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 נייר עיתוןבפסולת בפסולת אריזות קרטון ו טיפוללפינוי ומכרז 

 שר נעיריית משטח 
 

הצעינה  מזמ   נשר  עיריית .1 וטיפול לקבלת  ות  בזאת  לפינוי  ו  שירותים  קרטון  אריזות    נייר בפסולת  בפסולת 
 :  כדלקמן

א'   (1) לאיסוף    -פרק  ייעודיים  אצירה  כלי  של  ואחזקה  הצבה  קרטוןאספקה,  אריזות  ופינוי  פסולת   ,
 למחזור מוכר בישראל;   העירייהמשטח השיפוט של  תכולתם 

ב'   (2) ה  -פרק  ואספקה,  ייצבה  אצירה  כלי  של  פסעודיים  אחזקה  נייר  לאיסוף  עיתון(י י)נ ולת  ופינוי    ר 
 למחזור מוכר בישראל;   העירייהתכולתם משטח השיפוט של  

 , בהתאמה(."הפסולת"-"המכרז" ו, " העירייה" –)להלן  

2.  

₪ )שש מאות ₪( שישולמו באמצעות העברה   600ום בסך  ניתן לרכוש בעד תשל י ההליךאת מסמכ .3
 בנקאית לחשבון:

 18060003חשבון                              887סניף                               10בנק לאומי                             עיריית נש

  oritg@nesher.muni.ilחידרסקי במייל: העביר אל הגב' אורית את האישור על ביצוע התשלום יש ל

 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא 

נ בפרטים  במשרדי  וספים  לקבל  ניתן  המכרז  פני   העירייהדבר  בלבדבאמצעות  בכתב  אלקטרוני   יה    בדואר 
 048299284יש לוודא קבלת המייל בטלפון מס'  .נשר  20דרך השלום בכתובת  maayan.p@nesher.muni.ilל

מותנית   .4 בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  של  סבעל  תהי₪,    10,000כום  עד  ניאשר  בתוקף  ה 
 15.02.21 לתאריך

 הצעה אלייה לא יצורף כתב הערבות )לעניין כל פרק( לא תובא כלל לדיון. 

שהיא.  יה יהעיראין   .5 הצעה  כל  לקבל  בכושרו    העירייה   לם, או  מתחייבת  השאר,  בין  להתחשב,  רשאית 
 עם המציע. העירייהנשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של   ת העבודותיע לבצע אצמוניסיונו של ה

ש  ישותמציע שהוא   .6 גוף מאוגד אחר,  של  נוספות/ות  מנוע מלהגיש הצעה/ות  מאוגדת,    ישותהינו  משפטית 
ו/או    לה אוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנשל הגוף המ  משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו

 ו שותף של המציע. משרה ו/א  נושא

שהוא   .7 )בעלים    ישותמציע  המציע  של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית 
 את הצעתו למכרז.  שותף( הגיש משרה ו/אוו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא 

לב  יההעירי .8 המכרשאית  את  בעצמהטל  המכרז  נשוא  העבודות  את  ולבצע  כי  מ .  רז  לזרמי  ובהר  ביחס 
וטיפולמתן  ל  הן    להגיש  מציע  כל  ל עפסולת,  ה לפינוי  ל  קרטון  אריזות  בפסולת   שירותים  נייר  והן  פסולת 

 חד.רק לפרק א  לא תיבדקנה הצעות שיתייחסולמען הסר ספק, . עיתון

על נספחיו( תוגש    התקשרותה   הסכםלרבות  צעת המחיר ו ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות ה .9
סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה מטעם המציע, כאשר היא ממולאת    בתוך מעטפה

 המציע. י יד-וחתומה על 

, דרך השלום  העירייהמשרדי  הממוקמת ב  ימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזיםעה תההצ 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.  .12:00שעה ב    15.11.20יום  עד ל   ,1, קומה נשר , 20

מסמכי  )לרבות  מההצעה  הנקובים  ,םחלקים  והשעה  היום  לאחר  יוגשו  אשר  ואישורים(  דלעיל,    נספחים 
ייכלל ולא  עלייפסלו  שידונו  המכרז  מסמכי  במניין  ידי  ייהירהע ידי  -ו  על  התבקשו  אם  למעט    העירייה, 

 .דיןזי כיך המכרבמסגרת ההל

 

 בכבוד רב,                    

 רועי לוי
 נשר  עיריית ראש
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 תנאי המכרז 
 מהות עבודות המכרז 

 מבוא:  
 

ל הינו  לפינומתן  המכרז  וטיפולשירותים  עיתוןלוסבפ  י  ונייר  קרטון  אריזות  של   ת  המוניציפלי    בתחומה 
 ט להלן: פורכמ נשר עיריית

 כרז.א' למפרק  -ת אריזות קרטוןולפס .א
 ' למכרז.בפרק  -נייר  פסולת .ב
  עודיים לאיסוף פסולת אריזות אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה יייגיש הצעה לכל מציע  מובהר כי   .ג

ופינוי   ואחזקה  לו  לן לה  , כמפורט בפרק א'תכולתם למחזור מוכר בישראלושינוע  קרטון  אספקה, הצבה 
 . ' להלןבבפרק    פינוי תכולתם למחזור, כמפורטו  )נייר עיתון(וף פסולת נייר  כלי אצירה ייעודים לאיסשל  

 נשוא המכרז.  ,נדרשיםתים הור שני השיצעתו למתן שירותים למחויב להגיש ההמציע  למען הסר ספק,  
 

 :פסולת אריזות קרטון -פרק א'  .1
 

עבודות  "(  העירייה")להלן:    רנש  יתעירי  .1.1 לביצוע  הצעות  אצירה    אחזקהו הצבה  אספקה,  מזמינה  כלי  של 
קרטוןידייעו אריזות  פסולת  לאיסוף  ופ איסול,  ים  אריזות  ינוי  ף  הקרטוניות,קרטוןהפסולת  תכולת   ,  

של   המוניציפלי  נשרעה מתחומה  או  העבודות"  )להלן:  יר  להלן:  )   בישראלכר  מו  למחזור,  "(השירותים"" 
 (. "המכרז"

 

כי   .1.1.1 ומודגש בזאת  פי המכרז תתבצע  -ביצוע העבודות עלקרטון,  בכל הנוגע לפסולת אריזות  מובהר 
"  קרטון  בפסולת אריזות שירותים לפינוי וטיפולדרישות טכני למתן  מפרט"פח סנבהתאם להוראות  

וכן  ןקרטו  –ספח הטכני  נה")להלן:   לה"(  לקבלן  נוספוליות  הוראות תפע"פח  וראות נסבהתאם  ות 
קרטון  האיסוף  אריזות  פסולת  "של  )להלן:    ה "(, המצורפים בהתאמ קרטון   –הנספח האופרטיבי  " 

 .הסכםל 1ה'  -ה' וכנספחים 
 

לטי .1.1.2 שירותים  מתן  לעניין  כי  אף  פ יובהר  על  קרטון,  אריזות  בפסולת  יתול  בכל  הוראות    רהאמור 
וההסכם,  המכ אי  רז  ו/או  סתירה  של  מקרה  הורא בכל  בין  מהוראות  התאמה  הטכני  ה    –הנספח 

האופרטיבי    קרטון יתר    קרטון  –והנספח  להוראות  לבין  המכרז  אריזות  פסוליין  נ עמסמכי  ת 
הוראות   ייגברו  הטכני  הקרטון,  האופרטיבי    קרטון  –הנספח  סקרטון  –והנספח  הסר  למען  פק,  . 

כי בין    יובהר  סתירה  של  מקרה  לבי בכל  במכרז,  המנויות  המנוההגדרות  ההגדרות  בנספח  יות  ן 
האופרטיבי    קרטון  –הטכני   בחוק  קרטון  –ובנספח  לחילופין  הטיפול  או  ,  תוז אריב  להסדרת 

נספח  ב ו  קרטון   –נספח הטכני  ייגברו ההגדרות המנויות ב  -  "חוק האריזות"(  )להלן:   2011-"אתשעה
 או בחוק האריזות. /ו קרטון   –יבי האופרט 

 
המכרז יתבצעו על ידי קבלן    א ות הקרטון, נשוזרם פסולת אריזסר ספק, השירותים ביחס לן הלמע .1.1.3

ים בזרם זה בין שני קבלנים או  ירות ן הש ת מאיסוף אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול  
 יותר. 

 
י .1.1.4 וטיפול יספק  הקבלן  לפינוי  קרטוןולת  בפס  שירותים  כלי  ל,  אריזות  אריזות    האצירהכל  לפסולת 

וכמותם עשויים להשתנות מעת לעת    אשר סוגם  ,ירייהע הים בכל תחום השיפוט של  זורהפ  קרטוןה
ע לקבלן  שתימסר  העבודה  לתוכנית  ידי  ובהתאם  מנהל  /ו   העירייהל  מטעמם    שפ"עאגף  או  מי  או 

 "(.התכנית " -" והמנהל)להלן: " 
 

למחזור    הקרטוןזות  ארי  את כל פסולת  המכרז,  או, כחלק ממתן שירותיו נשעל חשבונוהקבלן ישנע   .1.1.5
 "( בישראל.  מחזור מוכרכל דין )להלן: " פי זור המורשה עלבמפעל מח

 
להוראות    ובהתאם לצרכיה ובכפוף  העירייה  סולת יקבעו בתיאום עםשעות והסדרי איסוף ופינוי הפ .1.1.6

 המצורף לו.  הסכםהמכרז וה 
 

 ינויים:ות פתדיר .1.2
  173  -יותר מ  ובכל מקרה לא בהתאם לצורך  יפונו  טון  ולת אריזות קרפס ל  האצירה הייעודיים  כלי .1.2.1

האצירה הייעודיים לאיסוף  י  כל ם של  דשיים לפינוי תכולת( פינויים חוושלושמאה שבעים  במילים:  )
בימים  בישראל וזאת  ר למחזור מוכר  יעאריזות קרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של ה  תלפסו

האופרטיבי    ובהתאם להוראות "הנספח  העירייהתאם לדרישות  ל, בהנההמובשעות כפי שיקבעו ע"י  
 . םהסכ" המצ"ב לקרטון   –" וכן להוראות "הנספח הטכני ן טוקר –

 
י  ו/או מ   העירייה  יתכנית עבודה שתיקבע ע"בוצע בהתאם  ל ירטון  קהפינוי פסולת אריזות  נבהיר כי  

א  העירייה.  העירייהשל    מטעמה לשנות  לעת  מעת  תרשאית  ולקבלן  יכנת  העבודה  כל  ת  תהיה  לא 
 טענה בדבר. 
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ג עד השעה  וערבי חי שישי  ובימ   06:00-16:00ת  ה' בשעו-יבוצע בימים א'   מובהר כי האיסוף והפינוי .1.2.2
ר  תוכנית אש , על פי הירייהע הבכל תחום השיפוט של    כניסת השבת ו/או החג,  יעד שלוש שעות לפנ

 תאושר ע"י המנהל עם תחילת העבודה. 
 

