

 א. שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר.  –ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(   

 

 ל מקום משרדי בעיר.שובר תשלום ארנונה משולם המעיד עא.   –לתאגיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.   

 
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה      שם המשתתף

 
 

____________________________________________________________________ 
 אישור רואה חשבון

 
 (. "המשתתף"של _________________________________ )להלן:  אני משמש כרואה החשבון

 
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ראיות התומכות בנתונים ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של 
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 

 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

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

 
 

 חתימה: _______________   תאריך: ______________
 
 
 

 
 

                                                           
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 5
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 סכםה
 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 

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

 _____________________________  לבין: 
                              ___________________ 
 ל': _______________ פקס': ______________ט                              
 (                                          מפעיל"ה")להלן:     
 ;מצד שני                             
 
 
, שפורסם על וגזם ( קליטה ומיון פסולת""ההליך)להלן:  35/2019והמפעיל הינו הזוכה במכרז פומבי  הואיל:

  ידי העירייה;
 

, של העירייה בהתאם 1מיון פסולת וגזםטיפול וו קליטהוברצון העירייה להזמין מהמפעיל שירותי  והואיל:
 לתנאי ההליך;

 
במסמכי  בתנאים המפורטים ,  הכל1וגזם פסולת ומיון טיפולוקליטה מעוניין לספק לעירייה ל והמפעי והואיל:

 ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.
 
 

 :הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן לפיכך
 
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

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

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

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם  .3
 זה.

גילה המפעיל סטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות 
 פעולה.

 
 ם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:בהסכ .4

 וגזם ומיון פסולת קליטה  -35/2019מכרז פומבי  -"ההליך" 
 הסכם זה על נספחיו:  -"ההסכם" 

 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(;    -  1נספח ג'/
 אישור קיום ביטוחים;    -  2נספח ג'/
 ר קליטה וטיפול בפסולת;מפרט דרישות ביצוע ממפעיל את    -  3נספח ג'/

בעירייה או כל אדם אחר עליו מר גבריאל בן יאיר מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים   -"המנהל" 
 הודיעה העירייה למפעיל בהודעה בכתב.

, המפעילנציגי , לרבות מנהל העבודה מטעמונותן השירותים על פי ומכוח הסכם זה            - מפעיל "ה"
משנה הפועל בשמו  עסקיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלןמו עובדיו, שלוחיו,

 שירותים.או מטעמו בביצוע ה
 המשרד להגנת הסביבה. -"המשרד" 
 עיריית עכו. - "העירייה"
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 .שאירתיתוגזם והטמנת פסולת  בפסולתה וטיפול קליטשירותי   -"השירותים" 
תנאי המכרז וההסכם ובהתאם  לכלעבור ביצוע העבודות בהתאם  מפעילהתמורה ל  -"התמורה" 

 להלן. בפרק ח'למחירים המפורטים בהסכם זה 
ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של   2      -"ימי מועד וחג" 

המוסלמים,  של חגים ומועדיםימי  ,יום העצמאות, חג שבועות פסח, שביעי של פסח,
 .הדרוזיםו נוצריםה

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

המדד הידוע בעת   -וכמדד הקובע  2019ספטמבר חודש  מדדכמדד בסיס ישמש 
 התשלום.

 .נהלמפעיל על ידי הממועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר ל -"מועד תחילת ביצוע" 
מנהל מחלקת תברואה בעירייה או כל אדם אחר עליו יודיע המנהל למפעיל בהודעה   -"מנהל הביצוע" 

 בכתב.
  מפעילהודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של ה גביומסר ל מפעילשה אדם  -"מנהל עבודה" 

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

 התקופה במהלכה יבוצעו השירותים על ידי המפעיל כמפורט בפרק ג' להלן. -"תקופת ביצוע השירותים" 
 

 מטרת ההסכם  .ב
 
 .שירותיםמקבל על עצמו את ביצוע ה מפעילוה מפעילהעירייה מוסרת בזאת ל 5.1 .5

מכים בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסיבוצעו  שירותיםה 5.2
 המצורפים להסכם זה.

