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 עיריית דימונה
 

   14/2022 מס' פומבי מכרז

למתן להתקשרות בהסכם מסגרת 
ה הובלאיסוף, פינוי, שירותי 
ופסולת  פסולת בניין והטמנת

)כולל הקצאה של כלי אצירה  יבשה
עיר של ה בשטח השיפוטייעודיים( 

   דימונה
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 14/2022 'מכרז פומבי מס

פסולת בניין  פינוי, הובלה והטמנתלמתן שירותי איסוף, להתקשרות בהסכם מסגרת 
 דימונהעיר של ה )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

לנוכח העדרה של מטמנה לפסולת יבשה בתחומה של דימונה ועל מנת למנוע השלכת פסולת יבשה  .1

יריית או פסולת בניין בשטחים פתוחים ומתוך כוונה להביא למחזורה של  פסולת הבניין  החליטה ע

 דימונה לפרסם מכרז זה.

למתן שירותי איסוף, פינוי, מזמינה בזאת הצעות מחיר  "(העירייה)להלן: " עיריית דימונהלפיכך  .2

עיר של ה פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוטוהטמנת  ההובל

 דימונה.

 :להלן)רז, מסמכיו ונספחיו במסמכי המכרז הכוללים את תנאי המכ ללא תשלום ניתן לעיין .3

אצל  העירייהאו במשרדי באתר האינטרנט של העירייה  העירייה, באמצעות אתר ("מסמכי המכרז"

  אילוז מנהלת אגף איכות הסביבה וקיימות .לוי לה ש

בגזברות העירייה קומה שניה בניין העירייה  24.2.2022 החל מיוםאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .4

 אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. ₪ 1,000תמורת סך של 

אגף איכות הסביבה וקיימות לגב' שולה אילוז מנהלת נוספים ולבירורים ניתן גם לפנות לפרטים  .5

  . 086563260טלפון:ל

למסמכי המכרז, על סך של  7נספח א'על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כ .6

תהא רשאית לדרוש הארכת  העירייה .)כולל( 1.5.2022הערבות תהא בתוקף עד ליום ₪,  25,000

 תוקף הערבות הבנקאית. 

תיאור העבודות והשירותים הנדרשים מפורט בהסכם ובנספחים הטכניים הנכללים במסמכי  .7

 המכרז. 

 בלבד. לא יתקבלו הצעות שישלחו בדואר או בכל דרך אחרת.על ידי מסירה ידנית ההגשה תבוצע  .8

המכרזים בתיבת  להגישמסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש את ההצעות, יחד עם כל 

שדרות אריאל שרון דימונה במשרדה של גב' יפה עזריה קומה ג בניין : בכתובת העירייהבמשרדי 

יש להגיש  המכילה את מסמכי המכרז את המעטפה. 00:12בשעה  10.3.2022 ליוםעד  העירייה

לא תתקבלנה הצעות  ".14/2022 'מכרז פומבי מס" את הכותרתה ועליה לציין אטומבמעטפה 

 .בדרך אחרת

אילוז לוי לגב' שולה , ניתן לפנות לבקשת הבהרות בנוגע למכרז ספק בנוגע לקבלת הצעתכם או בכל  .9

למען .  shulailuz@dimona.muni.il : למייל בשעות העבודה(. מנהלת אגף הגנת הסביבה וקיימות 

שלא נקלטו בתיבת המייל  שאלות או בקשות הבהרה לא תהיה אחראית ל העירייההסר ספק, 

 הייעודית. 

 .הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תפסל ולא תובא לדיון .10

למכרז הם  מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס .11

כמפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור 

 .במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז

 בברכה 

 בנימין ביטון

  .ראש העירייה       

        

mailto:shulailuz@dimona.muni.il
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 לוח זמנים לעריכת המכרז:

 

 24.2.2022מיום   פת רכישת מסמכי המכרז:תקו 

 :12:00שעה:  8.3.2022 עד ליום   מועד הגשת שאלות הבהרה 

  12:00 :בשעה 10.3.2022עד ליום   הגשת הצעות: אחרון למועד 

 :12:30בשעה :  10.3.2022ביום   מועד לפתיחת תיבת המכרז 

  :כולל( 1.5.2022' העד ליום   תוקף ערבות ההשתתפות( 

  תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה  החוזה על ידי הזוכה:חתימת 

 

 

 

לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  תרשאי נההמזמי

 נהההצעות, הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ו/או נרשם על ידי נציג המזמי

 י להגיש הצעתו בהתאם להוראות המכרז.כמציע הזכא
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 מסמכי המכרז

 

  הוראות למשתתפים במכרז –מסמך א' 

 הצעת המציע – 1נספח א'

 ניסיון המציע בדבר  תצהיר – 2נספח א'

 מחזור כספי של המציע לענייןואישור רו"ח  תצהיר – 3נספח א'

 ו/או עובד הצהרה על היעדר קירבה לחבר מועצה – 4נספח א'

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים  – 5נספח א'

 חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי( – 6נספח א'

  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – 7נספח א'

  הסכם –מסמך ב' 

  נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע – 1'בנספח 

 נספח ביטוח -  2נספח ב'

 א. אישור ביטוח2נספח ב'

 תכנית עבודה יומית – 3ספח ב'נ

 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים – 4נספח ב'

 הצהרת בטיחות – 5נספח ב'
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  מסמך א'

  הוראות למשתתפים במכרז
 

  המכרז מטרת .1

הובלת למתן שירותי איסוף, פינוי, מזמינה בזאת הצעות  ,"(העירייה)להלן: "  דימונהעיריית  .1.1

 דימונהעיר של ה )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוטפסולת בניין והטמנת 

  , הכל כמפורט במסמכי המכרז."(העבודות" ו/או "השירותים" :להלן)

 

כחוק, תוך עידוד פעילות מחזור, באתר מוסדר מבקשת לעודד פינוי פסולת בניין והטמנתה  העירייה .1.2

ככל  תסייע העירייהפועלים בעיר.  וקבלנים אשר ושביםת –ומתן שירות מיטבי ללקוחות 

 שביכולתה בהעברת הפניות של בעלי עניין לזכיין אשר ייבחר לפעול במכרז זה.

  

  המכרז יכללו:מושא השירותים  .1.3

 הצבת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת .1.3.1

במקומות עליהן תורה העירייה כלי אצירה ייעודיים הקבלן ציב יעל פי פניית העירייה  .1.3.1.1

 .וכן באלות קוב 18ו/או  16, 8 ,6 בנפחים של  לת בניין מסוג מכולות פתוחותלאיסוף פסו

 .העירייהבכפוף לאישור מראש ובכתב של , נוספים גדליםגם  לשלבהקבלן יהיה רשאי 

תוצב  , אשרקוב 8הצבת מכולה חינמית לרווחת הציבור בגודל כמו כן יידרש הקבלן ב .1.3.1.2

פסולת קטנה אשר התושב משנע עצמאית, פתרון ל מכולה זו תיתן .במחסני העירייה

 .ולפנותה ועל הקבלן לבצע זאת כאשר תתמלא המכולה תתקבל דרישה להחליפה

 פעילות זו.מכולה זו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין 

מובהר כי כלל פעילות הקבלן בשטחה המוניציפלי של העירייה תבוצע באמצעות ודרך  .1.3.1.3

כיוצ"ב( מבקש שירות )בונה או קבלן וכל להפנות כל גורם  . על הקבלן יהיההעירייה

וה הדבר יהוהקבלן לא יפעל כאמור לעיל בכל מקרה בו  לעירייה.ישירות  ,הפונה אליו

תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות וכן לדרוש  העירייההפרה מהותית של הסכם זה ו

שווה למחצית כי התמורה בגין הפעילות האסורה כאמור אותה קיבל הקבלן תהיה 

והיתרה תועבר  העירייההתמורה לה היה זכאי לו העבודה הייתה מועברת דרך 

 כפיצוי מוסכם.  לעירייה

 

מתחייבת לגבי כמות פסולת הבניין מאידך הקבלן מתחייב לפנות כל כמות פסולת  העירייה אינה .1.4

 שתהיה.

מצעותן והמשאיות בא בתחום שיפוטה של העירייה ע"י הקבלן ות שיוצבו כל מכול .1.4.1.1

יפנה הקבלן את המכולות  יסומנו  בשבב אלקטרוני כתנאי לכניסת ההסכם לתוקף  כך 

שהעירייה תוכל לעקוב אחר הצבת המכולות ופינויים. בנוסף לסימון המכולות 

והמשאיות בשבב אלקטרוני  העירייה תהא רשאית לדרוש כי על המכולות שיוזמנו 

אשר יהיו בהתאם לצרכיה  אפייניםומ העירייהבכיתוב עליו תורה  יתלה שלט 
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ימים מיום הודעת הזכיה יתקין הזוכה את השבבים כאמור בתאום עם  7בתוך  .התפעוליים

 העירייה.

על הקבלן תהא החובה בהצבתם של כלי האצירה בתוך פרק זמן שלא יעלה על עשרים  .1.4.1.2

 או מי מטעמם/או המנהל מטעמה ו/ו העירייהשעות מרגע דרישתה של ( 24) וארבע

 .לביצוע הצבתם כאמור

 אשר יוצבו על ידו בתום פרק זמן עליו תורה האצירה יעל הקבלן תהא החובה בפינוי כל .1.4.1.3

 .שעות( 24) ובכל מקרה לא יאוחר מתוך עשרים וארבע העירייה

 

 פינוי וטיפול בפסולת ,איסוף .1.4.2

במסגרתן של העבודות יפעל הקבלן לטיפול בכל פסולת המצויה באתרים עליהם תורה  .1.4.2.1

יידרש הקבלן להציב כלי אצירה ייעודיים  ,במסגרת עבודות הטיפול בפסולת .רייההעי

או לאתר טיפול /איסוף ופינוי הפסולת ושינועה לאתר הטמנה ו ,לאיסוף הפסולת

י קבלן המורשה לטיפול באסבסט המחזיק ברישיון תקף מאת "ע אסבסט)בפסולת 

 הסביבה ועל פי כל דין(. המשרד להגנת

על הקבלן יהא לספק כלי  ,יכי פינוי הפסולת מכלי האצירה הייעודייםלשם ביצוע הל .1.4.2.2

כולן תקינות ושמישות  ,או מגבה נוע/ובכלל זה רכינה מנוף ו ,רכב מתאימים לפינויים

 ,שיוצבו אשר תואמות לצרכי הפינוי של כלי האצירה 2016,משנת משנתון שלא יפחת 

 .הכל ללא כל תמורה נוספת מלבד הצעת המחיר מטעמו

 

 שינוע פסולת לאתרים מורשים לטיפול בפסולת .1.4.3

 הקבלן ישנע ויוביל על חשבונו פסולת מכלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אשר יוצבו .1.4.3.1

 .העירייהעל ידי הקבלן ועל חשבונו בשטח שיפוט העירייה ובנקודות עליהן תורה 

שרד לאתר מורשה מטעם המ מחזורה /לצורך הטמנתההקבלן ישנע ויוביל הפסולת  .1.4.3.2

בכניסה לאתר  .של פסולת מהסוגים האמורים להגנת הסביבה לקליטת והטמנה

הנתונים  ,לכל הפחות ,יוחתמו תעודות שקילה בהן יפורטו ההטמנה מחויב הקבלן כי

 ,תאריך ושעת הכניסה לאתר ההטמנה ,שקילת הפסולת המפונה ,סוג הפסולת :הבאים

 .הינה על חשבון הקבלן עלות השינוע .ומקום פינוי הפסולת מספר המשאית

לאתר פסולת הקבלן יישא בכל עלויות אגרות ההטמנה של הפסולת שתפונה על ידו  .1.4.3.3

 (.כהגדרתו בהסכם)כל אתר פסולת חלופי  מורשה 

בכל  הקבלן יישאככול שהקבלן יפנה תחילה את הפסולת לתחנת מעבר לצורך מיונה  .1.4.3.4

תחנת מתפונה על ידו  אשר ,היטלי ההטמנה של הפסולתשל תחנת המעבר ועלויות ה

בכפוף להצגת קבלות וחשבונית על  ,אל כל אתר פסולת חלופי אולאתרי פסולת מעבר 

הוא  "סכום היטל ההטמנה" ,לעניין מכרז זה .ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה

ובתוספת לתיקון  -1984ד"התשמ ,לחוק שמירת הניקיון 9 'הסכום הקבוע בתיקון מס

 .ולכל תיקון שיבוא במקומו או בנוסף לו פרסום המכרז נכון למועד

העירייה רשאית לאפשר  לקבלן לעשות שימוש  בתחנת המעבר שברשותה לצורך איסוף  .1.4.3.5

הפסולת מרחבי העיר , מיונה ומחזורה לפני הובלתה להטמנה. ככול שתתיר העירייה לקבלן 

 לעשות שימוש בתחנת המעבר יחתמו הצדדים על הסכם בו יקבעו תנאי ההיתר. 
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 ומעקב ניטור .1.4.4

  כמפורט להלן:על חשבונו  התקנת טכנולוגיות ניטורביהיה חייב  קבלןה

 מעקב אחרי מכולות שבבים לצורך  .1.4.4.1

 מעקב אחרי משאיות שבבים לצורך  .1.4.4.2

 .חיבור למשקל .1.4.4.3

 

 

 סיום העבודות .1.4.5

 או מי מטעמם לבצע איסופם/או המנהל ו/ו העירייהי "בסיום העבודות תועבר פנייה ע .1.4.5.1

הקביעה כי העבודות  .האצירה אשר הוצבו על ידי הקבלן כמפורט לעיל ושינועם של כלי

ועד אשר לא ניתן אישור  ,העירייההסתיימו תהיה אך ורק בהתאם לשיקול דעתה של 

לעניין כל אחד מהאתרים בהם הוצבו כלי האצירה )בכתב כי  העבודות הסתיימו 

לתמורה בגין הצבתם של  הרי שהקבלן לא סיים את עבודתו ולא יהא זכאי (,הייעודיים

על הקבלן לבצע איסוף כלי  .והטמנתה טיפול שינוע הפסול ,כלי האצירה והליכי האיסוף

 או המנהל/ו העירייהדרישתה של משעת  (24) האצירה לא יאוחר מעשרים וארבע שעות

 .הפינוי והשינוע לאתר לטיפול בפסולת ,או מי מטעם לבצע הליכי האיסוף /ו

יומי מסודר במסגרתו יועלו דיגיטלי  דות ינהל הקבלן יומן עבודהלצורך ביצוע העבו .1.4.5.2

היקף הימים להם סופקו כלי  ,נקודות הצבת כלי האצירה היעודים - הנתונים הבאים

כמות הפסולת  ,סוג וכמות הפסולת שהועברה לאתרי הטמנה ,האצירה וכמותם

אחוזי  (,חוזראו לשימוש /אתרים למחזור פסולת ו)שהועברה לאתרי טיפול בפסולת 

לאתרי סילוק  (אסבסט ומרכיביו) כמות הפסולת הרעילה שפונתה מהאתר ,מחזור

 .העירייההיומן יועבר למנהל או המפקח מטעם  .רלוונטי וכן כל מידע נוסף ,מורשים

 

 כלי רכב .1.4.6

 טון בעלות קיבולת מינימאלית 14.99משאית מנוף לפינוי פסולת במשקל של  (1)אחת  .1.4.6.1

 .ואילך 2016נת ייצורה החל משנת אשר ש ,ב"קו 24של 

 .ואילך 2016משאית מגבה נוע אשר שנת יצורה החל משנת  (1)אחת  .1.4.6.2

 .בכל מקרה בכל מועד בעת ביצוע ההתקשרות כלל הרכב יעמדו בכלל דרישות הדין .1.4.6.3

 

 אופן ביצוע העבודות .1.4.7

 בהתאם לצרכיה ,ימים בשבוע (6)העבודות כמפורט במכרז זה תתבצענה שישה  .1.4.7.1

 ,16:00י משלוח תוכנית עבודה יומית לא יאוחר מהשעה "ע ,העירייההמשתנים של 

 .העירייהוהכל בהתאם לצרכיה המשתנים של  ,לביצוע ביום העוקב

 16:00. – 06:00העבודות תתבצענה בטווח השעות  .1.4.7.2

 העירייהמוקד שירות לקוחות לקבלת שיחות והזמנת מכולות דרך  תפעיל עירייה ה .1.4.7.3

 .  16:30 - 08:00עות ימים בשבוע בין הש 5לפחות 

 או/ואין באמור לעיל בכדי להפחית ו ,הקבלן יבצע את כל אשר מפורט בחוזה ,כמו כן .1.4.7.4

 .לצמצם את התחייבויותיו בעניין
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)שבבים( ויורה מכשירי ניתור הקבלן יהיה חייב להתקין על כלי האצירה ועל המשאיות  .1.4.7.5

כה יבצע זאת על חשבונו . הזולחברת השבבים לעדכן און ליין את העירייה על מיקומם 

 ללא כל תמורה נוספת.