  עם   ות קרטון  הייעודיים לפסולת אריז   ההקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת כלי האציר  יר כמובה .1.2.3
 פסולת אחרת מכל סוג שהוא.  כל

 
ל  כבלשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן(    יהיר העי, בשיקול דעתה הבלעדי של  סר ספקלמען ה .1.2.4

ים ו/או שינוי מועדי  פוסה נ ת )לרבות הוספת פינויים נוספים ו/או הוספת כלי אצירעת את התוכני
והפינו  האיסוף  ו/או ושעות  למחזור  הפסולת  של  הפריסה(    י  אופי  עד  שינוי  של  בכמות    10%וזאת 

 אש. רמנה ו/או זכות בעניין, השינוי ייעשה בכתב ועטולקבלן לא תהיינה כל לעיל  פינוייםמכמות ה 
 

 : כלי אצירה .1.3
העבודות   לצורך .1.3.1 אציר   ויתחזקיציב  יספק,    ביצוע  קרטוןודיייע  הכלי  אריזות  פסולת  לאיסוף   ים 

קרטוניול  יםמעוצב שיועצבו  2כולל    אשר  לבנהמאיזכורית  ת  וא  ולפינוי  ,  רייהיעה  "יע  מדבקות 
ביש מוכר  למיחזור  הרשות  של  המוניציפלי  מתחומה  תכולתם  בהתאם  ארושינוע  וכן  בהתאם  ל,  

   .והאופרטיבי המצ"ב למכרז זה ח הטכניפסלהוראות הנ

יהיו כלי אצירה חדשים    בויוצ  אשר   כלי האצירה  .1.3.2 ידי הקבלן  ע  2ומעוצבים עם  על  ם לוגו  מדבקות 
 . יהאשר יסופקו על חשבון הקבלן לאחר אישור העירי העירייהת לפי דריש מאיכות מעולההרשות 

הרשו .1.3.3 הציוד  לעיל, כל  ב  ם  לא יהא  הקבלן  של  הבעלותו  תקופת  כל  תקופ.  םכהסורך  סיום  ת  עם 
לכההתקשרות,   ובין אם טרם  שנקבע בהסכם ההתקשרות,  כפי  במועדה,  קבין אם  ף  האיסו  ןבלן, 

של    סלקי ידו  העירייהמתחומה  על  הוצבו  אשר  האצירה  כלי  הכול    את  לחצריו,  אותם  ויעביר 
להנחיית  בהתא שת  העירייהם  לק כפי  ולמעועבר  זאת,  עם  ובכתב.  מראש  קבלן  בלן  ספק,  הסר  ן 

את כלי האצירה מתחומה של הרשות, אלא רק לאחר שווידא כי הוצבו במקומם    סלקיסוף לא ייאה
כפי שיועבר    העירייהעמה, ובכפוף לאישור  ו/או מי מט  העירייהעל ידי  חרים,  יים אחלופ  הרציאלי  כ

 ף מראש ובכתב.לקבלן האיסו

תהיה .1.3.4 לרלתחהחובה    לקבלן  הנ"ל  הציוד  את  ולשמר  לכלי  זק  החלפתם  ככל  צ אבות  חדשים  ירה 
 שיידרש. 

כלי האצירה  מערך    ל ה שהרחב ו/או מי מטעמה    העירייהמובהר בזאת כי בשיקול דעתה הבלעדי של   .1.3.5
כלשה סוג  ומכל  כלשהו,  היקף  בכל  לעיל,  הזזתם המפורטים  לרבות  ת  העתקתם/ו,  כל  מורה  ללא 

ולרבות  נוספ אצתוספת  ת  חדש ה  ריכלי  שכונות  הקמת  עם  הששתידרש  הרחבת  ו/או  נות  וכות 
זו    שתהדרי  מכל מין וסוג שהוא בגין  העירייהדרישה ו/או טענה כלפי    תהא כל  קבלן לאימות ולהקי
א  זזה/העתקה של כלי אצירה ל למען הסר ספק יובהר כי ה  קף כלי האצירה כאמור לעיל. דרת הילהג

  ת ילך שנה קלנדרמה ב  העירייהבתחומה של    מיםים הקייהייעודימסך כלי האצירה    10%על    תעלה
  ך של להזיז ו/או להעתיק ו/או להרחיב את מערך כלי האצירה מעבר לס  העירייה יט  ככל ותחל  אחת.
אצירה עפ"י רשימה אשר  הקבלן יבצע הצבת כלי  לשלם לקבלן בגין עבודות אלו.    העירייה  על  ,10%

 זוכה. הקבלן העם חתימת הסכם עם   ירייהעה תעביר 

 
 ר. בהתאם לנספח האופרטיבי של תמיתהיה  פסולת הקרטון במערך פינוי התקנת מערכת שליטה ובקרה .1.4

 
 ה: רותמ .1.5

שירותים לפינוי  בלת הבעבור ק  העירייהשתשולם לקבלן ע"י    , התמורהמחיר ההצעת  אופן הגשת  
 (  )לא כולל מע"מ זות קרטוןפסולת אריב וטיפול

את המחיר אשר    תטאת הצעת המחיר מטעמו המפריגיש הקבלן  ,  (התמורה)הצעת    הסכםספח ד' לבמסגרת נ
של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף    אחזקהו  הצבהאספקה,    תוברתיו, למתן שירו   ןגי ב  העירייה יקבל הקבלן מ 

)לא    מוכר בישראל  זורלמח    העירייההשיפוט של  מכלל שטחי    תכולתם  איסוף ופינויו,  זות קרטוןפסולת ארי
   מע"מ(. כולל

ואהצה  פורמט התמורה  העברת  מנגנון  הכספית,  החשבונפ ועה  הנפקת  היבוצעו  ית  ן  לכל  וראות בהתאם 
  להלן.  פיםהמצור " קרטון -"הנספח האופרטיביבהתאם להוראותוכן " קרטון – הטכני "הנספח

אריזות פסולת  איסוף  לעניין  כי  ד  –הקרטון    מובהר  יגיש  אסמכהקבלן  ויצרף  במועדם  ככיווחים  ל  תאות 
  חי לתשלום תנאי הכר   מהווה  כאמור    ים דיווחהגשת  .  ןקרטו  –הכל כמפורט בנספח האופרטיבי  ו   ש,שיידר

 . המורהת

 

 פיצויים מוסכמים: .1.6
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הקבל על  מוסכם  קרטון,  אריזות  לפסולת  הנוגע  התחייבויותיובכל  הפרת  על  כי  בנספח    ,ן  כמפורט 
 ט שם.יים מוסכמים כמפורב בפיצו, יחוייקרטון -ופרטיבי הא

 

 :  עיתון(לבן ונייר )נייר פסולת נייר  –פרק ב'  .2
 

 

,  העירייהם השיפוט של  ים בכל תחוהפזור  האצירהר , מכל כלי  ינוי נייודות איסוף ופהקבלן יבצע עב .2.1
לה עשויים  וכמותם  ובהתאם לתוכניאשר סוגם  ידי    ת העבודה שתימסרשתנות מעת לעת  על  לקבלן 

 "(. התכנית"-" ו נהלמ ה")להלן: מטעמם  אגף שפ"ע או מי מנהלו/או   העירייה
 

נ  אחזקה,הצבה,  אספקה,    ת והקבלן יבצע עבוד .2.2 ופינוי  רה הפזורים  האצי  ימכל כל ,  לסוגיוייר  איסוף 
עת ובהתאם לתוכנית  שויים להשתנות מעת ל , אשר סוגם וכמותם ע העירייהבכל תחום השיפוט של  

ידי  העבוד )להלן: "או מי מ  שפ"עאגף    מנהל ו/או     העירייהה שתימסר לקבלן על  ו המנהל טעמם   "-
 "(. כניתתה"

 

פסו  ישנע  הקבלן  .2.3 כל  את  חשבונו  מחזעל  במפעל  למחזור  הנייר  המ לת  )להלן:  רוור  דין  כל  פי  על  שה 
מוכר"" בישראל  מחזור  רישיו(  הבעל  הסכם  תקופת  כל  למשך  התקף  עסק  והתקופה    התקשרותן 

 תמומש(. רכת )באם אוהמ
 

ו   העירייהתיאום עם  יקבעו ב  סוף ופינוי הפסולתאי  דריוהס  שעות .2.4 בכפוף להוראות  ובהתאם לצרכיה 
 ף לו. המצור הסכםכרז וה המ

 
אצירה עם פסולת אחרת מכל סוג  תכולת כל אחד מסוגי כלי הב את  לערב  ינו רשאמובהר כי הקבלן אי  .2.5

 וי.  שהוא, וזאת לאורך כל תהליך הפינ
 

 ויים:ת פינתדירו .2.6

ופאיס .2.6.1 לאיסוי  כלינוי  וף  נייף  אצירה  ו  רפסולת  לכל   ויבוצעעיתון  לבן  כלי  ל  חודש   אחת  כלל 
 . הי יהעיר ת  כפי שיקבעו ע"י המנהל ובהתאם לדרישו שעותבימים וב האצירה

האיסוף לאסוף, לפנות ולשנע  "ל הינה הערכה בלבד וכי על קבלן  רות האיסוף הנמובהר, כי תדי .2.6.2
פס ידתדל  תאםהב נייר  הולת  את  על  תוגדר  אשר  לתוכ ובהתא  יהירהעיי  ירות  פים  נוי  נית 

ש ל   העירייה  גדירתמוסדרת  בכפוף  והכל  העניין,  במועדםלצורך  יפונו  האצירה  שכלי  ולא    כך 
  . חודשב  ש יבוצע פינוי פעם נוספתל מפגע אחר, ככל שיידרי האצירה ו/או כלכמ שה  גליתיווצר  

לן  בקלהלן, ולע  יופי  ט אשרקנס בהתאם לפירוירה, ייצכלי האהיה ולא פינה קבלן האיסוף את  
 לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  י וערבי חג עד ובימי שיש  06:00-16:00ה' בשעות  -בימים א'  ויבוצעסוף והפינוי  מובהר כי האי  .2.6.3
יבם  ב סמ  מטר    1בכל סוגי כלי האצירה ומרדיוס של  ו החג,  שלוש שעות לפני כניסת השבת ו/א 

השיפוט   תחום  ובכל  פ ההעיריי  ל שוכן  על  תחילת    י,  עם  המנהל  ע"י  תאושר  אשר  התוכנית 
 העבודה. 

