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 מכרז פומבי
 50/18 מס'

 
 

, תכולת אריזותלטיפול בפסולת שירותים  לקבלת
 בתחום שיפוט עיריית עכו כלי אצירה כתומים,

 
 
 
 
 סמכי המכרזמ
 

 .הזמנה להציע הצעת מחיר  - מסמך א'
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 .טופס מידע ארגוני – 1/'בנספח  
  טופס מילוי ממליצים. - 2נספח ב'  
 אישור רו"ח אודות מחזור הכנסות. – 3נספח ב'/ 
 ;תצהיר וכתב התחייבות –4נספח ב'/ 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 5/'בנספח  
 .ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2סעיף הצהרה בדבר קיום הוראות    -6ב'/נספח  
 (.ערבות בנקאית )ערבות משתתףנוסח  - 7/'בנספח  
 בוטל. – 8נספח ב'/ 
 . המשתתף שליטתו/או ב שבבעלותבעלי מערכת איתור  טבלת כלי רכב -9נספח ב'/ 
 .תוכנית פריסת הצבת פחים כתומים – 10נספח ב'/ 

 
 על נספחיו:  ע"י הקבלן השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 .נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 1ג'/נספח  
 .אישור ביטוחים - 2ג'/נספח  
 .מפרט מיוחד – 3/'נספח ג 
 .("הנספח האופרטיבי")להלן:  פות לקבלן האיסוףהוראות תפעוליות נוס – 4/'נספח ג 
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 

 מבוא .א
 

 
, תכולת אריזותלטיפול בפסולת שירותים  למתן( מזמינה בזה הצעות "העירייה"לן: )לה עכועיריית  .1

 כדלקמן : ("שירותים"ה)להלן:  בתחום שיפוט עיריית עכו כלי אצירה כתומים,

 הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולתאספקה, 
 תורה העירייה לקבלן שעל מיקומהיפוט של העירייה לתחנת מיון משטח השכלי האצירה הכתומים 

 מעת לעת; 

, לרבות הנספח האופרטיבי והנספח 50/18הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה מכרז מס' 
 הטכני. 

 

 גב' נורית אזולאי –אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה .2
, לכל מכל טעם שהוא , שלא יוחזר₪ 1,000 ת העבודה הרגילות תמורת תשלום בסךעירייה, בשעוב

 .המעטפ

 

ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  אגף התפעול בעיריית עכו בתאום  .3
 , אצל גב' נורית אזולאי.04-9956104מראש בטלפון  

 

ו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו, תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהי .4
 .הזמנה זוהמצורף ל

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .5
ויובאו, בכתב, לידיעתם  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה

 /או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.של כל המשתתפים בדואר רשום ו
 

 המכרז מהות .ב
 

הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף מתן שירותים לאספקה, המכרז הוא עבור  .6
והכל כפי שיורחב שיפוט של העירייה לתחנת מיון מתחום  םפסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולת

 להלן:
 

 :תכולת כלי האצירה הכתומיםהסדר הפרדה לפסולת אריזות  .7

בהתאם להוראות "נספח  , בין היתר, גםפי המכרז תתבצע-מובהר ומודגש בזאת כי ביצוע העבודות על
בהתאם וכן  : "הנספח האופרטיבי"(,כהגדרתו לעיל)ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף" 

: "הנספח כהגדרתו לעיל)אריזות" דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת  מפרט"להוראות נספח 
 לחוזה הקבלנות. 5ג' -ו 4ג'כנספחים המצורפים בהתאמה  הטכני"(

האופרטיבי  נספחהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות מובהר בזאת כי 
האופרטיבי  נספחהייגברו הוראות  ,ו/או חוזה ההתקשרות לבין יתר מסמכי המכרז והנספח הטכני

ו/או חוזה  יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז כמו כן, . פח הטכניוהנס
 -או לחילופין בחוק האריזות  האופרטיבי והנספח הטכני , לבין ההגדרות המנויות בנספחההתקשרות

 ו/או בחוק האריזות.  האופרטיבי ובנספח הטכני  ייגברו ההגדרות המנויות בנספח

  :כלי אצירה כתומים ייעודיים ה שלהצבאספקה ו .8

על תקבע בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית פריסה אשר על הקבלן לספק ולהציב לצורך ביצוע העבודות  8.1
כלי אצירה ( ואחד)מאה חמישים  151 ,יום ממועד צו תחילת עבודות 60 ותוך  ידי הרשות או מי מטעמה
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)מאה שלושים  135-קוב ו 1.5ם בנפח עשר( כלי אצירה כתומיישה )ש 16מתוכם כתומים ייעודיים 
 . 5ג'בנספח הטכני בהתאם למפורט קוב והכל  2.5וחמישה( כלי אצירה כתומים בנפח 

 שלבי פריסה : מלאה ובפעימה אחת.  8.2

 ., כמפורט בהוראות הנספח האופרטיביתחזוקת כלי האצירה הכתומים 8.3

 כתומים:  הכלי האצירה תכולת פינוי  .9

ו/או  העירייהולת כלי האצירה הכתומים לתחנת מיון כפי שתורה עליה תכ נות אתהקבלן מתחייב לפ 9.1
 .והנספח הטכני נספח האופרטיביהוראות המכרז וההסכם, לרבות הוראות הלוהכל בהתאם המנהל 

יזות, תכולת כלי יובהר כי נכון ליום פרסום מכרז זה, על קבלן האיסוף לאסוף ולשנע את פסולת האר
 עפולה.הממוקמת בתחומה המוניציפאלי של העיר יון לתחנת מ האצירה הכתומים,

 :  מערכת איתור, ניטור ובקרה 9.2

 4.3.1על כל רכבי האיסוף וזאת כמפורט בסעיף  מערכת איתורהקבלן יתקין על חשבונו 
 שבנספח האופרטיבי.

של  4.3.1פעול של מערכת איתור, כמפורט בסעיף מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ות 9.3
התאם את הזכות, לבצע ב , יובהר כי העירייה ו/או תמיר שומרים לעצמםח האופרטיביהנספ

מערכת, ידנית או כל בדיקה נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל  לצרכיהם ולראות עיניהם
, הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו על ידי צד ג' מטעמםאו  בעצמםממוחשבת, 
 מי או/ו תמיר או/ו העירייה עם פעולה הבדיקות ולשתף את לאפשר האיסוף ועל קבלן של הקבלן,

 שיועברו כפי, מטעמם מי או/ו תמיר או/ו להוראות העירייה בהתאם הכול, שיידרש ככל, מטעמם
על המציע לפרט בטבלה המצורפת . כאמור ,הבקשה קבלת מרגע מיידי באופן לעת, מעתלקבלן 
  מספר רישוי ,, בציון סוג כלי הרכבת כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיללמכרז א  9ב'/כנספח 

 .כלי הרכב , והאם כלי הרכב בעל מערכת איתור כנדרש

אחת ייעודית בתדירות של  מנוף בעלת זרוע באמצעות משאיתיתבצע  פינוי כלי האצירה הכתומים 9.4
ם תוכנית העבודה שנקבעה לאותו ועד סיו 08:00החל מהשעה  'ו-בימים א'ובהתאם לצורך, לחודש 

. ככל שיידרש, בימי שישי וערבי חג תתבצענה העבודות לכל המאוחר עד העירייה, וכפי שתורה היום
, והכל על פי התוכנית אשר תאושר ע"י המנהל, העירייה. הפינוי ייעשה בכל שטח שיפוט 12:00השעה 

גדיל את תדירויות הפינוי ככל שיעלה עם תחילת העבודה. מובהר בזאת, כי לרשות שמורה הזכות לה
 הצורך. 

זוכה בהליך יחזיק את המתקנים במצב תקין ונקי בכל עת בהתאם לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור,  9.5
 "(. "החוק)להלן:  1993 -תשנ"ג

. הקבלן מתחייב לנהוג  הבעלות בתכולת מכלי האצירה כתומים לפסולת אריזות היא של תמיר בלבד 9.6
 .לנספח האופרטיבי 5ט בסעיף המפורעל פי 

 

 אופן מסירת ההצעה : .ג
לטיפול בפסולת שירותים  למתן 50/18 מס' פומבימכרז יון "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת צ .10

יש למסור , וללא כל כיתוב נוסף  "בתחום שיפוט עיריית עכו , תכולת כלי אצירה כתומים,אריזות
 ה, אשר בקומ)אצל משה סעדה( העירייהמזכירות ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי 

העירייה. יש  שלעכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה
 . ין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.ווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה לוודא כי 

. הצעות 0031:עד לשעה _201812.20. -ה' ה – עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
למועד  עדמכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר באשר לא תתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה ול
 

התפעול במשרדו של מר גבי בן יאיר יתקיים  המפגש 28.11.18 -ה' ד  יתקיים ביום קבלנים  מפגש .11
בתאריך האמור  עכו 35ויצמן העירייה, אשר ברחוב  בבניין בקומת הכניסה רואהמנהל אגף התב

  .12:00בשעה 
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  תנאי להגשת הצעה בהליך זה.חובה והקבלנים הינה  מפגשבהשתתפות 
 

ו/או להליך זה ותנאיו ניתן  שירותיםבכל הנוגע לו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון  , הערותשאלות .12
( "מנהל הפרויקט")להלן:  מר גבי בן יאיר -תברואה ורישוי עסקים אגףמנהל לפנות בכתב בלבד הל

בשעה  1812.4. -הג' ( עד לא יאוחר מיום "מנהל הפרויקט")להלן:   gabi@akko.muni.ilלמייל : 
 .04-9956057/8בטלפון:  המייל. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת 15:00

גם לשאר בכתב תועברנה במקביל הפונה בכתב ולמשתתף על ידי מנהל הפרויקט שובות תימסרנה ת
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 א יחייבוה.לוהן ה יו/או על ידי כל גורם אחר בעירימסרנה בעל פה יהעירייה איננה אחראית לתשובות שת
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ד
 

העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, )להלן :"המציע" ו/או "המשתתף"( , מציעים זה  שתתף במכרזרשאים לה
 :שלהלן המצטבריםבתנאים 

 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד אחר הרשום בישראל. .13

איסוף ופינוי שירותים של מתן ב 2018- 2012בין השנים   חודשים ברציפות 36של מציע בעל ניסיון  .14
 )"פחים ירוקים"( ביתית מעורבת כתומים ו/או איסוף ופינוי  פסולת כלי אצירהמאריזות  פסולת

רשויות  עבור שתי, איסוף ופינוי פסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(ו/או 
 40,000מקומית אחת בת רשות עבור כל אחת, או לפחות תושבים  20,000מקומיות שונות בנות 

הניסיון צריך שיהיה של . על פי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפחות תושבים 
 . המציע עצמו

 עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות -" רשות מקומית

על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע  
למכרז את רשימת  1ב' כנספח . על המשתתף לפרט בטבלה המצ"ב מכרזל 1'בבנספח 

 הממליצים. 

 1997-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז-מציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה כנדרש על .15
על המשתתף לצרף העתק של הרישיון מאושר "נאמן למקור" בחותמת וחתימת  והתקנות מכוחו.

 עו"ד.  

על המציע לצרף להצעתו – שיון בתוקףייחות מורשה, בעל תעודות הסמכה ורמציע המעסיק קצין בט .16
 העתק מתעודת הסמכה ורישיון בתוקף של קצין הבטיחות האמור.

 5)קבוצה  2013-מציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג .17
על המשתתף לצרף  (איסופה, הובלתה –ם אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכני - ב5.1 ,פריט

 העתק של הרישיון מאושר "נאמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד. 

( )לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל ₪)במילים: מיליון  ₪ 1,000,000מחזור כספי שנתי של מציע בעל  .18
 .יללע 14כמפורט בסעיף איסוף ופינוי פסולת מתן שירותי מ 2017 -ו 2016, 2015אחת מהשנים 

 םלהלן שאינ יםמפורטהכלי הרכב  שליטתו באמצעות הסכם ליסינגבאו ו/ ב"בעלותו"מציע אשר  .19
במועד הגשת  יםמשועבדים )למעט שעבוד ספציפי לטובת הבנק לרכישת המשאית( או מעוקל

 ההצעה:  

תכולת לפינוי )כלי קיבול( המתאים  עם ארגז טון לפחות  18במשקל  מנוף בעלת זרוע משאית
אשר , ו שבנספח הטכני 8.6כמפורט בסעיף  ,קוב 2.5 -קוב ו 1.5 כתומים בנפח של צירהכלי א

 ואילך. 2013שנת ייצורה 
 

 .העתק של תעודות ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור כןועל המציע לצרף רישיונות רכב 

 

mailto:gabi@akko.muni.il
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ליסינג לפיו על המציע לצרף גם את אישור חברת ה (ליסינג)ככל שהרכב הינו בשכירות לטווח ארוך 
 כלי הרכב ברשות המציע בהתאם להסכם ליסינג

 

  למען הסר ספק, לא יתקבלו הזמנות / הסכמי העברת בעלות / רישיונות רכב שלא ע"ש המציע .
 

 1ב2להיות מי שמתקיימות בו הדרישות לייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  ציעעל המ .20
ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  1976-וציבוריים, התשל" גופים עסקאות לחוק
1998 . 

בנוסח ובתנאים המצ"ב למסמך ההזמנה,  30כדרישת סעיף  השתתפותהמציע צרף להצעתו ערבות  .21
 .למסמכי המכרז 7כנספח ב'

 .המציע רכש את מסמכי המכרז .22

 .קבלנים חובה מפגשנציג מטעם המציע השתתף ב. .23

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

 ומסמכים להגשת ההצעה ההצעה .ה
 

 .הצעת הקבלן - 'במסמך על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת .24

25.   

 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן .26

 בלבד. בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  26.1

   על  לרבות חוזה ההתקשרות, הליךמעמודי מסמכי העמוד  כלעל המשתתף לחתום על  26.2

, בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו. החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה נספחיו 
מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם 

 ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 תום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.חהיה המשתתף יחיד י 26.3

 היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  26.4

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

 משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או  26.5

 .השותפים בתאגיד

 .למסמכי הליך זה 2/'במאושר על ידי עו"ד בנוסח המצורף כנספח המשתתף יחתום על תצהיר  26.6

 המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח  26.7

 למסמכי הליך זה. 3ב'/ח המצורף כנספ

 .של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם על המשתתף לציין בסיומו 26.8

 ו/או מחיקה , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 26.9

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים הליךשיעשו במסמכי הו/או הערה ו/או הסתייגות 
לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול ן במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ובי

 את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 בלבד.הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  26.10

 בהתאם לאמור ביצוע השירותים הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 26.11

 .במסמכי ההליך

על המשתתף לצרף  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, .27
 גם את המסמכים המפורטים להלן:  להצעתו 
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   אישור תקף על ניהול אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן  27.1
 פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 , על שם המשתתף1976-של"ות 

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 27.2

של הפחים )סטילס או ווידאו(  התמונשרטוט טכני ו/או ו/או הדמיה תלת ממדית  27.3
 .הכתומים

 , על גבי טופס הממליצים לעיל 7.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 27.4
 למסמכי ההצעה. 1/'בכנספח המצורף   

 2018/19של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי אישור בכתב  27.5
של עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

"אישור )להסכם ההתקשרות להלן:  2'/גבאישור הביטוחים המצורף כנספח 
על ידי האישור יהא חתום  .ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור (הביטוחים"

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

,או בנוסח הנ"ל בצירוף הסתייגויות  2'/גאישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח 
סתייגות מהותית מאישור הביטוחים, ה") סתייגות ביטוחיתלהלן "ה)בלתי מהותיות 

 .תביא לפסילת אישור הביטוחים ,אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה 

 ובין כהסתייגות (שאינה חייבת אישור מראש)מראש, בין כהסתייגות שאיננה מהותית 
ויפרט  לעיל 12מהותית, רשאי לפנות בבקשה כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב  .את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו
לא תביא לפסילת אישור הביטוחים.  לעיל  12בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

תחייב את המשתתפים הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא 
הסתייגות ביטוחית אשר  .האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם

לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור הביטוחים 
והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 

החלטת העירייה בעניין זה סופית  .עת המשתתףמהותית אשר מחייבת את פסילת הצ
 .והיא איננה ניתנת לערעור

 ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 27.6
  26.4מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף  
 לעיל.  