 או/או הרישיונות ו/הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים ו ,למען הסר ספק .1.4.7.6

 ההיתרים  הנדרשים  לצורך  מתן  השירותים  לרבות מאת הגורמים המוסמכים

 ,ילרבות הוצאות רישו ,ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכךכגון רישיון עסק  העירוניים 

 .על חשבונו הבלעדי ,או עירוניים/אגרות ממשלתיים ו או/כל היטלים ו

 בגין הצבתהקבלן יוסיף וישלם לעירייה את מלוא האגרות  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל .1.4.7.7

 או/כל תוספת ו ,לדימונהאו מתן השירותים כמתחייב מחוקי העזר /ו כלי האצירה

 או אגרות לכל רשות/או היטלים ו/ים וסיוכל מ ,כאמור או תיקון לחוקי העזר/עדכון ו

 כמו כן הזוכה יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות .מוסמכת אחרת על פי כל דין

 .השירותים על ידו במתן 

 אך ורק באמצעות ,כל פעולות הזוכה בקשר עם מכרז זה ייעשו בהתאם להוראות כל דין .1.4.7.8

כן . כאמור ולשם ביצוען הסמכה /ככל שנדרשת הרשאה  ,מי שמורשה ומוסמך לביצוען

כל . יפעל הזוכה בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים לרבות העירוניים והממשלתיים

 .מיומן ומוסמך ,פעולות הזוכה יבוצעו באמצעות כוח אדם מורשה

מודגש בזה מפורשות כי כל פעולות הזוכה כאמור בהוראות מכרז  ,מבלי למעט מהאמור לעיל .1.4.8

שינוע  ,איסוף הפסולת ,הטיפול ופינוי הפסולת ,הצבת כלי האצירה לרבות אך לא רק במהלך ,זה

תבוצענה על ידו תוך שימת דגש על ביצוען תוך שמירה על איכות הסביבה  ,ב"והעברתה וכיו

 ,כך למשל .אשר תינתנה לו בעניין זה וללא כל תמורה נוספת  העירייהובהתאם להוראות 

 ,אצירה על הקבלן הזוכה לדאוג לכיסוי כלי האצירהבמהלך פינוי הפסולת באמצעות פינוי כלי ה

הזוכה  על הקבלן ,פינוי ושינוע הפסולת ייעשו בשעות העבודה הרגילות ללא גרימת מטרדי רעש

 .ב"יהיה להימנע ממטרדי ריח בלתי סבירים וכיו

 

הזוכה יהיה אחראי לבצע את כל העבודות, ולקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לשם  .1.5

  .ום התחייבויותיו במסגרת מכרז זהקי

 

 ימים מקבלת צו התחלת העבודה. 7מועד התחלת ביצוע השירותים יהיה תוך  .1.6

  

יונפק  ,לצורך קבלת היתר ,הנדרשים בהסכם התקשרותו/או קבלנים  לתושבים, הצורך במידת .1.7

ת ובו כמות הפסול קבלן בניה/עליו חתום הקבלן והתושבעם מטמנה מורשת, הסכם התקשרות 

 פי ועל המכולות פינוי לאחר יונפק הטמנה  אישור ,מקרה בכל .העירמהנדס קביעת שתפונה על פי 

 .בפועל שפונתה הכמות

 

בחודש העוקב, יועבר דוח מסכם חודשי הכולל את היקפי הפעילות  5 בכל סוף חודש ועד ל -דיווח .1.8

וכל מידע  אחוזי מחזורסוגי מכולות, לקוחות, תאריך, סך משקל שפונה , סך משקל שהוטמן,  –

 העירייהנדרש בהקשר זה שיתבקש ע"י 
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  תקופת ההתקשרות .2

למסמכי המכרז  מסמך ב' על ההסכם העירייהחודשים מיום חתימת  12תקופת ההתקשרות הינה  .2.1

 .("הראשונה "תקופת ההתקשרות, "ההסכם": להלן)

  

מעת לעת לתקופות נוספות שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  ורק לעירייה  לעירייה .2.2

"(.סך תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות תקופת הארכהחודשים כל אחת )להלן: " 12בנות עד 

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 36הארכה לא יעלו על 

 

לא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייהלעיל, תהיה  2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2.3

להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות במהלך תקופת או  .כרז זה כלללהתקשר בהסכם לפי מ

יום מראש, ולספק לא תהיינה כל תביעות כספיות  30בהודעה בכתב שתישלח לספק ההתקשרות, 

שסופקו עד למועד והציוד ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך, למעט תשלום בעבור השירותים 

  הפסקת ההתקשרות.

 

 

 תנאי סף .3

 : ף במכרז זה מי שהצעתו עומדת בכל התנאים המפורטים להלןזכאים להשתת .3.1

 ניסיון: .3.1.1

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  6רצף, לפחות, במהלך בשנים  3של למציע ניסיון  .3.1.1.1

₪  400,000איסוף ופינוי פסולת יבשה בהיקף שנתי של ירותי טיפול, שבמתן , הצעות

 בכל שנה, לפחות

נספח י זה, ימלא את טבלת הניסיון המצורפת בלצורך הוכחה כי המציע עומד בתנא

חשבונות סופיים מאושרים ו/או אישורי ביצוע חתומים מאת הלקוחות ויצרף  2'א

 . עבורם בוצעו השירותים

 

 איתנות פיננסית: .3.1.2

, הנובע מפעילותו 2020 -ו 2019 , 2018המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים   .3.1.2.1

 לא כולל מע"מ לפחות.₪  400,000בתחום הטיפול בפסולת, עמד על 

  תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים הינוככל שהמציע  .3.1.2.2

כ"עסק חי"  הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים 2020 -ו 2019

 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 

 תנאים כלליים: .3.1.3

ת אחת בלבד, תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה המציע הינו אישיות משפטי .3.1.3.1

 .כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי המציע  .3.1.3.2

 קיד השומה.פמס במקור מטעם 

 .1976-על כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובהמציע  .3.1.3.3
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"איסופה,  -ב 5.1"מים ופסולת", תת קבוצה  – 5ציע בעל רישיון עסק תקף, קבוצה המ .3.1.3.4

 .2013-הובלתה", בהתאם להוראות צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 1977 –המציע בעל רישיון מוביל בתוקף כנדרש על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  .3.1.3.5

 ותקנותיו.

   מציע רכש את מסמכי המכרז.ה .3.1.3.6

 .מציע צירף להצעתו את ערבות המכרזה .3.1.3.7

ימים מיום הודעת  7בתוך יתקנו,  מציע שיזכה במכרז במשאיות ובכלי האצירה של ה .3.1.3.8

שבבים לצורך מעקב אחר הפסולת לשם מניעה השלכתה בשטחים העירייה על זכייתו 

 פתוחים או באתרים שאינם מורשים

  תף.למען הסר ספק, לא תוגש הצעה על ידי מספר מציעים במשו .3.2

 הבהרות ושינויים .4

רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  העירייה .4.1

לשלוח לרשימת המשתתפים במכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות 

ובין בתשובה נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה 

 לשאלות המשתתפים.

 
התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר -סתירות, שגיאות ו/או אי במכרזאם ימצא המציע  .4.2

בדוא"ל עליו להודיע על כך  או אם ירצה הבהרות  למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו,

 li.inushulailuz@dimona.m    12:00שעה  8.3.2022 מיום לא יאוחר. 

 
המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך בפנייתו יציין  .4.3

ומספר הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין 

 המכרז ושאלות לעניין החוזה:

 שאלה סעיף מכרז/חוזה # 

1.     

2.     

 

( פתוח Wordתהיה רשאית לדרוש מהמשתתף להעביר את שאלות ההבהרה במסמך וורד ) העירייה

 לעריכה, באמצעות הדוא"ל המצוין לעיל.

 
 תמציתן או/ו שנשאלו השאלות בצירוף המכרז מסמכי את שרכשו המציעים לכל תישלחנה תשובות .4.4

ככל שלא ישלחו תשובות  .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו והןהפונה(  זהות בדבר פירוט ללא)

כאמור למי מהמציעים ו/או ככל שישלחו במועד מאוחר ובסמוך למועד הגשת ההצעות לא יהיו 

 . למציעים כל טענות בקשר לכך

 
תשובות ו/או הבהרות  העירייהאתר מובהר כי ככל שיפורסמו באופן פומבי לרבות באמצעות  .4.5

גם ככל שלא נשלחו אליהם ובאחריות המציעים לבדוק  כאמור הרי שהן תחייבנה את המציעים

 .ולהתעדכן באופן שוטף בפרסומים כאמור

mailto:shulailuz@dimona.munu.ul
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לא התייחסה  העירייהלהתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת ש העירייהאת אין באמור לעיל כדי לחייב  .4.6

 השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. /לפניה ייחשב הדבר כדחיית בקשת המשתתף

 
אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו  העירייהובהר בזאת כי למען הסר ספק, מ .4.7

"( הבהרותלמשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .העירייהיחייבו את 

ת. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרו

 יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 
גיאה ו/או , לא תישמע מצד מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שלעיללאחר חלוף המועד האמור  .4.8

 התאמה במסמכי המכרז.-אי

 
 קיוםוסח אישור יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנ לעירייה כי מובהר בזאת .4.9

. מובהר כי העירייהיועץ הביטוח של  על ידיבכפוף לאישור שינויים אלה  ,(א2'נספח בביטוחים )

ובמקרה כזה  שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, לעירייה

תנאי כנדרש ב העירייההמצאתו חתום לידי -ואי במסמכי המכרז,הזוכה מחויב לנוסח המדויק 

 .העירייההחוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי 

 

  הצהרות המציע .5
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם  .5.1

המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות 

 במכרז ובהסכם.

  

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  .5.2

 ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

  

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי  .5.3

קה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע רשאית לראות בכל שינוי, מחי העירייההמכרז. 

  מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 

  צירוף מסמכים .6

 את המסמכים המפורטים להלן: גם כל מציע יצרף להצעתו בנוסף, 

אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות  .6.1

 . 1976 -תשל"ו (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .המציע שם על השומה פקיד מטעם במקור הכנסה מס ניכוי על בתוקף אישור .6.2

 רישיון עסק בתוקף. .6.3

 רישיון מוביל בתוקף. .6.4

 .1בנספח א'הצעת המציע בנוסח המצורף  .6.5

  .2ספח א'בנבנוסח המצורף  בתנאי הסףמסמכים המעידים על ניסיונו של המציע כנדרש  .6.6

באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח  .6.7

  לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
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 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע בלבד.  .6.8

  .4בנספח א'נוסח המפורט ב עובדהצהרה על היעדר קירבה לחבר מועצה ו/או  .6.9

 .5'נספח אבתצהיר לפי חוק גופים ציבוריים בנוסח המפורט  .6.10

 .7'א נספחבערבות השתתפות בנוסח המצורף  .6.11

 .3נספח א' בנוסח המצורף ב מחזור כספי של המציע לענייןואישור רו"ח  תצהיר .6.12

 .עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע מטעםאישור מעודכן  .6.13

 חתומים לרבות מסמכי הבהרות ככל שפורסמו.כלל מסמכי המכרז  .6.14

 

  הצעת המציע .7

בגזברות העירייה בשעות העבודה של העירייה  24.2.2022 םוהחל מיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .7.1

על המציע לצרף  אשר לא יוחזר מכל סיבה שהיא. ,₪ 1,000תמורת סך של )ביום ב אין קבלת קהל( 

 ל. להצעתו קבלה על שמו בגין התשלום הנ"

למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי על המציע  .7.2

המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. המציע יסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של 

 . מסמכי המכרז וכל תיקון או מחיקה שבכל דף

בהצעה יציין  .דו וחותמת התאגידבחתימת י ידי המציע-תיחתם על ( 1נספח א')המחיר  ההצעה .7.3

לא תותר הנחה שלילית )תוספת(.  .אחוז ההנחה האחיד ביחס לכל פרט בכתב הכמויותאת המציע 

יש לרשום אחוז הנחה במספרים שלמים בלבד, העירייה תתעלם בכל מספר שירשם לאחר הנקודה 

 העשרונית.

מחיר לרשום בעט "הצעת  עליה יש על המציע להכניס את הצעת המחיר שלו למעטפה נפרדת .7.4

יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י , ולהכניסה למעטפה גדולה יותר   המציע"

להגיש לתיבת יש  )הצעת המחיר ויתר מסכי המכרז יקראו הצעת המציע או ההצעה( המציע,

 10.3.2022 ליוםעד קומה ג במשרדה של גב' יפה עזריה  העירייההמכרזים הממוקמת במשרדי 

 'מכרז פומבי מס"הכותרת את המעטפה יש להגיש אטומה ועליה לציין את . 00:12עה בש

 . לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת ".14/2022

  אין לרשום כל הערה או הסתייגות בגוף מסמכי המכרז. .7.5

בכפוף לאמור לעיל,  .ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף .7.6

ל המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י ספק משנה, ואולם לא יובהר כי הצעתו ש

 רכיבי הצעתו.  יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל

  סכום ההצעה אינו כולל מע"מ. .7.7

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי  .7.8

 ההצעה. התנאים יכול ותגרום לפסילת 

במכרז מחיר ההצעה של המציע יכלול את כל העבודה, את כל החומרים ואת שאר התחייבויות ש .7.9

  בחוזה.ו

זוכה יהיה חייב לבצע את כל השירותים הכלולים במכרז, ולא יקבל כל פיצוי בעד מרכיבים שאת  .7.10

שמיט מחיריהם לא גילם או לקח בחשבון במחירים המוצעים על ידו, או לא כלל בטעות, או ה

  יסרב להסכים לאמור לעיל, הצעתו תבוטל וערבותו לא תוחזר לו. באופן אחר מהצעתו. אם הזוכה

יום מהמועד האחרון  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצרופותיה למשך  .7.11

  יום נוספים והמציע חייב לעשות כן. 90-רשאית לבקש להאריכה ל העירייהלהגשת ההצעות. 
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  ערבות בנקאית .8

כדין, וחייבת להיות  חתומה אוטונומית, ,העירייהמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת  .8.1

המצורף  . הערבות תהא בנוסחהעירייה ית לפי פניה חד צדדית של גזבר על פי תנאיה ניתנת לגבייה

  .(חדשים שקלים אלףוחמישה עשרים במילים: ) ₪ 00052,בסך המכרז,  למסמכי 7נספח א'כ

רשאית לבקש את הארכת תוקף  העירייה)כולל(.  1.5.2022הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .8.2

 על חשבונו.  נוספת והמציע יהיה חייב לעשות כן, ות הערבות הבנקאית למשך תקופ

  הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. .8.3

  לא תידון כלל.ותיפסל  –בות בנקאית כנדרש הצעה שלא תצורף אליה ער .8.4

שינויים בנוסח הערבות הבנקאית שאין בהן , לדעת העירייה, כדי לפגוע בעקרון השוויון בין הציעים לא  .8.5

 יביאו בהכרח לפסילת הערבות וההצעה.  

 

  דרישת פרטים מהמציע .9

ע והמלצות תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע לקבלת מיד העירייה .9.1

 אודותיו. 

תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות, והמקצועיות  העירייה .9.2

את הפרטים וכן לפנות ללקוחותיו  לעירייהכתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק 

  לצורך בחינת ניסיונו.

 

 המציע מצד ותיקונים הסתייגויות .10

 כלאו /ו המכרז במסמכי המציע ידי על שיעשו תוספתאו /ו השמטהאו /ו שינוי של מקרה בכל .10.1

 :העירייה רשאית"(, הסתייגויות)להלן: " שהיא צורהאו /ו דרך בכל, לגביהם הסתייגות

 .למכרז המציע הצעת את לפסול .10.1.1

 .מהן ולהתעלם כלל נכתבו לא כאילו בהסתייגויות לראות .10.1.2

 .דבלב טכני פגם הן מהוות כאילו בהסתייגויות לראות .10.1.3

 בין בשוויון לפגוע בכדי אין כאמור שבתיקון ובלבד ההסתייגויות את לתקן מהמציע לדרוש .10.1.4

 .המציעים

לנהוג לפי  העירייה. אם תחליט העירייהבין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של  ההחלטה .10.2

 רשאית, להחלטתה להסכים יסרב והמציעלעיל,  10.1אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף 

 .ההשתתפות ערבות את לחלטאו /ו ההצעה את לפסול העירייה

 

  העירייההחלטות  .11

על  נדרשיםרשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים ה העירייה .11.1

ו זכות תביעה בגין כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/א העירייהידה. החליטה 

  כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו.

שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  העירייה .11.2

פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור 
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תם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי מהמסמכים ו/או האישורים או

  הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן 

 הקצוב שייקבע בה. 

 הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף. 

  ביותר או כל הצעה שהיא. מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה העירייהאין  .11.3

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  העירייה .11.4

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישת המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

  מונע הערכת ההצעה כדבעי. העירייהמסעיפי המכרז שלדעת 

ת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה רשאית לבחון במסגר העירייה .11.5

המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע, את ניסיונו של המציע ברשויות המקומיות אחרות וכן כל 

 מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג עפ"י תנאי המכרז והוראותיו.

  

  :אופן בדיקת ההצעה במכרז .11.6

 שלבים: ישנבדיקת ההצעות במכרז תתבצע ב .11.6.1

שלא  הצעהתיבדק עמידת המשתתפים במכרז בכל דרישות תנאי הסף.  – 'א שלב .11.6.1.1

 .עבור לשלבים הבאיםתלא ו תיפסל עמוד בתנאי הסףת

  – 'ב שלב .11.6.1.2

 הצעות המחיר של המציעים ידורגו על פי המשקולות הבאים: 

 איכות. 20%( ו Pמחיר )  80%ָ

ג במקום הראשון שאר ההצעות ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר ידור – 80%

 ידורגו ביחס אליה.

 איכות  על פי החלוקה הבאה: -  20%

 . 10% –ניסיון •  

 שנים . 3 –תנאי סף בניסיון נדרש  -ניסיון

 נקודות . 10מקסימום  -נקודות  2שנים ניסיון תזכה ב  3כל שנה נוספת מעל 

 10% -התרשמות הועדה  •   

 :לפסול רשאית העירייה .11.7

 .זה במכרז כנדרש המסמכים ללא תוגש שרא הצעה .11.7.1

 .עמו מוצלח בלתי או/ו שלילי ניסיון לה היה שבעבר מציע של הצעה .11.7.2

 . שליליות המלצות או/ו דעת חוות לגביו שיש מציע של הצעה .11.7.3

 .סגורה רשימה משום לעיל באמור אין .11.7.4

ל את במכרז, או לבט מציערשאית, לא לקבל הצעה של  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.8

 באים: הבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעהההכרזה על 

 , כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק,ההוכחות, להנחת דעת העירייהיש בידי  .11.8.1

 ה במכרז.ידורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

לא גילה  זוכההשונה, או שניתנה במכרז אינה נכ זוכהכי הצהרה כלשהי של ה לעירייההתברר  .11.8.2

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, העירייהעובדה מהותית אשר, לדעת  לעירייה
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יש בקיומו  אשר, התרחש אירוע ידולמועד חתימת ההסכם על  ועד הצעתו הגשת שלאחר או

 למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם. הזוכה מצדמשום חשש להיעדר אפשרות 

יש בו כדי להשפיע על יכולתו  העירייהלדעת  אשר, כולם או חלקם, זוכהנכסי ה עלעיקול הוטל  .11.8.3

של הזוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין תוך 

 .הטלתוימים ממועד  30

 או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או נאמן, כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .11.8.4

 ממועד קביעתו. יום 14מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 

זוכה ללא הסכמה ה של והמונפק הנפרע המניות וןיותר מה או 25%כי הועבר  לעירייההתברר  .11.8.5

 .העירייהמראש ובכתב של 

על הסכם ההתקשרות לא  העירייההחתימה מטעם  מורשי, כי בכל מקרה עד לחתימת מובהר .11.9

 ם בר תוקף בין הצדדים.יהיה כל הסכ

 אם שהיא הצעה באיזו פורמאליים בפגמים להתחשב שלא הזכות את לעצמה שומרת העירייה .11.10

 .המציעים בין השוויון בעקרון יפגע ולא לעירייה נזק יגרום לא שכזה ויתור

 לרבות) שלישי צד לכל או/ו למציע לפנות הזכות את לעצמה שומרת העירייהלמען הסר ספק,  .11.11

 הסברים לרבות, ולהצעתו למציע הנוגעים פרטים לברר מנת על( וממליצים וריםאיש נותני

. אם המציע יסרב למסור ניתוח של מחיר ההצעה עיניה ראות לפי הכל, ההצעה מחיר של וניתוח

רשאית להסיק מסקנות כפי  העירייהאו שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים, תהיה 

 .צעהראות עיניה, עד כדי פסילת הה

 

  חובת הזוכה במכרז .12

רכבי פינוי הפסולת בהם יעשה המכולות ועל יתקין על כל  ("הזוכה" :להלן)זכה המציע במכרז  .12.1

מערכת מעקב אחר  שבבים אלקטרונים / שימוש לצורך ביצוע עבודות פינוי הפסולת ע"פ הסכם זה,

ף בכל מועדי ביצוע (, שתופעל באופן שוטף ורציסוג המערכת תתואם עם העירייה GPS)  מיקום 

להיכנס למערכת על  -או לכל גורם אחר מטעמו  ותאפשר למנהל העירייההעבודות ותאושר ע"י 

למסמכי  מסמך ב' –לחתום על החוזה כמו כן עליו   .מנת לוודא את מיקום, בכל שעות העבודה

 7תוך  , וזאתבצירוף כל מסמכי המכרז חתומיםכשהוא חתום כדין,  לעירייההמכרז, ולהחזירו 

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  העירייהימים מתאריך הודעת 

במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית להבטחת ביצוע בנוסח  לעירייההמציע יהיה חייב להמציא  .12.2

 למסמכי המכרז.  1'בנספח 

 כמפורט בנוסח ביטוחים קיום אישורבמעמד חתימת ההסכם  לעירייההמציע יהיה חייב להמציא  .12.3

 .המכרז למסמכי א.2'נספח בב

שהפר הפרה יסודית לעיל יחשב כמי  2.12 -ו 1.12לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים  .12.4

תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתו, ולהתקשר עם מציע  העירייההתחייבויותיו ו

בות אחר לביצוע העבודות שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. סכום הער

 במלואו ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

כנגד הזוכה עקב  העירייהלעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  3.12אין באמור בסעיף  .12.5

 הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

עם מציע  ירייההע לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של .12.6

  אחר במקומו.
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  הגשת ההצעות ומועדים .13

הכניס ל, ויתר האישורים והמסמכים, יש עילאת ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט ל .13.1

שדרות אריאל שרון בכתובת:  העירייהלתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי  למעטפה ולשלשלה 

את המעטפה המכילה את . 00:21בשעה  210.3.202  ליוםעד במשרדה של גב' יפה עזריה  3, קומה 

לא תתקבלנה הצעות  ".14/2022 'מכרז פומבי מס"מסמכי המכרז יש להגיש אטומה ועליה לציין 

 .בדרך אחרת

 הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא תתקבל, ותביא לפסילת ההצעה.  .13.2

 תתקבל, ותביא לפסילת ההצעה. לאתוגש בכל צורה אחרת או לכל כתובת דוא"ל אחרת הצעה ש .13.3

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  העירייה .13.4

תשלח לכל שתפורסם ו/או לתקופה נוספת, בהודעה  , וכל מועד אחר במכרז זה,ההצעות למכרז

 רוכשי מסמכי המכרז.

יום  90ל פרטיה במשך תקופה של תוקף ההצעה: הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כ .13.5

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה  תרשאי תהיה העירייהמהיום האחרון להגשת ההצעות, ו

 .ככל הנדרש, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים הצעהשל ה

 זכויות שמירת .14

 הכנת לשם למשתתפים מושאלים המכרז מסמכי. לעירייה שמורות המכרז במסמכי הזכויות כל

 ובמידע המכרז במסמכי שימוש כל לעשות רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים, והגשתן םהצעותיה

או /ו אלה מסמכים להעתיק רשאי משתתף אין. זה למכרז הצעה והגשת הכנה לצורך אלא, בהם המפורט

 .אחרת מטרה לכל בהם להשתמשאו /ו כלשהו' ג לצד להעבירם

 

 הצעת המציע  גילוי .15

 העירייהסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם הצעתו מביע המציע ה בהגשת .15.1

תידרש לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, 

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם  .6'נספח א גביעל 

 .עירייההמחויב על פי כל דין כדי לחייב את 

 חסויים להותיר המציע ביקש שאותם פרטים לגלות להחליט סמכות לעירייה כי למציע ידוע .15.2

, אלו פרטים למסור כוונתה על הודעה למציע שמסרה לאחר וזאת, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 .זה בעניין מטעמה מיאו /ו העירייה כלפי דרישהאו /ו טענה כל תהיה לא ולמציע

, בהצעתו החסויים החלקים הסתרת בדבר המציע בקשת את תקבל העירייה ש ככל כי בזאת מובהר .15.3

 .בפניו חסויים יהיו, זה למכרז שהוגשו אחרים מציעים של בהצעות החלקים שאותם הרי

 שונות הוראות .16

את הזכות  העירייהבהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה  םאינה מתחייבת להזמין שירותי העירייה .16.1

 פי ועלהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ו, שירותיםהיקף הלהקטין ו/או להגדיל את 

 מכרז זה. מושא שירותיםאילוצים תקציביים הקשורים בביצוע ה

מחיר העילה לתביעה להגדלת  זוכהלא תקנה ל םשירותיההגדלה או הקטנה של היקף הזמנת  .16.2

ביעה ו/או דרישה על כל טענה ו/או ת מראששהציע במכרז, או לכל תביעה אחרת, והמציע מוותר 

 בעניין זה. העירייהכנגד 
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הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע, הכישורים  הגשת .16.3

והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים מושא 

 כמפורט במסמכי המכרז וההסכם. הכלהמכרז, 

 הנתוניםאו /ו המצגים כי וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו הגשת .16.4

 לעירייה וכי, ידו על ונבדקו אומתו המכרז במסמכי העירייה ידי על לו נמסרו אשר הפרטיםאו /ו

 מצגיםאו /ו פרטיםאו /ו נתונים בגין המציע כלפי חבותאו /ו אחריות כל תהיה לא מטעמה מיאו /ו

 .אלו

 לפרטים או כלשהו לפרט בקשר הבנה אי או טעות בדבר טענה כל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .16.5

 .ההצעה הגשת לאחר תתקבל לא המכרז מפרטי כלשהם

כל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המטיבה ב .16.6

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה, לפי פירושה של העירייהעם 

 כל. במכרז שיזכה המציע ידי על ביטוחים לקיום העירייה רישותדל ופניתמציעים מלב ה שומתת .16.7

. לכך שנקבע המועד ובתוך להבהרות פניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי הסתייגות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .הביטוח לדרישות הסתייגויות כל תתקבלנה לא ההצעה הגשת לאחר

 עת לשנות מדרישת הביטוח. העירייה תהא רשאית בכל 

בגין העירייה מיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  שתתףהמ .16.8

 .הוצאות אלה

, או הנשלט במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט  שתתףכל מ .16.9

 למונח יהיהצורך כך . למשתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בהמשתתף ידיעל 

 .1968-"חהתשכ, ערך לניירות בחוק לו שניתנה המשמעות"שליטה" 

 

 

 

 רב,  בכבוד

  דימונה העירייה
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  1נספח א'     

  הצעת המציע

  לכבוד

 "(העירייה)להלן: " דימונה עיריית

 

 ,א.ג.נ
  
 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז.  .1

ל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים על הנני מצהיר כי הבנתי את כ .2

 העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

למסמכי המכרז. ידוע לי ואני  7נספח א'להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית בנוסח  .3

 נקאית. תהיה רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הב העירייהמסכים כי 

 אני מצהיר בזאת כי: 

 המכרז.  מושאהנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות  .4

האדם, המשרד, המתקנים -ברשותי, או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותיי את כל כח .5

  והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  ,נני מצהירה .6

על ידי כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  םהמחיר הכלול בהצעתי כפי שנרש .7

  מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז.

  צריכים להינתן על ידי על פי כל דין.ידוע לי כי אספקת כל העבודות והשירותים  .8

ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע  .9

לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר 

תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין  ואמינות, , במהימנותהעירייההוראות מסמכי המכרז ונהלי 

 הנוגע לצנעת הפרט. 

ידוע לי, כי בביצוע אספקת כל המערכות, העבודות והשירותים נשוא מכרז זה, אני מתחייב למלא אחר  .10

 ולקיים את הוראות המנהל מטעם העירייה כפי שיינתנו לי לזמן לזמן ,עירייהכל הנהלים הקיימים ב

  .והכל בכפוף להוראות כל דין

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  .11

  הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

כשהוא חתום בצירוף  לעירייהלמסמכי המכרז ונספחיו, ולהחזירו  מסמך ב' –לחתום על החוזה  .11.1

 כל מסמכי המכרז הנלווים. 

 1'בנספח מבוילת כדין, להבטחת הביצוע ההסכם בנוסח להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ו .11.2

 למסמכי המכרז. 

אעמוד בהתחייבותי והצהרותיי לביצוע השירותים מושא המכרז אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא  .12

כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע  באופן ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות במפרט,

תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת  העירייהנשוא מכרז זה ואת העבודות והשירותים 

 . במסמכי המכרזלהצעתי זו, ולהתקשר עם ספק אחר לביצוע האספקה נשוא הצעתי והכל כמפורט 

עקב  העירייהכן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .13

  נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הפרת ההתחייבויות שאני
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אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות והשירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .14

  .העירייההמכרז לפי המחירים שרשמתי בהצעתי, לשביעות רצונה המלאה של 

  ידוע לי כי: .15

  .מציעים במשותףעל ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות מ .15.1

בכפוף לאמור לעיל, הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י ספק משנה,  .15.2

  ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.

שטח השיפוט של העיר )כולל הקצאת כלי אצירה יעודים( מ פסולת בנייןת הובלאיסוף, פינוי ,  .15.3

בסכום ההצעה ייכללו כל העבודות, טמנתה באתר פסולת מתאים מחוץ לעיר, יהיה וה דימונה

  השירותים והתמיכה כפי שמפורטות במסמכי המכרז ונספחיו.

 סכום ההצעה אינו כולל מע"מ.  .15.4

הצעה שלא לפי  אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת .15.5

 ההצעה. התנאים יכול ותגרום לפסילת 

     ידוע לי כי:  .16

  תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחותיי לקבלת מידע והמלצות אודותיי. העירייה .16.1

והמקצועיות כתנאי  תהא רשאית לדרוש ממני פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיי הכספיות העירייה .16.2

י לצורך בחינת את הפרטים, וכן לפנות ללקוחותי לעירייהלהתקשרות עמי, ואהיה חייב לספק 

 ניסיוני. 

שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  העירייה .16.3

פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור 

בתנאי מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו 

  הסף של המכרז.

אם היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן  דרישה כאמור,

  הקצוב שייקבע בה.

 הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף. 

רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה.  העירייה .16.4

כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא לי כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי  העירייהליטה הח

  אף אם יגרם לי נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותי.

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  העירייהידוע לי שאין  .16.5

  - כמצוין להלןעליו תוחל הנחה אחידה הינו כתב הכמויות  .16.6

 

 מחיר
 מירבי

 כולל לא)
 (מ"מע

 'מס אורית

 900 ₪ 
כולל שינוע  ,קוב 6בנפח  הצבה ופינוי בודד של מכולה ,אספקה

בגין אגרות והיטלי  הפסולת לאתר לטיפול בפסולת ותשלום
 (.מ"לא כולל מע) הטמנה

1 

1,000 ₪ 
כולל שינוע  ,קוב 8הצבה ופינוי בודד של מכולה בנפח  ,אספקה

בגין אגרות והיטלי  יפול בפסולת ותשלוםהפסולת לאתר לט
 (.מ"לא כולל מע) הטמנה

2 

1,600 ₪ 
כולל שינוע  ,קוב 16 בנפח מכולה של בודד ופינוי הצבה ,אספקה

בגין אגרות והיטלי  הפסולת לאתר לטיפול בפסולת ותשלום
 (.מ"לא כולל מע) הטמנה

3 
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    1,750₪ 
כולל שינוע  ,ובק 18 בנפח מכולה של בודד ופינוי הצבה ,אספקה

בגין אגרות והיטלי  הפסולת לאתר לטיפול בפסולת ותשלום
 (.מ"לא כולל מע) הטמנה

4 

250 ₪ 
פינוי באלה כולל שינוע הפסולת לאתר טיפול בפסולת ותשלום בגין 

 להבא 1-ל –אגרות והיטלי הטמנה )לא כולל מע"מ( 
5 

250 ₪ 
כולל אגרות  טון 1פינוי וטיפול בפסולת יבשה של עיריית דימונה ל 

 והיטלי הטמנה.
6 

 

של ________  אחידה לכל סוגי העבודות כמפורט בטבלת כתב הכמויות לעיל  אנו מציעים לתת הנחה
חוזים. א  

 של בסך אחידה הנחה בהפחתת הכמויות בכתב המפורטים המחירים הינם זכאי היהא להם המחירים
(אחוזים____ % )_________   

  הנ"ל יתווסף מע"מ כדין. למחיר  .17

  החתום: ולראיה באתי על

 
  

 

 
 

 
 אשור עו"ד/רו"ח

 
  

 .......................... עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי:.אני הח"מ

 (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) .....................ה"ה.............................. ת.ז.