 

ואת כל הנתונים הקשורים לכך, וכי חתימתו על הסכם  שירותיםביצוע ה מפרטימאשר כי בדק את מפעיל ה .6
ף השירותים וכל הנדרש לשם , היקהסכםזה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות ה

 .ביצועם

 

 ביצוע השירותיםתקופת  .ג
 

מיום _________  ועד   חודשים 36יבוצעו על ידי המפעיל לתקופה של  ההשירותים מכוח הסכם ז   7.1 .7
 ._________ 

 תקופת ביצוע השירותיםהבלעדי, להאריך  ה, על פי שיקול דעתת, אך לא חייבתרשאי העירייה 7.2
הכוללת מכוח הסכם ביצוע השירותים חודשים כל פעם ובלבד שתקופת  12לתקופות נוספות, של עד 

בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה  מפעילל השהודיע שנים ובתנאי 5תעלה על זה לא 
בטרם  ימים   30 – ( לא יאוחר מ"הודעת ההארכה"להאריך ההתקשרות )להלן:  ה, על כוונתהמטעמ

 תום תקופת ביצוע השירותים אותה תבקש העירייה להאריך. 

השירותים כמצוין בהודעת ההארכה,  לא הודיע המפעיל לעירייה על סירובו להאריך תקופת ביצוע 7.3
ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ביצוע השירותים על פי תנאי הסכם זה  10תוך 

 בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

בנוסף לכל האמור לעיל, העירייה רשאית להודיע למפעיל בהודעה בכתב בכל עת לפי שיקול דעתה  7.4
לנמק, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו של המפעיל וכי ברצונה להביא  המוחלט, מבלי צורך

הסכם זה לידי סיומו המוקדם. במקרה של הודעה כאמור, יבוא ההסכם לידי גמר במועד הנקוב 
 יום לפחות לפני המועד הנקוב בהודעה כמועד לסיום ההסכם.    60בהודעה ובלבד שזו תימסר לקבלן  
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 ביצוע השירותיםאופן  .ד
 
 מפרטים המצורפים להסכם זהברמה מקצועית גבוהה, על פי  שירותיםמתחייב לבצע את ה מפעילה 8.1 .8

 ועל פי לוח הזמנים שנקבע בין הצדדים.

, בכמות מספקת מיומן, ציוד, אמצעים וכלי רכבמקצועי וכח אדם  בביצוע השירותיםיעסיק  המפעיל 8.2
 ההסכם.שירותים בהתאם להוראות לביצוע  ה

 

 

 םכן רשאי ם.ולהשגיח על ביצוע שירותיםהאופן ביצוע לבדוק את  םהעירייה ו/או מי שימונה על ידה רשאי .9
הם לבדוק את אופן ביצוע הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים 

כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות  ונהלי הבטיחות, על ידי המפעיל. על המפעיל לעזור ולספק לעירייה את
 הנ"ל.

 
 

 קליטה וטיפול בפסולת האופן ביצוע שירותי  .10

 – 3בנספח ג'/, בהתאם למפורט וגזם קליטה וטיפול בפסולתההמפעיל מתחייב לבצע את שירותי  10.1
 ."מפרט דרישות לביצוע ממפעיל אתר קליטה וטיפול בפסולת"

של כל כמות כניסת משאיות, משקל הפסולת ח חודשי מרוכז המפעיל יצרף לחשבון החודשי, דו
 . להלן 18.5כמפורט בסעיף  חזוריממטרות שנקלטה, וסוג וכמות פסולת שהופרדה על ידו והועברה ל

לאתר הקליטה על ידי  וועברי, שגזם מעורבהמפעיל מתחייב לקלוט כל כמות של אשפה ביתית, גזם ו 10.2
הסכם, לטפל ולסלק/להטמין שאריות משאיות של העירייה או מי מטעמה, במשך כל תקופת ה

 הפסולת לסוגיה באתר הטמנה מורשה על ידי המשרד.

ימי מועד וחג, ו שבתות לרבות ימים בשבוע, 7 בשעות הבוקר, על ידי המפעילשירותי הקליטה יבוצעו  10.3
 במוצאי יום הכיפורים, וזאת ללא  20:30ועד שעה   אחה"צ  16:00למעט יום הכיפורים החל משעה  

טיפול בפסולת יבוצעו על ידי היובהר, כי שירותי הקליטה ו למען הסר ספק. פתנוס תמורהבלת קכל 
 המפעיל גם בשעות אחרות, מלבד שעות הבוקר, והכל בהתאם לדרישות העירייה. 

  
 
 

 מפעילעבודה על ידי ה אספקת כח אדם ותנאי .ה
 

, את ההשגחה על כוח שירותיםע המתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצו מפעילה 11.1 .11
וממנו, לינה ומזון עבורם וכל דבר אחר  שירותיםאדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ה

 הכרוך בכך.