לתקן(    או/ ו  וסיףה לו/או    לשנות )להפחית  העירייהול דעתה הבלעדי של  למען הסר ספק, בשיק  .2.6.4
שינוי   הוספת כלי אצירה נוספים ו/או  ם נוספים ו/או הוספת פינויי בכל עת את התוכנית )לרבות 

וומ והפינוי  עדי  האיסוף  זכות    ( למחזור  הפסולת  ל ששעות  ו/או  טענה  כל  תהיינה  לא  ולקבלן 
 בעניין. השינוי ייעשה בכתב.  

 

 כלי אצירה:  .2.7
העבודות   ביצוע  א  בלןקה  חזקיתו  יציב לצורך  נייר  ייעודים  צירה  כלי  פסולת  עיתון( לאיסוף    )נייר 

 : בהיקפים המפורטים לעיל
 . ירני יסוף ופינוי א ל קוב 1.5בנפח   מסוג תפוזית  אצירה כלי 185 .2.7.1

 להציב תחתם כלי אצירה חדשים כאמור ברישא לסעיף זה.  הזוכה הקבלן על .2.7.2

. מובהר כי בתום  הסכםת ה פו קך כל תציוד הרשום לעיל, יהא בבעלותו של הקבלן לאורה  כל .2.7.3
 . ירייהע הבעלות רו המתקנים לם במועדה ובין אם טרם לכן, יעבהתקופה, בין א

בין אם במועדו ובין    הסכםתקופת ה  ו עד תום עלות לן, ישאר בב הקב  ת בבעלונמצא  ציוד אשר   .2.7.4
לאו.   ו אם  לתחזק  החובה  תהיה  הנ"ל  לקבלן  הציוד  את  אצירה    לרבותלשמר  לכלי  החלפתם 

 ידרש. שי  לכשים כדח

אצירה  ל כלי הו/או מי מטעמה הרחבה ש  העירייה ה הבלעדי של  מובהר בזאת כי בשיקול דעת .2.7.5
הילעיל,  מפורטים  ה ומ  ף קבכל  ס כלשהו,  כלשהוכל  לרבות  וג  נוספת  ,  כל תמורה  ללא  הזזתם 



 

 21/20 כרז פומבי מס'מ

 .                     :       ציעחתימה וחותמת המ 65מתוך  6עמוד 

ת ו/או הרחבת השכונות הקיימות ולקבלן לא  ולרבות הרחבה שתידרש עם הקמת שכונות חדשו
ן דרישתה זו להגדרת היקף  וג שהוא בגימכל מין וס  העירייהאו טענה כלפי  ו/  ה דריש  ל תהא כ
 ל. מור לעיצירה כאכלי הא

 

  יירת הנפסולנוי ובקרה במערך פי הת שליטהתקנת מערכ .2.8

יטה ובקרה על  על הקבלן להתקין מערכת של  -מצלמות אשר תותקנה על גבי משאיות  מערכת    .2.8.1
לביצוע  .  צד ימין וצד שמאל ,  אחורית    -  מצלמות  3ין  ק תי  בלןקה  הקרטון.י פסולת  משאיות פינו

מש אחר  הכוליא מעקב  הפינוי  משות  אחר  מעקב  גם  הדחלות  המערכת    ס איות  על  לסוגיהן. 
 . הסכםו' ל להיות בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח 

פעולות בקרה    העירייהממוחשבים ייעשו ע"י    אמורה וביצוע דיווחיםבאמצעות הטכנולוגיה ה .2.8.2
 . לןבת הקוד על עבו

גיה  או הסברה אודות השימוש בטכנולוו/או לימוד ו/  תעשת ו/או התקנת ו/או הטמת רכיעלויו .2.8.3
 הקבלן בלבד.  ל חשבון  רה יהא עהאמו

להפעלת  .2.8.4 האמצעים  תחזוקת  חש  עלויות  על  יהיו  האמור  לרבות    נו בוהטכנולוגיה  הקבלן,  של 
תושבי    הקבלן,  י עובדיע"   שנגרם  כל נזקים הנובעים מבלאי סביר וכן  תיקונים שוטפים, תיקונ

 שהוא.    או מכל צד שלישי  העירייה

ולוגיה בתחום שיפוטה, לשם יישומה  הטכנ שום  ביי  העירייההקבלן מתחייב לשתף פעולה עם    .2.8.5
בשטח    ליך לצורך הטמעת הטכנולוגיהן להשתתף בכל ה יל והתקין. לשם כך מתחייב הקבל היע

ף בכל ההרצאות  תתו נציג מטעמו מחויב להשא   ןבלקוה  קה()כולה או חל  העירייההשיפוט של  
יבה או של כל גוף  סבה  רד להגנתאו של המש  העירייה ו/או ישיבות ו/או סדנאות חינוכיות של  

עליו טרםהעירייהתורה    אחר  וזאת  הטכ   ,  של  הטמעת  השיפוט  בשטחי    העירייה נולוגיה 
 ולאחריה. 

 ר המשאית.ביצוע מעקב אח ו א/למות וצפייה בנתוני המצאה להרש  ייהלעירעל הקבלן לספק  .2.8.6

קרה  ובמעקב    מערכת איתור,ידו  -בנוסף, הקבלן יתקין על חשבונו בכל הרכבים אשר יופעלו על  .2.8.7
בזמן   ניתלווי נתונים  קבלת  מי  המאפשרת  בדבר  ורטרואקטיבית  ומסל אמת  הרכבים  ול  קום 

 סגרת מב(.  היכבהתאם לצר  העירייהרה  עליו תואו כל סוג אחר    PTOאיתורן    עבודתם )מסוג
את האפשרות לצפות בכל רגע נתון,    לעירייהקבלן ליתן  ת מערכת איתור למשאיות, על ההתקנ

 ברשות. על גבי משאיות הפועלות מא, על האיתוראן המותקןוסיס ש  תמבאמצעות שם מש

 
 ה: רותמ .2.9

לאיסוף ופינוי פסולת נייר     העירייהתשולם לקבלן ע"י  , התמורה שהצעת המחיראופן הגשת  
 (  מע"מ ללא כול)

 
יג .2.9.1 הצהקבלן  את  מיש  המחיר  שיעו )בשיטה  טעמו  עת  גלוי(  של  מאומדן  הנחה  את  ר  המפרטת 

)לא   ויסוף ופינוי נייר לסוגי קה, א , אחזבה הצאספקה, בגין  העירייהן מ קבל יר אשר יקבל ההמח
 .  העירייה וט שלמכלל שטחי השיפ כולל מע"מ(

 
לה והשינוע  , ההובהאיסוףציוד,  ם, היר , החומהתמורה המוצעת תכלול בחובה את כל העבודות .2.9.2

יע ומבלי  אשר יחולו על המצבמתן השירותים ובהספקת הציוד  יות הכרוכות  הוצאות והעלוה
מ הא לגרוע  לעי כלליות  לרבותמור  התחייבויות   ל  כל  לפי    מילוי    התקשרותה   כםסה הקבלן 

 מעת לעת.  העירייהה המשתנים של ובהתאם לצרכי
 

התמורה   .2.9.3 מרכיבי בתעמוד  המוצעת  הצעת  כל  על  אתוקפה  ותחייב  ונספחיה  החל    תה  המציע 
הצעתו  ב  ת עמידת המציע ות הבנקאית אשר ניתנה להבטחממועד הגשתה ועד המועד בו הערב

 וקף. תב
 

תאות ככל שיידרש,  ווחים במועדם ויצרף אסמכיגיש די  הקבלן  –  הנייר  ףואיס ן  מובהר כי לעניי  .2.9.4
ר מוכא  יםדיווחהגשת  .  , המופיע במכרז זהןקרטו  –האופרטיבי  ים  מפורט בנספחפי שוהכל כ
 . התמורה תנאי הכרחי לתשלום מהווה 

 
כימובה .2.9.5 לקבלן    ר  לני התשלום  בהמצאיר  בנוגע  חשבונ יותנה  מת  כדיןית  תומצא ס  אשר   ,

ה   בהתאם הנספח  המתייחסיםלהוראות  והאופרטיבי  שלקרטון  טכני  כפי  זה  ,  במכרז  מופיע 
 . תדרשונהכתאות לרובות תעודות שקילה וכל האסמ

 
 נית מס כדין.  וקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבוח הבשיעור  ווסף מע"מלתמורה ית .2.9.6
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וראות  הנדרשים ע"פ ה  םיהינו מסירת כל הדיווח יר  הני  בגיןרה  מואי לתשלום התמובהר, כי תנ .2.9.7

האופרטיבי לק  הנספח  זהטרהמתייחס  במכרז  שמופיע  כפי  וכל  ,  ון  שקילה  תעודות  לרבות 
 רשות. הנד ת ואסמכתאה

 
 

 
 ללי:  כ -' גפרק  .3

 הבאים:באמצעות כלי הרכב  העירייהוט יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפהקבלן 
 