  .............ת.ז.......... ה"ה...............................

 ................ ולחייב את התאגיד. .וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד

 
 

  
  _____________           ___________________ 

     עו"ד        תאריך   
 

  

           :.   פ מס   או '  ת . ז . ח .                 שם : המציע  
  

תובתכ :                                      
  

           :   פקסימיליה                 : טלפון
  

           חותמת : חתימה  +                                      תאריך :
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  2נספח א'

  ניסיון המציע תצהיר בדבר

 
 כ משמש. ___________________ ז.ת בעל, __________________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר, ומטעמה בשמה להצהיר ומוסמך, במציע________________ 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, במתן  6שנים ברצף, לפחות, במהלך  3למציע ניסיון של  .1

 .בכל שנה, לפחות₪  400,000שירותי טיפול, איסוף ופינוי פסולת יבשה בהיקף שנתי של 

 

 :המציע סיוןני יפורט להלן

 

חשבונות סופיים מאושרים ו/או אישורי ביצוע חתומים מאת הלקוחות עבורם בוצעו מצורפים  פירוט הניסיון בטבלה זול
 השירותים.

 _____________________________________   שם:

 _____________________________________  תפקיד: 

 _____________________________________  חתימה: 

 

 עו"ד אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני 
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה 

דה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במי
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 עליו בפני. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה

         ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד       

 שם הלקוח, מס'
העסק, שם 

  מיקום

תיאור 
 הפרויקטים

]יש לפרט האם כללו 
טיפול, איסוף ו/או 

 פינוי פסולת יבשה[

 תקופת מתן השירותים 

]יש לציין חודש ושנה לתחילת 
הטיפול ולסיומו או עדיין נמשך 

 ככל שטרם הסתיים[

היקף כספי של 
 השירותים

 

איש 
 ממליץ/הקשר

  של הלקוח:

ם, תפקיד, ]ש
 טלפון, דוא"ל[

1      

2      

3      

4      
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 3'נספח א

 

 מחזור כספי של המציע לענייןואישור רו"ח  תצהיר

 לכבוד,

 דימונה עיריית

 

 "(.המציעשם המציע: ____________________  מס' תאגיד רשום : ______________ )להלן: "

"( הרינו המציעהמבוקרים של _____________ )להלן: " לבקשתכם, ועל סמך הדוחות הכספיים

 :לאשר כדלקמן

 של בסך הינוהמציע  ידי על שבוצעו -טיפול בפסולת עבודות מ השנתי הכספי ההכנסות מחזור   

 עבור כל אחת מהשנים ₪ ___________  -ו_______________ ₪, _____________ ₪ 

 בהתאמה )לא כולל מע"מ(. 2020 -ו 2019 , 2018

 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך כוללים אינם 2020 -ו 2019לשנים  הכספיים הדוחות*
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כ"עסק חי" כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  ולהתקיים

       _____________________ 

 חתימה        

 

 

 אישור רואה חשבון

 

________________ מס' תאגיד רשום _________________)להלן: לבקשת __________

"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע מחזור ההכנסות כמפורט לעיל. ההצהרה המציע"

 הינה באחריות הנהלת המציע אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 

בנתונים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הותיות את מחזור לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המ

 המציע כאמור.

 

           תאריך:

  

 בכבוד רב,     

______________    _________________ 

 חתימה וחותמת     שם רואה החשבון

 

 

 .החשבון רואה של לוגו נייר גבי על יינתן זה מסמך כי מניעה אין** 
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 4'נספח א

  יההעיריו/או חבר מועצת  עירייה הצהרה בדבר קרבה לעובד

                  

 תאריך:______________                   

 לכבוד 

 דימונה תעיריי

  

 א.ג.נ,. 

  

 הבאים:  הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים דימונה  העירייההנני מצהיר בזאת כי 

 א )א(לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף 

תפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שו

 ,זה ; לענייןהעירייהאו ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  -"קרוב "

, י"פ, תשמ"ד של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותשל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים  (א)12כלל 
  הקובע: "(כללים( )להלן: "3114

חבר מועצה  -לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה " העירייה"חבר  
-ו ב(()1)1 "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות

 . לכללים "()ב(5)1

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

זוגו או -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן העירייה"פקיד או עובד של 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה".  העירייהשותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם 

  לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: . בהתאם2

 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.  העירייהבין חברי מועצת 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

 ד מהם מנהל או עובד אחראי בו. התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאח

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  –אין לי בן 

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

  צהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בה
לפקודת העיריות, לפיהן  3) )ב()א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

א)א( לפקודת 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  3/2ברוב  העירייהמועצת 

 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

  

  

  

  _______________________חתימת המשתתף:   __________________שם המשתתף: 
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 5'נספח א

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה "אני הח
 :ה בזאת כדלקמן/ן, מצהירה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כ/צפוי

 
 )שם המציע(. _______________________ב )תפקיד( ________________ כ. הנני משמש 1
 
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2
 
 :יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן .3
 

 ;***עבירות ביותר משתי **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02שע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום הור –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה ***

לחוק  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת -2011ב"ני העבודה, התשעלהגברת האכיפה של די

 השלישית לאותו חוק.
 
 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4
 

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'  
 .ציע( אינן חלות על המ"זכויות

 
 והוא מקיים אותן. ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   

 
 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ5
 

 עובדים. 100-ת ממעסיק פחו ציעהמ –( 1חלופה ) 
 

ל משרד העבודה הרווחה "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100מעסיק  ציעהמ –( 2חלופה ) 
לשם קבלת  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "ייב בעבר לפנות למנכהתח ציעהנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמ
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 2)
 פעל ליישומן.

 
מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  ציעהמ –לעיל  5בסעיף  (2)שסימן את החלופה  ציע. למ6

)ככל שתהיה התקשרות  העירייהימים ממועד התקשרותו עם  30בתוך העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 
 כאמור(.

 
 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

            ____________ 
 )חתימת המצהיר(

 אישור
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
המוכר/ת לי באופן אישי, וכי /___________ __________________, אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס'

וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד 
 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 
_______________        _________________ 

         חתימה וחותמת             תאריך     



פסולת  ה והטמנתהובלי איסוף, פינוי, למתן שירותלהתקשרות בהסכם מסגרת  14/2022' מכרז פומבי מס
 דימונהעיר של ה בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

             ____________________ חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימה + חותמת                                                                                                          

25 

 6'נספח א
 חלקים חסויים בהצעה

 )אופציונאלי(

 

 יון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:אני מבקש שלא תינתן זכות ע

 

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 ______________ עמוד ____ בהצעה, בדבר _________________________________

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 ______________________________________ עמוד ____ בהצעה, בדבר _________

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות 

 יהיו חסויים בפני. שיוגשו למכרז זה,

 

 

 חתימת המציע:

 

_______         ______________               _________            ____  _______________ 

 שם המציע                      תאריך                        חתימה/חותמת                             מס' זהות/עוסק   

  



פסולת  ה והטמנתהובלי איסוף, פינוי, למתן שירותלהתקשרות בהסכם מסגרת  14/2022' מכרז פומבי מס
 דימונהעיר של ה בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

             ____________________ חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימה + חותמת                                                                                                          

26 

 7'נספח א

 

  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

  
 ___________תאריך _____

 לכבוד

 דימונה תעיריי

 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 שקלים אלף וחמישה עשרים) ₪ 25,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

"( הנערב_________ )להלן: "_______"( שתדרשו מאת _____סכום הערבות)להלן: " חדשים(

מתן שירותי איסוף, פינוי,הובלה  לבין הנערב בענייןשביניכם  14/2022מס'  פומבי מכרזבקשר עם 

 .דימונהעיר של ה פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט והטמנת

  

( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי שבעה) 7-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .2

כום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל ס

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת הנערב.

 

, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת ,בלבדכולל(  1.5.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

ישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך . על כל דרזולת אם הוארך תוקפה 

 הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 

            
 בכבוד רב,         

            
    בנק:   

    : סניף
 

 טלפון:_____________
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  מסמך ב'

 

  הסכם

 2021נת ביום ________ לחודש ________ ש בדימונהשנערך ונחתם 

  
  

       דימונה העירייה        בין:
        שד' אריאל שרוןמרחוב    
 דימונה    

 ("העירייהלהלן: ")            
 מצד אחד 

  
 שם: ____________                        לבין:

 מס' ת.ז. או ח.פ:. _________                       
 _________________כתובת:                        
 טלפון: _________________                       
 פקס: ____________                       

 ("קבלןלהלן: "ה)                     
 מצד שני                                             

 
 

 

 ף, פינוי, הובלה והטמנתלמתן שירותי איסו 14/2022 'מכרז פומבי מספרסמה  העירייהו 
  דימונהעיר של ה פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

 :הואיל

הצעה למכרז הנ"ל, המהווה  לעירייהלאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש  קבלןוה

 .חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 :והואיל

סיון הדרושים לצורך אספקת מצהיר כי הוא בעל היכולות, הכישורים והני קבלןוה
 .ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי חוזה זהו שירותים

 :והואיל

הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס  קבלןוהצעת ה 
"( ולמילוי כל התנאים החוזהעל הנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת חוזה זה )להלן: "

 ; לפיו

 :לוהואי

 :והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם

  

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. .1.2

 :זהמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם הנספחים ה .1.3

 

o  ביצוענוסח ערבות    -  1'בנספח.  

o 'ביטוח נספח -  2נספח ב. 

o נספח אישור ביטוח -.'א2נספח ב           

o  תכנית עבודה יומית – 3'בנספח  . 

o 'הוראות לבטיחות בעבודה – 4נספח ב 

o  כתב התחייבות לבטיחות בעבודה. – 5'בנספח 
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o  על מסמכיו ונספחיו לרבות כל האסמכתאות  – 14/2022פומבי מס' מכרז כל מסמכי

 והמסמכים המוזכרים בו. 

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.4

 ההובל, למתן שירותי איסוף, פינוי   14/2022מכרז פומבי מס'  "המכרז"

ח ייעודיים( בשט פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירהוהטמנת 

 דימונההשיפוט של העיר 

 דימונה העירייה " העירייה"

   "המנהל"  

לפיקוח על ביצוע  העירייההמנהל האחראי, אשר מונה מטעם 

השירותים מושא המכרז והסכם זה, או מי שימונה בכתב מטעם 

 מעת לעת. העירייהו/או על ידי  המנהל

 "פסולת בנייה"

או המשתמשים בהם  ,חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה

לרבות חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח  ,בקשר לעבודות בנייה

 ,אבנים ,כגון חול) מבנים ותשתיות תשתיות או כתוצאה מהריסת

 ,קרשים ,לוחות גבס ,מוטות ברזל ,מרצפות ,בלוקים ,בטון ,חצץ

עפר  ,סלעים,עץ ,זכוכית ,פלסטיק ,אסבסט ,חלונות ,דלתות ,אריחים

 פסולתאשר תקרא בהוראות המכרז וחוזה זה גם כ( ב"יווכ ,מקומי

"אתר 

הטיפול/סילוק/מחזור" 

–  

כל אתר עיבוד/טיפול בפסולת נשוא מכרז זה /סילוק/טיפול/מחזור 

פסולת או תחנת מעבר, המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, 

להעביר את הפסולת הנאספת ברחבי  העירייהשאליהם תורה 

תמוחזר תוטמן/לי ובהם תסולק/תטופל/תחומה המוניציפא

, העירייההפסולת שתיאסף על ידי הקבלן בתחומי שטח השיפוט של 

 ובלבד שאינה פסולת אריזות. 

    "כלי רכב וציוד" 
כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות 

 במסמכי  החוזה ובהתאם לנדרש במפרטים. 

"מכלי /"כלי אצירה"

    אצירה"

 18 -ו 16, 8 6, )באלה(,1 או כלים לאיסוף אשפה בנפח של /מכולות ו

או רכינה /י משאיות דחס ו"אשפה ופסולת ע קוב המתאימים לפינוי

 , בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. או מגבה נוע/מנוף ו

  "הקבלן" 

הזוכה במכרז, לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה 

מראש ובכתב( וכל  העירייהו )ככל שאושרו על ידי שיועסקו על יד

 הבאים בשמו או  מטעמו.

"העבודה" או 

 "העבודות"   

שבשטח  מאתרי בניה בניין  פסולתהובלה  פינוי, איסוף טיפול

בהתאם והטמנתה באתר הטמנה מוסדר , עירייהההשיפוט של 

כמתחייב ע"פ כל דין לרבות כללים, נהלים, ו העירייהלהוראות 

חיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד הנ

חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מעת לעת במשך 

תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן 

 . ובהתאם להוראות המנהל לבצע על פי מסמכי החוזה

 נהל בכתב ותועבר לקבלן.תכנית עבודה שתוכן ע"י המ "      "תכנית עבודה
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 /"מסמכי החוזה"

 "ההסכם"

 חוזה זה על נספחיו.

 

 "מועד" או "חג"

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג  2

ראשון של פסח, שביעי של פסח, ושבועות. מובהר שיום העצמאות 

 לא נחשב כיום חג לצורך מכרז זה.  

מדד " או "המדד"

 "םהמחירי

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה או מדד משרד הפנים או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 במקומו.

 "תאריך מדדי הבסיס"
ביחס לכל   15/3/2022הידוע ביום   2022 בשנת  פברואר מדד חודש

 אחד ממרכיבי המדד כהגדרתו לעיל.

 

 

 

 פרשנות .2

ל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעיות ו/או אי התאמה בין מוסכם בזאת כי בכ 2.1
הוראות המכרז ו/או הסכם זה, ו/או נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם, יחולו תמיד אותן 

את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה  לעירייההוראות ויוחלו תמיד אותם פירושים הנותנים 
ת העניין, וזאת על פי החלטת המנהל. הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו בנסיבו העירייהלטובת 

 ולא כבאות לגרוע מהן. העירייהיפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות 
 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  2.2
וראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצ"ב בין האמור בה

המחמירה , בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה או לתקנים ישראלים או בין נספח לנספח
 .עם הקבלן, לפי החלטת המנהל

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב, בין המסמכים הנזכרים לעיל, חייב  2.3

 ל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.הקבלן לפנות אל המנה

 

  הצהרות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים  .3.1

ברמה גבוהה, על ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את העבודות 
 פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה.

 
כי הוא והעובדים מטעמו יבצעו את העבודות ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו במיטב  .3.2

כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע 

 ת הזמנים.התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה, תוך עמידה בלוחו

 
כי התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל  .3.3

התחייבויותיו על פי החוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת 

 זה. נשוא חוזה במכרז  בטופס הצעת המחירלמחירים כפי שציין 
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יהול עסקו, וכן בכל קנס ו/או חיוב, שיוטלו עליו כי יישא בכל התשלומים מכל סוג שהם, בגין נ .3.4

בקשר עם פעולות שבוצעו על ידו לרבות העירייה, ו/או על מי מטעמו, על ידי כל רשות מוסמכת, 

 ו/או על ידי מי מטעמו.

 
לצדדים שלישיים ו/או לפעילויות אחרות ות ייעשה באופן שימזער כל הפרעה כי ביצוע העבוד .3.5

ומתחייב לשאת בכל נזק שיגרם לעירייה לרכושה ו/או לצדדים . יההעיריבתחומי המתרחשות 

 שלישיים, מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

 
יחליף כל עובד ו/או קבלן מטעמו באופן מיידי וללא זכות ערעור.  העירייהכי עם קבלת הוראה מ .3.6

אי ציות לדרישות בנושא יכולות לבוא משיקולים טכניים של כושר ויכולת ו/או  העירייההחלטות 

צוען התקין כרלבנטי לבירואה  העירייהשההסכם ו/או אי ציות להוראות המנהל ו/או מכל שיקול 

 .של העבודות

 
ואין  העירייה, לצרכי במסמכי המכרז הן בגדר אומדן בלבדמובהר בזאת כי הכמויות המפורטות  .3.7

 . בהן כדי להוות התחייבות להיקף שירותים שיידרשו בפועל מאת הקבלן

  
תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים, ע"פ צרכיה, לרבות הוספת /  העירייה .3.8

 גריעת מיכלי אצירה והוספת שירותים נוספים.
  