עובדים במספר הדרוש, מקצועיים ומנוסים, לשם ביצוע  שירותיםמתחייב להעסיק בכל ה מפעילה 11.2
 . בהסכםשירותים באיכות הגבוהה ביותר והשלמתם בהתאם לקבוע ה

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

 
 

ישלם לכל עובדיו שכר עבודה, החזר הוצאות, פנסיה ותנאים סוציאליים ויקיים את תנאי  מפעילה 12.1 .12
 פי כל דין.-לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועלעבודתם, הכל בהתאם 

מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  מפעילה 12.2
כפי שיידרש על ידי מפקחי  –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על

 . 1954 -ל העבודה, התשי"דהעבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח ע
 

-או בין עובדיו לבין העירייה יחסי עובדהינו קבלן עצמאי ואין בינו ו/ מפעיללמען הסר ספק מובהר כי ה .13
 מעביד. 

 

ישא בכל העלויות הנובעות מהעסקת העובדים ומתשלום שכרם, הוצאותיהם ותשלום זכויותיהם  מפעילה .14
 . הסוציאליות במהלך העסקתם ועם הפסקת העסקתם

מפעיל ה מפעיל לפי סעיף זה ישפה אותה, מטעם כלשהו, לשאת בתשלומים החלים על העירייהחויב התבאם 
 בגין ובקשר עם חיוב זה. באופן מיידי בגין כל הוצאותיה
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, מפעיללהרחיק אחד או יותר מעובדי ה מפעילהבלעדי, לצוות על ה הסמכות, על פי שיקול דעתלעירייה ה .15
מתחייב  מפעילהבלעדי. ה ה, לצמיתות או לפרק זמן אחר על פי שיקול דעתשירותיםהביצוע מתחומי מקום 

 בכל עניין כאמור ולבצעם לאלתר. עירייהלשתף פעולה ולהישמע להוראות ה
 

 
 

 שמירת דינים .ו
  

, והוא מתחייב לבצע שירותיםהמפעיל, מצהיר כי ידועים לו כל הדינים המחייבים החלים על ביצוע ה 16.1 .16
תוך ציות לכל דין ולמלא כל חובה חוקית המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין  יםשירותאת ה

ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא 
ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות,  םוכל הכרוך בה שירותיםמכל רשות מוסמכת בנוגע ל

רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. אין באמור כדי לגרוע קבלת 
מהוראת כל דין, המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע אחר וכל רישום כאמור לא 

 יגרע מאחריותו וחבותו של המפעיל כלפי העירייה.
בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עליה המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה  16.2

לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי המפעיל, 
כאמור לעיל, לרבות ההוצאות שנגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי 

 של המפעיל כאמור לעיל.אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל 
 
 

 מנהל הביצוע .ז
 

למפעיל, יראו אותם כאילו ניתנו ע"י העירייה  מנהל הביצועכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י   17.1 .17
 לפי  הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם. 

 תמיד, יעיל  ורציף עם המפעיל, מתחייב לבצע את כל מחויבויותיו לפי הסכם זה בתיאום ותוך קשר מ 17.2
 .מנהל הביצוע

  .ח
 התמורה 

 
 התמורה בגין שירותי הקליטה וטיפול בפסולת .18

תשלם לשביעות רצון העירייה, על פי הסכם זה,  ביצוע שירותי הקליטה וטיפול בפסולת במלואםכנגד 
 העירייה למפעיל:

 מורשה  נהלהטמנה באתר הטמ תםוהובלהעמסתם ופסולת שאירתית  אשפה ביתיתעבור קליטת  18.1
  ;בצירוף מע"מ כדין _  ש"ח לטון_________

כולל מע"מ )התמורה שהעירייה משלמת לאשכול  לטון₪  124על סך של  התמורה דלעיל לא תעלה
גליל מערבי עבור הטמנת האשפה. יובהר כי ככל שהתמורה תשתנה על יד אשכול גליל מערבי, 

 התמורה דלעיל תשתנה בהתאם( 
___________  ש"ח לטון בצירוף מע"מ  -  ,ומיון וטיפול בגזם לרבות ריסוקעבור קליטה, הפרדה  18.2

 כדין; 

והובלת  לאתר מיחזור גזםההובלת  ,ולרבות ריסוק מעורב בגזםעבור קליטה, הפרדה מיון וטיפול  18.3
 ___________  ש"ח לטון בצירוף מע"מ כדין;  פסולת שאריתית להטמנה באתר הטמנה

על ויוחזר למפעיל לאתר ההטמנה  ישולם על ידי המפעיל על פי דין, לעת , כשיעורו מעתהיטל הטמנה 18.4
 3-ו 1וסף לתמורה הקבועה בס"ק שאריתית שנשלחה לאתר ההטמנה, בנפסולת ידי העירייה, עבור 

  לעיל.