 '(  קרטון  )פרק א תופסולת אריז  -סולת למחזור פ ויופינ איסוף .3.1
 

שנת ייצור   ,טון 18לפינוי פסולת במשקל מינימאלי של  תקן היפוך לדחס עם ארגז דחס ומ  (1אחת ) משאית 
 אחת משנות ההסכם. שנים במהלך כל 5המשאית לא יעלה על   יובהר כי שנתון ך.ואיל  2018

 
 לפחות.   (1)  אחדופועל  עסק נהגדחס יו לשם הפעלת משאית

 
 '(  ב)פרק  ון(עיתלבן ונייר )נייר פסולת נייר    -מחזור ינוי פסולת לופ ףאיסו .3.2

 
 

 (   32  קוב ו/או  28לת מינימאלית של  טון בעלת קיבו  18של    נימאלי( רכינה מנוף במשקל מי 1משאית אחת 
ייעוד עם מתקנים  אצירה מסוג קוב,  כלי  להרמת  ו"רוטו -ו"תפוזית"    יים  כל  /נויב"  ייעודי אשר  או  מתקן 

 . ואילך 2018, משנת ייצור  העירייההוא בשטח שיפוט בעתיד מכל סוג ש יוצב
 

 .(1לשם הפעלת משאית מנוף יועסק נהג אחד )
 

עד  חג  ערבי  י שישי ובימ, ו  16:00  –  06:00בין השעות  ה'  -בימים א'תבצענה  יות תמצעות המשא בא  תוהעבוד  .3.3
לא יכנסו משאיות    8:30ה  בבוקר ועד השע   7:30יובהר כי מהשעה   .  ו/או חגת השבת  יסשלוש שעות לפני כנ

ם תחילת  הל ענמע"י ה  פר וגני ילדים וזאת בהתאם לתוכנית העבודה אשר תואשרבהם בתי ס   לרחובות שיש
 . מראש ובכתב עבודה ה

ו   העירייהי של  ען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדלמ  ת את  ( בכל עאו לתקן/לשנות )להפחית ו/או להוסיף 
 השינוי ייעשה בכתב.   ענה ו/או זכות בעניין. לא תהא כל טלן בקוכי להתוכניות,  

יעמיד הקבלן את    לעיל, המפורט    מניםזהי לוח  פ-ה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית עליה 
לו בתעיות אשר נקב לצורך סיום ביצוע העבודות היומ ועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר  פ וד באותו  וכנית ע ו 

 ניין. הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעשירותיו,  ממתן וכחלקחשבונו,  לעהיום, והכל  

מוכר    למחזור  העירייה וט  ם שיפמתחו    פסולתה  תוביל אהקבלן ישנע וי  -לפסולת אריזות קרטוןבכל הנוגע   .3.4
בהו לקבוע  בהתאם  הנס  התקשרותה  הסכםראות  בישראל,  הטכנולהוראות  והנספח   קרטון  -יפח 

להמצורפי    קרטון  -   האופרטיבי דיווחים  התקשרותה  הסכםם  יעביר  הקבלן  דיוו.  מערכת  ח באמצעות 
והכל   המופיעאינטרנטית,  הדיווח  לדרישות   דיווחים    .קרטון  -  האופרטיבי  חבנספ    ותבהתאם  הגשת 

 כרחי לתשלום התמורה.תנאי ה ר מהווהכאמו

בשטח      האריזות   הוראות חוק   ות לעניין ישום ארת ו/או ההודרישוכלל הלמילוי  חריות  א החלה  הקבלן    על .3.5
החוזיותהעירייהשיפוט   הדרישות  כלל  לרבות  והאחר,  העונשיות  התפעוליות,  שהוא ,  וסוג  מין  מכל    ות 
 .התקשרותה הסכםל ים המצורפ רטיביהאופ והנספח יטכנה   ראות הנספחלהו םובהתא

כ מתחי לן  הקב  הפסולת,  יב  הובלת  באי  תעשה  ועל במשאיות  הנסיעה  במהלך  פיזורה  את  ימנע  אשר    ופן 
 ם לשם כך.הקבלן לצייד את המשאיות באמצעים הדרושי

לקבל   תורשה  לא  ספק  הסר  הקמתה  למען  תחנ ן  ס   תשל  מכל  ברחב מעבר  שהוא  שיפוט  וג  שטח    יהיריע הי 
קבועה( או  ארעית  הקבלן    )זמנית,  אתועל  למחזור  כל    לשנע  ממפעבהפסולת  כלמוכר    רוחז ל  פי  דין    על 

ודות איסוף ופינוי של  , וזאת מיד בתום כל סבב עבונספחיו   לצורך ולהוראות המכרזבישראל, הכול בהתאם  
 ל בלבד.ישראלמחזור מוכר ב שונע ת ולת אריזות קרטון  ס פר כי יובה  וף.ות הדחס והמנ משאי

  די להפחית ו/או לצמצםור לעיל בכמ אב  ןי, ואהתקשרותה  הסכםמפורט בכמו כן, הקבלן יבצע את כל אשר   .3.6
 את התחייבויותיו בעניין. 

ו/מקרה של  בכל    –הנוגע לפסולת אריזות קרטוןבכל   .3.7 בין הו סתירה    -  הנספח הטכניראות  או אי התאמה 
  הסכםהמכרז ו   ות  ראהולבין    להלן,  התקשרותה  הסכםהמצורפים ל  ,  קרטון  -  והנספח האופרטיבי  ןקרטו

יגברוהתקשרותה הטכנינה  הוראות   ,  האופרטיבי  קרטון  -  ספח  אין    .  קרטון  -  והנספח  כי  מובהר  עוד 
ספח  נהראות  וה בפורט  לגרוע על המ נספחיו כדי    ז עלהמכרבדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי  

 . וןקרט - ספח האופרטיביהנו קרטון - הטכני
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)כמפורט    בפסולת אריזות קרטון   שירותים לפינוי וטיפולן  למתהצעתו  להגיש את  כל מציע    לע ** מובהר כי  **
בפרק    ט לעיל)כמפור  עיתון()נייר  יר  ת ניבפסול   שירותים לפינוי וטיפוללמתן  ו (  של המכרז לעיל  בפרק א'  

  יחד ולא לכל פרק בנפרד.ב  ' של המכרז(ב

 לשני הפרקיםטיים לוונ ם הרובהצגת האישורייהיה חייב בתנאי הסף הקבלן  
 

 אריזות קרטון פסולת על ות בעל .4
ת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת  מובהר וידוע לקבלן כי הבעלות בתכול  ,  הקרטון  אריזות  פסולת באשר   .4.1

  צירהמיר בלבד. עם זאת תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי האאגיד ת ת אריזות היא שלה
  אות הסכםר בהורומתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לא קבלן ובתשלום להאמצעי  חלק מעודיים ישמשו כהיי

נ  מצורפים  ה  קרטון  -   הנספח האופרטיביו  טון קר  -  הנספח הטכני הוראות  בהתאם לובפרט    ספחיו,זה על 
   .להלן

 
את אחת או    אריזות   לפסולת   יים הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד מכלי האצירה הייעוד  .4.2

 ראש ובכתב: יר מור מתמבל איש ן קיאם כ  א"(, אלפעולות אסורות")להלן: הבאות   תולמהפעו יותר
 כירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; מ .1
 צוא לחו"ל; יי .2
 השבה; .3
 מיחזור שאינו מיחזור מוכר בישראל; .4
 כל טיפול או פעולה אחרת.  .5

 

 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

   –שלהלן המצטבריםים ז, בתנא עה למכרצהההגשת   העומדים במועדמציעים מכרז, שתתף ברשאים לה
 

 . רשום בישראלותפות רשומה בישראל או תאגיד אחר ה שהינו יחיד תושב ישראל או שי שראל מציע י .5.1
 

ע לפי  ידי בנק בישראל שהינה ע"ש המצי-מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה על .5.2
 כדלקמן: ים כומ ועפ"י הס( א'נספח ) מופיע במסמכי המכרזהנוסח ה

₪,    10,000ית בסכום של  צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנעל המציע ל  -עבור פרק א' .5.2.1
 ._____________ __  ה בתוקף עד לתאריךינאשר תהי

 
ב  (3)  וותק של שלושניסיון    בעל  מציע .5.2.2 ת  האחרונוהשנים    (6)  מהלך שששנים, לכל הפחות, 

  פסולת ב  רותים לפינוי וטיפולישמתן  ( מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות ב2013-2018)
)  יבשה בנ  גזםת  ול פסלמעט  למחזור  פסולת  מרמ(,  ייןו/או    20,000בת    תחא  קומיתשות 

פי לפחות    תושבים לסטטי  על  המרכזית  הלשכה  של    31.12.2018מיום    סטיקההפרסום 
   .וע עצמהמצי הניסיון צריך שיהיה של

 
 

ה .5.2.3 מקבלי  של  והמלצות  אישורים  להצעתו  לצרף  המציע  הקבוע   על  לנוסח  בהתאם  שירות 
המשלמכרז  'ג בנספח   על  לפר.  המצ"ב    טתתף  רש  למכרז  'גכנספח  בטבלה    תמיאת 

 הממליצים.  
 