שעות  48במתן הודעה לקבלן של עד  -תהיה רשאית לשנות תכנית עבודה / ימי עבודה  העירייה .3.9
 מראש. 

 
 הצעתו במכרז. כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת  .3.10

 
כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא  .3.11

 יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

 
רים הוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו נהי .3.12

 וברורים לו.  
 

כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת העבודות, כל האישורים,  .3.13
שכל האישורים,  לצורך ביצוע העבודות, וכי ידאגהנדרשים על פי הדין הרישיונות וכיו"ב 

 הרישיונות וכיו"ב כאמור, יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.
 

הרחובות, , ובכלל זה העירייהוטיב השטחים שבתחום שטח השיפוט של  נתוניכי הוא מכיר את  .3.14
סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם 
להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום 

 כלשהי מעבר לתשלומים המגיעים לו.
 

את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים  לעירייהימציא כי  .3.15
 לביצוע העבודות בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

 
 העירייהכי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל והצעתו במכרז הסכימה  .3.16

 .זה מו בחוזהלהתקשר ע

 

 

 

 

 



פסולת  ה והטמנתהובלי איסוף, פינוי, למתן שירותלהתקשרות בהסכם מסגרת  14/2022' מכרז פומבי מס
 דימונהעיר של ה בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

             ____________________ חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימה + חותמת                                                                                                          

31 

 ההתקשרותמהות  .4

רת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו בזה, את העבודות כהגדרתן לעיל הכל מוס העירייה .4.1

 כמפורט להלן: בתנאי הסכם זה על נספחיו.

 הצבת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת .4.1.1

על הקבלן יהא להציב על חשבונו כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת בניין מסוג  .16.9.1.1

באתרים בהן מתבצעות וכן באלות  קוב 18ו/או  16, 8, 6בנפחים של   מכולות פתוחות

בתחום שיפוטה של העירייה  והמשאיות ע"י הקבלן כל מכולות שיוצבו . עבודות בניה

והקבלן יורה בשבב אלקטרוני תדיר באמצעותן יפנה הקבלן את המכולות  יסומנו  

כך לחברת השבבים לאפשר לעירייה מעקב און ליין וקבוע אחר המכולות והמשאיות 

. בנוסף ן למקומות מוסדרים יכל לעקוב אחר הצבת המכולות ופינויה תושהעירי

לסימון המכולות והמשאיות בשבב אלקטרוני  העירייה תהא רשאית לדרוש כי על 

אשר יהיו  בכיתוב עליו תורה העירייה ומאפיינים המכולות שיוזמנו יתלה שלט 

  .בהתאם לצרכיה התפעוליים

ל מכולה אשר תוזמן תשולט בכיתוב עליו תורה תהיה רשאית לדרוש כי כ העירייה .4.1.1.1

 ומאפיינים אשר יהיו בהתאם לצרכיה התפעוליים. העירייה

     בכפוף לאישור מראש ובכתב , של מכולות גדלים נוספיםגם לשלב הקבלן יהיה רשאי  .4.1.1.2

 .העירייהשל 

תוצב  , אשרקוב 8הצבת מכולה חינמית לרווחת הציבור בגודל כמו כן יידרש הקבלן ב .4.1.1.3

פתרון לפסולת קטנה אשר התושב משנע עצמאית,  מכולה זו תיתן .מחסני העירייהב

הקבלן  .ולפנותה ועל הקבלן לבצע זאת כאשר תתמלא המכולה תתקבל דרישה להחליפה

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין פעילות זו.

ם בתוך פרק זמן שלא יעלה על עשרי להציב את כלי האצירה  על הקבלן תהא החובה .4.1.1.4

או מי /או המנהל מטעמה ו/ו העירייה( שעות מרגע דרישתה בכתב של 24וארבע )

 מטעמם לביצוע הצבתם כאמור.

על הקבלן תהא החובה בפינוי כל האצירה אשר יוצבו על ידו בתום פרק זמן עליו תורה  .4.1.1.5

 ( שעות.24ובכל מקרה לא יאוחר מתוך עשרים וארבע ) העירייה

 

. העירייהמובהר כי כלל פעילות הקבלן בשטחה המוניציפלי של העירייה תבוצע באמצעות ודרך  .4.1.2

. בכל מקרה בו לא יעשה זאת לעירייהעל הקבלן יהיה להפנות כל גורם הפונה אליו ישירות 

תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות וכן  העירייהיהווה הדבר הפרה מהותית של הסכם זה. 

ן הפעילות האסורה כאמור אותה קיבל הקבלן תהיה שווה למחצית לדרוש כי התמורה בגי

כפיצוי  לעירייהוהיתרה תועבר  העירייההתמורה לה היה זכאי לו העבודה הייתה מועברת דרך 

  מוסכם.

 

 פינוי וטיפול בפסולת ,איסוף .4.1.3

עליהם  הבניה  במסגרתן של העבודות יפעל הקבלן לטיפול בכל פסולת המצויה באתרי .4.1.3.1

יידרש הקבלן להציב כלי אצירה  ,במסגרת עבודות הטיפול בפסולת .ייההעירתורה 

והטמנתה כדין איסוף ופינוי הפסולת ושינועה לאתר הטמנה  ,ייעודיים לאיסוף הפסולת
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י קבלן המורשה לטיפול באסבסט המחזיק "או לאתר טיפול בפסולת )אסבסט ע/ו

 ברישיון תקף מאת המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין(.

מודגש כי על הקבלן יהיה לפנות ולדאוג להטמנת הפסולת במטמנה מורשת כדין וכן כי  .4.1.3.2

הקבלן  תהיה רשאית לבדוק נושא זה ועל העירייה. 70%אחוזי המחזור לא יפחתו מ 

לצורך בדיקה זו. על כל אחוז  העירייהיהיה לאפשר ו/או לספק כל דוח שיתבקש על ידי 

עוד מובהר כי ₪.  1,000צוי מוסכם בסך של להשית פי העירייהתהיה  70%סטיה מ 

כמי שמקדמת פעילויות אורבניות ירוקות  העירייהנושא זה הינו מליבת פעילותה של 

באפשרות לביטול החוזה ללא כל טענה  העירייהועל כן הפרה של דרישה זו תזכה את 

 מצד הקבלן.

ן יהא לספק כלי על הקבל ,לשם ביצוע הליכי פינוי הפסולת מכלי האצירה הייעודיים .4.1.3.3

כולן תקינות  ,או מגבה נוע/או רכינה מנוף ו/ובכלל זה ו ,רכב מתאימים לפינויים

תואמות לצרכי הפינוי של כלי האצירה  אשר 2016,ושמישות משנתון שלא יפחת משנת 

 .הכל ללא כל תמורה נוספת מלבד הצעת המחיר מטעמו ,שיוצבו

חובות חוזה זה הקבלן ישתמש רק מודגש כי בכל ביצוע פעולה בהתאם לדרישות ו .4.1.3.4

 מדים בכלל דרישות הדין החלות עליהם.ובכלים מאושרים הע

 

 שינוע פסולת לאתרים מורשים לטיפול בפסולת .4.1.4

הקבלן ישנע ויוביל על חשבונו פסולת מכלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אשר יוצבו  .4.1.4.1

 .העירייהתורה  על ידי הקבלן ועל חשבונו בשטח שיפוט העירייה ובנקודות עליהן

הקבלן ישנע ויוביל הפסולת לאתר מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה לקליטת  .4.1.4.2

בכניסה לאתר ההטמנה מחויב הקבלן כי  .והטמנה של פסולת מהסוגים האמורים

 ,סוג הפסולת :הנתונים הבאים ,לכל הפחות ,יוחתמו תעודות שקילה בהן יפורטו

מספר המשאית ומקום  ,ה לאתר ההטמנהתאריך ושעת הכניס ,שקילת הפסולת המפונה

 עלות השינוע הינה על חשבון הקבלן. .פינוי הפסולת

הקבלן יישא בכל עלויות אגרות ההטמנה של הפסולת שתפונה על ידו אל תחנת המעבר  .4.1.4.3

 או אל כל אתר פסולת חלופי )כהגדרתו בהסכם(.

ו אל תחנת אשר תפונה על יד ,הקבלן יישא בכל עלויות היטלי ההטמנה של הפסולת .4.1.4.4

בכפוף להצגת קבלות וחשבונית על ביצוע תשלום  ,מעבר או אל כל אתר פסולת חלופי

הוא הסכום הקבוע  "סכום היטל ההטמנה" ,לעניין מכרז זה .סכום היטל ההטמנה

ובתוספת לתיקון נכון למועד  -1984ד"התשמ ,לחוק שמירת הניקיון 9 'בתיקון מס

 פרסום המכרז.

 

 ניטור ומעקב .4.1.5

  כמפורט להלן: התקנת טכנולוגיות ניטורב קבלןתהיה הזכות לחייב את ה לעירייה

 מעקב אחרי מכולות שבבים ל .4.1.5.1

 מעקב אחרי משאיות שבבים  .4.1.5.2

 .חיבור למשקל .4.1.5.3

תורה על האמור יבצע זאת הקבלן על חשבונו ולא תהיה לו כל טענה  העירייהככל ש

 בקשר לכך.
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 סיום העבודות .4.1.6

או מי מטעמם /או המנהל ו/ו העירייהי "ה עתועבר פנייבאתר בניה בסיום העבודות  .4.1.6.1

 .לבצע איסופם ושינועם של כלי האצירה אשר הוצבו על ידי הקבלן כמפורט לעיל

ועד  ,העירייההקביעה כי העבודות הסתיימו תהיה אך ורק בהתאם לשיקול דעתה של 

לעניין כל אחד מהאתרים בהם הוצבו )אשר לא ניתן אישור בכתב כי העבודות הסתיימו 

הרי שהקבלן לא סיים את עבודתו ולא יהא זכאי לתמורה בגין  (,כלי האצירה הייעודיים

על הקבלן לבצע איסוף  .טיפול שינוע הפסולת ,הצבתם של כלי האצירה והליכי האיסוף

או /ו העירייהלאחר דרישתה של  (24)כלי האצירה לא יאוחר מעשרים וארבע שעות 

 הפינוי והשינוע לאתר לטיפול בפסולת. ,סוף או מי מטעם לבצע הליכי האי/המנהל ו

לצורך ביצוע העבודות ינהל הקבלן יומן עבודה יומי מסודר במסגרתו יועלו הנתונים  .4.1.6.2

היקף הימים להם סופקו כלי האצירה  ,נקודות הצבת כלי האצירה היעודיים -הבאים 

אתרי כמות הפסולת שהועברה ל ,סוג וכמות הפסולת שהועברה לאתרי הטמנה ,וכמותם

כמות הפסולת הרעילה  (,או לשימוש חוזר/אתרים למחזור פסולת ו)טיפול בפסולת 

 .וכן כל מידע נוסף רלוונטי ,לאתרי סילוק מורשים (אסבסט ומרכיביו) שפונתה מהאתר

 .העירייההיומן יועבר למנהל או המפקח מטעם 

 

 כלי רכב .4.1.7

ות קיבולת מינימאלית טון בעל 14.99( משאית מנוף לפינוי פסולת במשקל של 1אחת ) .4.1.7.1

 ואילך. 2016אשר שנת ייצורה החל משנת  ,ב"קו 24של 

 ואילך. 2016( משאית מגבה נוע אשר שנת יצורה החל משנת 1אחת ) .4.1.7.2

 .בכל מקרה בכל מועד בעת ביצוע ההתקשרות כלל הרכב יעמדו בכלל דרישות הדין .4.1.7.3

 

 אופן ביצוע העבודות .4.1.8

בהתאם לצרכיה  ,ימים בשבוע (6העבודות כמפורט במכרז זה תתבצענה שישה ) .4.1.8.1

, 16:00י משלוח תוכנית עבודה יומית לא יאוחר מהשעה "ע ,העירייההמשתנים של 

 .העירייהוהכל בהתאם לצרכיה המשתנים של  ,לביצוע ביום העוקב

 16:00. – 06:00העבודות תתבצענה בטווח השעות  .4.1.8.2

לות דרך הקבלן יידרש להפעיל מוקד שירות לקוחות לקבלת שיחות והזמנת מכו .4.1.8.3

 .16:30 - 08:00ימים בשבוע בין השעות  5לפחות  העירייה

או /ואין באמור לעיל בכדי להפחית ו ,הקבלן יבצע את כל אשר מפורט בחוזה ,כמו כן .4.1.8.4

 לצמצם את התחייבויותיו בעניין.

קבלן יתקין שבבים על כלי האצירה והמשאיות בהתאם לדרישת העירייה ויאפשר ה .4.1.8.5

מכשירי ניתור. הזוכה יבצע זאת על חשבונו  וקבוע אחר הפסולת לעירייה מעקב און ליין 

 ללא כל תמורה נוספת.

או /או הרישיונות ו/הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים ו ,למען הסר ספק .4.1.8.6

ההיתרים  הנדרשים  לצורך  מתן  השירותים  לרבות מאת הגורמים המוסמכים 

 ,הוצאות רישוי, רישיון עסק , לרבות  ,העירוניים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך

 על חשבונו הבלעדי. ,או עירוניים/או אגרות ממשלתיים ו/כל היטלים ו
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הקבלן יוסיף וישלם לעירייה את מלוא האגרות בגין הצבת  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל .4.1.8.7

או עדכון /כל תוספת ו לדימונהאו מתן השירותים כמתחייב מחוקי העזר /כלי האצירה ו

או אגרות לכל רשות מוסמכת /או היטלים ו/וכל מסים ו ,תיקון לחוקי העזר כאמור או/ו

כמו כן הזוכה יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן   .אחרת על פי כל דין

 השירותים על ידו.

 אך ורק באמצעות ,כל פעולות הזוכה בקשר עם מכרז זה ייעשו בהתאם להוראות כל דין .4.1.8.8

הסמכה כאמור ולשם ביצוען. כן  /ככל שנדרשת הרשאה  ,יצועןמי שמורשה ומוסמך לב

יפעל הזוכה בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים לרבות העירוניים והממשלתיים. כל 

 מיומן ומוסמך ,פעולות הזוכה יבוצעו באמצעות כוח אדם מורשה

 

 .ד חתימת חוזהימים קלנדריים ממוע 7ביצוע העבודה תוך פרק זמן של ל ויהיה מוכן הקבלן יתחיל .4.2

  

 העבודה תבוצע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. .4.3

 
מבלי לגרוע מאיזה מהוראות הסכם זה, הקבלן ייבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה  .4.4

תוכנית )להלן: " ו/או המנהל העירייהעל נספחיו וכן בהתאם לתוכנית עבודה שתועבר לו על ידי 
וח האדם הצריך ואת כלל כלי הרכב והציוד הנדרש לביצוע "(. הקבלן יעמיד את כל כהעבודה

 העבודות בהתאם להוראות הסכם זה ותוכנית העבודה.
 

היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי  .4.5

עלה בידי  הקבלן בביצוע העבודה, ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם. לא

הקבלן לבצע את התיקון, האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך 

שעות, יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים, העונים   2פרק זמן שלא יעלה על  

יגרע על כל הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה. האמור בס"ק זה לעיל לא 

 מחובתו של הקבלן לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן.

 
תהא  -תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים  .4.6

רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים  כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי  רכב  חליפיים   העירייה

כהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום בידי  25%, בתוספת ולחייב את  הקבלן בהוצאותיה

, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של העירייה

 המסמך. 

 
הקבלן ימלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע  העבודה  .4.7

בכלל כך הקבלן יחתום על כתב התחייבות  תעבורה.לרבות הוראות הבטיחות בעבודה ודיני ה

 להסכם.  5'ב כנספחבנושא שמירת בטיחות בעבודה, בנוסח המצורף 

 
כדי למנוע בהתאם להוראות כל דין על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים  .4.8

 תקלות בביצוע העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן.
 

ובכל נספחיו, במסמכי המכרז העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה  לן מתחייב לבצע אתקב .4.9

 בצורה מקצועית ויסודית בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי המנהל.ובתוכנית העבודה, 

 
קורת בהשתתפות המנהל ימעת לעת במקומות, בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל, יבוצע סיור ב .4.10

 באמצעות רכבו של הקבלן. והקבלן או באי כוחם,
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בתום כל חודש של תקופת החוזה, יגיש הקבלן למנהל, לאישורו, דו"ח  חודשי מרכז של יומן  .4.11

 העבודה המתייחס לחודש שחלף, לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל.