 שנשלחה והאשפה הביתית, על כמות הפסולת השאירתית ידווח לעירייה מידי חודש,  מפעילה 18.5
 ועל פי דווח זה, ישולם לקבלן היטל  המיחזור מסך הפסולת והגזם המעורבחוזי להטמנה ועל א          
 .ההטמנה          
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חודשים מתחילת ביצוע  6תום בצמודה למדד המחירים ותעודכן התמורה הקבועה לעיל תהא  19.1 .19

 חודשים. 6העבודות ומדי 
, 5%-שנה שבין עדכון לעדכון בלמעלה ממחצית הבמהלך )מדד המחירים  המדדיםה ממוצע היה ועל

 5%החודש בו עבר ממוצע המדדים את רף בעת חישוב התמורה/התשלום בעבור נוסף יבוצע עדכון 
 הבא בהתאמה.  יםנוספים עד לעדכון המדד חודשים 6, וממועד זה ימנו  כאמור

 בעת הגשת החשבון. םיהידוע יםהמדד ובעת חישוב העדכון ישמש יםהקובע יםכמדד                   
 למען הסר ספק, עדכון התמורה חל ממועד הצמדת המחירים ואילך ולא יחול רטרואקטיבית. 19.2

 

ו/או   מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה המגדילה את התמורה .20
שים, אלא עם נחתמה כדין על ו/או פרטים חד שירותיםהמגדילה כמויות של פרטים קיימים ו/או המוסיפה 

 , קרי: גזבר העירייה וראש העיר. עירייהידי מורשי החתימה מטעם ה
לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל, אלא אם נחתמה כאמור  מפעילה

שת פיצוי בכל מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו/או דרי מפעילבסעיף זה לעיל. ה
בקשר להוראת הגדלה שלא נחתמה על ידי מורשי  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי עירייהעילה שהיא נגד ה

עירייה או מי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט מצד ה
 מטעמה.

 
        ________________ 
 חתימת המפעיל             

 
, מפעיל, לרבות הוצאות ההשירותיםאת כל רכיבי  תוכולל תוסופי הקבוע הלעיל הינ הורה הקבועהתמ .21

 ו/או לקיום הוראות הסכם זה.  שירותיםישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע ה
 

 נוהל תשלומים  .ז
 

 ף,לחודש, חשבון בגין השירותים שבוצע על ידו בחודש החול 10 -המפעיל יגיש אחת לחודש, עד ל 22.1 .22
 .לעיל כאמורחות ביצוע מפורטים בצירוף דו

ויאשר את החשבון בשינויים ו/או בלי  ימים מקבלתו 15מנהל הביצוע יבדוק את החשבון תוך  22.2
 שינויים. 

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

 מהחשבון כל תשלום אשר נדרש לדעתו, בגין שירותים אשר לא בוצעו בפועל.
 התשלומים למפעיל יבוצעו כנגד חשבונית מס ובכפוף להמצאתה. 22.3

 

 עלשהחשבון אשר הוגש על ידו אושר ובמידה בגין השירותים שבוצעו על ידו, ככל  העירייה תשלם למפעיל .23
יום מתום החודש הגרגוריאני בו הוגש, או תוקן והוגש מחדש בהתאם להערות  45תוך  –ידי  מנהל הביצוע 

, למעט תשלומים בגובה היטל ההטמנה בו חויב המפעיל, אשר יםמנהל הביצוע, לפי המאוחר מבין השני
 ם.החודש הגרגוריאני בו הוגש החשבון בגינ יום מתום 30העירייה תוך ישולמו על ידי 

 

ב לעירייה מכל עילה שהיא, בין ייח מפעילכל סכום שה מפעילרשאית לקזז מכל תשלום המשולם ל העירייה .24
 מכוח הסכם זה ובין מכוח התחייבויות אחרות.
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 ערבות בנקאית .ח
 

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה, יפקיד המפעיל בידי העירייה,   25.1 .25
 1לפני מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד בנוסח המצורף כנספח ג'/

 כולל מע"מ. ₪  50,000בסך (, "ערבות ביצוע")להלן: 

חודשים החל ממועד תחילת ביצוע השירותים על ידי  39ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  25.2
 המפעיל ואילך.