 די המשתתף.בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יק 27.7

  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  27.8
 חתומות על ידי המשתתף. 

  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  27.9
 חתומים על ידי המשתתף. 

 חתום על ידי המשתתף.  -קבלנים  מפגשסיכום  27.10

 'אמסמך ל 30סעיף דרישת ערבות משתתף כ 27.11
 

 
תחולנה על המשתתף, בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  .28

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

 חרון יום מהמועד הא 90לתיבת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה  .29
 להגשת ההצעות בהליך זה.

ש"ח(, שהוצאה על ידי אלף  עשר) ₪ 10,000המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך להצעת  .30
"ערבות )להלן: _ 20.03.2019__ בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום

 .(המשתתף"
הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  7/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 

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

שנקבע  ובלבד שניתנה לו הזדמנות לתקן ההפרה והוא לא תיקן את ההפרה תוך המועד הליךעל פי תנאי ה
 . ע"י העירייה
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ו

 
 7.1-7.4ורה, כמפורט בסעיפים נמוכה )הזולה( ביותר של כלל רכיבי התמחודשית הההצעה המצרפית ה 31.1

 ,  הינה ההצעה הטובה ביותר.כתב ההצעהל

 דאח השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, בקבלן למתן הרשות תבחר 31.2
 בלבד. 

באחד . חרג הקבלן בכתב ההצעה יםהמקסימום המפורט יעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר 31.3
 הצעתו תיפסל. – ו, כמפורט לעילהמקסימום שנקבע ימחיראו יותר מ

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  32
תקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או ו/או ל צעות למכרז, להשליםהמועד האחרון להגשת הה

בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי  אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו,
 .הסף של המכרז

  דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב  33
 חול על מסמך ערבות המשתתף.תא להוראה זו  ע בה, אך לא מעבר לכך.שיקב

 אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה. 34

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה, ו/או  העירייה 35
 שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

 ית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה העירייה רשא 36
 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך. 

 לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  37
 י סעיף זה.  מזכויותיה לפ 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 38
 ההליך.

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 39
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-בהליך לא יאוחר מ

 

   יות הזוכהמחויבו .ז
  

חתומים  עותקים 3זכייתו, אודות ימים מקבלת ההודעה  5על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  39.1 40
 כמסמך ג'.מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף להליך זה בחתימות 

 לחוזה 2נספח ג'/כל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 39.2
ימים מהמועד בו  5 על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוךבחתימות מקוריות כשהוא חתום  ההתקשרות

 קיבל הודעה על זכייתו.

, צרכןצמודה למדד המחירים ל ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  39.3
בשנה קלנדרית  מומערך חוזה ההתקשרות ע 10%עור יבשלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

יום מהיום  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1ג'/כנספח בנוסח המצורף )כולל מע"מ(  נתונה
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 5וזאת תוך  השירותיםשנקבע לתום ביצוע 

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

ף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את שתתמ 39.4
 זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 39.5
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה  השירותיםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 

ובלבד שניתנה למשתתף שזכייתו בוטלה  ייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כךזכ
 .התראה על כך שעומדים להגיש את ערבותו לגביה תוך פרק זמן שיקבע ע"י העירייה
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 מסמכי ההליך .ח
 

לעירייה  וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעותרכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  40
 , מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

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

 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 מסמך ב'
 משתתףעת ההצ

 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
בהמשך לסעיף זה תחת הכותרת לרבות נספחיו כמפורט  ,50/18 פומבימכרז בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

 :("השירותים")להלן:  הבאים ם שירותיהביצוע ( ל"המזמין")להלן:  עכושל עיריית  , "תוכן עניינים"
כלי  הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולתאספקה, 

מעת  תורה העירייה לקבלן שעל מיקומהמשטח השיפוט של העירייה לתחנת מיון האצירה הכתומים 
 .לעת

  
 תוכנן עניינים:

 .הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 טופס מידע ארגוני. – 1נספח ב'/ 
  טופס מילוי ממליצים. - 2נספח ב'  
 אישור רוח אודות מחזור הכנסות. – 3נספח ב'/ 
 ;תצהיר וכתב התחייבות –4נספח ב'/ 

 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 5נספח ב'/ 
 .ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2סעיף דבר קיום הוראות הצהרה ב   -6ב'/נספח  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף(. - 7נספח ב'/ 
 בוטל – 8נספח ב'/ 
 .המשתתף  שבבעלותטבלת כלי רכב בעלי מערכת איתור  -9נספח ב'/ 
 .תוכנית פריסת פחים כתומים – 10נספח ב'/ 

 
 על נספחיו:  הקבלן ע"י השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 .נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 1נספח ג'/ 
 .אישור ביטוחים - 2נספח ג'/ 
 .מפרט מיוחד – 3/'נספח ג 
 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף )להלן: "הנספח האופרטיבי"(. – 4/'נספח ג 
 ת )להלן: "הנספח הטכני"(. דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזומפרט  – 5/'נספח ג 

 
 

 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2
, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 2.1

 שם המשתתף.
 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 2.2
אותם  של הפחים הכתומיםשרטוט טכני ו/או תמונה )ווידאו או סטילס( ו/או ממדית הדמיה תלת  2.3

 נרצה לספק.
הזמנה להציע הצעות, על גבי טופס מילוי ל 7.1ף המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעימלצות ה 2.4

 למסמכי המכרז. 1/'בממליצים המצורף כנספח 
 .מסמכי המכרזל 7ב'/בנוסח שצורף כנספח  ₪ 10,000רבות משתתף על סך ע 2.5
להזמנה להציע הצעות, כשהוא חתום על ידי  527.בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  2.6

 חברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל.
למסמך  26.4כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תאגיד  שהינולמשתתף  2.7

 ההזמנה להציע הצעת מחיר.
 מסמכי המכרז על ידנו. קבלה המעידה על רכישת 2.8
 חתומות על ידנו. –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  מזמיןכל תשובות ה 2.9

 חתומים על ידנו.  -במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אלינו  מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 2.10
 חתום על ידנו.  -סיכום סיור קבלנים  2.11
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המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהווה רשימה סגורה של מסמכי אין הרשימה דלעיל מהידוע לנו כי  3

ו/או לשנות את המסמכים  הצעהלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה
 הקיימים.

 
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  4

 בה. יםהמתואר השירותיםעל מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל  הדרושים
 
דנו להכיר את התנאים השוררים , למותלביצוע העבוד יםהמיועד מותפני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקול 5

, המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת בהם, וכל יתר התנאים הםבדקנו היטב את דרכי הגישה אלי ,הםב
  .השירותיםם להשפיע על ביצוע והגורמים העשויי

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

 
  :1 הינה  כדלהלן ונספחיהם החוזה ,המכרז להוראות בהתאם השירותים לביצוע הצעתנו     7

 
 

 פירוט:
 

תיקבע על קוב  1.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  7.1
 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )שלושים ואחד שקלים )במילים: ₪ 31סך של 

 

תיקבע על סך של   ______________   הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(. ₪
 

תיקבע על קוב  2.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים בור התמורה המרבית בע 7.2
 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )שקליםארבעים ואחד  )במילים: ₪ 41סך של 

 

תיקבע על סך של   ______________   הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 _______________( )לא כולל מע"מ(.)במילים: ________________ ₪

 
 1.5בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של  סבב פינויעבור התמורה המרבית ב

על  קוב, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבע 2.5 -ו 
לטובת פינוי תכולת  – (לא כולל מע"מ) )במילים: אלפיים שקלים( לסבב פינוי אחד ₪ 2,000 סך של

  . מלאים  סבבי פינוי 3 -כלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של העיר יבוצע, לכל היותר, ב 

תיקבע על סך של   ______________   הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 מ(.)במילים: _______________________________( )לא כולל מע" ₪

 

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התמורה לקבלן לפי ביצוע בפועל. כלומר, במידה  7.3

י מסוים לא פונתה תכולתם של כלל ויתברר בסוף חודש קלנדרי או בסמוך לו כי בתום חודש קלנדר
כלי האצירה הכתומים הייעודיים )בכמות הנקובה בהוראות ההסכם( ו/או  במידה ויתברר במהלך 

ודש קלנדרי מסוים או בסמוך לו כי לא בוצע/ו באותו חודש קלנדרי מסוים סבב/י פינוי מלא/ים, ח
 התמורה שתשולם לקבלן תחושב באופן יחסי לביצוע בפועל.

 
תבוצע על ידי , כמפורט לעיל, הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשותמובהר כי  7.4

 נשוא מכרז זה. ,ן שירותיוללא תמורה נוספת וכחלק ממתהקבלן 

                                                           
 התיקון ליד ולחתום בעט למחוק יש מחיקה של ובמקרה ,ברורה הבצור ,בעט למלא יש המחיר את 1
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, כמפורט בנספח כלי האצירה הכתומים לשמתן שירותי האחזקה השוטפת בעבור מובהר כי  7.5
)במילים: שני  ₪ 2.5האופרטיבי של ההסכם, יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה על סך של 

לושה שקלים )במילים: ש ₪ 3.5 –קוב ו  1.5שקלים וחצי( לחודש לכלי אצירה כתום אחד בנפח של 
קוב. יובהר, למען הסר ספק, כי תמורה זו לקבלן  2.5וחצי( לחודש לכלי אצירה כתום אחד בנפח של 

הקבלן ישנע את הפסולת הינה תמורה קבועה והקבלן לא יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורה. 
ור סבב לתחנת מיון שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן מעת לעת. יובהר כי התמורה לקבלן בעב

הפינוי של תכולת כלי האצירה כוללת, בין היתר, גם את שינוע הפסולת לתחנת המיון ולא תתווסף לה 
 כל תוספת מכל סוג ומין שהם.

פסולת האריזות, תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות, תיאסף, לכל  7.6
, 10% -ה הזכות להגדיל את היקף העבודה ב היותר, בשלושה סבבי פינוי מלאים. יובהר כי לעיריי

בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי הנדרשים וללא כל תוספת 
 כספית לקבלן בגין הגדלה זו. 

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד,  7.7
כות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא ההוצאות והעלויות הכרו

 מכרז זה.
 7.1-7.3ההצעה המצרפית החודשית הנמוכה )הזולה( ביותר של כלל רכיבי התמורה, כמפורט בסעיפים  7.8

 לעיל,  הינה ההצעה הטובה ביותר.
 אחד תומים, בקבלןהשירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכ למתן הרשות תבחר 7.9

 בלבד. 
אחד או לעיל. חרג הקבלן מ יםהמקסימום המפורט יעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר 7.10

 הצעתו תיפסל. – ו, כמפורט לעילהמקסימום שנקבע ימחיריותר מ

 
 

 
על ידי  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  השירותיםהננו מתחייבים להתחיל בביצוע  8

 . (""תאריך התחלת העבודה :המזמין בצו התחלת העבודה )להלן

 
תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר הגורמים  השירותיםלבצע את הננו מתחייבים  9

המפקח, עובדי המזמין וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח הזמנים המנהל, הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים, 
 .זמיןשייקבע על ידי המ

 
, ואנו מצהירים בזאת כי השירותיםידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן  10

 אין ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 11
 

 יםלהכלו השירותיםסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל ינו בעלי הידע, הנא 11.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים,  .בהצעתנו זו

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

 את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הקבלן;ולמלא 
והמחירים הכלולים  ,םתבשלמו השירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע  11.2

 אוכלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  - לעיל 7בסעיף בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו 
, והם מהווים תמורה רווח קבלני , לרבותהשירותים אחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצועה

ועבור  הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה השירותיםושלמה עבור ביצוע , הוגנת מלאה
 פיהם.ינו למילוי כל יתר התחייבויות

 
)תשעים(  90קופה של ועד לת מזמיןממועד הגשתה ל ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 12

, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ יום
זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה 

 מסכום הצעתנו זו, 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין,  7תוך 
לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש

 המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת. סכום זה.
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  אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 13

 , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם העל העתקים  6-בלחתום  13.1
 ממועד שיודע לנו על זכייתנו בהליך. ימים 5תוך 

ערבות בנקאית בלתי מותנית  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימים 5תוך להפקיד בידי המזמין  13.2
 ,)כולל מע"מ( נדרית נתונה, בשנה קלמערך חוזה ההתקשרות עמו 10%בשיעור ולהנחת דעתו  טובתול

 לחוזה ההתקשרות. 1ג'/כנספח בנוסח המצורף  "("ערבות ביצוע :)להלן הלהבטחת קיום תנאי החוז
אישור ביטוחים בנוסח המצורף  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימים 5להמציא למזמין תוך  13.3

 שראלית.על ידי חברת ביטוח י בחתימות מקוריות לחוזה, כשהוא חתום 2/'נספח גכ
. מזמיןעפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות של ה ולפעול לעבוד עפ"י דיני הבטיחות והגהות בעבודה 13.4

עד להבטחת  שירותיםה יפסקו במקרה של הפרת הנחיות הממונה על הבטיחות של המזמין ,  
זהרה בכתב והמתנה להסרת הסכנה אחריגה מנוהלים ודרישות הבטיחות והגהות לאחר  הבטיחות.

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

 
 כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  14

להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין 
 -מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  -את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 

 תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.
 
 זה כי:אנו מצהירים ומאשרים ב 15

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו  15.1
 בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם

 .בלבד למטרה זו
רשאי למסור  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל איזה הצעה שהיא, והוא 15.2

כלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו  םאו לא למסר,לשיעורין םאו לבצע, השירותיםלביצוע רק חלק מ
 כל טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת עלהמוחלט, ואנו 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא  15.3
עיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו, ב הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.
 המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  15.4

צאו עבור הכנתה, בין אם בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהו וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי
ו/או בקשר להליכי  ביצוע השירותיםין יבענ שהמזמין יקבלתתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 

 הדיון בהצעות.
המוצגים  ו/או כל נתון אחרמספרים  כמויות ו/או אוו/מידות  כי הנתונים במכרז בדברידוע לנו  15.5

פשר למשתתף לאמוד את העבודה ואינם תחליף המכרז, נועדו לצרכי מידע כללי על מנת לא במסמכי
וכי על המשתתף חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים  לסיור ו/או לבדיקה במקום 

  בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו.