-פי חוק שירותי הובלה תשנ"ז -דרש עלמציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה כנ .5.2.4
 וחו. נות מכ והתק   1997

 
 חותמת וחתימת עו"ד.  על המשתתף לצרף העתק של הרישיון מאושר "נאמן למקור" ב .5.2.5

 
 יון בתוקף. שרוה, בעל תעודות הסמכה שחות מורקצין בטימעסיק מציע ה .5.2.6

 
בעל  צמ .5.2.7 רישושיון  יריע  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  לפי  עסק  תשלניהול    2013-ג" עי( 

 ה ו/או איסופה, הובלתה ומיונה(. לת ובמים ופסולת. ב. איסופה וה 5.1  – 5)קבוצה 
 

 .  מת עו"ד ר" בחותמת וחתי ון מאושר "נאמן למקוהעתק של הרישי על המשתתף לצרף .5.2.8
 

פי חוק  -ול פנקסי חשבונות ורשומות עלהינ   ת על ועליום הגשת ההצ  ףקמציע בעל אישור ת .5.2.9
 . 1976-ריים תשל"ועסקאות גופים ציבו

 
ההצעות .5.2.10 הגשת  ליום  תקף  אישור  בעל  עוסק  ל  ע  מציע  היותו  על  ואישור  במקור  מס  ניכוי 

 י מס ערך מוסף.מורשה לצרכ
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מ(,  לא כולל מע")  ₪(  חמש מאות אלף)במילים:    ₪  500,000של  פי שנתי  מחזור כס בעל    מציע .5.2.11

  שירותים לפינוי וטיפולמתן  מהכנסות בגין    2019  -ו  2018,  2017בכל אחת מהשנים    ,תלפחו
 למיחזור. פסולת  ב

 
ים )למעט  להלן שאינם משועבד כלי הרכב המפורטים "ברשותו" או  ו/  ו"ב"בעלות מציע אשר  .5.2.12

ה לטובת  ספציפי  לרכשעבוד  מעוקליבנק  או  המשאית(  הגשת  םישת  לההצ   במועד  הן  עה 
  ב בלבד: כרה ף לכלינאי הסת

 
 )פרק א'(  פסולת אריזות קרטון    -איסוף ופינוי פסולת למחזור 

  2018ת ייצור  נש  ,טון  18במשקל מינימאלי של  סוך לדחעם ארגז דחס ומתקן היפ ( )1אחת )    משאית
 ות ההסכם.נ ששנים במהלך כל אחת מ 5עלה על  יובהר כי שנתון המשאית לא י  ואילך.

 
 .לפחות  (1) ופועל אחד  (1אחד ) נהג קס יועסדחת איעלת מש הפ לשם

 
 '(  ב)פרק  עיתון( לבן ונייר פסולת נייר )נייר   -איסוף ופינוי פסולת למחזור 

)שמ רכי 1אית אחת  מיני(  מנוף במשקל  של  נה  בעל  18מאלי  של  טון  מינימאלית  קיבולת  קוב    28ת 
נויב" ו/או כל מתקן  טו ור "-ו  זית""תפוירה מסוג  ם להרמת כלי אציי קוב, עם מתקנים ייעוד  32ו/או  

 ואילך  2018, משנת ייצור העירייהשיפוט ייעודי אשר יוצב בעתיד מכל סוג שהוא בשטח 
 

 . (1)אחד ל ופוע (1ת מנוף יועסק נהג אחד )משאי לשם הפעלת
 

הרכב    וד בכלל כלילעמ   ו מכרז יהיה עלית נשוא ההעבודו  ל למובהר כי ככל שהמציע יגיש הצעתו לכ
 יל.ם לעפיעיהמו

 כב. יהיה גם הסכם שכירות עם בעליהם של כלי הר  "ברשותו"ניין סעיף זה על
 עם חברת ליסינג.   יהיה גם הסכם התקשרות "בעלות"לעניין סעיף זה 

 ישות לעיל. על הדר הרכב אשר עונים למכרז את כלי  'בכנספח לה המצורפת ל המציע לפרט בטבע
 

 דלעיל, תיפסל.ף סהנאי  ם בתומדישר אינם עהצעה א יע ו/אוצמ יובהר כי 
 
 

 אישורים ומסמכים להגשת ההצעה  .6
להצע יצרף  ומסמהמציע  אישורים  בתוקף  תו  לאו    במקור  –כים  נאמן  בחתימתהעתק  , יןד-עורך  מקור 

  –כמפורט להלן 
 .)במקור בלבד(  זרכלמ ספח א'נ כ פיםורהמצ  יםבנוסחת להגשת הצעה, ות בנקאייוערבו .6.1

 
ליום  שואי .6.2 ורשומות על    העהגשת ההצר תקף  פנקסי חשבונות  גופ -על  ניהול  ציבוריים  פי חוק עסקאות  ים 

  עוסק מורשה ציע  ות המעל היואישור    מס במקורוי  ניכ, אישור תקף ליום הגשת ההצעה על  1976-תשל"ו
 לצרכי מס ערך מוסף. 

 
 נותיו. ותק  1977-זשנ"ק שירותי תובלה, תחופי  -רש עלבתוקף כנד מוביל רישיוןל ות המציע בע הי ר על שואי .6.3

 
 עודת קצין בטיחות בתוקף. ל המציע ותהמועסק אצ כתב הסמכה לקצין הבטיחות .6.4

 
י  ונה, לפמים ופסולת. ב. איסופה, הובלתה ומי  5.1  –  5קבוצה  ציע מסוג  תקף על שם המ  צילום רישיון עסק .6.5

 . 2013-ג" עהתש טעוני רישוי(,  םירישוי עסקים )עסק צו
 

תו ו/או ברשותו של המציע כאמור בסעיף  ו/או הסכמים של כלי הרכב הנמצאים בבעלו העתק נאמן למקור   .6.6
כל  של    ומרישיון מוביל בתוקףהרכבים  של    וצד ג'  יטוח החובהבמכן, יצרף המציע העתק    כמו  לעיל.  7.10

 כלי הרכב.רשימת  –או למכרז במלו 'ב נספח   יע גם אתלא המצמיצורך כך ל .הרכבים
 

יד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או  העתק נאמן למקור של תעודת רישום התאג  –  וא תאגיד למציע שה .6.7
הש נכ רשם  וזאת  התאגיד,  רישום  על  בו  ל   וןותפויות  המכרז,  פרסום  המניות  מועד  בעלי  פרטי  מפורטים 

התאהליהמנ ו של  לצרף אישורי  ןככמו    גיד.ם  של התאגיד  -עורך  ש  בשם  עדין  לחתום  זהות המוסמכים  ל 
ואישהתא עלכ  רוגיד  נחתמה  ההצעה  החתימ-י  מורשה/י  יחיד  ה.ידי  שהוא  זהות  –  למציע  תעודת    העתק 

 . )כולל ספח(
 

המעידו  המלצות .6.8 על בכתב  במתן  יון  ניס   ת  ומוכח  לפ קודם  וינו שירותים    למחזור  היבשפסולת  ב    ל טיפוי 
  ' גבנספח  לעיל, בהתאם לנוסח הקבוע    5.2.2ף  בהתאם לקבוע בסעי,  בניין ו/או פסולת גזם(  פסולת      )למעט
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לצילמכרז.   יממעבר  ההמלצות  אתרוף  גם  המציע  במלואו    'גנספח    לא  השירות  -למכרז  מקבלי  ,  רשימת 
 . צים ונתוניםמלימ

 
ור  חזמי לל פסולת הורך דין, כי המציע מתחייב להעביר את כע"י ע   ל המציע, המאומת מסמך התחייבות ש .6.9

הוראות מכרז זה.    לאתר מיחזור המורשה לקלוט פסולת למיחזור עפ"י  העירייה  טושיפומשטח  ת  פסהנא
ון  למת  ביחס לפינוי  ק  טיפול שירותים  אריזות  להע  –ןרטובפסולת  הגלרבהתחייבות  חומרי  הת  ים  נאספם 

 למחזור מוכר על פי כל דין בישראל. 

 

 למכרז.  'ד ספח נכ המצורףר אי העסקת עובדים זרים שלא כדין בנוסח  היתצ .6.10

  

 .  למכרז 1'דכנספח תצהיר בדבר העסקת עובדים כדין בנוסח המצורף  .6.11

 

 . יצוע בבישראל בלבד   שביתו/י והעסקת עובדים אזרחיחשבון אודות מחזור כספ -אישור רואה .6.12

 

 למכרז.   2ספח ד' נלומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  הסכםה ת נשואהעבודו .6.13

 

 למכרז. 3נספח ד'כהמצורף "ד בנוסח  עו יאושרת ע" הצהרת המשתתף חתומה ומ  .6.14

 

 קבלה על רכישת המכרז.  .6.15

 

 המכרז.  מכימס  המציע וכל יתרשל  צעתום יצורפו כאמור יחד עם המכי ם ו/או המסכל האישורי
 

לעיל,  גרוע מכלליות  ל  ימבל לפי שיקול  יההעיריהאמור  הזכות,  לעצמה את  לדרוש    דעתה הבלעדי,  שומרת 
או המלצות  /או מסמכים חסרים ו/צעות למכרז להשלים מידע חסר ות ההשג, לאחר המכל אחד מהמציעים

אש/ו עמידתויםדקלרטיביורים  או  הוכחת  לצורך  וזאת  תנא   ,  בכל  המציע  השל  רת  מוש  העירייהז.  מכרי 
הז את  נולעצמה  מידע  לדרוש  הכות  לביצוע  המציע  של  ניסיונו  אודות  המכרז,  סף  פי  על  תחייבויותיהם 

בדב  לערוך  רשאית  האת  העירייהו משלה  בכלל בדיקות  אם  הנ"ל,  הבדיקות  תוצאות  המציע.  של  ניסיונו    ר 
 הזוכה במכרז.ירת לבח העירייהה במסגרת שיקולי תעשנה, תכללנ

 יפסל.ה לה עלולולם או חלקם( ר )כסמכים כאמומהשר תוגש ללא ה אהצע

המשפטית    ישותל  חסייתהחייבים ל כאמור לעיל,  נדרש המציע לצרף להצעתו    כל האישורים והמסמכים אשר
ההצעה,   את  מגישה  אישורי  העירייהאשר  לקבל  שלא  מסמכיםרשאית  ו/או  ל   ם  מתייחסים    ישות אשר 

 אחרת. משפטית 

וחוברת המכרז (, לרבות העירייה ידי  -התבצעו עלת והשינויים )אשר  ם, התוספו המסמכי  ישורים,כל האכן  , 
 ת הצעתו.במסגר רם הגשתםידי המציע ט-, ייחתמו עלוקולי ההבהרותפרוט

 

   ערבות .7

שם  -על  העירייה  לטובת   ת ונמות   בלתי   ת ויקאבנ   יותערבו  להצעתו  יצרף  זה  למכרז  הצעה  המגיש  מציע .7.1
 15.02.21  וקף עד לתאריךבתה ינאשר תהי ,₪ 10,000 שלם סכוב  וזאת  בלבד  עציהמ

יהיו   .7.2 הנ"ל  לנבההערבויות  מלוא    וזאת  למכרז ט'  ח  כנספ  פיםהמצור  סחתאם  קיום  להבטחת 
 .אם להצעתוו בהת י תהתחייבויו