ימים ממועד קבלת  15לעיל, ימציא המפעיל לעירייה, תוך  7.2יף הוארכה ההתקשרות כאמור בסע 25.3
הודעת ההארכה, הארכה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף 

 נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.    יום 90 -ל
 .ותיםביצוע השירהמצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף זה, הינה תנאי להארכת תקופת  

 המפעיל יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. 25.4

, לשביעות רצון  םאו חלק השירותים כולםזה, או לא ביצע את  הסכםלא קיים המפעיל תנאי מתנאי  25.5
העירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה, מבלי שהמפעיל יוכל 

 לגביית סכום הערבות האמור.  להתנגד

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא למפעיל זכות  25.6
בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע  מי מטעמה אוו/כלשהי לבוא כלפי העירייה 

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

עכב את יתרת תשלומיה למפעיל ולקזז מיתרת אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה ל 25.7
 תשלומיה כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של המפעיל כלפי העירייה ו/או כלפי צד ג'. 

 

 איסור הסבת ההסכם .ט
 

ביר את ההסכם, כולו או חלקו,  או כל המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להע  26.1 .26
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או למסור  26.2
 ישור העירייה מראש ובכתב. לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא בא

 

 אחריות וביטוח .י
 

 שיפוי בנזיקיןאחריות ו .יא

 לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  מפעילה 27.1 .27
   העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לקבלן ו/או 

ו למי מטעמם בכל הנובע ו/או ו/או לעובדיהם ו/א  מפעילו/או לקבלני משנה מטעם ה  למפעילעובדי ה
ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר  מפעיללשירותים ו/או ממעשה ו/או מחדל של ה קשור

 לשירותים. 
 

ו לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא א מפעילה 27.2
 שהובא על יד ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.  

 
בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  פוטרמפעיל ה 27.3

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר  מפעילושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לכאמור לרבות הוצאות 

 לו להתגונן מפניה על חשבונו. 
 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת   מפעילהעירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה 27.4
ם באחריותו של סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שה

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מפעילה
 כאמור לעיל.מפעיל ה
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 ביטוח .יב
 

 

  כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  מפעיללהבטחת אחריותו של ה .28
   כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין לערוך ולקיים על חשבונו במשך  מפעילמתחייב ה

  כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 
   המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  2נספח ג'והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 (.  זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"

 ום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחיימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קימפעיל ה .29
ידי מבטחי -המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על מפעילה
תרופות בגין הפרת לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה ב מפעילה

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

 
 המפעיל ו/או העירייה:  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו      30.1 .30

 ות עובדיה ו/או חברות בנת ו/או עובדים של הנ"ל. "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרב        

בגין ו/או בקשר עם  הועובדי עירייהמכסה את אחריות הביטוח אחריות כלפי צד שלישי  30.1.1
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  המפעילמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  30.1.2
בקשר עם ביצוע  המפעילן תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי לנזקים בגי
 השירותים.

 
  סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים  30.2

 ₪.  100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך             
 

 ת הסעיפים הבאים: בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב המפעיל לכלול א .31
 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהו/או עובדי עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה 31.1
הודעה לעירייה  רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  31.2

פני מועד הביטול ו/או יום לפחות ל 60במכתב רשום, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, בכתב, 
 .השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 31.3

במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןפוליסות עירייה הלגבי ה 31.4
עירייה זכות תביעה ממבטחי ה לחברת הביטוח של המפעילזכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה 

המפעיל , ולמען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59יוב כאמור בסעיף להשתתף בנטל הח
 על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.יוותרו  וחברת הביטוח

 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח 31.5
 התקפות במועד התחלת הביטוח. 

ביטוחי המפעיל  –ת עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק ככל ועבודות המפעיל כוללו 31.6
 יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת העירייה  31.7
 רוש המזמינה.והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתד

 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא  .32
יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא 

 ל דין. פי כ-פי הסכם זה או על-על מפעילבכך כדי לצמצם את אחריותו של ה
 

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע   מפעילה -ביטוח כלי רכב .33
השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות 
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בות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני ח
למען ספק ₪ .  600,000 -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, כלי טיאוט, רכב משימתי ייעודי )מיול(, טרקטורים, 
 ג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סו

 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  .34

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

פויות העצמיות הקבועות שא בדמי ההשתתילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י מפעילה .35
 בפוליסות הביטוח.