 התוספת/ ההפחתה  / השינוי עקב הצעתנו מחירי ישונו לא ,פריטים נוספו או/ו ,העבודה היקף הופחת 15.6
  .מורכא

לרבות ביחס לתוכנית  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי 15.7
 , לפי שיקול דעתו, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.הפריסה

 

ידנו( או  הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו עלבזה  אנו מצהירים .16
בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או 

 במקרה של שותפות או תאגיד(. -רו"ח 

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  .17
 
 

 ריך:_________________________תא_________חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 ___________________________________________שם הקבלן : _______________
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 'במסמך 
 

13 

 

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 _______________________________________מס' פקס: ____מס' טלפון של הקבלן : 

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 
 
 
 

 אישור עו"ד

 

של /ם מאשר בזה כי חתימתו התאגידעו"ד של _________________________אני הח"מ  _________

 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

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

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל 

 
 
 

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

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 מידע ארגוני

 : __________________________________ ,שם המשתתף .1

 ______________ ת.ז/ח.פ. _______________________ כתובת: _____________  .2

 מספרי טלפון: ___________________________________   .3

 נייד :_________________________   .4

 : _______________________________המספרי פקסימילי .5

 עיסוק המשתתף: .6
________________________________________________________________ _

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו:  .7

_____________ פקידו במשתתף ____________________________ תשם  ________
כל הפניות   ד: ________________ _______________________________, מס טל ניי

פרטיו  לעיל,  והתשובות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר ש
 לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתף.שתימסרנה  

 להלן פירוט הגופים להם מספק המציע את השירותים נשוא המכרז: .8

 

שם הרשות  מס"ד
 המקומית/הגוף

השירות 
 הניתן

ת תקופ
מתן 

 השירותים 

היקף 
הפינוי 

בטון 
 בחודש

איש 
הקשר 

 בגוף

פרטי התקשרות 
עם איש הקשר 

 )טל'/נייד/דוא"ל(

 הערות

1 .        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 
 בכבוד רב,
 

____________________       

חתימת המשתתף                                                        
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 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 1 'ממליץ מס – טופס המלצה לקבלןהנדון: 

 

אני החתום מטה באשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ.  .1

 (, סיפק עבורנו  ______________________________, "המשתתף")להלן: ________________ 

 את השירותים הבאים )הקף בעיגול / מלא במקום המתאים(:

 פינוי פסולת אריזות )פחים כתומים( 1.1

 למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(פינוי פסולת יבשה למחזור ) 1.2

 ))"פחים ירוקים" פינוי פסולת ביתית מעורבת 1.3

 ____________ אחר: ____ 1.4

 

 תקופת השירותים .2

 -ה שירותי איסוף ופינוי פסולת , בהתאם לחוזה ההתקשרות, באמצעות כלי רכב ייעודיים, ניתנו בתקופה שבין  

 ______________ברציפות. -_____________ ועד ה 

 

 מהות והיקף השירותים .3

     מבוקש לציין את סוג הפסולת היבשה למחזור(   –)במידה ומדובר על פסולת יבשה למחזור סוג הפסולת המפונה למחזור 

______________________________________________________________________________ 

היקף הפינויים בטון לשנה     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

מספר מכלי אצירה ברשות    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 השירותים הערכת.    4

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

   : _____;השירותיםטיב ואיכות 

  עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _____;

  הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך תקופת ההתקשרות: _____;

 שתוף פעולה עם המזמין: _____;

 הערכה כללית: _____.

 ם הממליץ: ____________________ )פרטי ומשפחה(ש
 תפקיד בגוף הממליץ: _____________________ )מנכ"ל/גזבר/ראש מינהל/מנהל אגף(

 טלפון: ___________________________________

 _____________חתימה וחותמת                 תאריך:___________________
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 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 2ממליץ מס'  –טופס המלצה לקבלן הנדון: 

 

אני החתום מטה באשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ.  .2

 __, (, סיפק עבורנו  ____________________________"המשתתף"________________ )להלן: 

 את השירותים הבאים )הקף בעיגול / מלא במקום המתאים(:

 פינוי פסולת אריזות )פחים כתומים( 1.5

 למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין(פינוי פסולת יבשה למחזור ) 1.6

 )"פחים ירוקים"( פינוי פסולת ביתית מעורבת 1.7

 אחר: ________________  1.8

 

 תקופת השירותים .4

 -ה התאם לחוזה ההתקשרות, באמצעות כלי רכב ייעודיים, ניתנו בתקופה שבין  שירותי איסוף ופינוי פסולת , ב

 ______________ברציפות. -_____________ ועד ה 

 

 מהות והיקף השירותים .5

     מבוקש לציין את סוג הפסולת היבשה למחזור(   –)במידה ומדובר על פסולת יבשה למחזור סוג הפסולת המפונה למחזור 

______________________________________________________________________________ 

היקף הפינויים בטון לשנה     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

מספר מכלי אצירה ברשות    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 הערכת השירותים.    4

 וא הציון הטוב ביותר(:ה 10, כאשר 10 – 1להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של 

   טיב ואיכות השירותים: _____;

  עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _____;

  הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך תקופת ההתקשרות: _____;

 שתוף פעולה עם המזמין: _____;

 הערכה כללית: _____.

 שם הממליץ: ____________________ )פרטי ומשפחה(
 ליץ: _____________________ )מנכ"ל/גזבר/ראש מינהל/מנהל אגף(תפקיד בגוף הממ

 טלפון: ___________________________________

 _____________חתימה וחותמת                 תאריך:___________________
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 3נספח ב'/
 

 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35מן ויצ
 
 

 א.ג.נ.,

 
 אישור רו"ח אודות מחזור הכנסות   הנדון: 

 
 

בדקתי ו/או ידועים לי הנתונים הכספיים של מאשר בזאת כי  _______________________, רו"ח__אני הח"מ 

 -)להלן ___________________________מס' ת.ז./ח.פ. :____________________ משתתף/הקבלןה

)במילים: מיליון  ₪ 1,000,000ל בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( שאשר כי המשתתף  והנני ל המשתתף(

 פסולת של] איסוף ופינוי פסולתממתן שירותי  2017 -ו 2016, 2015( )לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל אחת מהשנים ₪

ור )למעט פסולת גזם ו/או ו/או פסולת יבשה למחז ביתית מעורבת אריזות ממכלי אצירה כתומים ו/או פסולת

 .[פסולת בניין(

 
 :_________________רו"חתאריך:___________________                חתימה וחותמת 
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 4נספח ב'/
 תצהיר וכתב התחייבות

 
 

"( המשתתףאני הח"מ __________ נושא ת.ז _____________, נושא במשרת ב________________ )להלן:"
לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים במכרז שבנדון, 

 בחוק , מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 באמצעות ליסינג משאית כנדרש במסמכי המכרז. המשתתף / בשליטת המשתתף בבעלות.   1
בכל האישורים , הרישוי  בדרישות המכרז וכן עומדים עומדים מכרזב המשתתף על ידיהמוצעים  כלי הרכב.  2

 .הדרושיםוהתקנים 
 .שיון בתוקףימעסיק קצין בטיחות מורשה, בעל תעודות הסמכה ור .  המשתתף3
עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  לחוק( 'ב2בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף או המשתתף . 4

 לחוק. 1ב'2-ו ב'2סעיף  , לרבות בהוראות  1976-התשל"ו

לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף  ו/או מי ממנהלי המשתתף , תביעות משפטיות ו/או 5 .
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטות רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על 

 המשך תפקוד המשתתף.

לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר  המשתתף, בעלי השליטה בו, ונושאי המשרה בו .6
 השנים האחרונות.  10הדין בגינה נסתיים במהלך 

לספק ולהציב בתחומי הרשות בהתאם ידוע למשתתף כי היה והצעתו תוכרז כזוכה במכרז יהיה עליו, בין היתר,  .7
( כלי אצירה כתומים ייעודיים אחדמאה חמישים ו ) 151 ,יום ממועד צו תחילת עבודות 60 ותוך ,  לתוכנית פריסה

)מאה שלושים וחמישה( כלי אצירה כתומים בנפח  135-קוב ו 1.5עשר( כלי אצירה כתומים בנפח  שישה) 16מתוכם 
הזכייה, משאית  הודעתיום ממועד  30תוך  , וכן יהא עליו להעמיד5בנספח הטכני ג'בהתאם למפורט קוב והכל  2.5

  .פועלכולל נהג ו ,השירותים, כקבוע במכרז ייעודית לביצוע

ידוע למשתתף שאם לא תתקיים התחייבותנו זו , כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה  .8
והעירייה תהא רשאית  לבטל את זכייתנו במכרז , בלא שתידרש ליתן התראה  על כך וכן תהא רשאית בין היתר 

ת הבנקאית , כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות ולא רק , לחלט את הערבו
נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההצעות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או 

 סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבות זו.  
 

__________     ______________  ____________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף  מורשה  חתימת       תאריך 

 
 

 אישור
 כי ,בזאת ת/אשרמ_______,______, מרחוב ),_________ר.מ(  ד"עו ,__________________ מ"הח אני .1

_________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל 
הינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. כי ו של המשתתף במכרזהתאגיד 

._______________* 
כי בזאת  ת/מאשר ___________,________, מרחוב )_________ .ר.מ(ד"עו ,__________________ מ"הח אני .2

 'מס ז.ת לפי ה/עצמו תה/שזיהה/אישית לי ת/המוכר___________'גב/מר לפני ה/הופיע ,_________ ביום
 ה/עליו כי ,ה/אותו שהזהרתי לאחר ,בפני עליה מה/וחתם זו הצהרה נכונות את ה/אישר ,______________

 .כן תעשה/יעשה לא אם  ,בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהא/יהא וכי,האמת את להצהיר
 

_________________ 
 ותמתח + חתימת עורך דין

 
 
 
 
 

                                                           
   סעיף 1 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד*
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 2נספח ב'/
 

19 

 

 5נספח ב'/
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו32ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

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

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

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

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

גוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ני12כלל  1.2
 הקובע: 

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

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

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

 
  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2

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

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

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

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

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

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

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 __________________      חתימת המשתתף: __________________   שם המשתתף: _
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 2נספח ב'/
 

20 

 

 6ב'/נספח 

 תצהיר
 

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

 
של  50/18במכרז פומבי "( המציע_________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם __ .3

 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בתחום שיפוט עיריית עכו. –עיריית עכו 

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .4
 . )להלן: "חוק שוויון זכויות"( 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

 אימה:במשבצת המת 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:  Xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9שום חובותיו לפי סעיף החברתיים לשם בחינת יי

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

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

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

 
 הלהעביר העתק מתצהיר ז בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .5

 ימים ממועד ההתקשרות. 30ם, בתוך למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיי
 

        _______________ 
 חתימת המצהיר           

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

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

____________________ ____________________    ___________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   ריךתא
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 4נספח ב'/

 

21 

 

 7נספח ב'/
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 23ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ __________________על פי בקשת ____

שתתפות המשתתף הש"ח( וזאת בקשר עם אלף עשר :  במילים) ₪ 10,000של עד לסך ם לסילוק כל סכו כלפיכם
בתחום שיפוט עיריית  , תכולת כלי אצירה כתומים,אריזותלטיפול בפסולת שירותים למתן  50/18 פומבימכרז ב

 .המכרז מסמכי ודרישות תנאי מילוי ולהבטחת עכו
 

בשיעור ההתייקרות  צרכן, צמוד למדד המחירים ללסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד 
יום  14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2013 אפרילבין המדד שפורסם עבור חודש 

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

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
  ועד בכלל. 20.03.2019קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
  לא תענה.20.03.2019  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 

 לת.ערבותינו זו בטלה ומבוט 20.03.2019לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                                            
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 4נספח ב'/

 

22 

 

8נספח ב'/              
 בוטל 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי. י1



 מכרז פומבי ______
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 4נספח ב'/

 

23 

 

 9נספח ב'/
 

  המשתתף 2בשליטתאו  בעלותרשימת כלי רכב שב
 

  
 

 תיאור כלי הרכב
 

   מספר רישוי
 

מספר תעודת   
   ביטוח חובה

 
תעודת מספר 

   'ביטוח צד ג

 
תקופת הביטוח 

 מיום עד יום
 

 
האם כלי הרכב 

בעל מערכת 
 איתור כנדרש?

 [  "לא/" "כן]"
      
      
      
      
 
 

__________________ 
 חתימה וחותמת המשתתף

                                                           
 למסמך ההזמנה 19כמוגדר בסעיף  -"בבעלות" או "בשליטת" 2



 מכרז פומבי ______
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 4נספח ב'/

 

24 

 

 10נספח ב'/
 

 3תוכנית פריסת פחים כתומים
 

       
 חתומה על ידו. כשהיא , שהוכנה על ידי העירייה סההמציע מתבקש לצרף להצעתו את התוכנית פרי  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
תוכנית פריסה לא  במידה וה  -הערת סופר:   התוכנית פריסה הוכנה במסמך נפרד ופורסמה באתר העירייה בקובץ נפרד  3

על המשתתף להדפיס התוכנית  פריסה שהועלתה לאתר העירייה ולצרפה להצעתו, –צורפה פיזית לחוב' המכרז שנרכשה 
 כשהיא חתומה על ידי המשתתף כנדרש.
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 1נספח ג'/
 

 

 

 הסכם

, תכולת כלי אצירה אריזותלטיפול בפסולת למתן  שירותים 

 בתחום שיפוט עיריית עכו כתומים,

 
 

 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו
 
 

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

 _____________________________  לבין: 

                              ___________________ 

 ______________ל': _______________ פקס': ט                              

 (                                          "קבלן"ה)להלן:     

 ;מצד שני                             

 
 
 שירותים לטיפול בפסולת למתן( "ההליך")להלן:  201850/ פומביבמכרז  4הינו הזוכה קבלןוה הואיל:

 שפורסם על ידי העירייה; - עכו בתחום שיפוט עיריית , תכולת כלי אצירה כתומים,אריזות
 

, תכולת כלי אצירה לטיפול בפסולת אריזות םשירותי קבלןוברצון העירייה להזמין מה והואיל:
 בהתאם לתנאי ההליך; ,בתחום שיפוט עיריית עכו כתומים,

 
ל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך ו, הכאת השירותיםמעוניין לספק לעירייה  קבלןוה והואיל:

 להוראות הסכם זה.ובכפוף 
       
 

 :הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן לפיכך
 
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

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

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

חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות כל הנספחים להסכם זה מהווים  .3
 הסכם זה.
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 1נספח ג'/
 

 

 למתןסטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה  קבלןגילה ה
 הוראות פעולה.

 
 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .4

בתחום שיפוט פסולת אריזות שירותים לטיפול ב למתן 50/18 פומבימכרז  -"ההליך" 
 ;עיריית עכו

 הסכם זה על נספחיו:  -"ההסכם" 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(; -  1נספח ג'/
 אישור קיום ביטוחים; -  2נספח ג'/
 ;מיוחדמפרט  -  3נספח ג'/

 "הנספח )להלן:  הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף -  4/'נספח ג       
  ;(האופרטיבי"   
תן שירותים לטיפול בפסולת דרישות טכני לממפרט  - 5/'נספח ג  

 (."הנספח הטכני")להלן:   –אריזות
 

או כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה  יניב אשור ראש מינהל התפעול, מר   -"המנהל" 
 בהודעה בכתב. קבלןל

העבודה מטעמו, נציגי נותן השירותים על פי ומכוח הסכם זה לרבות מנהל            - " קבלן"ה
, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן קבלןה

, ובלבד שקיבל את משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים
 .אישורה של העיריה ותמיר מראש ובכתב

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

ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף פסולת הצבה אספקה,    -"השירותים" 
משטח השיפוט של העירייה כלי האצירה הכתומים  אריזות ופינוי ושינוע תכולת

 מעת לעת;  תורה העירייה לקבלן שעל מיקומהלתחנת מיון 

בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם שירותים עבור ביצוע ה קבלןהתמורה ל  -"התמורה" 
 להלן. בפרק ח'המפורטים בהסכם זה  ובהתאם למחירים

        2011 –חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א           -"האריזות חוק"        
ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג   2      -"ימי מועד וחג" 

 ראשון של  פסח, שביעי של פסח,  יום העצמאות, חג שבועות. 
המדד הידוע   -וכמדד הקובע  2013 אפרילכמדד בסיס ישמש מדד חודש  

 בעת התשלום.
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - "מדד המחירים"

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.
המדד הידוע   -וכמדד הקובע  2013 אפרילחודש  מדדכמדד בסיס ישמש 

 לום.בעת התש
 .על ידי המנהל קבלןמועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר ל -"מועד תחילת ביצוע" 

או כל אדם אחר עליו יודיע  , מר גבי בן יאיר,תברואה בעירייה אגףמנהל   -"מנהל הביצוע" 
 בהודעה בכתב. קבלןהמנהל ל

עמו של הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מט גביומסר ל קבלןשה אדם  -"מנהל עבודה" 
ולטפל בליקויים  השירותיםאת ביצוע  לנהלכוחו המוסמך  כבא  קבלןה

 . ו/או בתלונות ככל שיהיו
 ;בחוק האריזות הכהגדרת          -"אריזות"פסולת        
 .אתר מחזור המוכר עפ"י כל דין               -"אתר מחזור"        
 לת מיון לפסולת אריזותאתר בעל יכו           -  "תחנת מיון"         
      שעת חירום במשק בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת.              -"שעת חירום"        
 "תקופת ביצוע        

 כמפורט בפרק ג' להלן. קבלןהתקופה במהלכה יבוצעו השירותים על ידי ה               -השירותים" 
 

 בנספח האופרטיבי המצורף להלן.כמפורט           – הגדרות נוספות
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 מטרת ההסכם  .ב
 
 מקבל על עצמו את ביצוע השירותים. קבלןוה קבלןהעירייה מוסרת בזאת ל 5.1 .5

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

 השירותים כוללים:  5.3

על לצורך ביצוע העבודות   ייעודים:כתומים  כלי אצירההצבת אספקת ו 5.3.1
הקבלן לספק ולהציב בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית פריסה אשר תקבע על ידי 

( כלי אצירה כתומים ייעודיים אחד)מאה חמישים ו 151 הרשות או מי מטעמה,
)מאה שלושים  135-ו קוב 1.5עשר( כלי אצירה כתומים בנפח  ישהש) 16מתוכם 

בנספח הטכני בהתאם למפורט והכל  קוב 2.5צירה כתומים בנפח וחמישה( כלי א
 .5ג'

 שלבי פריסה : מלאה ובפעימה אחת.