  יא אינה מותניתהש כ  נשר  עירייתבנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת    צא על ידיהערבות תו .7.3
מו. כל  או נציג מטע  העירייהש  רא צדדית של-ימים על ידי פניה חד  7ה לגביה בתוך  על פי תנאיתנת  וני

 יהיו על חשבון המציע.ות הקשורות במתן הערבות, ההוצא

נוסחמדוג  פתצורמ  זהרז  למכ .7.4 א'ראו    ,תת מחייביערבו  ת  על    נספח  להגישכל  חובה  ות  ברע  המציעים 
 . רטפוהמח בנקאית בנוס 

עם הזוכה במכרז,    הסכםלאחר שייחתם    ימים  21א נתקבלה, תוך  וחזר למציעים שהצעתם להערבות ת .7.5
 יום, לפי המאוחר.  21היו כאלה( ועוד משפטיים )ככל שי הליכיםום יס לאחר או  /ו
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 לא תידון כלל.  -  מפורטות לעילישות הל כל הדרבנקאית העונה ע תף אליה ערבורתצולא הצעה ש .7.6

פיצויים   .7.7 ישמש  הערבות  מסכום  ומוסכמים  מילויקבועים  אי  בגין  במידה    ראש  וכן  ההצעה,  תנאי 
 להלן.  11.7, כאמור בסעיף העירייהישת אם לדר בהת תהערבווקף שהמציע לא יאריך את ת

ב .7.8 תחולט,  להצעה  ימלא   ה מקרכל  הערבות  לא  הזוכ  בו  חוב המציע  המפורמהחובו  הה  במכרז  ת  טות 
בזכותה של  הבנקאית לא יפגע    ברם חילוט הערבות  ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש;

ידו  -על  לעירייה שר יגרמו  ו/או נוספים א  אחרים  קים זנבגין  יע,  לתבוע פיצויים נוספים מהמצ  העירייה 
 ה. הצעעקב אי קיום ה 

, עד  העירייהאו גזבר  העירייהפי דרישת ראש  -על ות רבו את תוקף העריך על חשבונ להא חייב המציע מת .7.9
. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות  העירייהעם    התקשרות  הסכםעל  בחר יחתום  לאחר שהזוכה שנ

פי  -יים עלשפטהמ  ות עד לאחר סיום ההליכיםה, יאריך המציע את תוקף הערברויה ברתה  אלהזוכה  
 . הרייהעית שידר

לכה  לזו .7.10 להצעה,  הערבות  על  תוחזר  שיחתום  למכרזהכנספח  המצורף    התקשרותה  הסכםאחר  ם  ע  ' 
  םכהסל  'בנספח אערבות ביצוע בהתאם לנוסח המוצע המפורט    העירייהאחר שיפקיד בידי  ול  העירייה

חברת התקשרותה מאת  חתום  אישור  ע  טוחבי  ,  על  כנדכירמטעמו,  ביטוחים  המפ ת  ובנוסח  ורט  רש 
המצורפת למסמכי  וגמת הטופס  כון פרטי חשבון בנק על גבי ד ס עדטופ  התקשרותה  הסכםבנספח ב' ל

ר  אוש ידי עו"ד מטעמו, וכן מזוכה ומאושר על  , חתום על ידי ההתקשרותה   הסכםספח ג' לבנהמכרז  
 ו. מ עשי החתימה מטמורמת ק בחתיהבנ יד י-על

 

 רז הוצאות המכ .8
במכרז ו/או  עמו לצורך השתתפות  מט  ידי המציע ו/או מי -שר הוצאו עלכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, א

יינה על חשבון המציע  הצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת הבחינת כ
ו/או ו/אלה  כל עי   תעמוד  ציע לאלמ  .בלבד ועל חשבונו   העירייה   ו/או תביעה כנגד  טענה ו/או  זכות  ו דרישה 

 בעניין. 
 

 יפות בין מסמכים דע .9
ה או דו  בכל מקרה של סתירה או אי התאמ  -לת אריזות קרטוןבפסו  לפינוי וטיפולגשת הצעות  בכל הנוגע לה

תנא  בין  להוראות  משמעות  המכרז    קרטון  –  הטכניהנספח    תו וראה ענה  תכר   ,ונספחיו  התקשרותה  הסכםי 
 . קרטון   –אופרטיבי והנספח ה

 
 

 ושינויים  הבהרות .10
ביום   .14.1 חובה תתקים  הבהרות שהינה  "זום". באמצעו  12:00בשעה    7.10.202ישיבת    ת אפליקציית 

בישי חובה.ההשתתפות  הינה  זו  דוא"ל    בה  באמצעות  לפנות  נדרשים  להשתתף  המעוניינים 
 lit@nesher.muni.ilda    8299205-04קבלת הבקשה בטלפון  ולוודא    14:00בשעה    10.2026.עד ליום .  

 ועד הישיבה מקישור לישיבה יישלח בדוא"ל בסמוך ל
 

שאלות הבהרה בכתב,    לעירייה  מהמציעים להפנות  יהיה רשאי כל אחד  12:00בשעה    01.11.20עד ליום   .14.2
פניה. כל  תתקבלנה  לא  זה  מועד  להשאלואת    לאחר  יש  ההבהרה  דוא"ל לעירייהפנות  ת  באמצעות   ,  

בטלפ  יש  .muni.il.reshenn.p@maaya לבלבד   המייל  קבלת  שאלות    8299227-04  מס'ון  לוודא 
 .16:00בשעה  08.11.20לשאלות יימסר עד ליום  מענה  . WORD  פורסמטההבהרה יוגשו ב

 
 

  –בכתב  בות  תשו  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .14.3
 . העירייה יבנה את תחי

 
   .להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקוניםחרון עד הא תהא רשאית, בכל עת, קודם למו העירייה .14.4

 
ם כאמור, יהוו חלק  שאלות המשתתפים. השינויים והתיקוניאו בתשובה לזמתה  ביוז,  המכר  כיסמבמ .14.5

ר כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  ממסמכי  נפרד  הממסמ  וכשי בלתי  ברככי  ו/או  פקסימילז  יה 
 ידי המציעים בעת רכישת המכרז. -שימסרו על א"לוד  תפקסימיליה ו/או הכתובולפי מספרי ה  "לבדוא

 
ופגישאשי  מועד .14.6 הבהרה  ההבהרותלות  היא  הבהרה   פגישת  –  ת  ישתתף  .  חובהות  שלא    בפגישהמציע 

 השתתף במכרז.מל יהיה מנוע 
 

mailto:dalit@nesher.muni.il
mailto:לmaayan.p@nesher.muni.il
mailto:לmaayan.p@nesher.muni.il
mailto:לmaayan.p@nesher.muni.il
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 רת הזוכה ובחי עותההצהליך בחינת  .15
  – יםלב חנה בשני שההצעות תיב .15.1

 ראשון תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף.ה בבשל .15.1.1
 

 והכל כדלקמן: עים  ציה הצעותיהם של המבשלב השני תיבדקנ .15.1.2

 )פרק א'( :  ןורטקריזות פסולת א .15.1.2.1

 וערכת לחודש( ת פינוי מ)כמו  X 173  הזולה ביותר הצעת המחיר 

 

 '(: ב)פרק  עיתון(לבן ונייר )נייר פסולת נייר  .15.1.2.2

 ת לחודש כר)כמות פינוי מוע  X 185ביותר   מחיר הזולהת ההצע
 

הניקוד    רם,ל זלעיל. בבחינת כ  .15.1.2פורט בסעיף  בשלב השלישי ידורגו הצעות המציעים באופן המ .15.2
או   לצורהמצרפיהסופי  בהתאם  הניקודים   ך,,  בין  ה   ם המשוקללי  של  להשוואה  בסיס  יהווה  נ"ל 
 המציעים. 

 
כי   .15.3 ל  העירייהמובהר  רשאים  מטעמה  מי  הו/או  לממליצי  כופנות  חלקם,  םלמציע,    בהתאם   או 

הבלע דעתה  ו/לשיקול  המלצותיהם  בחינת  לשם  הוגשו  די  אשר  בכתב  בהמלצות  להסתפק    ע"י או 
 ציע. המ
 

מכל    העירייה .15.4 לדרוש  רשאית  מסמתהיה  השלמת  ו/אומציע  ו/או  יא  כים  הסבר  מתן  ו/או  שורים 
המציע  אם  להצעתו,  כ  ניתוח  ניתוח  ו/או  הסבר  למסור  תהיסרב  רשאית  האמור,  וועדת  ם  רזיכמ א 

 ת עיניה ואף לפסול את ההצעה. נות לפי ראו קיק מסלהס
 

 .אינה מחוייבת לבחור בהצעה הזולה ביותריובהר כי העירייה  .15.5
 

יובהר כי לעירייה שמורה הזכות לפצל את ה .15.6 עם שני קבלנים  הצעות ולהתקשר בסופו של דבר  עוד 
 לכל פרק, הכל בהתאם לשיקול דעתם של גורמי המקצוע בעירייה.  אחד –שונים 

 
 

 ות בין הצעות כשירות זה .16
ותהיינ .16.1 מבמידה  ביו  הצעות  ספרה  הטובות  כהצעות  תיקבענה  באשר  זהות  שהן  סכומיהן  תר 

נוספתך  וערל   העירייהרשאית  ות,  ירשכו התמחרות  המציעים    ביניהן  יתבקשו  הצעה שבה    להגיש 
)משופרת תוך של על כךה  קבלתיום  ים ממ י(  3ושה  הזוכה במסגר ,  ודעה  ת  וביניהן תיקבע ההצעה 

מכרזים.  אל  וועדת  כאמור  ינע  יהם המציעים  הפניה  משרכה  מחיר  ליתן  מחוייבים  )הנחה  היו  ופר 
 הצעתם. ם לא כן תפסלהזרמים(, או זהה להצעתם הקודמת, שאל  לכהה יותר בגבו

 
להגיש  , יתבקשו המציעים כומיהןת זהות בסו עינה ההצשופרת, עדין תה אם לאחר הגשת ההצעה המ  .16.2

וז בשנית  משופרת  )הצעה  תוך  ההודעה3את  קבלת  מיום  ימים  ההצעה  כך  על  (  תיקבע  וביניהן   ,
 תר. ביו צעה הטובהה עד לקבלת ההה, וכך הלא הזוכ