 
ו/או הפועלים  מפעיללבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה מפעילה .36

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 
יהיה אחראי לנזקים בלתי  מפעילם נזקים. מובהר, כי התגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אות

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

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מפעיל ה .37
 יסות הביטוח.לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפול

 
אחראי לנזקים באופן  המפעילאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה  מפעילהפר ה .38

 מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

 

 

 הפרות וסעדים  .יג
 

תנאים  הינם 46-ו 38-27, 26, 25 , 17, 16, 15, 14, 12, 11 ,10,8, 5.2מוסכם בין הצדדים כי סעיפים    39.1 .39
 .הסכםזה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של  הסכםעיקריים ויסודיים  של 

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע הסכם זה, יחשב הדבר  כהפרה יסודית  39.2
 של הסכם זה.

על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו,  יחשב הדבר  ניתנו למפעיל שתי התראות בכתב 39.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  39.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך   3-1אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 )עשרת אלפים ש"ח(, כשהם צמודים למדד.₪  10,000

 

ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה  או עפ"י  לעיל 39מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .40
כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות המפעיל 

 )אלף ש"ח( לכל הפרה. ₪  1,000ומוערך מראש בסך  כם תהא זכאית העירייה לפיצוי מוס

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה  בזכות  .41
 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

לה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל, כולם או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעו 41.1
 ימים ממועד ביצועם. 21 חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

נכסים לגבי נכסי המפעיל, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, ניתן צו כינוס  41.2
ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או 

 350כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 .1999-ט"נתש לחוק החברות,

יש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק  41.3
 ובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.או ט

התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהמפעיל  41.4
 לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.

 
ירייה לרבות מכל תשלום במסגרת העירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע למפעיל מהע 42.1 .42

התמורה למפעיל, כל סכום אשר העירייה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא מגיע לה 



  35/2019מכרז פומבי 
 וגזם קליטה ומיון פסולת

 
 מסמך  ג'

 
 

       28 
 

מהמפעיל, ובכלל זה כל סכום שהעירייה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה 
 על ידי המפעיל. 

מהתחייבותו להשלים  כשלעצמם משום שחרור המפעיל קיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם 42.2
או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי הסכם זה ואין באמור  את השירותים

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

 שונות .יד
 

כם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוס .43
העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 

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

ה בכתב ובחתימת שני כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעש .44
 מורשי החתימה מטעם העירייה. המפעיל יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  .45

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

 
המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע התחייבויותיו על  אף חילוקי  .46

 דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 

או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כל כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום  .47
ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3 מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום

 במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 

 רים הדרושים לפי כל דין.העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישו 48.1 .48

 .1712300750 בסעיף  ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר 48.2
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית   .49
 ם.והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותי

 
 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה
 
 
 
 
 

_________________                _______________ 
 המפעיל                           העירייה                         

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

  ם מטעם מאשר כי הסכם זה נחת____________, עו"ד/רו"ח, מ.ר. ___________ ____________אני הח"מ 
 

 __________________________ "( על ידי ה"ה ______מפעיל)להלן: "ה _________________________
 

________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחתום על 
 ם על פי דין. ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשי מפעילההסכם בשם ה
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________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך                                       

 
 
 

 
 יועמ"ש העירייה.הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי 

 כדין.  35/2019 להסכם קדם מכרז פומבי 
 ד בדרישות הדין.ההסכם עומ

 
__________              _____________ 

 חתימת יועמ"ש                 תאריך  
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 תאריך: _________            לכבוד:
 עיריית עכו

 ,35מרח' ויצמן 
 ע כ ו

 
 א.ג.נ.,
 

 נוסח הערבות הבנקאית
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "לןקבה"על פי בקשת _______________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 
ביצוע ש"ח( וזאת בקשר עם  ש"ח )_________________________ אלף __________כל סכום עד לסך של 
 של עיריית עכו. גזםפסולת ו קליטה ומיון– 35/2019במכרז פומבי  הקבלןשירותים מכוח זכיית 

 
ל, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2019 ספטמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14הערבות, תוך 

בתביעה משפטית או בכל  הקבלןהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלש
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 ם הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכו
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי      __________ לא תענה.
 