 .הכתומים, כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי תחזוקת כלי האצירה 5.3.2

תכולת כלי  נות אתהקבלן מתחייב לפ כתומים:  הכלי האצירה תכולת פינוי  5.3.3
והכל העירייה ו/או המנהל  האצירה הכתומים לתחנת מיון כפי שתורה עליה

יובהר כי נכון  .הנספח הטכנילהוראות ו נספח האופרטיביהוראות הלבהתאם 
ליום פרסום מכרז זה, על קבלן האיסוף לאסוף ולשנע את פסולת האריזות, תכולת 

הממוקמת בתחומה המוניציפאלי של העיר לתחנת מיון  כלי האצירה הכתומים,
 עפולה.

ייעודית  מנוף בעלת זרוע משאיתבאמצעות יתבצע  מיםפינוי כלי האצירה הכתו
ועד סיום  08:00החל מהשעה  'ו-בימים א'ובהתאם לצורך, לחודש אחת בתדירות של 

. ככל שיידרש, בימי שישי העירייה, וכפי שתורה תוכנית העבודה שנקבעה לאותו היום
ה בכל שטח . הפינוי ייעש12:00וערבי חג תתבצענה העבודות לכל המאוחר עד השעה 

, והכל על פי התוכנית אשר תאושר ע"י המנהל, עם תחילת העבודה. העירייהשיפוט 
 מובהר בזאת, כי לרשות שמורה הזכות להגדיל את תדירויות הפינוי ככל שיעלה הצורך. 

וכה בהליך יחזיק את המתקנים במצב תקין ונקי בכל עת בהתאם לחוק איסוף ופינוי הז
 "(. "החוק)להלן:  1993 -פסולת למיחזור, תשנ"ג

.  הבעלות בתכולת מכלי האצירה כתומים לפסולת אריזות היא של תמיר בלבד 5.3.4
 .לנספח האופרטיבי 5המפורט בסעיף הקבלן מתחייב לנהוג על פי 

וזאת  על כל רכבי האיסוף מערכת איתורהקבלן יתקין על חשבונו :  מערכת איתור 5.3.5
 שבנספח האופרטיבי. 4.3.1כמפורט בסעיף 

בסעיף י לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מערכת איתור, כמפורט מבל
את הזכות,  , יובהר כי העירייה ו/או תמיר שומרים לעצמםשל הנספח האופרטיבי 4.3.1

כל בדיקה נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות  התאם לצרכיהם ולראות עיניהםלבצע ב
, הכול מתוך מטרה לפעול על ידי צד ג' מטעמםאו  םבעצממערכת, ידנית או ממוחשבת, כל 

 הבדיקות ולשתף את לאפשר האיסוף ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, ועל קבלן
להוראות  בהתאם הכול, שיידרש ככל, מטעמם מי או/ו תמיר או/ו העירייה עם פעולה

 מרגע מיידי באופן ,לעת מעתלקבלן  שיועברו כפי, מטעמם מי או/ו תמיר או/ו העירייה
 . כאמור ,הבקשה קבלת

הקשורים לכך, ואת הנספחים את כל הנתונים ,  /ההסכםמסמכי המכרזמאשר כי בדק את  קבלןה .6
וכי חתימתו על הסכם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות ההסכם, היקף 

 השירותים וכל הנדרש לשם ביצועם.
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 תקופת ביצוע השירותים .ג
 

חודשים מיום _________  ועד   36לתקופה של   קבלןיבוצעו על ידי ה שירותים מכוח הסכם זהה .7
 ._________ 

העירייה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופת ביצוע השירותים  .8
חודשים כל פעם ובלבד שתקופת ביצוע השירותים הכוללת מכוח  12לתקופות נוספות, של עד 

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

 ימים  בטרם תום תקופת ביצוע השירותים אותה תבקש העירייה להאריך. 

תקופת ביצוע השירותים על פי באופן מיידי תוארך , עילל 8עם מסירת הודעת הארכה כאמור בס'  .9
 תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

בהודעה בכתב בכל עת לפי שיקול דעתה  קבלןבנוסף לכל האמור לעיל, העירייה רשאית להודיע ל .10
י ברצונה להביא וכ קבלןהמוחלט, מבלי צורך לנמק, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו של ה

הסכם זה לידי סיומו המוקדם. במקרה של הודעה כאמור, יבוא ההסכם לידי גמר במועד הנקוב 
יום לפחות לפני המועד הנקוב בהודעה כמועד לסיום   30 קבלןבהודעה ובלבד שזו תימסר ל

  ההסכם.
 

 אופן ביצוע השירותים .ד
 

פי המפורט בהסכם זה  ובנספח ל מתחייב לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה, ע קבלןה .11
 ועל פי לוח הזמנים שנקבע בין הצדדים. הטכני והאופרטיבי 

יעסיק בביצוע השירותים כח אדם מקצועי ומיומן, ציוד, אמצעים וכלי רכב, בכמות  קבלןה .12
 מספקת לביצוע  השירותים בהתאם להוראות ההסכם.

 ועד 06:00שעה  המהחל , למעט ימי מועד וחג, השנהימות כל ב ו' -' אבימים  שירותים יבוצעו .13
 . 15:30 השעה

בתדירות יערך הפזורים ברחבי העיר  ,רה הכתומיםיכלי האצ , תכולתאריזותהפסולת פינוי איסוף ו .14
יובהר כי על מנת לפנות  .המצורף להלן נספח הטכניב, וכמפורט בהתאם לצורךשל אחת לחודש ו

קוב הפרוסים בתחומה של  2.5 –ו  1.5ייעודיים בנפח של את כלל תכולת כלי האצירה הכתומים ה
יובהר כי לעירייה הזכות להגדיל את היקף עוד  סבבי פינוי מלאים. 3העיר יבוצעו, לכל היותר, 

, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי 10% -העבודה ב 
 גדלה זו. הנדרשים וללא כל תוספת כספית לקבלן בגין ה

15.  

ממונה על בטיחות ולקבל  מתחייב לקיים, טרם תחילת ביצוע השירותים, סיור משותף עם  קבלןה .16
  הנחיותיו

 לעניין שמירת הבטיחות באתר ביצוע השירותים.       
על אישור בכתב לפיו הוראות הבטיחות המתחייבות לשם ביצוע  קבלןבסיום הסיור יחתום ה       

  השירותים 
 ידועות וברורות לו וכי יפעל על פיהן.        

ס"ק מתחייב לנהל תוכנית בטיחות לביצוע השירותים, בהתאם להנחיות שניתנו לו כאמור ב קבלןה .17
 לעיל, אשר תוכן ע"י ממונה ו/או יועץ בטיחות ולפעול על פיה.  15

 הסכם זה. ימי עסקים ממועד חתימת  5יעביר העתק תוכנית הבטיחות לידי העירייה תוך  קבלןה .18
ביצוע השירותים בטרם העברת תוכנית הבטיחות לידי העירייה ואישורה על ידי  קבלןלא יחל ה

בפיצוי  קבלןהעירייה. התחלת ביצוע השירותים בניגוד לאמור לעיל תביא לעצירתם ותחייב את ה
כב בגין כל יום בו יעו)אלפיים וחמש מאות ש"ח(  2,500₪כספי מוסכם ומוערך מראש בסכום של 

ביצוע השירותים עקב אי המצאת תוכניות בטיחות כאמור. סכום הפיצוי הקבוע בסעיף זה יהא 
 צמוד למדדים כאמור.

העירייה ו/או מי שימונה על ידה רשאים לבדוק את אופן ביצוע השירותים ולהשגיח על ביצועם. כן  .19
ן, לרבות קיום כל רשאים הם לבדוק את אופן ביצוע הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל די

לעזור ולספק לעירייה את כל המידע  קבלן. על הקבלןהתקנים, החוקים ונהלי הבטיחות, על ידי ה
 הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.
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 קבלןאספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי ה .ה
 

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע השירותים, את ההשגחה על  קבלןה .20
זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום השירותים וממנו, לינה ומזון עבורם וכל דבר  כוח אדם

 אחר הכרוך בכך.

מתחייב להעסיק בכל השירותים עובדים במספר הדרוש, מקצועיים ומנוסים, לשם ביצוע  קבלןה .21
 השירותים באיכות הגבוהה ביותר והשלמתם בהתאם לקבוע בהסכם. 

להעסיק רק  קבלןרישום, רישיון, אשרה או היתר לפי כל דין, חייב הבעבודה שלביצועה יש צורך ב .22
 מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

 קבלןהוימנעו מלהיכנס עם תושבים ובעלי עסקים לויכוחים בכל הנוגע לעבודתם  קבלןעובדי ה .23
 .בהסכם זה כאמור השירותיםמתחייב  להנחות את העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע 

ככל  בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, קבלןכל העובדים המועסקים על ידי ה .24
יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית. לא יועסקו על ידי  אושרו על ידי העירייה ותמיר,שקבלני משנה י

 קבלןידי הלצורך ביצוע השירותים עובדים זרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על  קבלןה
 . קבלןעצמו ובין באמצעות קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר ה

תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ( 23בס"ק )העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור  .25
 ותהווה הפרה יסודית של הסכם זה.      

 בסעיף זה:  .26
האוטונומיה ביהודה, עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי    -"עובדים זרים" 

שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה 
לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסדר בדבר רצועת 

ר יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, וואז העז
 ;1995-תשנ"ה

 
וציאליים ויקיים את תנאי פנסיה ותנאים ס ישלם לכל עובדיו שכר עבודה, החזר הוצאות, קבלןה .27

 פי כל דין.-הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל  עבודתם,
מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר  קבלןה .28

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

הינו קבלן עצמאי ואין בינו ו/או בין עובדיו לבין העירייה יחסי  קבלןלמען הסר ספק מובהר כי ה .29
 מעביד. -עובד

ום ישא בכל העלויות הנובעות מהעסקת העובדים ומתשלום שכרם, הוצאותיהם ותשל קבלןה .30
 זכויותיהם הסוציאליות במהלך העסקתם ועם הפסקת העסקתם. 

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

יק אחד או יותר מעובדי להרח קבלןלעירייה הסמכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצוות על ה .31
, מתחומי מקום ביצוע השירותים, לצמיתות או לפרק זמן אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. קבלןה
 מתחייב לשתף פעולה ולהישמע להוראות העירייה בכל עניין כאמור ולבצעם לאלתר. קבלןה

מסמכיו מתחייב לבצע את השירותים במלואם באורח מקצועי ובהתאם להוראות החוזה,  קבלןה .32
לעיל.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  4והנחיות המנהל, גם בעת שעת חירום כהגדרתה בסעיף 

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

 
 שמירת דינים .ו

  
המחייבים החלים על ביצוע השירותים, והוא מתחייב , מצהיר כי ידועים לו כל הדינים קבלןה .33

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

וכל הכרוך בהם ולמלא אחר הוראות כל דין ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לשירותים 
בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. 

, ככל שקבלני משנה אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין, המחייבת רישום של קבלני משנה
וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו או של כל גורם מבצע אחר  יאושרו על ידי העירייה ותמיר, 

 כלפי העירייה. קבלןוחבותו של ה
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מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עליה  קבלןה .34
, קבלןלשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי ה

ת שנגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי כאמור לעיל, לרבות ההוצאו
ובלבד שניתנה לקבלן  כאמור לעיל קבלןאחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של ה

ו/או לתקן את ההפרה, אך אין בביצוע כל פעולה ע"י הקבלן  אפשרות להתגונן כנגד תביעה כאמור
 ./או לשפות את העירייה כאמור לעיל מיד עם דרישתה הראשונהבכדי לגרוע ממחויבותו לפצות ו

 
 מנהל הביצוע .ז
 

, יראו אותם כאילו ניתנו ע"י קבלןכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י מנהל הביצוע ל .35
 העירייה לפי  הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם. 

סכם זה בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל  ורציף , מתחייב לבצע את כל מחויבויותיו לפי הקבלןה .36
 עם  מנהל הביצוע.

 
 
 
 
 

 התמורה  .ח
 
 

תיקבע על קוב  1.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  .37
 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )שלושים ואחד שקלים )במילים: ₪ 31סך של 

 

תיקבע על סך של     אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,הצעת הקבלן לתמורה 
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.______________ ₪ 

 

תיקבע על קוב  2.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  .38
 ( לא כולל מע"מ. חודשיים שווים תשלומים 60( )ארבעים ואחד שקלים )במילים: ₪ 41סך של 

 

תיקבע על סך של     הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.______________ ₪ 

 
סבב פינוי בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של עבור התמורה המרבית ב

קוב, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת,  2.5 -ו  1.5
לטובת  – (לא כולל מע"מ)אחד   )במילים: אלפיים שקלים( לסבב פינוי ₪ 2,000 על סך של תיקבע

סבבי פינוי  3 -פינוי תכולת כלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של העיר יבוצע, לכל היותר, ב 
  מלאים

תיקבע על סך של     הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.______________ ₪ 

 
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התמורה לקבלן לפי ביצוע בפועל. כלומר, במידה  36
ך לו כי בתום חודש קלנדרי מסוים לא פונתה תכולתם של כלל ויתברר בסוף חודש קלנדרי או בסמו

כלי האצירה הכתומים הייעודיים )בכמות הנקובה בהוראות ההסכם( ו/או  במידה ויתברר במהלך 
חודש קלנדרי מסוים או בסמוך לו כי לא בוצע/ו באותו חודש קלנדרי מסוים סבב/י פינוי מלא/ים, 

 יחסי לביצוע בפועל.התמורה שתשולם לקבלן תחושב באופן 

 

תבוצע על , כמפורט לעיל, הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשותמובהר כי  37
 נשוא מכרז זה. ,ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיוידי הקבלן 



 
 39/18מכרז פומבי 

בתחום שיפוט עיריית עכו , תכולת כלי אצירה כתומים,אריזותלטיפול בפסולת שירותים  מתן  
 

 

 1נספח ג'/
 

 

, כמפורט בנספח כלי האצירה הכתומים לשמתן שירותי האחזקה השוטפת בעבור מובהר כי  38
)במילים: שני  ₪ 2.5ם, יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה על סך של האופרטיבי של ההסכ

)במילים: שלושה שקלים  ₪ 3.5 –קוב ו  1.5שקלים וחצי( לחודש לכלי אצירה כתום אחד בנפח של 
קוב. יובהר, למען הסר ספק, כי תמורה זו לקבלן  2.5וחצי( לחודש לכלי אצירה כתום אחד בנפח של 

 .קבלן לא יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורההינה תמורה קבועה וה

הקבלן ישנע את הפסולת לתחנת מיון שעל מיקומה תורה העירייה לקבלן מעת לעת. יובהר כי  39
התמורה לקבלן בעבור סבב הפינוי של תכולת כלי האצירה כוללת, בין היתר, גם את שינוע הפסולת 

 שהם.לתחנת המיון ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין 

פסולת האריזות, תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות, תיאסף,  40
 -לכל היותר, בשלושה סבבי פינוי מלאים. יובהר כי לעירייה הזכות להגדיל את היקף העבודה ב 

, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי הנדרשים וללא כל 10%
 תוספת כספית לקבלן בגין הגדלה זו. 