 
יומיומי עם המנהל  וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י והקבלן יעמוד בקשר הדוק  .4.12

 על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.  המנהל,

 
ולמנהל העבודה,  העירייהרכב שיעבוד בשרות הכלי אחד מכל לכל נהג של ידאג לספק  הקבלן  .4.13

הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת, מכשיר טלפון סלולרי  .מכשיר טלפון סלולרי תקין ושמיש

 למנהל. זמין, שמיש ותקין, לצורך שמירת קשר קבוע בין הקבלן

מכשירי הטלפון הסלולרי שיהיו ברשות הנהגים, מנהל העבודה  והקבלן, יהיו תקינים יכללו 

 מצלמה ויהיו בעלי יכולת העברת תמונות בתקשורת סלולרית. 

 
רכבי פינוי הפסולת בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע עבודות המכולות ו/או יתקין על כל  הקבלן  .4.14

כדוגמת  - GPSמערכת מעקב אחר מיקום )  /אלקטרונים  ביםשב פינוי הפסולת ע"פ הסכם זה,

איתורן או שווה ערך(, שתופעל באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודות ותאושר ע"י 

יקום, להיכנס למערכת על מנת לוודא את מ -או לכל גורם אחר מטעמו  ותאפשר למנהל העירייה

והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ככל  האמור יהיה על חשבון הקבלן .בכל שעות העבודה

  .העירייהשיידרש לכך על ידי 

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם   .4.15

להוראות כל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של 
ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה 

 ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.
 

מתחייב לבצע את השירותים ע"פ ובהתאם הוראות כל דין והוא מצהיר כי ידועות לו כלל  הקבלן .4.16

ם, הן הוראות הדין הרלבנטיות וכלל דרישות הרשויות המוסמכות הרלבנטיות לביצוע השירותי

בהיבטי הגנת הסביבה ומחזור והן בהיבטי בטיחות, לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה 

לביצוע השירותים הכלולים בהסכם, והוא מתחייב לפעול על פיהם.  מובהר בזאת כי בכל הנוגע 

 לביצוע השירותים, הקבלן מחויב לבצע ולפעול ע"פ דרישות הרשויות המוסמכות, על חשבונו.

 

ן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בכלים, חומרים ציוד וכח אדם מספקים הקבל .4.17

 ומקצועיים התואמים את דרישות ההסכם. 

 

המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להחליף עובד  .4.18

 לא שיהוי. מעובדיו של הקבלן, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו של המנהל ל

 

הקבלן מתחייב להימנע מגרימת לכלוך ו/או נזק כלשהו לרחובות ו/או לסביבתם במהלך ביצוע  .4.19

השירותים ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג 

 בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים. 
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יפגע בקווי מים, ביוב, חשמל, גינון, ריהוט רחוב  הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע השירותים לא .4.20

ובכלי רכב חונים ברחובות. בכל מקרה של פגיעה כאמור, מתחייב הקבלן להודיע על כך מיידית 

 למנהל וכן לתקן ללא דיחוי, ועל חשבונו, כל נזק שנגרם, בתאום ובאישור המנהל.

 

על הוראות התקנות למניעת הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה, תוך הקפדה  .4.21

 1963 -, התקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב(, התשכ"ג 1996 -מפגעים )רעש( התשכ"ו 

ולהמנע מגרימת רעש, זיהום אויר שיש  1992 -והתקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר(, התשנ"ב 

 ומנוחתם.  העירייהבהם כדי לפגוע בנוחות תושבי 

 

ע את השירותים בזהירות, תוך הקפדה על אי פיזור פסולת ברחוב. במידה הקבלן מתחייב לבצ .4.22

ונשפכה פסולת ע"י הקבלן ו/או במקרה של תשטיפים מהמשאית, מתחייב הקבלן לנקות את 

 הרחוב על חשבונו באופן מיידי.  

 

ע הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצו .4.23

השירותים על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין. בעבודה שלביצועה יש צורך 

 ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

 

הקבלן יבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, וישאיר את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי  .4.24

 ומסודר. 

 

הקבלן יבצע את העבודות במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת כל מטרד רעש וכל הטרדה  .4.25

אחרת, ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את הכבישים והמדרכות בזמן ההובלה בתוך תחום 

אשר תהיה רשאית להגדיל את  העירייהאו בכל תחום פעילות  ומחוצה להם עירייההשיפוט של ה

 . ילות מעת לעת לרבות בעבור טיפול ברשויות אחרותתחום הפע

 

הקבלן מתחייב לשלם בגין כל נזק שיגרם לעירייה או לרכושה או לרכושם של צדדים שלשיים מיד  .4.26

עם דרישתה הראשונה של העירייה. כמו כן מתחייב הקבלן להיכנס בנעלי העירייה בכל דרישה  

יינה נזק שנגרם לגופו או לרכושו של צד שלישי בכל תביעה שתופנה לעירייה או שתוגש נגדה שענ

בשל הצבת המכולות פינוין הובלתן שינוען וכל כיוצ"ב כך שהעירייה לא תידרש כלל  לפנות לחברת 

 הביטוח מטעמה.

 

 חיוניות העבודות ורציפותן  .5

 עוד מצהיר הקבלן:

 בתקופות רבותל, מקרה בכל להפסיקן ניתן שלא חיוניות עבודות הינן העבודותש לו ידוע כי .5.1

 .והשבתות שביתות, בטחוני מתח, מלחמה
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 הקבלן כי מחייבים, ציבורי שירות והיותה, זה הסכם נשוא העבודות של שאופייה לו ידוע כי .5.2

 את ולבצע להמשיך מקרה בכל מתחייב הקבלן כן ועל, זה הסכם בביצוע ברציפות יעבדו ועובדיו

 למנוע מנת על והמאמצים הפעולות בכל מראש לנקוט, מכך נפרד בלתי וכחלק, כסדרן העבודות

 .העבודות של התקין במהלכן פגיעה או ביטול, עיכוב כל

 

 כלשהו עבודה סכסוך או/ו שביתה של במקרים גם כי, במפורש מובהר, לעיל מאמור לגרוע מבלי .5.3

 .כסדרן העבודות את ולבצע להמשיך הקבלן מתחייב, עובדים של היעדרויות או/ו

 

העירייה ר כל או חלק מן העבודות ו/או החובות ו/או הזכויות אשר ניתנו לו מהקבלן לא יעבי .5.4

. ככל שלא יתקבל אישור העירייהבמסגרת הסכם זה לאחר מבלי קבלת אישור מראש ובכתב מידי 

עקיפות השא בכלל העלויות הישירות ויתהיה רשאית לבטל הסכם והקבלן י העירייהכאמור הרי ש

תמצא לנכון שיש לבצע בשל הפרת  העירייהההסכם ובין שלא( אשר הנובעות מכך )בין שבוטל 

  הוראה זו.

 

 תהיה, הקבלן ידי על העבודות הפסקת של מקרה בכל, מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור לעיל .5.5

 מוותר הקבלן. אחר שלישי צד כל לידי מיידי באופן העבודות ביצוע את להעביר רשאית העירייה

 שהצדדים במקרה ולרבות, כאמור העירייה החלטת ביטול או כובלעי זמני סעד כל על בזאת

 הקבלן מזכות לגרוע כדי באמור אין. לקבלן המגיעה התמורה או/ו ההסכם ביטול בעניין חלוקים

 .כדין להן זכאי שהוא ככל, הכספיות זכויותיו למיצוי לפעול דין פי על

 
 וכן, בחירום חיוניים שירותים ןהינמושא הסכם זה,  שהעבודות לו ידוע כי מצהיר הקבלן .5.6

" קיומיים שירותים למתן כמפעל" או/ו" חיוני מפעל"כ הכרה לקבל עשויה או מוכרת העירייהש

 להוראות בהתאם המצבים אחד המוסמכות הרשויות י"ע ויוכרז במידה כי בזאת מתחייב והקבלן

 :הבאים מהחוקים יותר או אחד

 

 סמכויות) חירום שעת בתקנות כאמור לכך המוסמך השר ידי על חירום מצב על הכרזה .5.6.1

 .1973-ד"תשל( מיוחדות

-א"תשי, האזרחית ההתגוננות לחוק ג9 בסעיף כמשמעותו בעורף מיוחד מצב על הכרזה .5.6.2

1951. 

(, חדש נוסח) המשטרה לפקודת א90 בסעיף כהגדרתו המוני אסון כאירוע אירוע על הכרזה .5.6.3

 .1971-א"תשל

 .הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף תלהוראו בהתאם חירום מצב על הכרזה .5.6.4

 

 דין כל הוראת או/ו 1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק הוראות לחול עשויות, אזי

 ביצוע לצורך המשמשים הקבלן של הרכב כלי או/ו הקבלן עובדי או/ו העבודות על, אחר רלבנטי

 .האמור כל בגין ההעיריימ תשלום תוספת או פיצוי לכל זכאי יהא שהקבלן ומבלי, העבודות
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 הוראות לעניין טיפול/הטמנה באתר מורשה .6

מתקן קצה לטיפול בפסולת /  אתר לטיפול וסילוק הפסולת  השירותים נשוא הסכם זה כוללים .6.1

הקבלן יפנה את הפסולת, לתחנה / מתקן קצה / אתר  .מאושר ומוסדרינת יהטמנה / תחנה ממ

 ה/ אתר / מתקן. שא בכל עלויות הקליטה והטיפול בתחניכאמור וי

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן .7

"( אשר יהיה נציגו המוסמך של מנהל עבודה" הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה/תפעול )להלן:

 הקבלן לצורך ביצוע ההסכם. 

 לצורך מתן הנחיות וקבלת דיווח שוטף.  העירייהמנהל העבודה  יעמוד בקשר רצוף עם המנהל מטעם  .7.1

מנהל העבודה  ויהיה זמין לכל דבר ועניין. העירייהרציף  עם מוקד  מנהל העבודה  יעמוד בקשר .7.2

יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל ועם מחלקת תברואה במשך כל שעות הפינוי ולאחריו, 

הכול בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל התקלות, אם 

 תהיינה כאלה. 

מספרי טלפון של מנהל העבודה ו/או גורמים רלבנטיים נוספים המבצעים  לעירייהור הקבלן ימס .7.3

, בין היתר, לצורך פתיחת שערים בישובים / קיבוצים באמצעות העירייהאת השירות בתחום שיפוט 

 תעדכן את רשימותיה, בהתאם לנתונים שימסרו ע"י הקבלן.   העירייהמספר הטלפון. 

ו יום ימסור מנהל העבודה למנהל, דו"ח על ביצוע הפינוי באותו יום. עם סיומו של הפינוי באות .7.4

 . העירייההקבלן יצייד את עובדיו במכשירי טלפון ניידים לקשר רציף עם 

לצורך ביצוע השירותים, יקצה הקבלן נהגים ועובדים קבועים לכל משאית, במקרה של היעדרות  .7.5

 פן מידיי לעובדים חלופיים.עובדיו מכל סיבה שהיא, חובה על הקבלן לדאוג באו

, אשר יכירו את מסלולי הפינוי השונים. פרטי צוות עובדים קבועהקבלן יעסיק בביצוע השירותים  .7.6

תהא  העירייה. לעירייהעובדיו של הקבלן ורישיונות הנהיגה שלהם יועברו מראש על ידי הקבלן 

בביצוע השירות והוא יעשה רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה שימנע מלהעסיק עובד מסוים 

 כן לאלתר.

 למען הסר ספק, לא יועסקו בביצוע העבודות עובדים בעלי עבר פלילי/הרשעות כלשהן. 

 ויומן עבודה לעירייהיומיים דיווחים  .8

בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום  לעירייהמטעם הקבלן, דיווחים סדירים  יינתנו ,מדי יום .8.1

לרבות מיקום וסוג מכלי אצירה שלא ת שעלו במהלך ביצוע העבודות וכן בנוגע לתקלות ו/או בעיו

דיווחים יומיים בכתב לגבי מספרי הרישוי של רכבי הפינוי פסולת כן, ופונו והסיבה לאי הפינוי, 

 שהועסקו בביצוע העבודות.

 

, ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים לעירייהאחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן  .8.2

 כים, כדלקמן:והמסמ
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היומיים )לגבי כל יומן העבודה יכלול, בין השאר, את הפרטים  - העתק של יומן העבודה .8.2.1

 ביחס לאותו חודש, כדלקמן:יום עבודה( 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה. .8.2.1.1

 שעות העבודה של הרכבים והעובדים. .8.2.1.2

סולת הנמצאים בשימוש במקום ביצוע רכבי פינוי הפומספרי הרישוי של סוג  .8.2.1.3

 העבודות.

 סוג וכמות מכלי האצירה שפונו ע"י הרכב. .8.2.1.4

 כלי האצירה שתוקנו. .8.2.1.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .8.2.1.6

 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל. .8.2.1.7

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות. .8.2.1.8

 משקל הפסולת שפונתה.  .8.2.1.9

 כמות, סוג ונפח מכלי האצירה שפונו. .8.2.1.10

ואגרות טיפול לאתר הקולט את  מכתאות על תשלום היטל הטמנהאס .8.2.1.11

 הפסולת

היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי  .8.2.2

חודש בזמן מסירת החשבון. הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן 

לא ערערה ו/או לא  ייההעירלדרישת כל תשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו 

 תיקנה ו/או לא דרשה לתקן רישומים ביומן.

 

גם העתקים של תעודות שקילה ותעודות  לעירייהבנוסף לדו"ח הריכוז, יעביר הקבלן באותו מועד  .8.3

 העירייהמשלוח הכוללות, בין השאר, אישור אתר הפסולת כי הפסולת הינה מתחום שיפוט 

 מויות טון פסולת מוטמנת., מס' רישוי משאית, כמועדיםוכוללת 

 

כמו כן, בדיווח מאתר קליטת הפסולת יעביר הקבלן דיווח על אחוז מחזור הפסולת מסך הפסולת  .8.4

 באתר.  שנקלטה

 
 כוח אדם .9

"( אשר יהיה נציגו המוסמך של מנהל עבודה" הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה/תפעול )להלן: .9.1

 הקבלן לצורך ביצוע ההסכם. 

לצורך מתן הנחיות וקבלת דיווח  העירייהבקשר רצוף עם המנהל מטעם מנהל העבודה  יעמוד  .9.2

 שוטף. 

 

מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל ועם מחלקת תברואה במשך כל שעות  .9.3

הפינוי ולאחריו, הכול בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי 

ויהיה זמין  העירייהנה כאלה. מנהל העבודה  יעמוד בקשר רציף  עם מוקד ועל התקלות, אם תהיי

 לכל דבר ועניין.
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יועברו פניות תושבים ישירות למנהל העבודה והוא יהיה אחראי  העירוני בהתאם לתוכנת המוקד  .9.4

 לדווח למנהל לאחר הטיפול בהם.

 

שעות הפינוי ולאחריו, הכל מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל במשך כל  .9.5

בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל התקלות, אם 

 תהיינה כאלה.

 

מספרי טלפון של מנהל העבודה ו/או גורמים רלבנטיים נוספים המבצעים  לעירייההקבלן ימסור  .9.6

תיה, בהתאם לנתונים שימסרו תעדכן את רשימו העירייה. העירייהאת השירות בתחום שיפוט 

 ע"י הקבלן.  

 

מהתחייבויותיו של הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות להעמיד  לגרועמבלי  .9.7

 את כל כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור.

 

של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי  החלפתורשאית לדרוש בכל עת את  העירייה .9.8

וללא צורך ליתן נימוקים. נתקבלה  העירייהזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הקבלן, ו

 .העירייהמיידית כנדרש על ידי את העובד/הגורם  הקבלן יחליףכאמור,  העירייהדרישת 

 

)לרבות ביגוד הקבלן יספק לעובדיו במהלך כל שעות העבודה בגדי ונעלי עבודה לתקופת החורף  .9.9

לרבות חולצה זוהרת שעליה יוטבע כיתוב בהתאם לדרישת המנהל ושם והקיץ לעבודה בגשם( 

קבלן. באחריות הקבלן לוודא שכל עובדי הקבלן ייבצעו את העבודות כשהם לבושים /העירייה

 בחולצה כאמור.

 

 חות"הודעות ודו –שמירה על זכויות עובדים  .10

רתו ואחריותו של הקבלן מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקו .10.1

בלבד. הקבלן בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה 

, העירייהוהמכרז על ידי  עובדיו  ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת 

ותשלומים כמפורט בחוזה זה להלן( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות 

 והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

 

לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד,  העירייהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .10.2

והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי 

כתוצאה מתביעה, כאמור,  תחויבבכל סכום בו  העירייה הקבלן ו/או מי מעובדיו יפצה הקבלן את

 וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.