 .לאחר יום _________  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

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

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

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹעיריית עכו )המזמינה 
ו/או חברות בנות ועובדים 

 של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 
אחר : ☐

_____________ 

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 
אחר ☐

______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח:

 זם ו/או עבודות ו/או שירותים נוספים שירותי קליטה וטיפול ומיון פסולת וג

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך  תאריך תחילה
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 וביטול חריגים 

לציין קוד כיסוי בהתאם יש 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני  307
 משנה        
 ויתור על תחלוף  309
 לטובת מבקש        
 האישור        
כיסוי בגין נזק  312

 שנגרם משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור     318
 טח נוסףמבו       
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור  329
 יחשב כצד ג        

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות  328

 (*:ג'הרשימה המפורטת בנספח המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם ביןפירוט השירותים 
 אשפה ושירותים מחזור 004

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 מפרט דרישות לביצוע הפעלת אתר קליטה וטיפול בפסולת
 

 כל הגדרות המונחים בהסכם יחולו על נספח זה ובנוסף יפורשו המונחים הבאים כמוגדר לצידם: -הגדרות  .1
 

אשפה הנוצרת ביחידות דיור, במוסדות ציבור, ובעסקים לרבות שיירי מזון,  - "אשפה ביתית"
חומר, קרטון ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוצריו, זכוכית ומוצריה, ות מכל סוג אריזו

טכסטיל ומוצריה, מתכת ומוצריה, עץ תעשייתי ומוצריו, גומי ומוצריו, חפצים 
וכיוצ"ב, המצויים בתוך כלי האצירה.  פסולת הנאצרת בנפרד בכלי למיניהם, 

  .זו אצירה ייעודיים למטרות מיחזור, אינה נכללת בהגדרה 
 
ענפים, עלים  -ענפים ועצים כרותים וכן שאריות של חומר צמחי יבש  -גזם""

 וכן ריהוט הניתן לגריסה.  ושאריות של פרי
   

 ביתית, גזם וחפצים שאינם ניתנים לגריסה. אשפה -"גזם מעורב"
 

 אתר הנמצא ב _____________ וידוע בכינויו __________________, - "אתר קליטה"
 .מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבהה, וגזם בפסולתה וטיפול לקליט

 
 

 הפעלת אתר קליטה לפסולת .2
ממשאיות דחס דחסנים  כמות אשפה ביתית ,הבוקר בשעות ביומו, מידי יוםהמפעיל מתחייב לקלוט  11.1

יות של לאתר הקליטה על ידי משא וועברשי, וגזם מעורבגזם וכניסות של משאיות , מכולות רם סעו
    .העירייה או מי מטעמה, במשך כל תקופת ביצוע השירותים

  16:00ימי מועד וחג, למעט יום הכיפורים החל משעה בלרבות קיימת  1התחייבות המפעיל על פי ס"ק  2.2
 קבלת כל תשלום נוסף.במוצאי יום הכיפורים, וזאת ללא  20:30בערב יום הכיפורים ועד שעה  

גם יתבצעו ו, ייהעירבאירועים  בהם מתקיימיםם בימיקיימת לרבות  1ס"ק על פי המפעיל התחייבות  2.3
  .ערב/ משמרת שנייה בשעות אחר הצהרייםב

 םבמועד הגעת של אשפה ביתית, גזם וגזם מעורב, וכל סוג פסולת לשקול כל משאיתהמפעיל מתחייב  2.4
 ווה אתיציאה, יהשקל הלמשקל הכניסה בין מהפרש ה .אתר הקליטה הבמועד עזיבתו לאתר הקליטה

 . המשקל הקובע לתשלום

לאתר רשאית להעביר תהא העירייה  ,אשפה הביתית, הגזם והגזם המעורבבנוסף לבימים גשומים,  2.5
שהציע הזוכה לטון  המחירתהא על פי שתשולם לזוכה אשפה ביתית נוספת והתמורה  ,הקליטה
 .בהצעתו

מטעמה ולפרוק מהם את הפסולת המגיעה המפעיל מתחייב לקלוט את רכבי השירות של העירייה או  2.6
 דקות. 15לא יעלה על  משאית המרבי ל לתחנה באופן מיידי, כאשר זמן ההמתנה

 אשפה ביתית, למיין ולטפל בפסולת למטרות מיחזור. להפרידעל המפעיל  11.7
פסולת למטרות מיחזור תהיה שייכת למפעיל והוא רשאי לעשות בה כל שימוש בהתאם להחלטתו 