פינוי או פינויים בודדים שלא במסגרת סבב הפינוי כפי שנקבע  סבבי הקבלן לא ייבצע מובהר כי  41
מבלי שקיבל את   ובכתב,  בתוכנית העבודה של העירייה, אשר תעבור אליו מעת לעת, מראש

סבבי נוספים. ביצע הקבלן  םאו פינויי פינויי סבבי אישור העירייה מראש ובכתב, טרם ביצוע
פינויים נוספים מעבר לאלו אשר אושרו על ידי העירייה , לא תשולם לקבלן כל תמורה פינוי ו/או 

זה, או כפי  נוספת מעבר לזו המגיעה בעבור מתן שירותיו כפי שמפורטים בהסכם התקשרות
 שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה. 

 כללאת  תכולל, מגלמת את מתן כלל השירותים פית והינה קבועה וסוהתמורה המוצעת לעיל  42
 לרבות  , ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע השירותים ו/או לקיום הוראות הסכם זהקבלןהוצאות ה

 ל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה.ומילוי כ הטכנולוגיות, הכוח אדם,החומרים, הציוד, 

מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה המגדילה את  43
התמורה  ו/או המגדילה כמויות של פרטים קיימים ו/או המוסיפה שירותים ו/או פרטים חדשים, 

ועל פי  אלא עם נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה, קרי: גזבר העירייה וראש העיר
 כתב של תאגיד תמיר.אישור ב

לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל, אלא אם נחתמה  קבלןה
מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו/או  קבלןכאמור בסעיף זה לעיל. ה

את הגדלה דרישת פיצוי בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר להור
שלא נחתמה על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית 

 עושר ולא במשפט מצד העירייה או מי מטעמה.
 

 
 
 נוהל תשלומים  .ט
 

   .לחודש, חשבון בגין השירותים שבוצע על ידו בחודש החולף 10 -יגיש אחת לחודש, עד ל קבלןה 44
הוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי המצורפים להלן. יובהר כי יפעל גם בהתאם להקבלן 

  . התמורה הינם תנאי לתשלוםכאמור בנספח האופרטיבי העברת דיווחים וחשבוניות 
ימים מקבלתו ויאשר את החשבון בשינויים ו/או בלי  15מנהל הביצוע יבדוק את החשבון תוך  45

 שינויים. 
לא  קבלןיקול דעתו הבלעדי, לסרב לאשר חשבון כאמור, אם מצא כי המנהל הביצוע מוסמך על פי ש       

  מילא 
באופן מלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה. במקרה כזה, מוסמך מנהל הביצוע לקזז מהחשבון        

    כל תשלום 
מור, מבלי מנהל הביצוע לא יבצע קיזוז, כא אשר נדרש לדעתו, בגין שירותים אשר לא בוצעו בפועל.       

 שפנה 
 קודם לקבלן לשם קבלת הבהרות.       
 יבוצעו כנגד חשבונית מס ובכפוף להמצאתה. קבלןהתשלומים ל 46

שהחשבון אשר הוגש על ידו ובמידה בגין השירותים שבוצעו על ידו, ככל  קבלןהעירייה תשלם ל 47
, או תוקן והוגש מחדש יום מתום החודש הגרגוריאני בו הוגש 45תוך   –על ידי  מנהל הביצוע אושר 

ובהר כי בכל הנוגע לתשלום התמורה י .בהתאם להערות מנהל הביצוע, לפי המאוחר מבין השניים
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-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זהוראות הרלוונטיות של לקבלן תפעל העירייה גם בהתאם ל
 .)להלן: "חוק מוסר תשלומים"( 2017

 , יחויב בפיצויים מוסכמים כאמור בנספח האופרטיבי.מוסכם על הקבלן כי על הפרת התחייבויותיו 48
חייב לעירייה מכל עילה שהיא  קבלןכל סכום שה קבלןהעירייה רשאית לקזז מכל תשלום המשולם ל 49

 .מכוח הסכם זה
 
 

 ערבות בנקאית .י

 
בידי העירייה,  קבלןהסכם זה, יפקיד העל פי  קבלןלהבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של ה 50

ד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד בנוסח המצורף כנספח לפני מוע
 .מע"מ( )כולל לשנה קלנדרית מערך חוזה ההתקשרות עמו 10%בשיעור  ("ערבות ביצוע")להלן:  1ג'/

תחילת ביצוע השירותים על ידי  ממועד החלחודשים  39לתקופה של בתוקף ערבות הביצוע, תהא  51
 ואילך. קבלןה

ימים ממועד קבלת  15לעירייה, תוך  קבלןלעיל, ימציא ה 7הוארכה ההתקשרות כאמור בסעיף  52
הודעת ההארכה, הארכה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד 

 יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.    90 -בתוקף ל
 ארכת תקופת ביצוע השירותים.המצאת ערבות בנקאית כאמור בסעיף זה, הינה תנאי לה

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. קבלןה 53

תנאי מתנאי הסכם זה, או לא ביצע את השירותים כולם או חלקם, לשביעות רצון   קבלןלא קיים ה 54
יוכל  קבלןשההעירייה, תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה, מבלי 

ובלבד שקודם לחילוט הערבות ניתנה לקבלן הזדמנות לפעול  להתנגד לגביית סכום הערבות האמור
 . לתיקון הפגמים שנפלו תוך פרק זמן שיקבע ע"י העירייה

זכות  קבלןסכום הערבות שנגבה על ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא ל 55
ו/או מי מטעמה בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע כלשהי לבוא כלפי העירייה 

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

ולקזז מיתרת  קבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לעכב את יתרת תשלומיה ל 56
 כלפי העירייה ו/או כלפי צד ג'.  קבלןל התשלומיה כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות ש

 
 

 איסור הסבת ההסכם .יא
 

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו,  או כל  קבלןה 57
 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

את ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או למסור  אינו רשאי למסור לאחר קבלןה 58
 מראש ובכתב. ותמיר לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה 

 
 
 

 השבתת שירותים יב.
 

פי חוזה זה, יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על   קבלןה 59
 לבין עובדיו. קבלןשהיא,  לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין ה  מכל סיבה

 

פיצויים  רשותל קבלןאת שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית, כאמור, ישלם ה קבלןהשבית ה 60
לחוזה, בתור  3/'גשבנספח מוסכמים ומוערכים מראש בסכום הקבוע בטבלת הפיצויים המוסכמים 

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

לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט הערבות הבנקאית( ו/או על  עירייהמזכויותיה האחרות של ה
 .קבלןת מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת שירותי הפי כל דין ולרבות הזכות לתבוע א

 
על פי כל  רשותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית ל 61

או עובדים  קבלןדין ועל פי חוזה זה, תהא העירייה רשאית במקרה של השבתה כאמור, להעסיק 
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 1נספח ג'/
 

 

ו/או  קבלןבכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת  קבלןייב את האחרים בביצוע העבודה הקבלנית, ולח
 עובדים אחרים כאמור. 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לחלט  62
את הערבות הבנקאית, כמשמעותה בחוזה זה, לשם כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב 

 ההשבתה.
 

, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב קבלןעיל, יחולו גם על השבתת שירותי ה( ל65 ס"ק)הוראות  63
 לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. קבלןתקלות בציוד אותו  אחראי ה

 
לספק, על חשבונו, ציוד תחליפי לצורך ביצוע העבודה  קבלןבמקרה של תקלה כאמור, מתחייב ה 64

 שעות.  72זמן שלא יעלה על   ה, ועל פי הנחיות המנהל, תוך פרקהקבלנית, על פי דרישות חוזה ז
 

או לעיכוב אחר מכל סוג  קבלןדעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד החילוקי  65
 ידו. הסדיר של העבודה עלשל ביצועה שהוא 

 
 
 

 ושיפוי בנזיקיןאחריות  .יג
 

ו/או וף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד לכל נזק ג עירייההיה אחראי כלפי הי והקבלן  לבד 66
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  עירייההעלולים להיגרם ל זיהום

ו/או  )ככל שיאושרו על ידי העירייה ותמיר(לעובדי הקבלן  ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן 
כל מי מטעמו ו/או  ושל הקבלן ו/או עובדילעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

 לכלי האצירה. ו/או  תחנת המיוןו/או להנובע ו/או לכל אובדן ו/או נזק 
 

ו/או למשאיות  לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור עירייההיה אחראי כלפי הי והקבלן לבד 67
נשוא  העבודות לצורך וטעמו/או על ידי מי מ ואו שהובא על יד יםהנמצא האשפה ו/או לכלי האצירה

  ההסכם.
 

זקים כאמור ומתחייב נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  עירייההקבלן  פוטר בזאת את ה 68
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

ל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל תודיע לקבלן  על כ עירייהכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה
 . ולהתגונן מפניה על חשבונ וותאפשר ל

 
זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת הקבלן  לקזז מן התשלומים אשר ת רשאי עירייהה 69

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהמהסכומים אשר נתבעים 
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהקים שנגרמו לכאמור לעיל ו/או בגין נזקבלן ה

 כאמור לעיל. הקבלן
 

 
 ביטוח

  
, ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הקבלןלהבטחת  70

 במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלןמתחייב 
לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו  חים מתאימים להבטחת אחריות כאמורביטו וכלפי

המהווה חלק בלתי  2נספח ג'/מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
  "(. טופס האישור על קיום ביטוחיםנפרד מהסכם זה )להלן: "

 

ם ביטוחים חתום כדין בידי הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיו 71
ידי מבטחי -מבטחי הקבלן על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

בתרופות בגין  עירייהבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה עירייההקבלן ל
ח, במשך כל זמן הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטו הפרת ההסכם.

 .עירייהחלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה
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 1נספח ג'/
 

 

 
או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע 72

אחריות כלשהי  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי עירייהלא יהוו אישור כלשהו מה עירייהל
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-הא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן עלבקשר לכך ו/או לא י

 
עקיפין הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או ב -ביטוח כלי רכב 73

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי  לביצוע העבודות ו/או עבודות
חריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני דין לרבות ביטוח א

חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות 
. למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, גוררים ₪ 1,000,000 -שלא יפחת מ

 ים ממונעים מכל סוג.וכן כלים נע
 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  74
 ש"ח למקרה. 2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 
העצמיות קבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות ה 75

 הקבועות בפוליסות הביטוח.
 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  76
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

כי הקבלן יהיה מובהר,  מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  הקבלן מתחייב 77
  עירייהולדרישת ה חהאמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטו

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

 

לנזקים  יהיה קבלן אחראי, עירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הפר הקבלן 78
 ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל עירייהטענה כלשהי כלפי ה ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת.

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהקבלן ל ע 79
 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
 

 הפרות וסעדים  .יד
 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים  של המפורטים במסמך זה סעיפים כל המוסכם בין הצדדים כי  80
 ל הסכם.הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית ש

הסתלק מביצוע הסכם זה, יחשב הדבר  כהפרה יסודית  קבלןהוכח להנחת דעתה של העירייה כי ה 81
 של הסכם זה.

תוך זמן ואלה לא תוקנו,  בביצוע העבודות שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו  קבלןניתנו ל 82
 סודית של הסכם זה.יחשב הדבר כהפרה י עבודה סביר, כפי שיוגדר על ידי העירייה בהתאם לצורך,

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  83
עיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ( 76-78)אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

ל פיצויים , העירייה לא תהיה זכאית לכפאלפים ש"ח(, כשהם צמודים למדד חמשת) ₪ 5,000בסך  
 .בגין אותה ההפרה

 

עיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה  ( 79)מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  84
או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן 

)אלף ש"ח( לכל  ₪ 1,000אש בסך  תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מר קבלןהתנהגות ה
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 1נספח ג'/
 

 

העירייה לא תהיה זכאית לכפל פיצויים  .ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה הפרה
  בגין אותה הפרה.

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה   85
לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או  וזאת בנוסףונימוק בזכות לבטלו ללא כל התראה 

 הסכם זה:

, קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 85.2
 21כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 ימים ממועד ביצועם.

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על קבלןניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 85.3
פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע 
לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 

-גלפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ" 233פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
1983. 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  קבלןיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי ה 85.4
 שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 85.5
רייה היה בה כדי לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העי קבלןאו שה

 להשפיע על ההתקשרות עימה.
 

מהעירייה לרבות מכל תשלום במסגרת  קבלןהעירייה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע ל 86
, כל סכום אשר העירייה תהיה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא מגיע לה קבלןהתמורה ל

לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה  , ובכלל זה כל סכום שהעירייה תהיה סבורה כי הוא מגיעקבלןמה
 . קבלןעל ידי ה

מהתחייבותו להשלים  קבלןקיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור ה 87
את השירותים או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי הסכם זה ואין באמור 

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

 שונות .טו
 

מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו  88
וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, 

 ודם לחתימתו. בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, ק
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  89
יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא  קבלןובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. ה

 נעשה בדרך האמורה. 
 

הויתור כויתור על כל  ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב 90
הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 

 הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 
לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע התחייבויותיו על  אף  קבלןה 91

 ות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.חילוקי דע
 

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם  92
ימי עסקים מתאריך המשלוח  3זה. כל מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 ישור משגור.בדואר רשום או במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של א
 

העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל  93
 דין.
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הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  94
 .עבודותמביצוע ההבלעדית  והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או 

 
 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה     
 
 
 

_________________                _______________ 
 קבלןה                             העירייה        

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

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

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

 ________________________________ 
 

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

 . דין
________________               ______________ 

 תאריך             חתימה                                                                  
 

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

 _____________  פומבילהסכם קדם מכרז 
 כדין.

 ן.ההסכם עומד בדרישות הדי
 

_________                     _____________ 
 חתימת יועמ"ש         תאריך  
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 תאריך: _________          כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

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

 ; 50/18לקיום כלל התחייבויותינו על פי מכרז פומבי ש"ח( וזאת בקשר 

 
עור בשי צרכן, צמוד למדד המחירים לסכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל 

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2018אוקטובר ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס  14 תוך סכום הערבות,

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

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 

 
 הסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ול

 
 לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה

 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                                                  
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 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד
 עכויריית ע

  עכו 35ויצמן 
 "(המזמינה"" ו/או המזמין")להלן: 

 
 א.ג.נ.,

 
פסולת מתן שירותי פינוי  ( בגין"הקבלן___________)להלן "_________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:

  ___________ם הסכם ___ם בקשר עו/או כלי אצירה ופינוים  ו/או _________________ ומתן שירותים נלווי  אריזות
 "(" ו/או "העבודותהשירותים)להלן: "

 
 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
 , כמפורט להלן:ו/או העבודות  ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים לקבלן  אנו ערכנו   .1
 

 )פוליסה מספר__________________ ( י הציבור )ביטוח צד שלישי(ביטוח אחריות חוקית כלפ
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

4,000,000 ₪  
 

על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי
שמו ומטעמו של הקבלן, הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל ב

 .כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים

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

 אחריות צולבת. .2

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3

 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .4

פוליסת  נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות שלל יסויכ .5
 .   ₪ 2,000,000, הנמוך מבניהם, עד סך של ₪ 1,000,000או כלי הרכב 

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .6
 

 ש"ח ( 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על  ₪סך  ______________  השתתפות עצמית:
  

 )פוליסה מספר _________________ ( בות מעבידיםביטוח ח
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : תאור כיסוי

 
הקבלן,  עובדיל אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

 תים.שירובביצוע ההקבלן המועסקים על ידי  קבלני משנה ולכל
לתאונות  אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן  
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 )פוליסה מספר _________________ (חבות המוצר  ביטוח 

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

2,000,000 ₪  

 : יתאור כיסו
 

 -ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין, לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם 
ו/או עי שבוצעו ע"י הקבלן השירותים והעבודות , לכיסוי אחריות הקבלן בגין 1980

 .ואחזקתן השוטפתמי מטעמו 
 חודשים. 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :הרחבה נוספות

כלי האצירה  ו/או בגין ו/או בקשר עם המזמינה אחריות הביטוח מכסה את  .2
 שבוצעו ע"י  מכולות האשפה ו/א מתקנים המשמשים ו/או בקשר לעבודות

 מי מטעמו./או ע"י ו קבלןה

 אחריות צולבת.    .3

, למזמינהתאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן שירותים  .4
 .מבניהם המוקדם

 ש"ח ( 60,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על _________ ₪ סך  _____ השתתפות עצמית:
 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
  , בכפוף להרחבי השיפוי לעיל., בקשר עם השירותיםהקבלן ו/או המזמינה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 עיריית עכו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  – ה"מזמינה" למטרת אישור זה  
 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
קבלן   י תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור להביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן   ו/או ביזמתנו ו/או לשנו .ב

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 30ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 
 התקפות במועד התחלת הביטוח."ביט"  הידועות כפוליסות היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות .ג

 מבוטל. –חריג רשלנות רבתי 
 

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

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

המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה  יבביטוחבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 
ביטוח  , אנו מוותרים על טענה של ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.
 