 

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי  .10.3

הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים 



פסולת  ה והטמנתהובלי איסוף, פינוי, למתן שירותלהתקשרות בהסכם מסגרת  14/2022' מכרז פומבי מס
 דימונהעיר של ה בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח השיפוט

             ____________________ חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
חתימה + חותמת                                                                                                          

41 

קתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בהעס

אישור רואה  ה, מעת לעת, לפי דרישתלעירייההכרוכים בהעסקתם. הקבלן מתחייב להמציא 

חשבון לפיו הוא משלם לכל העובדים המועסקים על ידו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק 

ים להם על פי כל דין או הסכם, לרבות ביצוע והעברה בפועל של וכן את כל יתר התשלומים המגיע

 כל ההפרשות והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות, במלואם ובמועדם.

  

הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות  .10.4

חוק שכר מינימום -הוראת חוק שתחוקק, לרבות  החוק הקיימות במועד חתימת חוזה זה וכל

, חוק 1976-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1987-התשמ"ז

, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד1950-חופשה שנתית התשי"א

, 1958-ק הגנת השכר תשי"ח, חו1988 -, חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח1996-תשנ"ו

, חוק 1995 -, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 1983-חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג

-, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו1994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

חוק שיוויון , 1998 -, חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח1953-, חוק עבודת הנוער התשי"ג1996

, חוק 1954 -, חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד1998 -זכויות לאנשים עם מגבלות התשנ"ח

, פקודת 1945ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה(,  1959 -שירות התעסוקה תשי"ט 

, חוק 1949 -, חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1946הבטיחות בעבודה, 

, חוק הסכמים קיבוציים 1967-, חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1953-תשי"גהחניכות, 

, חוק הודעה מוקדמת 1991-, חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א1957-תשי"ז

, חוק הודעה 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29, סעיף 2001-לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

, סעיף 2006-, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו2002-לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל  התקין(, התשנ"ז5

לחוק מידע גנטי התשס"א  29, סעיף 1998 -)ב( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 7, סעיף 1997

חוקי )ולהלן: "   2012 -לת בטחונות מעובד התשע"ב , חוק הגנת השכר, חוק איסור קב2000

 "(.העבודה

 

בדבר  העירייהימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת  15-הקבלן ישיב מיידית ולא יאוחר מ .10.5

פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה. הקבלן יפרט בתשובתו את הליך 

 בדיקת התלונה והאופן שבו זו טופלה.

 

 יחסי הצדדים .11

 וביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. ארגון .11.1

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליו  הקבלן .11.2

 ואמצעי התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך.

יון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, ריש .11.3

 מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל היתר כאמור.

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן  .11.4

י מסמכי החוזה על ידי בלבד. הקבלן בלבד יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פ
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עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת המזמינה בכתב ומראש( וכל מי 

שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים, כנדרש על פי 

 דין וכמקובל בתחום זה.

ות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפח .11.5

בחוק, וכי לדרישת המזמינה ימציא לו אישור רו"ח בעניין. הקבלן מתחייב לקיים את הוראות 

, וחוק עבודת 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .1954-הנוער, תשי"ג

 תהווה הפרה של תנאי החוזה.הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הקבלן,  .11.6

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה, הבטיחות  .11.7

 והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

 

 קיום יחסי עובד מעביד-אי

עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי מעובדיו  קבלןמצהיר כי הוא  הקבלן .11.8

 .העירייהלבין 

מתחייב לקיים, בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו, על מנת לבצע את  הקבלן .11.9

חוק החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את  כלהעבודה לפי הסכם זה, אחר האמור בהוראות 

אום של הארגונים הכלליים יהאמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת הת

סתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים לבין הה

 אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב, לרבות תשלומי ביטוח  הקבלן .11.10

 לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ. לאומי, ולנהל חשבונות כחוק

פיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי  נהמהמזמי לקבלו/או עובדיו לא יהיו זכאים  הקבלן .11.11

 הבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.

ם מוסמך כלשהו, יקבע על ידי גורי אםמכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי  מבלי לגרוע .11.12

יחסי  לעירייהו/או מי מעובדיו  הקבלןזה לעיל, בכל זאת התקיימו בין  בסעיףלמרות האמור ש

ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא  העירייהמ הקבלןחשב התמורה שיקבל יעובד מעביד, ת

בגין  מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשותוהמתחייב על פי דין בין עובד 

לא תישא בכל  העירייהפיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, ו

 תשלום נוסף בגין אלו.

 הבגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל העירייהישפה את  הקבלןבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי  .11.13

דין והוצאות, שיוצאו , לרבות שכר טרחת עורכי הקבלןכתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי 

 תהא העירייהבהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  העירייהעל ידי 

 על פי הסכם זה. קבלןללקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה  תזכאי

ף א שעל יקבע על ידי ערכאה מוסמכת אםבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי מ .11.14

ו/או מי מטעמו,  הקבלןאו מי מטעמה לבין  העירייהמעביד בין -ימו יחסי עובדהאמור לעיל התקי

 (55%חמישים וחמישה אחוזים ) בגובה תמורהיראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על 

"(, והקבלן מצהיר בזאת, כי התמורה התמורה המופחתתהקבועה בהסכם זה )להלן: " מהתמורה
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ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה אם יקבע כי  המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור

 מעביד כאמור.-התקיימו יחסי עובד

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .12

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  .12.1

בכתב ומראש  העירייהר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישו

 בלבד.

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן, אלא אם ובמידה  .12.2

ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן  -הסכימה לכך בכתב ומראש  העירייהש

של העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען 

 העבודות או חלק מהן לאחר.

 

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  העירייהנתנה  .12.3

הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל 

 של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

 

 אחריות  .13

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  העירייהכלפי הקבלן לבדו יהיה אחראי  .13.1

ו/או לעירייה ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו ו/אי לעובדי  לעירייהלהיגרם 

הקבלן ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או 

 או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר לשירותים.מחדל של הקבלן ו/

ו/או העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  העירייההקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי  .13.2

 הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.

העירייה ואת הפועלים מטעמן מכל אחריות לגבי נזקים ו/או  העירייההקבלן פוטר בזאת את  .13.3

)שבעה( ימים על כל סכום  7כאמור ומתחייב לשפותן ו/או לפצותן ו/או את הפועלים מטעמן תוך 

תודיע לקבלן על כל  העירייהעו"ד.  ר טרחתשיחויבו לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ

 מפניה, באחריותו ועל חשבונו.תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן 

בלבד, רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  העירייהו העירייה .13.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל  העירייהמכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מ

מחמת מעשה או מחדל  לעירייהשהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

"הקבלן" יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,  .13.5

לכל צד שלישי ו/או לכל עובד,   " ו/אולעירייהבין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל"

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או  –"הקבלן"  כתוצאה ממעשה או מחדל מצד

בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא  –שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 הסכם זה.
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 ביטוח .14

לערוך ולקיים ביטוחים  הקבלןמתחייב פי דין, -פי הסכם זה או על-על הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .14.1

ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו  זההביטוח המצורפים להסכם  בנספחיייב מהאמור כמתח

העירייה רשאית בכתב ומטעמים סבירים לשנות מדרישות  א.2'ב -ו 2'ב נספחיםכומסומנים 

  הביטוח.

 

 
 התמורה לקבלן .15

 
ן , שעל הקבלבנייןפסולת פינוי והטמנת  תן,הובל להצבת המכולות,תמורת ביצוע העבודות ביחס  .15.1

במועד  העירייהלתתם עפ"י הסכם זה ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי 

כתב הכמויות הכלול בהצעת המחיר בהתאם ללקבלן  העירייה, תשלם העירייהולשביעות רצון 

מובהר כי  "(.התמורה)לעיל ולהלן: "הכלול בהצעתו למכרז בהפחתת אחוז ההנחה האחיד

 . בגין החזר הוצאותיה  מהתמורה 10%תהיה זכאית ל  העירייה

התשלום כולל את כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתשלום  .15.2

 זולת ככל שנאמר במפורש אחרת בהסכם זה. 

לא צפוי להשתנות במשך תקופת חוזה זה, ועל כן התמורה  היטל הטמנהלמען הסר ספק,  .15.3

אם יחול שינוי בגובה ההיטל )עליה/ירידה( יעודכן התשלום האמורה בהסכם תכלול גם אותו. ב

בהתאם וכנגד שניתנו לאחר השינוי  ביחס להיתרי בניה חדשים בלבד בגין סילוק הפסולת

חשבוניות בגין תשלום בפועל עבור היטל הטמנה. למען הסר ספק, עדכון בהיטל הטמנה )ככל 

ל של היטל הטמנה ורק בהתייחס לפסולת שיחול( יהיה על בסיס תעודות שקילה ותשלומים בפוע

ובשום מקרה לא יבוצע באופן רטרואקטיבי אלא רק  העירייהמוטמנת שמקורה מתחום שיפוט 

 לעתיד.  

 התמורה תוצמד  למדד המחירים לצרכן.  .15.4

החל משנת מובהר, כי בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע ולא תשולם כל הצמדה.  .15.5

חודשים מחודש חתימת  12-כמפורט לעיל וזאת אחת ל , התמורה תוצמדההתקשרות השנייה

 ההסכם. למען הסר ספק, ההצמדה לא תחול באופן רטרואקטיבי.

 לעיל.  6את כלל הדיווחים המפורטים בסעיף  לעירייהלכל חודש, ימסור הקבלן  10-עד ה .15.6

צא ימים מתום החודש שבו הומ 45-לא יאוחר מ העירייההתמורה תשולם לקבלן ע"י  יובהר, כי .15.7

 .2017-, בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זלעירייההחשבון 

רשאית שלא לאשר חשבון או חלק מחשבון, ככל שזה מתייחס לעבודה  העירייהמובהר בזאת, כי  .15.8

 שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה, או שבוצעה באופן לקוי. 

 ישא בהפרשים כלשהם.יפיגור ולא יום ממועד התשלום לא יהווה  15איחור של עד  .15.9

למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע  .15.10

, לרבות כל העלויות וההוצאות העירייהכל העבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי 

ולל עלות החומרים, מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכ

היטלים לרבות היטל הטמנה ואגרות, הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה 

וכלכלה של עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה 

 לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. העירייהכאמור לעיל, לא תשלם 
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תקבל מענקים בגין טיפול ומחזור פסולת מהמשרד  העירייהמוסכם כי ככל שר כל ספק למען הס .15.11

 .העירייההתמורה שתתקבל תישאר במלואה בידי לאיכות הסביבה ו/או מכל גורם אחר, 

 

 תקופת ההסכם .16

 חודשים 12ולמשך  העירייההסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של  .16.1

 ל.לאחר המועד הנ"

 

בלבד, זכות הברירה )אופציה( להאריך את  לעירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת  .16.2

, ובלבד שסך כל תקופת חודשים 12עד תוקפו של הסכם זה לתקופות נוספות, כל אחת בת 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " חודשים 36ההתקשרות לפי הסכם זה לא תעלנה על 

 

שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל  לעירייהלעיל,  16.2ובסעיף  16.1על אף האמור בסעיף  .16.3

וזאת  ומכל סיבה שהיא סיום טרם תום תקופת ההסכם, ובכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי

לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה למעט ימים לפחות.  30בהתראה לקבלן של 

 .זכותו לקבלת התמורה בגין ביצוע העבודות בפועל עד למועד קבלת הודעת ההפסקה כאמור

 

 

 ערבויות ביצוע .17

 לעירייהלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית  .17.1

, עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית לעירייההקבלן  על פי כל דין ו/או הסכם, ימציא

לחוזה, המצורף  1'בכנספח , בנוסח המדויק המופיע העירייהאוטונומית ובלתי מותנית לפקודת 

 ₪.  50,000על סך להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו, 

 

 
ות, והיא חודשיים נוספים לאחר תום תקופת ההתקשר 3ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  .17.2

"(. הערבות המוארכתתחליט על מימוש תקופת האופציה )להלן: " העירייהתוארך בהתאם ככל ש

 אי המצאת הערבות המוארכת כנדרש תהווה כשלעצמה עילה לחילוט הערבות הבנקאית.

 

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות או הערבות המוארכת ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה  .17.3

 קפה לפי העניין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.ו/או בהגדלת הי

 
תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  העירייהמוסכם כי  .17.4

תהיה סבורה, לפי  שיקול דעתה  הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן  העירייהפעמים, וזאת בכל פעם ש

ויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה לערעור, כי הקבלן לא עמד בהתחייבות מהתחייב

 נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין. לעירייהבו נגרמו 

 

במקרה של מימוש ערבות הביצוע או הערבות המוארכת, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא  .17.5

לערבות או הערבות המוארכת  ערבות ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לעירייהמיד 

 שמומשה.
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תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה  העירייהכדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי  .17.6

למימוש הערבות  העירייהמכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות 

 כאמור לעיל.

 

 העברת זכויות .18

אחרת את זכויותיו  או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך /הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו .18.1

 . העירייהמפורשת, מראש ובכתב, מאת  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות -על

 

הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע  העבודות, כולן או  .18.2

מראש ובכתב. האמור  העירייהלקבל את הסכמתה המפורשת של  מקצתן, לכל צד ג' שהוא, מבלי

 בסעיף זה מתייחס אף לקבלני משנה מטעם הקבלן.

 

 הפרות ופיצויים .19

ימים  7אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  .19.1

לקבל כל סעד או  ירייההערשאית, מבלי לפגוע בזכותה של  העירייהלא תיקן את ההפרה, תהיה 

תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות 

 לפי הסכם  זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן. העירייהשל 

 

, 3,4,5,8על אף האמור לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים  .19.2

 העירייה, להסכם זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, ו21, 18, 17 ,16 ,13,14 ,12 ,10,11

תהיה רשאית לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לגרוע בכל זכות מזכויותיה 

 על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.  פיה הסכם זה ו/או -האחרות על

 

יום מראש  30תהיה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב  העירייהר לעיל, בנוסף לכל האמו .19.3

לפחות, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי 

ברצונה להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר 

 ח ההודעה האמורה. ימים ממועד משלו 30עם חלוף 

 
רשאית למסור את ביצוע  העירייהבוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה  .19.4

העבודות לאדם אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של 

וצעו על בגין העבודות שב העירייההמנהל, והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לקבלן מ

 ידו טרם  ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר.

 
בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית  .19.5

 של ההסכם של ידי הקבלן:

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  .19.5.1

יום  14פעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או ה

 ממועד ביצועם.
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ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה  .19.5.2

על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 
 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .19.5.3

 
 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. העירייההוכח להנחת דעתה של  .19.5.4

 
הוכחה, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  העירייהבידי כשיש  .19.5.5

 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

 
התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  .19.5.6

, היה בה כדי להשפיע על עירייההעובדה מהותית אשר, לדעת  לעירייהשהקבלן לא גילה 

 ההתקשרות עמו.

 
על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מובהר כי  לעירייהמבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים  .19.6

בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא 

אופן  מיידי עם כל קבלן אחר לשם רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר ב העירייה

הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן  25%השלמת ביצוע העבודה, והוצאות השלמת העבודה בתוספת 

 וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.

 
וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  העירייהספרי  .19.7

 לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.ומועדיהם, 

 
אלא אם  העירייהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  העירייהלא יראו בשימוש  .19.8

הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על  העירייה

 פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

 
לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין כל סטייה  העירייהנוסף לאמור לעיל, תהא רשאית ב .19.9

לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע מהוראות חוזה זה, על נספחיו, 

רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים  העירייהתהא  העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים.

גין סטיות )בהתייחס לכל יום עבודה( מהוראות מפרט הדרישות לביצוע ע"פ הטבלה ו/או קנסות, ב

 שלהלן:

 

הפיצוי המוסכם ב  פרוט הליקוי בעבודה / אי העמידה בהתחייבות  מס'

– ₪ 

 למקרהכל ל -₪  2,500  מסירת עבודות לקבלן משנה ללא אישור  .1

איחור באספקת כלי אצירה בתוך פרק הזמן שהוקצב   .2

 לכך 

 למקרה₪  1,000
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הפיצוי המוסכם ב  פרוט הליקוי בעבודה / אי העמידה בהתחייבות  מס'

– ₪ 

הימנעות מאיסוף כלי אצירה בתוך פרק הזמן שהוקצב   .3

    לכך 

 למקרה₪  1,000

 למקרה₪  4,000 אי פינוי פסולת לאתרים מוסדרים לטיפול בפסולת  .4

הצבת כלי אצירה תקינים ו/או שמישים ו/או אי   .5

   העירייהבמאפיינים עליהם הורתה 

 לכל מקרה₪  1,000

 

קזז את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף לעיל מכל סכום תהא זכאית ל העירייה

שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית 

 אחרת.

חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן   

 החוזה.מהתחייבויותיו על פי מסמכי 

 העירייהשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של  .19.10

ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור -על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 כזה במפורש ובכתב.

 

 סודיות .20

ל אדם כלשהו כל  ידיעה ו/או מסמך הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כ

שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית נשוא חוזה זה, וזאת במהלך ביצוע העבודה ולאחריה. הקבלן 

מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים 

 מטעמו.

 

 (2/2011שרד הפנים מס' )בהתאם לחוזר המנהל הכללי של מעובדים זרים  .21

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים,  .1

למעט מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה, 

שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישרין ובין 

פין, בין אם ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה או כל גורם בעקי

 אחר עימו יתקשר הקבלן הזוכה.

 

 -עובדים זרים  לעניין זה: .2

עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל עזה, 

, ושעליהם חל פרק ו' לחוק שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל

יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני 

 . 1994-חקיקה(, תשנ"ה

 

 -מומחה חוץ 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
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הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם, כדי לתת שירות  .א

 אל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. לאותו תושב ישר

 שוהה בישראל כדין.  .ב

 בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  .ג

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת  .ד

מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית 

 יקה. לסטטיסט

 

העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה  .3

 הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 

בכתב, מקצועיים ואחרים,  העירייההקבלן מתחייב להעסיק עובדים אשר יאושרו על ידי  .4

לביצועה יש במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה ש

צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון 

זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד  העירייהאו היתר כאמור. למנהל מטעם 

 מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.

 

כמסמך הרשעות בענין העסקת עובדים זרים המסומן הקבלן יחתום על תצהיר בדבר היעדר  .5

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. (5ב)

 

 

 שונות .22

)בין מכח הסכם זה ובין מכח  העירייהתהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מ העירייה .22.1

תהיה  העירייהסכום אשר  הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן(, כל

תהיה  העירייהדעת המוחלט כי הוא לא מגיע לקבלן, ובכלל זה כל סכום שסבורה לפי שיקול 

תהיה רשאית  העירייהסבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על הנזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן. 

לקזז כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן. לקבלן לא תהא זכות לקזז כספים המגיעים 

 . לעירייהממנו 

 

-ידי שני הצדדים או באי-אי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום עלאין לשנות תנאי מתנ .22.2

 כוחם.

 

 כל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה. .22.3

 

הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  .22.4

או בעל פה,  האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב

 בטלים  -שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה
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כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום אות תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט להלן.  .22.5

ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם  3כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 מסירתה ביד, לפי הענין.

 

על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם  העירייהמת מורשי החתימה של מוסכם בזאת כי חתי .22.6

 ואינה מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

 

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  .22.7

 לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.

 
 תניית שיפוט: .23

, תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע בדימונהט ת המשפילב

 להסכם זה.

 

  כתובות הצדדים:

 .דימונה 1שדרות אריאל שרון ת.ד. כתובת  העירייה:   העירייה

 

 ן:      ____________________________________________.הקבל

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

________________                     _____      __________________ 
 חתימה וחותמת  הקבלן                                                        ומורשיה  העירייהחותמת            

 
 

 אישור עו"ד מטעם הקבלן:
 

מאשר בזאת כי ביום אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר. __________, בכתובת: ___________, 
_______ התייצב/ו בפני: _____________________ ת.ז. ___________________ המוסמכים 

 לחתום בשם המפעיל __________________ וחתמו על הסכם זה בפני. 
        תאריך ______________

 
 
 

       ______________ 
 חתימת עו"ד                 
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 1'בנספח 

 ערבות בנקאית אוטונומית בלתי תלויה-ות ביצוענוסח ערב

 נוסח ערבות זו מיועד להגשה לאחר הזכיה במכרז

 לכבוד

 עיריית דימונה

 ערבות בנקאית מס'__________________: הנדון

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשים" –עפ"י בקשת ______________ ח.פ ______________ )להלן 
( בתוספת הפרשי הצמדה למדד חמישים אלף שקלים חדשים)במילים: ₪  50,000של לסילוק כל סכום עד לסך 

"(,וזאת להבטחת ביצוע כל תנאי הפרשי הצמדה" –הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 
למתן שירותי איסוף, פינוי והובלת פסולת בניין )כולל הקצאה של כלי אצירה ייעודיים( בשטח הסכם מסגרת 

   .14/2022י מס' כמפורט במסמכי מכרז פומב דימונהעיר של ה שיפוטה
  

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

ת הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלשהו, או לדרוש א
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 
טטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לס –" המדד היסודי"

  15/3/2022 פורסם ביוםיש  2022כשמדד הבסיס הוא מדד חודש פברואר ולמחקר כלכלי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________, אלא אם כן, תודיעו לנו על הארכתה.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________, לא תענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 .-------------בכתובת  ----------כל פנייה על פי ערבות זו צריכה להמסר לידנו לסניף 

 
 ,בכבוד רב       

 

 בנק: _______________      תאריך: ____________
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 ביטוח - 2נספח ב'

, למשך כל נולערוך ולקיים, על חשבו הקבלןו על פי כל דין, על מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה א .1
קיימת  את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  הקבלןתקופת ההסכם וכל עוד אחריות 

, "אישור עריכת הביטוח"ו "הקבלן"ביטוחי , והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: א.2ב'כנספח להסכם זה 
 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי העניין(, אצל

,  ניתן הקבלןמוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי  -חבות מעבידים .א
יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום 

 על ידי המבטחים. 
לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל  הקבלןעל  -נוסחי הפוליסות .ב

 ן באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(. )אי הקבלןביטוחי 
, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי העירייהלהמציא לידי הקבלן , על העירייהללא צורך בכל דרישה מצד  .2

מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 
אישור עריכת ביטוח מעודכן,  העירייהלהמציא לידי  הקבלןביטוח, על המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת ה

לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או  הקבלןבגין חידוש תוקף ביטוחי 
 לעיל.  1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

מבוטל או עומד לחול בו שינוי עומד להיות הקבלן , כי מי מביטוחי לעירייהיודיע  הקבלןבכל פעם שמבטח  .3
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  הקבלןלרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
המוטלת על  הינם בבחינת דרישה מזערית, הקבלןמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .4

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את  הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן
או מי מטעם  העירייהלא תהיה כל טענה כלפי  ולקבלןממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  הקבלן

 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.העירייה
כאמור לעיל,  הקבלןהזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  תהא לעירייה .5

 הקבלןלבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי  הקבלןועל 
 על פי הסכם זה. הקבלןלהתחייבויות 

ינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על לעריכת הבדיקה ולדרישת הש העירייהמוצהר ומוסכם כי זכויות  .6
, טיבם, היקפם, ותוקפם, הקבלןכל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי  העירייהאו על מי מטעם  העירייה

על פי הסכם זה או על פי כל דין,  הקבלןאו לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 
ים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינוי

 לאו.
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,  העירייהואת הבאים מטעם  העירייהפוטר את  הקבלן .7

ו/או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כלי  העירייהלחצרי  הקבלןאו מי מטעם  הקבלןהמובא על ידי 
כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור,  לקבלןכב וצמ"ה(, ולא תהיה ר

 ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי  הקבלןבנוסף, על  .8

גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב דין בגין פגיעה 
בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד ₪  400,000עד לסך 

 מכני הנדסי.
וח אחריות צד שלישי( הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביט לקבלןעל אף האמור לעיל,  .9

לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים  6המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 
 האמורים במלואם. 

, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף הקבלןבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .10
אדם שגרם בן ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת ייההעירוכלפי הבאים מטעם  העירייהכלפי 

 לנזק בזדון. 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו  .11

ם לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתא הקבלן, על הקבלןעל ידי קבלני משנה מטעם 
 לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 

ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו  העירייהמוטלת האחריות כלפי  הקבלןמובהר בזאת, כי על  .12
 או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור לעיל, אי המצאת  של ההסכם. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה .13
מאת  העירייהימים ממועד בקשת  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. הקבלן
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 אישור עריכת הביטוח -א 2'בנספח 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

ליסת הביטוח למעט במקרה שבו שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפו
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור
  שם דימונה העירייהשם: 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

הסכם מסגרת אחר: ☐
למתן שירותי איסוף, פינוי 
והובלת פסולת בניין )כולל 

אצירה הקצאה של כלי 
ייעודיים( בשטח השיפוט של 

  דימונההעיר 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
500222005 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 שד' אריאל שרון

 דימונה 1ת.ד 

 מען

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
או  אחריות

סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור

ת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 Xלנספח 

 סכום
 

מ
ט
ב
 ע

ויתור על תחלוף לטובת  – 309 ₪       רכוש  
 מבקש האישור

        ראשוניות – 328

 אחריות צולבת – 302 ₪  6,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף לטובת  – 309

 מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

 ומחדלי המבוטח 
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 ראשוניות – 328
כיסוי לנזק משימוש  – 312

 בצמ"ה 
רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד שלישי 
חבות 

 מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת  – 309 ₪  20,000,000    

 מבקש האישור
היה  –מבוטח נוסף  – 319

וייחשב מעבידו של מי מעובדי 
 המבוטח 

 ראשוניות – 328
        אחר

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 
 (*:ג'טת בנספח מתוך הרשימה המפור

 פסולת, פינוי והובלה( –)חומרים מסוכנים וכימיקלים  033)אשפה ושירותי מחזור(,  004
 ביטול/שינוי הפוליסה 
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 ישורחתימת הא
 המבטח:

 

  3'בנספח 

 :תכנית עבודה יומית

 

תאריך ושעת  אישור מנהל
 ההחזרה בפועל

סוג כלי 
האצירה 
 שהוצג

תאריך ושעת 
 אספקה
 בפועל

 מיקום כתובת שעת הזמנה
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  4נספח ב'

  הוראות בטיחות לעבודת קבלנים

   ת דימונה לבין הקבלןעיריי ביןנספח בטיחות לחוזה 
בין  ,פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש-הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על

בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל ובהנחיות  ,בתקנות ,בפקודות ,השאר
תטופל ללא כל דיחוי  -כל הערת בטיחות מטעם נציגי המזמין  .יןהבטיחות של המזמ

  והמשתמשים  ,האורחים  ,העובדים  לבטיחות  באחריות  הקבלן נושא .מרגע קבלתה
 .או בקרבתו שבאחריותו באתר  העוברים  האחרים

.1 

 משנה קבלן או תפקיד בעל כל החלפת לדרוש המזמין שמטעם הפרויקט מנהל בסמכות
 .להנחיות או לחוזה ,בדרישות הבטיחות בהתאם לחוק ומדיםע שאינם

.2 

 כולל – רישיונותיהם ,תקין במצב הם כן אם אלא הקבלן ידי על ה"צמ כלי יופעל לא
 מתאימים וידע כישורים ובעל מתאים נהיגה רישיון בעל הוא ומפעילו בתוקף– הביטוח
 .הכלי להפעלת

.3 

 בחובו סכנה והטומן לעבודה הקשור נושא בכל לעובדים בטיחות הדרכות יקיים הקבלן
 יחתים את הקבלן'(. שימוש בציוד מגן אישי וכו ,שימוש בכלים ,עבודה שיטות)

 יעבוד לא .הבטיחות בתיק שישמר מסודר רישום וינהל ההדרכות עובדים על קבלתה
 .כך על וחתם איתם ההתמודדות ודרכי הסיכונים על הדרכה קיבלש לפני עובד

.4 

 שרק" לעובדים כולל ,בחוק כנדרש ,העבודה סוג לפי – אישי מגן ציוד לעובדיו יספק ןהקבל
 כנדרש אישי מגן בציוד משתמש אינו או/ו מצויד שאינו עובד יעבוד לא ".הגיעו היום

 .הקבלן י"ע הצורך במידת יוחלף – מרופט או פגום אישי ציוד .בתקנות

.5 

 העולה מגובה או לעומק בו ליפול שניתן קוםמ כל) בגובה עובדים להעסיק רשאי הקבלן
רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם  – ( מטרים 2 על

ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה "התמ משרד מטעם תעודה בתוקף
 ביצוע במועד העדכניות בגובה לעבודה הבטיחות בתקנות כנדרש –המתבצעת באתר 

 .הבטיחות בתיק הקבלן ידי על ישמרו המודרכים ושמות ההדרכה פרטי .העבודה

.6 

 או טבעי בשיפוע דפנותיה כן אם אלא ',מ 1.20 - מ יותר שעומקה לחפירה עובד יוכנס לא
 העבודה ומנהל – הגנה בתא שימוש שנעשה או מתאים בדיפון חוזקו שדפנותיה לאחר
 .ותבתקנ כנדרש - הכללי בפנקס תקינותה על חתם

.7 

לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל 
 .מוקף

.8 

למנהל  העתק עם העירייה מטעם הפרויקט למנהל בכתב מיידית ידווח הקבלן
 .המתגלה מכל מין וסוג שהוא בטיחות בעיית כל על הבטיחות בעירייה 

.9 

 ככל ,ומפקחיו יועציו ,המזמין של הבטיחות ערותלה ,שעות 24 תוך ,בכתב יתייחס הקבלן
 .העירייה לו שתורה מי אל וכן המזמין אל תהיה בכתב ההתייחסות .כאלו שיהיו

.10 

יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט כאמור בנספח  לא
 וכל הבטיחות דרישות כל לקיום הקבלן של והבלעדית המלאה מאחריותו לגרוע כדי ,זה

 האחריות את המזמין על או הפרויקט מנהל על להטיל כדי בו יהיה ולא זה בנספח האמור
 .אשר תחול על הקבלן בלבד ,בעבודות בבטיחות והכרוך הקשור בכל

.11 

הקבלן  .קיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות לעובדי הקבלןת העירייה :בטיחות פיקוח
 כל ולקיים שיידרש מסמך כל להם להציג ,הבטיחות אנשי עם פעולה לשתף מתחייב
 .לו שתינתן בטיחות הנחיית

.12 

 שיוטלו קנסות לגרור עלולים המזמין מטעם הפיקוח להוראות ציות אי או הבטיחות כללי על שמירה אי
 .לו המגיעים מהתשלומים ויקוזזו הקבלן על

.28 

 לבו של הקבלן  אין באמור בנספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת כי מובהר
 מלוא את להכיר הקבלן מחובת גורע הוא ואין הבטיחות בתחום ספציפיים נושאים

 .הקבלן ידי על העבודות ביצוע תקופת בכל ,חשבונו ועל בעצמו ,ולקיימם הבטיחות דיני

.29 

      

  תאריך    חתימת הקבלן
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 5ב'נספח 

 בעבודה התחייבות בנושא בטיחותכתב 

 לכבוד 

 ימונהעיריית ד

 

הקבלן(  –____________________________ )להלן אני הח"מ )שם הקבלן והחותמים מטעם הקבלן(

פי כל -על אותן נבחרתי לבצע, העירייהשל  14/2022מכרז פומבי מס'  מושאמתחייב לבצע את כל העבודות 

  להן. ולכל העבודות הנלוות דרישות דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה

 :כדלקמן ,העירייההקבלן מצהיר ומתחייב כלפי בכלל כך, 

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

 .כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות

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

המכרז וכי בדק את והוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא הסכם   .3

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

אים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המת

  רח.ועוברי או העירייהשל בטיחות התושבים, עובדיו, עובדי 

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא הסכם ה מכרז בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה,   .4

 וכי העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו

 .הכשרה והדרכה כנדרש

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

החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות 

 .1999 -ט"ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים( תשנ

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

בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב 

לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך 

מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל  העירייההעבודות והוא פוטר את ביצוע 

 .מטעמו

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

"א כותקנות התעבורה, התש 1997-"ז לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( תשנ

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי  1961-

 .רכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים

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

ג ומין למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת מכל סו

 .התחשמלות תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל

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

 .ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד 3 מעלשעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה 

אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות הסכם ה מכרז /ו או מסמכי   .10

 .המכרז
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 הננו מצהירים כי כל העובדים מטעמנו קיבלו הדרכה כאמור ויקבלו הדכות שוטפות מעת לעת.  .11

 

   שם הקבלן: ______________

 

 :________ :ותמים בשם הקבלןשמות הח

 חתימה: ____________________  שם:_____________ ת.ז.____________ 

 חתימה: ____________________ _שם: ____________ ת.ז. _____________

  תאריך :______________________

 