 .ל דעתו הבלעדי ובלבד שהשימוש כאמור יעשה עפ"י הוראות כל דיןושיקו

 גזם  למטרות מיחזור.הלרסק ו מעורבגזם  להפרידעל המפעיל  2.7
כל שימוש בהתאם להחלטתו  ולמפעיל והוא רשאי לעשות ב ךהיה שיייגזם למטרות מיחזור ה רסק

 .ןושיקול דעתו הבלעדי ובלבד שהשימוש כאמור יעשה עפ"י הוראות כל די

 . 2011-א"תשע, ולמיין פסולת אריזות כהגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות להפרידעל המפעיל  11.8
 העירייה על הסכם. תחתוםהאריזות שתופרד תימסר/תדווח לתאגיד המיחזור, איתו פסולת 

 

להעמיס, להוביל ולסלק/להטמין שאריות פסולת לסוגיה באתר/י הטמנה מורשה/ים על על המפעיל  2.8
 שרד.ידי המ

 בדבר מחסור בעובדים ו/או בכלי הרכב ואמצעים מכל סיבה שהיא. מפעיללא תתקבל טענה מצד ה 2.9

 אישורו של המנהללצורכי תחזוקה או בנסיבות אחרות, טעונה את  הקליטה כל הפסקה בהפעלת אתר 2.10
 .לא תפגע בקליטה וטיפול באשפה ובפסולת הקליטה בכתב ומראש ובלבד שהפסקת פעילות אתר
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 קנת מערכות בקרה הת .3

מתחייב להתקין באתר הקליטה, מערכת אבטחה ובקרה הכוללת מצלמות במעגל סגור עם  המפעיל 3.1
ם לפחות, עם שליטה מלאה על כל רכב יו 90של קישור ויכולת קליטת נתונים ושמירתם לתקופה 

ריקת בכניסה הראשית, במשקל )כניסה ויציאה(, בעמדת פ הנכנס ויוצא מהאתר במקומות הבאים:
 הפסולת.

המפעיל ימסור לעירייה כל מידע הנדרש לה למעקב ובקרה על כניסת כלי רכב בשירות העירייה ו/או 
 מי מטעמה.

למען הסר ספק, נתוני מערכות הבקרה, יהוו אסמכתא לתשלום ו/או לקיזוז פיצוי מוסכם במקרים  3.2
  של ליקויים בביצוע שירותי הקליטה על ידי המפעיל.

 
בגין ביצוע לקוי  ,המפעיל ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה -ים מראש פיצויים מוסכמ .4

 ו/או אי ביצוע שירותי הקליטה בהתאם לדרישות ההסכם כמפורט להלן:
 

 'מס
 הנושא / הליקוי 

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
סכום 

 ש"חב

 100 זמן שנקבע עיכוב בקליטת פסולת ממשאיות של העירייה בהגיעם לאתר מעל ל 1

 100 אי ביצוע ריסוק גזם  לכל טון 2

 300 קליטת רכב ו/או מכולה ו/או דחסנית ללא קריאת תג זיהוי 3

 1,000 אי הפעלת מערכת בקרה מצולמת לכל יום 4

 1,000 אי הפעלת מערכת זיהוי תגים ממוחשבת לכל יום 5

 1,000 פקח לכל רכב  לכל יוםאי ביצוע קליטת פסולת בשעת חירום בניגוד להוראות המ 6

 2,000עד  הפרה של התחייבות נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו 7

8 
הפרת חמורה, עפ"י קביעת המנהל, של הוראת ו/או התחייבות נשוא ההסכם שאיננה 

 מוגדרת בטבלה זו 
  3,000עד 

9 
המנהל השבתת השירותים באופן חלקי/מלא בניגוד להוראות החוזה עפ"י קביעת 

 לכל יום
  10,000עד 

 הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים. הסכומים 4.1
הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסמכים הנקובים בסעיף זה הינם נזק שהצדדים רואים   4.2

 אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על ההסכם.
התמורה המגיעים למפעיל וכן  העירייה רשאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים כאמור מסכומי 

 לגבותם בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית. 

תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור המפעיל מהתחייבותו  להשלים  קיזוז 4.3
 הסכם. האו  לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי  שירותי הקליטהאת 

 וע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. אין באמור לעיל, כדי לפג 4.4
 
 
 

                                                                                             ___________________ 
  חותמת וחתימת המפעיל                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