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

 
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:____________
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 3/'גנספח 
 

 מפרט מיוחד
 
 

 אריזות:פסולת 
 
    הגדרות     .1
 

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

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

 
 ;שטח פרטי שאינו רשות הרבים "רשות היחיד"

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

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

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

 אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעודה בראשונה. "אריזות" פסולת 

  

כלי חים כתומים או פ"
או כלי אצריה  אצירה

 " כתומים
 

העומדים בדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני כלי אצירה 
במכרז זה ושיפרסו ע"י קבלן האיסוף בתחום העיר עכו בהתאם לתוכנית הצבה 
ופריסה עליה תורה הרשות המקומית ואשר משמשים לאצירה של פסולת אריזות 

  בלבד. 

 אחזקת כלי "
 אצירה"  

לרבות החלפת חלקים ו/או מכלולים של כל כלי כלי האצירה, אחזקה ותיקון 
ושמירת כלי האצירה  העירייההאצירה שסיפק הקבלן ושל כל כלי האצירה שסיפקה 

 ;שעות מדרישת המנהל  72זאת תוך   תקינים בכל עת.
לף כלי האצירה בכלי , יוחעפ"י קביעת המנהל לתיקון ןנית ובאם כלי האצירה אינ

 שעות מדרישת המנהל;   72  תוך אצירה חדש
             

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

 ;כאמורבהתאם להוראות 
 

  כפי שיקבע ויאשר המנהל;תוכנית עבודה לביצוע העבודות  ת עבודה""תוכני

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

 עת חירום במשק.תקופה בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת כש      שעת חירום"" 
)כלי  עם ארגז טון לפחות  18במשקל בעלת זרוע מנוף  משאית "כלי רכב"

קוב  1.5כתומים בנפח של  לפינוי תכולת פחיםקיבול( המתאים 
הרמה ופריקה, -  שבנספח הטכני 8.6כמפורט בסעיף  קוב 2.5 -ו
 ואילך. 2013אשר שנת ייצורה ו

 
ן ו/או ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע כל הפרה של חבות מחבויות הקבל "מקרה"

 ;מנהל הביצועו/או הפרה של הוראת המנהל/ כנדרש בחוזה ונספחיו שלא העבודות
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 רה :יאצאספקת כלי  .2

עשר( כלי אצירה כתומים בנפח שישה ) 16מתוכם כלי אצירה כתומים ייעודיים ( ואחד)מאה חמישים  151אספקה של 
  .בנספח הטכניבהתאם למפורט קוב והכל  2.5שלושים וחמישה( כלי אצירה כתומים בנפח )מאה  135-קוב ו 1.5

 
 :לפסולת אריזות אחזקת כלי אצירה .3

 
במשך כל , שייספק ויציב בתחום שיפוט של העירייההקבלן אחראי לאחזקה ותיקון של כל כלי אצירה  3.1

 .ספח האופרטיבי המצורף להלן, הכול כמפורט בנתקופת ההתקשרות בחוזה והתקופה המוארכת
עבודות האחזקה והתיקון של כלי האצירה כנדרש להלן, אינה באה להגביל את חובותיו של הקבלן וכן  

אינה משחררת ו/או מקטינה ו/או משנה ו/או מפקיעה את הקבלן מחובותיו ואחריותו על פי החוזה ועל 
 יפוי.פי כל דין מחובת תשלום בגין כל נזק ו/או פיצוי ו/או ש

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

 
בכל מקרה בו נגרם נזק לכלי אצירה המהווה מפגע בטיחותי ו/או סיכון למשתמשים במדרכה או ברחוב  

אלא אם העניקה לו העירייה ו/או למשליכי הפסולת, יתקן הקבלן את הנזק ללא דיחוי ובאופן מיידי 
ובכתב, לתיקון הנזק, אז יפעל בהתאם להוראות העירייה, או מי מטעמה של העירייה, כפי ארכה, מראש 

לתקן  העירייה. לא ביצע הקבלן את תיקון הנזק/ים במועד כאמור, רשאית שיועברו אליו בהתאם לצורך
 15%את הנזק/ים על ידה או על ידי מי מטעמה ולחייב את הקבלן במלוא סכום הוצאותיה בתוספת של  

  הוצאות מיוחדות.
 

ממועד  תוף זמן עבודה סביר, בהתאם להחלטת העירייה או מי מטעמה,תיקון כלי האצירה יתבצע   3.3
  מסירת הודעה לקבלן.  התיקון כולל בין היתר:

 תיקון שבר של כל חלק בכלי האצירה לרבות החלפת חלק/ים עפ"י הצורך ועפ"י קביעת המנהל.   -
 ת עפ"י הצורך ועפ"י דרישת המנהל.  צביעת כל כלי אצירה ממתכ  -

 
 

 
 : איסוף פסולת אריזות .4

    
בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי  יבוצע בהתאם לאמור  ,ע"י כלי רכב, כולל נהג ופועל איסוף פסולת האריזות

  המצורפים להלן
     

   

 :וביצוע שקילהמערכת איתור  .5
 המצורפים להלן.    לאמור  בנספח הטכני ובנספח האופרטיבייבוצעו בהתאם 

 
 
  אריזותנוהל ביצוע עבודות איסוף פסולת  .6
 
   

העובדים ילבשו בכל שעות העבודה ביגוד אחיד, נעלי בטיחות, אפודים זוהרים תקניים, וציוד בטיחות  5.1
 נדרש עפ"י כל דין. 

רות י מכונות הרמה אחקבלןתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, הקבלן ימלא אחר כל דרישות  
 .1992 -ואתתים(, התשנ"ג 

 הקבלן יעסיק מנהל עבודה נייד עם רכב ועם טלפון סלולרי נייד, לניהול ופיקוח על העבודות.  5.4
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 פרסום והסברה .7
 

א י, פרסומים בנושא מיחזור פסולת,  וההבחר עפ"י שיקול דעתתפרסם מעת לעת באופן שת העירייה 6.1
ת כלי הרכב והציוד של הקבלן המבצעים את העבודות, את את הזכות לשלב בפרסומים א הלעצמ תשומר

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

הקבלן רשאי לחלק לציבור חומר פרסומי בנושא מיחזור הפסולת מטעמו בכל דרך פעולה שיבחר, לאחר  6.2
 תוכן הפרסום. ולעיצוב שקיבל את אישור המנהל ל

 
 
 

            פיצויים מוסכמים מראש  .8
 
 

פיצויים  עירייההקבלן ישלם ל, מוסכם כי מבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים המפורטים בנספח האופרטיבי 8.1
בגין אי ביצוע עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע  מוסכמים מראש לכל מקרה,

 צמודים למדד הבסיס(. ,הסכומים המפורטים להלןט להלן:  )לקוי של עבודה כמפור
 

מס
 '

 סד'

 הנושא / הליקוי 
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 
 ש"ח

מס' 
 סד'

 הנושא / הליקוי 
 סכום ש"ח פיצוי מוסכם לכל מקרה

1  100 
אי מילוי דרישת מנהל להחלפת קבלן  7 

 משנה  המועסק בביצוע העבודות
2,000 

לכל  -ביצוע עבודות במועד אי סיום 2
 יום

500 8  3,000 

העסקת עובד שהורחק בהוראת  3
  המנהל

ו/או התחייבות  מנהל ביצועהוראת הפרת  9 600
 נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 1,000 דע
 מהתמורה

4 
 600 אי הצבת כלי אצירה במועד שנקבע

10 
הוראת המנהל ו/או התחייבות הפרת 

 נה מוגדרת בטבלה זונשוא ההסכם שאינ
 3,000עד 

 תמורהמה

5 
 כבישים/ /  מדרכותנזק  גרימת

תשתיות, זאת מבלי לגרוע 
 מהתחייבויות הקבלן

1,000 
11 

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

 עפ"י קביעת המנכ"ל

 5,000עד 
 מהתמורה

מסירת עבודה לקבלן משנה ללא  6
 לכל יום אישור

1,000    

 
 

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

 על פי החוזה או עפ"י דין. העירייהזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית  
 צמודים למדד הבסיס. לעיל,   8.1  בס"קהסכומים המפורטים  

 
 

 
 :מאפיינים טכניים של כלי אצירה לפסולת אריזות  .9

 ני.לנספח הטכ 8כמפורט בסעיף 
 

מי מטעמם של הרשות  ו/או מטעם הרשות ו/או הקבלן) בטיחות בלבד מהנדס הצבת מתקן תבוצע באישור
 .(הקבלן/או ו
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 4נספח ג' 
 
 

 הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף
 )"הנספח האופרטיבי"(

 
 

 כללי  .1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן  לאספקה, הצבה, תחזוקה ואיסוף של  .1.1
 "(. המכרזפסולת אריזות מהפחים הכתומים כהגדרתם להלן  )להלן: "

דרת הטיפול באריזות, סהלבחוק התאם להגדרתם זה יפורשו ב נספחשלא הוגדרו ב מונחים .1.2
ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום  "(,האריזות חוק)להלן: " 2011-התשע"א

  נשוא הסכם זה.

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

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

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

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

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

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

 הגדרות  .2

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

ית בהתאם להוראות חוק הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומ –" ההסכם עם תמיר" .2.1
 האריזות. 

הצבת הפחים הכתומים בתחומי הרשות, פינויים ותחזוקתם, והכל בהתאם  – "העבודות" .2.2
 להוראות נספח זה.

תיאסף פסולת אריזות בפחים  אשר במסגרתו הסדר - הפרדה במקור לפסולת אריזות" הסדר" .2.3
  כתומים בלבד. 

 ת המכרז.  הגוף המוניציפאלי העורך א –" הרשות המקומית" .2.4
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המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות בל"מ, הסכם התקשרות  –" יתר מסמכי המכרז" .2.5
 וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

 .העבודות ביצוע בזמן הקבלן מטעם האחראי או/ו הקבלן נציג –" העבודה מנהל" .2.6

 יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. -"מסמכי המכרז" .2.7

ומצויה  מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר – "האינטרנטית דיווחה מערכת" .2.8
, שימושל הרשאההאיסוף  ולקבלן, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות בבעלותה

 .תמיר עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות במסגרת הנדרשים הדיווחים ביצוע לצורך

כלי אצירה העומדים בדרישות המפורטות במפרט  -ומים" " או "כלי אצירה כתכתומים פחים" .2.9
ידי קבלן האיסוף בתחום -הטכני המצורף לנספח הטכני של המכרז, והפרוסים ו/או שייפרסו על

הרשות המקומית בהתאם לתוכנית הצבה ופריסה עליה תורה הרשות המקומית ואשר משמשים 
 לאצירה של פסולת אריזות בלבד.   

 אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעודה בראשונה.   – אריזות" פסולת" .2.10

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות  - "הקבלן" או "האיסוף קבלן" .2.11
 המקומית, כולו או חלקו )כאמור במכרז(, את פסולת האריזות. 

 פסולת אריזות.  לאתר בעל יכולות מיון  –" המיון תחנת" .2.12

 אגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(. ת -ת.מ.י.ר  – "תמיר" .2.13

 התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים  .3

 קבלן האיסוף מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות הבאות במלואן:   .3.1

לספק ולהציב את כל הפחים הכתומים במיקומים ובלוחות הזמנים כפי שתורה לו  .3.1.1
 הרשות המקומית. 

 להלן. 4.10ט בסעיף לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפור .3.1.2

 4לפנות את כל תכולת כל הפחים הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעיף  .3.1.3
 להלן.

ידוע לקבלן, כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם, הרשות המקומית רשאית לסיים את  .3.2
הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם 

יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום  30ת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן כאמור, וזא
 ההסכם.

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו,  .3.3
אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן 

 ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית. ל הקבלן על פי כדי לגרוע מחובותיו ש

 הוראות שונות ביחס להליך פינוי תכולת הפחים הכתומים .4
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הקבלן מתחייב לפנות את תכולת  )"סבב פינוי"(: הכתומים הפחים תכולת פינוי תדירותמועד ו .4.1
" הפחים הכתומים במועד ותדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז לרבות בהוראות "הנספח הטכני

 המצורף להלן.  

 : האריזות פסולת לפינוי המשמשים איסוף רכבי .4.2

הקבלן ישתמש ברכבים המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת  .4.2.1
"( כשהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של האיסוף רכביהאריזות )להלן: "

ם או כל פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גז
  פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות.

שילוט בנוסח אשר  האיסוף רכב על יותקן, הכתומים הפחים של פינוי סבב בכל .4.2.2
יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב. ממדי 

, כי יובהר. מטעמה מי/או ו המקומית הרשותע"פ הוראות  יקבעוהשלט וצבעיו 
, השלט גודל את לעת מעת לשנות הזכות את לעצמה שומרת המקומיתהרשות 

 על המקומית הרשות שתחליט ככל. עיניה ולראות לצורך בהתאם ותוכנו אופיו
 יום 30 -מ יאוחר לא תוך השילוט את להחליףהקבלן  על, כאמור השילוט שינוי

בכתב. עוד יובהר, כי  מטעמה מי/או ו המקומית הרשותקבלת הוראת  ממועד
 במידהפסולת אריזות.  איסוף ביצועבזמן  רקשילוט על גבי המשאית  יתקיןהקבלן 

 כי לוודא עליו, אריזות פסולת איסוף למטרת שלא הפינוי ברכב הקבלן וישתמש
 .הרכב מכלי יוסר ילוטהש

 את תכולת הפחים הכתומים. רקהקבלן יפנה בסבב פינוי  .4.2.3

הודעת הזכייה, רשימה  ימים ממועד קבלת 7הקבלן יעביר לרשות המקומית, בתוך  .4.2.4
של כל כלי הרכב אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז. הרשימה 
תכלול את כלל פרטי הרכב לרבות מספרי הרישוי. בכל מקרה בו הקבלן יהיה 
מעוניין לבצע את השירותים באמצעות כלי רכב אחר שאינו מופיע ברשימה אשר 

לאישור תמיר את פרטי כלי הרכב בו הוא  העביר לרשות, כאמור, עליו להעביר
שעות מראש, לכל הפחות, לפני מועד ביצוע הפינוי  24מעוניין להשתמש, וזאת 

 וההגעה לתחנת המיון.  