 

 שעה  תאריך  
באפליקציית  תתקיים  פגישת הבהרות

 זום
27.10.20 12:00 

 12:00 01.11.20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 16:00 08.11.20 לשאלות הבהרה ת תשובו מועד למתן

 12:00 15.11.20 מועד אחרון להגשת הצעות 

   מעטפות תחיפת    

 

  סר בהמשךיימ
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ת  העירייה .16.3 זרם  בכל  הפינוי  עבודת  כי  אחדמדגישה  קבלן  ידי  על  משמ בלבד  תבצע  תתבצע ע,  .    לא 
 ו/או יותר.  םקבלנילשני אחד   בזרם וקה חל

 
 
 

 ההצעה  .17
, מספר תעודת הזהות שלו,  מלאו התיחתם על ידי המציע תוך ציון שמ   ידי יחיד-הצעה המוגשת על .17.1

 ו. תובתו וחתימתכ

רשי החתימה של  ידי מו-משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על  ישות   ידי -גשת עלהצעה המו  .17.2
חות בצירוף  נהתאגיד  בה  שםמת התאגיד  וכתוו הספר, מהתאגיד   מנים  בתו. ההצעה תכלול  רשום 

מטעם התאגיד וכתובתם, וכן  מה  חתיא ומספר תעודות הזהות של מורשי המם המלפרטים בדבר ש
ד עורך  התאגיאישור  של  אין  המאשר  את    תד  מחייבת  חתימתם  כי  והעובדה  החותמים  זהות 

 עמוד.  יבות על גבי כלמסמכי המכרז ייחתמו בראשי ת יתר  התאגיד,

מהה .17.3 על  ואישוריה   סמכיה,צעה  ולרבות    נספחיה  המחיר  הצעת  על    התקשרות ה  הסכם )לרבות 
יצוין    הגורה ועלי וך מעטפה סהעתקים בת  בשני לואם על ידי המציע, ואלה יוגשו  ו במחתמ ( ינספחיו

 ע. ידי המצי-ולאת וחתומה עלהמכרז בלבד, כאשר היא ממ ושם ספר מ

וזאת    העירייההממוקמת בבניין  ם  כרזית המשולשל לתיבותד  בלית בידנרה  ההצעה תימסר במסי .17.4
ליום   השעה    ________ עד  הוגשה  עה  הצ  בלבד.   12:00ועד  לא  ואשר  במועד,  תוגש  לא  אשר 

 .תתקבל במסירה ידנית לא

 

 

 ייה כז הודעה על  .18

או   ליה שום או פקסימיהודעה על כך בכתב באמצעות דואר ר  עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה .18.1
 . אלקטרוני ארוד

שמה מתחייב  יקבע  ציע  במכרז  הכזוכה  על  כמפורט  צובי  ערבות  לעירייהלמסור  ו  הסכםלחתום  ע 
 דעה כאמור. ( ימים ממועד ההו7וזאת בתוך שבעה )  התקשרותה הסכםב

  ביעת ( ימים מיום הכרזת הזכייה או במועד אחר בהתאם לק10בתוך עשרה )  יהא  הדלת עבותחיצו  
  .הבלעדידעתה  ושיקול  העירייה

הצ .18.2 אשר  תתקבללמציע  לא  א   עתו  רשום  דואר  באמצעות  בכתב  הודעה  הערבות  ת  ליהתינתן  צורף 
 הבנקאית.

תהא   .18.3 בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמציע  את  העירייה היה  לבטל  ב  רשאית  את  רז  כמהזכייה  ו/או 
יע הודעה  צמחר שניתנה ללא  ע למציתישלח    ותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זוהתקשר

א תיקן את הטעון  ל  ציע, ולאחר שהמהעירייהרצון    קן את הטעון תיקון לשביעותלפיה נדרש הוא לת
להודעת   בהתאם  נקצב    העירייהתיקון  אשר  הזמן  פרק  ה  בשיקול  בעניין.ובתוך  של  ד עבלדעתה  י 

טענה    דרישה ו/או  כל    תהא  האם המציע תיקן הטעון תיקון ואם לאו ולמציע לאיעה  הקב  העירייה
 בגין כך.  

ובוטל .18.4 במ במידה  הזכייה  של  ה  התקשרותה  ו/או  הזוכה,  העירייהכרז    העירייהרשאית    יהתה  עם 
על שיקבע  למי  המכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  דבר  את  להורא   דהי-למסור  הדיןבכפוף  זאת    לכ,  ות 

 המציע. וט הערבות הבנקאית של במקביל לחיל 

 

 הוראות כלליות  .19

הג .19.1 ו/או  צה  שתאי  מחיר  ו/העת  מילוי  הטעון  מקום  ייעשו  כל  או  שלמת  אשר  תוספת  או  שינוי 
גות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין  יסתיל הבמסמכי המכרז ו/או כ

לפסילת הצעה למכרז וזאת על פי שיקול    עלולים להביאת  רחבכל דרך אמכתב נלווה או  באמצעות  
 . העירייהדעת 

המ  ןעמל .19.2 על  ספק,  טופס  צהסר  בשולי  לחתום  הביע  ללא  יטוחים  קיום  המכרז  להסכם  המצורף 
ו. בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע  י גב  על  עריכת שינוי כלשהו

ו להתחייב  ם המבטח אותו ולאשר כי ביכולתטוחיות לגורהבי  ת את הדרישוהמציע להעביר   אולם על
על פי    העירייהח תובא לידיעת  ייגות של המציע ו/או של המבט תה במכרז. כל הסכ זויכנדרש במידה  
 . לעיל 14הנוהל בסעיף 
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סתייגות ביחס  לעיל כל שינוי או תוספת שיערכו במכרז או כל ה   19.1לגרוע מהאמור בסעיף  לי  במ .19.3
ביןא ע   ליהן,  שינויאם  ידי  תוס  ל  או  או  לוואי  במכתב  אם  ובין  המכרז  מסמכי  בגוף  דרך    לבכפת 

 ייב כלפיה.  ם כל תוקף מחולא יהיה לה העירייהייבו את חאחרת, לא י

מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו    דת,אוגמשפטית מ  ישותמציע שהוא   .19.4
ות  האחר, הינו בעלים ו/או בעל מני   הגוף המאוגד  של   וחידי חד מידה וא פרדת, במימשפטית נ   ישות

נו ו/או  מנהל  שותף  מ  שאו/או  ו/או  שהוא  ששרה  מציע  המציע.  מנוע  טית  משפ  ישותל  מאוגדת, 
המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא    לו ש ידימלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיח

 כרז.  יש את הצעתו למ משרה ו/או שותף( הג

 דת המכרזים. ע ו ל בא בחשבון, וזאת בכפוף לשיקולה שתיפסל ולא תו –אמור  תוגש בניגוד ל ש ההצע .19.5

ל  תיפס – מציעים  או יותר במשותף בשם מציעים נוספים או שנישר תוגש על ידי מציע אחד ה אעהצ .19.6
 ולא תובא בחשבון. 

 עות. חרון להגשת ההצ יום מהמועד הא  120ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה למשך   .19.7

 ל הצעה שהיא כזוכה במכרז.לקבל  כ  מתחייבת העירייה אין  .19.8

וגם   ייה העיר .19.9 פסולת  ופינוי  איסוף  אזורי  לקבוע  רשאית  ההתקנש ל  תהיה  במהלך  עם  שותם  רות 
בהת  והכל  הזוכה  של  הקבלן  הבלעדי  דעתה  לשיקול  תוספ  העירייהאם  ללא  לולהכל  ה  רתמות 

ד. לא ניתן יהיה  לן איסוף אחד בלבבק  ל על ידיזרם יטופהכל    –למען הסר ספק מובהר כי  שנקבעה.
 . ין מספר קבלני איסוףב  זהבזרם  וטיפול  ישירותים לפינולפצל מתן 

רשאי  וועדת  .19.10 שיקו המכרזים  בחשבון  לקחת  ההצת  בבחירת  ההצעות  הזועה  ליה,  בבחינת  ו/או  כה 
ה את  לבצע  המציע  של  וכושרו  ניסיונו  אמינותו,  את  במכר   הסכםלמכרז,  זב  ז.המוצע    ו מסגרת 

עם    לעירייהיו  ר היות באמינות אשע ברשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או    ירייה עה
  הסכם מנע להתקשר עימו ב להיאו  ם אלה את הצעתו ו/שיקוליהתאם ל, ואף לפסול ב מציע במכרז

 בחור מציע אחר תחתיו. ול  התקשרותה

נוספ   העירייה .19.11 פרטים  מהמציעים  לדרוש  נ  וו/א ים  רשאית  ו/סוהשלמות  הבהרופות  נוספות  או  ת 
ת לבחון  רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנ  עותה הבלעדי ולשבי תעבהתאם לשיקול ד

 ה. ולישיקהצעתו במסגרת  את המציע ו

גירעוניות ו/או הצעות    לשימוע מציעים אשר יש  רשאית להזמין  העירייה .19.12 חשש כי הצעותיהם הינן 
 לל תחשיבים.ו כל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו לקב ת הסמכו  הריילעי הא במסגרת זו תהפסד. 

המכרז    יה י ירהע .19.13 את  לבטל  ל רשאית  נימוק  מתן  וללא  סיבה  פי  -על  איתרש  העירייה .  החלטהמכל 
-רשאית על   העירייהו גם בשל כך.  עתה הבלעדי שלא להידרש לעבודות נשוא המכרז, ולבטלול דשיק

 המכרז בעצמה.  ות נשואודב עאת הולבצע המכרז  את טל פי שיקול דעתה הבלעדי לב

כנגד  סיבה שהיא לא תכל  את המכרז מ  ייהריהעביטלה   .19.14 ;  ירייהע ההיה למציע כל טענה ו/או זכות 
או תביעה  המציע מלכתחילה על כל טענה ו/או זכות ו/  במכרז מוותר  ציעהמ  פותו שלבעצם השתת

 בעניין; תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז.