 ובקרה ניטור, איתור מערכת .4.3

 מערכת איתור .4.3.1

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

. זה הסכם נשוא השירותים למתן המשמשים האיסוף רכבי כל על(, ע"ש
 למי או/ו לתמיר או/ו המקומית לרשות הרשאה למתן ידאג הקבלן
 מכל הללו האיתור למערכות האינטרנט באמצעות להתחבר מטעמן
 או/ו המקומית הרשות הנחיית פי על, לצורך בהתאם, מחשב נקודת
 בזמן ניטור ליכולת בנוסף כי לוודא הקבלן על. מטעמן מי או/ו תמיר
 . עבר נתוני לשמור יכולת בעלת תהיה האיתור מערכת אמת

 הצפייה זמינות ועל האיתור מערכות תקינות על אחראי יהיה הקבלן .4.3.1.2
 או/ו המקומית לרשות מידית לדווח מתחייב הקבלן. המערכות בנתוני
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 הצפייה ביכולת או/ו האיתור במערכות תקלה כל על מטעמה למי
 . שעות 72 על יעלה שלא זמן פרק בתוך תיקונה ולוודא, בנתוניהן

 :ובקרה ניטור .4.3.2

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מערכת 
לעיל, יובהר כי העירייה ו/או תמיר  4.3.1איתור, כמפורט בסעיף 

כל  צרכיהם ולראות עיניהםהתאם לאת הזכות, לבצע ב שומרים לעצמם
מערכת, ידנית או בדיקה נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל 

, הכול מתוך מטרה לפעול על ידי צד ג' מטעמםאו  בעצמםממוחשבת, 
 את לאפשר האיסוף ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, ועל קבלן

 ככל, מטעמם מי או/ו תמיר או/ו העירייה עם פעולה הבדיקות ולשתף
, מטעמם מי או/ו תמיר או/ו להוראות העירייה בהתאם הכול, שיידרש

 . כאמור ,הבקשה קבלת מרגע מיידי באופן לעת, מעתלקבלן  שיועברו כפי

הקבלן יפנה את תכולת הפחים הכתומים  :פינוי סבב בכל הכתומים הפחים תכולת העברת יעד .4.4
תורה לו הרשות המקומית המיון שעל מיקומה ב פינוי, ישירות לתחנת שנאספה על ידו בכל סב

 וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל סבב פינוי. מעת לעת

 שקילה ביצוע .4.5

 לסבב חזרה של במקרה לרבות, העבודות ביצועתחילת  בטרםיום עבודה,  מדי .4.5.1
, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור בתחנת המיון תכולהה פריקת לאחר נוסף פינוי

ית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה כל משא
מעת לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע 

 שקילת "אפס" כאמור. 

 מחויב, תחנת המיוןולפני כל פריקה של תכולת המשאיות ב העבודה יום כל בתום .4.5.2
במיקום עליו תורה הרשות המקומית  ,שקילה משאית כל עבור לבצע האיסוף קבלן

על אף האמור לעיל, במקרים חריגים,  .ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת
הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את 

 כאמור.  תחנת המיוןהקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה ב

 לבצע הקבלן מחובת לגרוע בכדי לעיל ורבאמ אין כי, מובהר ספק הסר למען .4.5.3
 , לפני פריקתה. תחנת המיוןב המשאית תכולת של שקילה

הן  –יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות  הקבלן .4.5.4
של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל. כמו כן, יעביר 

 ל כל השקילות לאותו חודש.הקבלן למנהל העבודה דו"ח חודשי מרוכז ש

הכתומים עם  הפחים : הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולתהאריזות פסולת איכות על שמירה .4.6
לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים, דהיינו,  שהיא, וזאת סוג אחרת מכל פסולת
 לעיל.   4.4הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף  ועד הכתומים תכולת הפחים פינוי משלב

. פינוי תכולת בבוקר 06:00 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי יבצע את עבודות הקבלן .4.7
הפחים הכתומים יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן 

פינוי ממקום  ,מטר 1קי ומסודר ברדיוס של מתחייב להשאיר את אזור הפחים הכתומים נ
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יובהר . וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת לתחנת המיון, סולתהפ
 הפחים הכתומיםאריזות שתמצא בתוך הפסולת את על הקבלן לאסוף ולשנע כי למען הסר ספק, 

, אלא תסולק על ידי לא תוכנס לכלי האצירה פחים הכתומיםפסולת שתמצא מחוץ ל. כל בלבד
 .י האצירה הכתומים ואת סביבתם נקייםהקבלן על מנת להותיר את כל

 הקבלן מתחייב לנעול את הפח הכתום ולהחזירו למקום לאחר ריקונו. :ריקון לאחר פח נעילת .4.8

  :הכתומים הפחים והצבת למפרט בנוגע נוספות הוראות .4.9

 -ו  1.5 של יםקבוע יםהפחים הכתומים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, יהיו בנפח .4.9.1
ט המופיע ביתר מסמכי המכרז. הפחים הכתומים יעמדו, קוב, בהתאם לפירו 2.5

בין היתר, בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של 
מכרז זה. יובהר כי בכל מקרה, הקבלן לא יזמין פחים כתומים לפני שקיבל את 
אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי הפחים הכתומים אותם הקבלן עומד 

ים בכל דרישות המפרט בנספח הטכני כאמור. ידוע לקבלן כי אישור לרכוש עומד
 הרשות המקומית כאמור כפוף לאישורה המוקדם של תמיר.   

ישלט את הפחים הכתומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר ככל שיידרש, הקבלן  .4.9.2
 אליו על ידי הרשות המקומית. 

הזמנים כפי שתורה הפחים הכתומים יוצבו על ידי הקבלן במקומות ובלוחות  .4.9.3
 הרשות המקומית. 

  הכתומים הפחים תחזוקת .4.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של  .4.10.1
כלי האצירה הייעודיים הכתומים ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה 

כמפורט בסעיף )ומבלי לפגוע בהתחייבויות הקבלן לענין פגם בייצור  מבלאי שימוש
, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה לנספח הטכני( 11.8.2

הייעודי. עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות 
נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק 

עודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה או יחליף כל כלי אצירה יי
ובכתב. החלטת הרשות המקומית  מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש

באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה 
 לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה  .4.10.2
זק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות או נ

המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של 
 גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.

 עובדים .4.11

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

 והמשאיות העבודה צוותי. עימו התקשרות ודרכי העבודה מנהל שם, יות/המשאית
 :כדלקמן, בלבד חריגים במקרים אלא יוחלפו לא
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 .במשאית תקלה .4.11.1.1

 (.טסט) רישוי לבחינת המשאיות הכנת .4.11.1.2

 .עובד או נהג מחלת .4.11.1.3

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

 סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה. .4.11.1.5

 צוותי או/ו משאיות י"ע העבודה תבוצע לעיל 4.11.1 בסעיף האמורים במקרים .4.11.2
 מטעמה מי או/ו המקומית לרשות יודיעו העבודה מנהל או הקבלן. חלופיים עבודה
ימשיך במתן , לכך הסכמתה קבלת  ולאחר, כאמור הההחלפ על ובכתב מראש

 שירותיו כנדרש.

 : דיווחים .4.12

ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי )"החודש  15-האיסוף ידווח, לא יאוחר מ קבלן .4.12.1
המדווח"(, על איסוף ופינוי הפחים הכתומים לתחנת המיון כפי שבוצע על ידו 

מערכת הדיווח האינטרנטית. לעיל, וזאת על ידי  4בחודש המדווח, כמפורט בסעיף 
השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת 
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. 
הדיווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, 

תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש  ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי
 "(.תמיר הוראות)להלן: "

יש  כילוודא  הקבלןעל  4.12.1 בסעיף כמפורט, הדיווח העברת לצורךיובהר, כי  .4.12.2
  10 של גלישה במהירות האינטרנט לרשת חיבור בעל( PC) אישי מחשב ברשותו

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

Chrome ותוכנות Office. 

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

 מעת לעת. 

 הבעלות בתכולת הפחים הכתומים .5

בעלות בתכולת הפחים הכתומים, היא של תמיר בלבד, ולפיכך הוא מובהר וידוע לקבלן, כי ה .5.1
 מתחייב כדלקמן:

 לעיל. 4.4להעביר את כל תכולת הפחים הכתומים לתחנת המיון כקבוע בסעיף  .5.1.1

את אחת או יותר מהפעולות  (הלא לבצע בתכולת הפחים הכתומים )כולה או חלק .5.1.2
 "(:האסורות הפעולותהבאות )להלן: "

 מכירה;  .5.1.2.1
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 ו"ל;ייצוא לח .5.1.2.2

 השבה; .5.1.2.3

 מיחזור; .5.1.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת. .5.1.2.5

 פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה .6

  כך שתכלול התייחסות נפרדת  לארבעתידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו במסגרת המכרז  .6.1
 הרכיבים כדלקמן וכמפורט בנספח הטכני של המכרז:

 קוב. 1.5פח של דשיים של כל פח כתום בנתשלום עבור דמי שימוש חו .6.1.1

 קוב. 2.5תשלום עבור דמי שימוש חודשיים של כל פח כתום בנפח של  .6.1.2

 2.5 -ו  1.5תשלום עבור סבב פינוי בו תיאסף תכולתם של כלי האצירה  בנפח של  .6.1.3
קוב )לצורך פינוי תכולתם של כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים אשר פרוסים 

 בי פינוי(. סב 3בתחומה של העיר יידרשו, לכל היותר, 

"(רכיבי התמורה)להלן יכונו גם ביחד: "   

יובהר כי התשלומים בהתאם לרכיבים דלעיל יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד 
 מילוי כל ההתחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז. 

קו החשבוניות של החשבונית: ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר, יונפ .6.2
 קבלן האיסוף באופן הבא, בהתאם להוראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת:

על שם הרשות המקומית: קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את  .6.2.1
השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר 

המקומית לתמיר. בנוסף, אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות 
להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן )להלן: 

 בגין"(: הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: "ההוראות הנוספות"
, ורק אךכמו כן הקבלן יכלול בחשבונית  ".תמיר חברת עם בהסדר איסוף עבודות

לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר  אותם נדרשת תמיר להשיבחיובים 
 . חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשותלרשות המקומית ולא תכלול 

לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום  תבהיר המקומית הרשות .6.2.2
 ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן. 

ראות הנוספות לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההו .6.2.3
ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 

הנדרשות על פי ההסכם  תהרשות המקומית לתמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאו
 בין תמיר לרשות המקומית.
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מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על  .6.2.4
 ער על הפירוט. הפירוט של הקבלן, ולער

 סנקציות על הפרות קבלן האיסוף .7

 ת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות הבאים:ומוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבא .7.1

פינוי תכולת הפחים הכתומים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום  .7.1.1
 בב פינוי.   לכל ס ₪ 1,500לעיל:   4.1 שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף

לכל נקודת איסוף בכל  ₪ 125אי פינוי תכולת פח כתום מנקודת איסוף ספציפית:  .7.1.2
 סבב פינוי.

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים  .7.1.3
לעיל:   4.6 –ו  4.2.3ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיפים 

   ש"ח לכל סבב פינוי. 1,500

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל  .7.1.4
 לכל סבב פינוי. ₪ 1,000 –לעיל  4.4שהות, כאמור בסעיף 

: שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף  .7.1.5
 לכל פח כתום בכל סבב פינוי. ₪ 125

 4.2מד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף שימוש ברכב איסוף שאינו עו .7.1.6
לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו 

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

או אי יכולת שימוש מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור  ו/של אי התקנה  .7.1.7
 לכל סבב פינוי. ₪ 1,800לעיל:  4.3במאגר נתונים כאמור בסעיף 

אי העברת פרטי כלי הרכב באמצעותו מבוצע הפינוי או אי עדכון בדבר שינוי כלי  .7.1.8
 4.2.4הרכב באמצעותו מבוצע הפינוי וקבלת אישור בכתב מתמיר, כאמור בסעיף 

 ש"ח לכל מקרה. 1,000לעיל: 

  ₪ 3,750לעיל:  4.4פחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף פינוי תכולת ה .7.1.9
 לכל פינוי כאמור.

 ₪ 1,800: לעיל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיף כאמור שקילה ביצוע אי .7.1.10
 .פינוי סבב לכל

 בסעיף כאמור המקומית הרשות אישור ללא משאיות או/ו עבודה צוותי החלפת .7.1.11
 .פינוי סבב לכל ₪ 500: ללעי 4.11

לעיל:  5.1.2אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  .7.1.12
 לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.  ₪ 6000
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לכל  ₪ 10,000לעיל, או דיווח לא נכון:  4.12אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  .7.1.13
 הפרה.

יא קבלן האיסוף לרשות המקומית או הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוצ
 לתמיר כאמור לעיל. 

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

 מצטבר.המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן ב

 הפרות יסודיות  .8

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

, 4.6,  4.5, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1 הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .8.1.1
לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם   5.1.2 -ו 5.1.1, 4.13, 4.12, 4.11, 4.10

באופן  וזאת"( ההסכםההתקשרות שנערך מכוח המכרז )להלן לצרכי סעיף זה: "
ארכה  קבלןל ליתן, ומבלי שתידרש הרשות הרשות, ואף ללא התרעה מצד מידי

 לתיקון ההפרה. 

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

זה הרשות המקומית  8.1בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  .8.1.3
תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד 
 הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מכוח מסמכי המכרז ו/או נספח זה )ערבות

 ביצוע(. 

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל  .8.1.4
"(. המוסכם הפיצוי{ש"ח )להלן: "10,000על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של }

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

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

פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל -פי הוראות  נספח זה ו/או על-ו/או עלפי כל דין 
 .ברזכויות הרשות יהיו במצט

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

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

 עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. עסק  והינ .9.1.1
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יחסי עובד הרשות המקומית לבין ו או מי מטעמו ולא היו בינו ובין מי מעובדיואין  .9.1.2
 מעביד, כמשמעם על פי כל דין.

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

ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי  זים ובין בנזיקיןהאחריות לגביהם בין בחו
 .עבודה

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

זיקין או , בין אחריות חוזית ובין אחריות בנאו למי מעובדיו כל אחריות לגביו
אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או 

 .המקומית מהרשותלפיצויים 

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו בלבד, כי  .9.1.5
הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו 

שלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו ועל חשבונו לכל הת
כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא 
באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים 

 בדין. 

ההוצאות מסוג על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל  תהיינה יוכל פעולות .9.1.6
 .המקומית לרשות שירותים כאמור במסמכי המכרזכלשהו הכרוכות במתן 

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום  .9.1.7
שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה 

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

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

 יל. סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לע

 בחירת זוכים  .10

 יחיד קבלן בו במקרה בהליך זוכה כלל לבחור שלא, דעתה שיקול פי על, רשאית המקומית הרשות .10.1
 לצאת או/ו חדש מכרז לפרסם המקומית הרשות רשאית תהיה זה במקרה. למכרז הצעה יגיש

 והכל, למכרז הצעה הגישו לא אם אף, אחרים קבלנים עם או/ו המציע הקבלן עם להתמחרות
 .החלים על הרשות המקומית המכרזים לדיני כפוףב
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 5נספח ג' 

 
 מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות

 )"הנספח הטכני"(

 
 :כללי .1

הנספח האופרטיבי"( נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף )" 1.1
 "(.המכרזלן: ")לה לקובץ המכרז {4ג'/}המצורף כנספח 

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

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

 :וט העבודהפיר .2

 על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן: 2.1

אספקה והצבה של  כלי אצירה כתומים ייעודיים בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית פריסה אשר   .1.1.1
ימים ממועד קבלת הדרישה, כפי תועבר  45 –ולא מאוחר מ  תנוסח על ידי הרשות או מי מטעמה.

 מראש ובכתב.או מי מטעמה, ידי העירייה  לקבלן על

 ם כמפורט להלן.הכתומיתחזוקת כלל כלי האצירה   2.1.1

ם, לתחנת מיון, שעל מיקומה הכתומי כלי האצירה לכל תכולתבתדירות קבועה של פינוי   2.1.2
נכון ליום פרסום מכרז זה, קבלן האיסוף הזוכה יידרש לשנע  תורה הרשות לקבלן מעת לעת.

בתחומה  לתחנת מיון הנמצאת את פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים,
 .המוניציפלי של העיר עפולה

שילוט כלי האצירה הכתומים יבוצע בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר לקבלן ככל שיידרש,   2.1.3
 על ידי הרשות ו/או מי מטעמה. 

  :הכתומים ופינוי כלי האצירה להצבת בנוגע נוספות הוראות .3

 יםקבוע יםנפחב יהיו, הקבלן בתחומה של הרשות דיי עלאשר יסופקו ויוצבו   ,הכתומיםכלי האצירה  3.1
 הטכני במפרט המפורטות הדרישות בכל, היתר בין, יעמדוו הכתומים קוב. כלי האצירה 2.5 -ו  1.5של 

 . כמפורט להלן

 מספר כלי האצירה שייפרסו בתחומי הרשות: 3.2

תומים בנפח עשר( כלי אצירה כשישה ) 16 –( כלי אצירה, מתוכם כ ואחד)מאה חמישים  151  3.2.1
, בהתאם קוב 2.5)מאה שלושים וחמישה( כלי אצירה כתומים בנפח של  135 –ו קוב 1.5של 

 לדרישות המפרט הטכני המפורט להלן. 

הצבת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית תבוצע בהתאם לתוכנית  3.3
יסוף כי הרשות שומרת לעצמה את פריסה אשר תקבע על ידי הרשות או מי מטעמה. מובהר לקבלן הא

האצירה הכתומים הייעודיים טרם הצבתם בתחומה, בנקודת ריכוז אחת או הזכות לרכז את כלי 
)שלוש( נקודות ריכוז, ועל קבלן האיסוף לאסוף את כלי האצירה הנ"ל מכל נקודת  3יותר, ולכל היותר 

 שעות מרגע קבלת הבקשה. 72ריכוז ולהציבם בתחומי הרשות, כאמור לעיל, וכל זאת תוך 

בתדירות של אחת  מנוף בעלת זרוע באמצעות משאיתיתבצע   הכתומים תכולת כלי האצירה פינוי 3.4
יובהר כי  לחודש או בהתאם לצורך, כפוף לתוכנית פינויים סדורה אשר תוגש לקבלן על ידי הרשות.

הפרוסים בתחומה של העיר קוב  2.5 –ו  1.5לצורך פינוי תכולת כלל כלי האצירה הכתומים בנפח של 
 -עוד יובהר כי לעירייה הזכות להגדיל את היקף העבודה ב  .  סבבי פינוי מלאים 3יבוצעו, לכל היותר, 
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, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי הנדרשים וללא כל 10%
 תוספת כספית לקבלן בגין הגדלה זו.

 

 לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות 3.5
 האצירה כלי מספר את לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את

 ובתוך, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם הכול, הקטנה או הגדלה של בדרךעיר ה של בתחומה הייעודיים
רשות ה קבעה כי יובהר. ובכתב מראש האיסוף לקבלן שתעבור יכפ ההודעה קבלת ממועד ימים 60

 לא, לעיל כמפורט, האצירה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוי המקומית
 הצעתו. בכתב הזוכה הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף לקבלן המשולמת בתמורה שינוי יחול

 

 מלאה ובפעימה אחת. –שלבי פריסה  .4

 רהתמו .5

תיקבע על קוב  1.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  5.1
 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )שלושים ואחד שקלים )במילים: ₪ 31סך של 

 

 ₪תיקבע על סך של   ______________   הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,
 ם: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.)במילי

תיקבע על קוב  2.5של כלי אצירה כתום אחד בנפח דמי שימוש חודשיים התמורה המרבית בעבור  5.2
 ( לא כולל מע"מ. תשלומים חודשיים שווים 60( )ארבעים ואחד שקלים )במילים: ₪ 41סך של 

 

 ₪תיקבע על סך של   ______________   האיסוף,הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן 
 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.

 
 -ו  1.5סבב פינוי בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של עבור התמורה המרבית ב

 על סך של עת לעת, תיקבעקוב, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מ 2.5
פינוי תכולת כלל כלי האצירה – (לא כולל מע"מ))במילים: אלפיים שקלים( לסבב פינוי מלא אחד  ₪ 2,000

 . סבבי פינוי 3 -הפרוסים בתחומה של העיר יבוצע, לכל היותר, ב 
 ₪ תיקבע על סך של   ______________  הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,

 )במילים: _______________________________( )לא כולל מע"מ(.
 

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התמורה לקבלן לפי ביצוע בפועל. כלומר, במידה  5.3
ויתברר בסוף חודש קלנדרי או בסמוך לו כי בתום חודש קלנדרי מסוים לא פונתה תכולתם של כלל 

ם )בכמות הנקובה בהוראות ההסכם( ו/או  במידה ויתברר במהלך כלי האצירה הכתומים הייעודיי
חודש קלנדרי מסוים או בסמוך לו כי לא בוצע/ו באותו חודש קלנדרי מסוים סבב/י פינוי מלא/ים, 

 התמורה שתשולם לקבלן תחושב באופן יחסי לביצוע בפועל.

 

תבוצע על ידי כמפורט לעיל, , הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשותמובהר כי  5.4
 נשוא מכרז זה. ,ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיוהקבלן 

, כמפורט בנספח כלי האצירה הכתומים לשמתן שירותי האחזקה השוטפת בעבור מובהר כי  5.5
)במילים: שני  ₪ 2.5האופרטיבי של ההסכם, יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה על סך של 

)במילים: שלושה שקלים  ₪ 3.5 –קוב ו  1.5לכלי אצירה כתום אחד בנפח של  שקלים וחצי( לחודש
קוב. יובהר, למען הסר ספק, כי תמורה זו לקבלן  2.5וחצי( לחודש לכלי אצירה כתום אחד בנפח של 
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התמורה המוצעת לעיל מגלמת הינה תמורה קבועה והקבלן לא יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורה. 
רותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים, הציוד, ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן את מתן כלל השי

חודשית ההצעה המצרפית ה השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז זה
לעיל,  הינה ההצעה הטובה  5.1-5.4ורה, כמפורט בסעיפים נמוכה )הזולה( ביותר של כלל רכיבי התמה

 ביותר.

 אחד השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, בקבלן למתן רשות תבחרה 5.6
 בלבד. 

אחד או בלעיל. חרג הקבלן  יםהמקסימום המפורט יעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר 5.7
 הצעתו תיפסל. – ו, כמפורט לעילהמקסימום שנקבע ימחיריותר מ

 

 תנאי תשלום .6

 מיום הגשת החשבונית. 45+  שוטף –תנאי תשלום  6.1

יובהר כי בכל הנוגע לתשלום התמורה לקבלן תפעל העירייה גם בהתאם להוראות הרלוונטיות של חוק  6.2
 לקבלן מובהר כי התשלום)להלן: "חוק מוסר תשלומים"(. 2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה

 .  כדין מס חשבונית כנגד, התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה 6.3

המחירים ייקבעו על בסיס ערכם הנומינלי ולא תתווסף להם כל תוספת מכל סוג ומין שהם למעט  6.4
 לעיל. 6.3מע"מ כמפורט בסעיף 

הנספח  הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר 6.5
 האופרטיבי.

 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.   6סעיף האמור ב 6.6
 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .7

על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( שייגרם לצד  חבותו' לכיסוי ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר 7.1
כדי ועקב תוך  מעובדיו למי כלשהי מקצוע חלתשלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ

המתחייב על פי  בבעלותו יםלרכב חובה וביטוח, זה הסכם נשוא השירותים במתן, היתר בין, ועבודת
 דין.  

 או וסוג מין מכל דין פי על אחראי הוא להם נזקים בגיןהאחר   הצד את  לשפות בזה מתחייבצד   כל 7.2
 או/ו מחדל או/ו מעשה גיןב שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום, דרישה או תביעה

 הגשת בדבר התראה האחר לצד ניתן צד שכל ובלבד, מטעמו מיו/או על ידי   ידו על שיבוצעו רשלנות
/או ו הסדרה הדרוש את להסדיר/או ו הטענות מפני להתגונן האפשרות לו וניתנה,  נגדו התביעה
 (.לנסיבות)בהתאם  הנזק את להקטין

עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או  חבותובביטוח צד ג' לכיסוי  להחזיקיב מתחי הקבלןהתקשרות זו,  לצורך 7.3
למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות  ₪ 2,000,000לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 

 ועקב כדי תוך ירעובגין נזק גופני או מחלה  אשר א ועפ"י דין כלפי עובדי חבותומעבידים לכיסוי 
 וביטוחלתקופת ביטוח  ₪ 20,000,000 -לתובע ולפחות ₪ 5,000,000לפחות  בגבול אחריות של עבודתו

הקבלן , על דרשייוהמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל ש בבעלותו אשר רכב לכלי חובה
)למעט ביטוחי רכב( וכל זאת הרשות המקומית  דרישת"פ ע אלו ביטוחים כוללה ביטוח אישור להציג

 הדרישה.יום מקבלת  14תוך 

 
 

 קוב 2.5 -ו  1.5 כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של -מפרט טכני  .8
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 :כללי 8.1

הספק יהיה אחראי למתקני האצירה והתאמתם לכל דרישה של הרשות המזמינה כאמור  8.1.1
 בחוזה ההתקשרות במכרז.

 1.5 מפרט זה רלוונטי חלה לכלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות בנפח של  8.1.2
 קוב אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף. 2.5 -ו 

 המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים אלו. 8.1.3

 תנאי שימוש: 8.2

המתקנים בפסקה זה מיועדים לאצירת פסולת  אריזות, הנוצרת מכל תחומי הפעילות  8.2.1
 ינוי ברשות.המתקיימים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ופריקתם לאמצעי פ

הספק יהיה אחראי לאספקת המתקנים, התאמתם לשימוש הרשות המזמינה וכל דרישה  8.2.2
 רלוונטית אחרת של הרשות המזמינה כאמור במסמכי המכרז.

הספק יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות החוזה ובכל דרישה רלוונטית על פי חוק  8.2.3
 העדכנית ליום המסירה של המתקנים.

אי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים על כל הספק יהיה אחר 8.2.4
 מרכיביהם.

המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל  8.2.5
 מכני, או אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:

 .0-יוס מעל למעלות צלס 45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  8.2.6

 חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'. 8.2.7

מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות תנאי  8.2.8
 השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכת הפינוי שבשימוש הרשות המזמינה.

רים בתהליך התסיסה של האשפה ויבטיחו כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצ 8.2.9
 אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.

 הגדרת חומרים: 8.3

מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת/ חומר פלסטי/ חומר מרוכב על פי  8.3.1
 הקריטריונים הבאים:

 :חומר פלסטי או חומר מרוכב 8.3.1.1

או חומר  (Thermo Plastic Composite)חומר טרמופלסטי  8.3.1.1.1
 תאים לאגירת אשפה.מרוכב אחר המ

 .EN 13071-2בתקן  6.4עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף  8.3.1.1.2

 :מתכת 8.3.1.2

או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים  ST37פלדה  8.3.1.2.1
לדרישות החוזק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים 

 אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות.

 צורה, מבנה ומידות: 8.4

 לעיל. 2פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  המתקן יבנה מחומר 8.4.1

 X 35פתחים מלבניים לזריקת האריזות, בגודל  2בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו  8.4.2
ס"מ כל אחד, עם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר לדופן עם ניטים או  20

 ברגים. 
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 המתקן יהיה ללא גלגלים. 8.4.3

 .RFIDרכיב  למיכל תהיה אופציה להתקנת 8.4.4

 סימונים ומדבקות: 8.5

המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים הבאים:  8.5.1
ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור  10שם היצרן בגודל עד 

ת הבאות ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם עם הרשות המזמינה, באחת מהשיטו
)על פי בחירת הספק(: הטבעה, הדפס משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה 

 ביציקה.

הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן הצד  8.5.2
 של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

 Monomeric Whiteשקופה  P.V.Cעל חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת  8.5.3

Gloss  צבעים )בנוסח, ואותיות  5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5% -מיקרון )+/ 100בעובי
 בהתאם לקביעת חברת תמיר(. 

ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי המדבקה  50x58אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה   8.5.4
ת המדבקות, כי המדבקות תואמות את צרכי ולכן על הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבק

 הרשות. הקבלן לא יספק מדבקות ו/או ידביק מדבקות ללא אישור זה, כאמור. 

על גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב ייחודי של הרשות )"פסולת אריזות בלבד"( ללא  8.5.5
 תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.

 הרמה ופריקה: 8.6

קן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את פסולת ריקון המת 8.6.1
 האריזות ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.

תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברה במתקן. פתיחת  8.6.2
ומו, תהיה קלה המתקן לצורך ריקונו וסגירתו  לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למק

 ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה.

התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת כמפורט  8.6.3
 לעיל וימוקם כך שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי. 3בסעיף 

סולת אלא לתוך אזור הריקון המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפ 8.6.4
 המתוכנן.

 יחידת קצה להרמת המתקן )לבחירה על ידי הרשות המזמינה(: 8.6.5

הספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס ותבטיח  8.6.5.1
 מפני השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה.

 ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה. 8.6.5.2

 וב המתקן באופן מבוקר.יחידת הקצה תאפשר סיב 8.6.5.3
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 פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל. 8.6.6

 חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם. 8.6.7

 הגנה נגד קורוזיה וצביעה: 8.7

 צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן. 8.7.1

 8UV -או פנטון בגוון מקביל ועמיד ב Bright Red Orange 2008הצבע העליון יהיה בגוון ראל  8.7.2
 לפחות.

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת: 8.7.3

 כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה  8.7.3.1

 ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה. 8.7.3.2

כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו בשתי  8.7.3.3
כבות יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקודות ש

 ריתוך.

 בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות: 8.7.4

 הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע. 8.7.4.1

 הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה. 8.7.4.2

 70וס של חספוס פני השטח על יד התזה )ריסוס חול, בזלת וכו( לעומק חספ 8.7.4.3
 מיקרון לפחות.

שכבת הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ, על ריתוכים, זוויות  8.7.4.4
 מיקרון יבש לפחות. 50ושפות הקונסטרוקציה בעובי 

שימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על פי  8.7.4.5
 מפרט יצרן הצבע.

 . UV-הרשות המזמינה לעמידות ב הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת 8.7.4.6

על פי דרישת הרשות המזמינה וללא תוספת תשלום ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים.  8.7.5
 בצביעת שטח מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.

במידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו במסגרת  8.7.6
לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי  מכרז זה,

 .השכבות ושיפור איכות הצביעה

 

 טולרנס מידות: 8.8

 .5% -בכל מידות האורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטיה של +/ 8.8.1
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 .10% -בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטיה של +/ 8.8.2

 משקל העמסה: 8.9

אמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם בטחון של המתקנים ו 8.9.1
250%. 

 גימור: 8.10

שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי לאפשר פריקת תכולת המתקן באופן מוחלט  8.10.1
 וללא הפרעה.

 כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה. 8.10.2

שויים מתכת יהיו רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים וללא כל הריתוכים במתקנים ע 8.10.3
 פינות חדות.

 אחריות ותחזוקה: 8.11

הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בבלאי ייצור ובבלאי שימוש, אך  8.11.1
לא רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי הגלגלים, פגם במניפה )ככל 

 בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור וכד'. שישנה(, בקעים 

הינה לתקופה של שנתיים   )קרי: בלאי שמקורו בפגם ייצור( ייצורפגם באחריות הקבלן ל 8.11.2
ממועד הצבת כלי האצירה בפועל ותחולתה הינה על כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא 

כל משך רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת. אחריות הקבלן לבלאי שימוש הינה ל
 לעיל. 4תקופת ההתקשרות ותחולתה הינה בהתאם למפורט בסעיף 

ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן, לאורך כל תקופת  8.11.3
לעיל, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה  8.11.2ההתחייבות, כמפורט בסעיף 

ות אספקה, הובלה, שינוע, הצבה או כל אחר וכל זאת ללא תוספת עלות, לרבות עלוי-חדש
 עלות תפעולית אחרת. 

( 3על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך שלושה )
 ₪ 1,000ימים מרגע קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן קנס של 

 בגין כל יום איחור.

 