ו אין  צעתרים לראות את החאמידה ותהיינה פניות של מציעים  ב  יכיה ותו גלו כי הצעיר  מצההמציע   .19.15
סופית של  טה  החל ר קבלת  עתו, לאחצאות את הלו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להר 

לעי  לאמור  מתנגד  והמציע  במידה  המכרזים.  הצעתו  ועדת  במסמכי  ובמפורש  מראש  לציין  עליו  ל, 
לד סעיפים  חסוהי   עתואלו  ואנם  הנ יים  למציע  וק מית  מובהר  זאת  עם  לכך.  הדעת  ש  כי ים  יקול 

י.  ינו חסומסמך שלפי דעתה א  המכרזים והיא רשאית להציג כלאת הצעתו מסורה לועדת  ות  להרא
אותם חלקים בהצעות    -כחסויים  על ידי המציע חלקים מסוימים בהצעתומקום, ככל שצוינו    מכל

 ו.פני ם מהמציעים האחרים יהיו חסויי

 

 ם יים משפטייכהל .20
בתביעות    רבהמו יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  אשר  מציע  כי  בזאת  כלפי  ומודגש  בדרישות  ו/או  בטענות  ו/או 

וצאה מהליכים  ת כזמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו,    פסקת עבודהו ה א ו/, בגין כל עיכוב  העירייה
 . יים כלשהםידי צדדים שליש-על, ככל שיינקטו כאלה יים שיינקטו שפטמ

 
 

 , רב דבכבו  
 

 רועי לוי                                   

 נשר   עירייתראש            
 



 

 21/20 כרז פומבי מס'מ

 .                     :       ציעחתימה וחותמת המ 65מתוך  15עמוד 

  א' נספח
 

 קאית בות בנער כתב
 
 
 לכבוד  
   נשר עיריית 
 ( העירייה –לן )לה 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________ 
  

בקפ-על .1 ____ י  מס'  הנערב  –)להלן  __  _______שת  _________ /.פ.ת.ז./ח(  מרחוב  ח.צ.   ______
  למילוי תי חוזר בקשר  בים בזאת באופן בללל מיקוד(, אנו ערת מלאה כו_________ )כתוב__________

בפסולת    שירותים לפינוי וטיפולקבלת  נשוא מכרז פומבי ל  התקשרותה  הסכםערב ל ויבויותיו של הנ מח  כל
את המציע  סכום שתדרשו מ  לכלכם    , לשלם  נשר  ירייתעהשיפוט של  ח  שטב    ופסולת נייר  וןריזות קרט א

הפרשי הצמדה בגין עליית מדד    בתוספת  (₪  אלפים  עשרת–)במילים  ₪    10,000ל  לסכום כולל שעד    הנערב
( לצרכן  )המחירים  בלבדכללי(  חיובי  מדד  של  עלתוספת  שמתפרסם  כפי  המ-(,  הלשכה  רכזית  ידי 

ע  שיהיה ידו  למכרז לבין המדדצעות  שת ההע ביום הגו דין המדד שהיה י( בדהמד   –)להלן  לסטטיסטיקה  
 (.ערבותם הסכו –לוט הערבות )להלן  במועד חי

 
דלעיל בפעם אחת או במספר    1וש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  רשאים לדראתם תהיו   .2

הסך    לתיכם לא יעלה ע שוירבתנאי שסך דכום הערבות בלבד ודרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מס
 בות. ם הערבסכו  הכולל

 
ל .3 לשלם  מתחייבים  סכומיאנו  או  סכום  כל  המפוכם  לסך  עד  תוך  לע  1יף  בסערט  ם  ) יל,  ימים    (7שבעה 

, וזאת  העירייהו/או גזבר    העירייה  מנכ"לידי  -ו חתומה עלמקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינ
כל   להטללא  ומבלי  חועלייל  תנאי  כל  לנמק  ל   הב כם  או  כלשבתהלידרישתכם    ת אהוכיח  באופן  ך  או  הו 

קשר לחיוב כלשהו כלפיכם  בוד לנערב במכרז  לעמלה  ם טענת הגנה כלשהי שיכוטעון כלפיכהו, מבלי ל כלש
 ילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תח

 
 זה.  כם לצרף כתב ערבות לדרישתכם כאמור לעיל עלי  .4
 
 ל(. כול 15.02.21  ליום ד תישאר בתוקפה עזו  ערבות .5
 
להא .6 ניתן  זו  ערבות  של  ראש  תוקף  של  בכתב  בהודעה  חד  באופ  העירייהגזבר    וא/ו   העירייהרכה  צדדי  ן 

לתקופה   הנערב,  הסכמת  בקבלת  צורך  בלא  שניםלבנק,  )-של  הנקוב  12עשר  מהמועד  נוספים  חודשים   )
 ל. דלעי  5בסעיף 

 
  5עיף  הערבות כנקוב בסה של  תוקפ   מתאריך תום  התקבל לא יאוחר ל  הכבות זו, צריכל דרישה על פי ער .7

לאחר  לעיל  לתו   ו/או  האחרון  המועד  התקופההערקף  חלוף  לאחר  כאמור    בות  הוארכה(  )באם  הנוספת 
 דלעיל.  6בסעיף 

 

 יה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. ד זה, תהלאחר מוע
 

 ה שהיא. צור רה בכללהעב המחאה או להסבה אוערבות זו איננה ניתנת ל  .8
 

 
 , רב דבכבו

 
_________ _______ 

 שם הבנק          
 
 

 וחותמת הסניף.   _______________________"ה ל הה חייב בחתימה + חותמת אישית שס זטופ
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 'בנספח 
 

 רכב  רשימת כלי
 

 תיאור
 הרכבכלי 

 מספר
 רישוי 

מספר תעודת  
 בהטוח חו בי

  תעודת  רפמס
 ביטוח צד ג'

 

הביטוח  פת תקו 
 מיום עד יום
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 ' גח נספ
 

 כתב המלצה 
 

 לכבוד 
 נשר  עיריית
 ( ייהירהע  –)להלן 

 
 

   תדווע עבוור והמלצה על ביצאיש הנדון: 
 

 

)להלן  ___________ ___________   תלבקש , ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________   ____

בהמציע  – המציע  כי  בזאת  מאשרים  הרינו  עבו(  עבויצע  למתרנו  וטיפולן  דות  לפינוי  בפסולת    שירותים 

)למעטמליבשה   ולת  פסו  חזור  בניין(או  /גזם  _____  פסולת  מחודש  ועהחל  )חודש/שנה(    לחודש  ד _ 

 )חודש/שנה(.  _______ __

לחודש   נכון  לסטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסומי  פי  על  ברשות  התושבים  הוא    31.12.2018מספר 

 ________________ . __ 

 

 ________ _______________ _ _____________________שירות: ________ על ה דעתנוחוות 

 _______________________________ ________________ ________ ___ ________________

 __________________________________________________________________________

 _______________________________________________ ___________________________

_________________________ ___________________________________ 

 

 ____ _ יך: ___________תאר

 ________________ __ :םש

 תפקיד: ________________ 

 

 חתימה: _______________     
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים 
 

 
 
 

  
   

 אשר צורפו להצעתו של המציע.  ס על אסמכתאות והמלצות בכתבה זו להתבסברשימ תוניםעל הנ
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 _________________ 
  יע מת המצ תחתימה וחו          

 
 
 
 
 
 
 

דות אצל  סוג העבו   השירות קבל שם מ
 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות  
עד   בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת

הקשר  איש  שם 
 רותאצל מקבל השי

הקשר  איש   טלפון 
  ירותשה בלאצל מק
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  'דנספח 
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  
 ( חוק העסקת עובדים זרים  –זה מך הלן במס)ל 1991-נ"אתנאים הוגנים(, התש

 
מר את  ווזהרתי כי עלי לשה  אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר

   –היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן וכי א תמהא
 
ל .1 מכרז  ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  וטיפול  לתקבהנני  לפינוי  קרטון  ת  ול פס ב  שירותים  אריזות 

נייר   של    ובפסולת  השיפוט  במכ  רנש  עירייתבתחום  המציע  מטעם  כמורשה  מכהן    .רז,  אני 
 נני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. הו _ _____________כ_

 
יבה  את הת  X  -ן בלסמיש  )הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז   .2

   –( המתאימה 
 

סקת עובדים זרים  לפי חוק הע  2002בינואר    1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר  -ורשעו בפסקה  לא •
 ז.למכרעתי ועד הגשת הצמלה  בשנה שקדמ

 

-לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי 2002בינואר  1בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי   ו עשהור •
 מועד ההרשעה האחרונה.ת, משלוש שנים, לפחותצהיר זה חלפו  דין חלוטים, אך במועד

 
   –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה בו או    –י אדם  נבר  וא חבשב ההתו  ישראל, ואם  יבושידי ת-, מי שנשלט עלה'זיק  'בעל

 חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו. 
 

 . 1968-התשכ"ח , כהגדרתה בחוק ניירות ערך,  'שליטה'
 

 תוכן תצהירי אמת ו שמי, זו חתימתי והז .3
 
 
 
 

 _______________ 
 המצהיר         

 
 

 
 

 דין -אישור עורך
 

_ היום  כי  מאשר  ה_______________הנני  __  ופיע_,  מס' _ ה"ה  ת.ז.  הנושא   _________________
_____________ מרחוב   ,_______________ עוה"ד  בפני  ולאחר___________________,    ,_______   

,  אישר את נכונות  להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כןליו  שהזהרתיו כי ע
 עליה בפני.  םתוחתצהירו  

 
 
 

         __ _ _______________ 
 דין  -עורך                      

 )חתימה וחותמת(        
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 1'דנספח 
 

ים בתוספת השנייה לחוק  החיקוקים המפורט פי ויות העובדים עלנוסח תצהיר קיום זכ
   ,םועממונה על ביצסחר והתעסוקה  שר התעשייה המש 1969-בית הדין לעבודה, התשכ"ט

ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים   1995-ולב[, התשנ"השמח ]נוס אומיח הלחוק הביטו
 הקיבוציים הרלוונטיים עפ"י חוק  

 

י עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ר שהוזהרתי כ___ לאח ז. ____________אני הח"מ __________ ת. 
 ה בזה כדלקמן:/כן, מצהירלא אעשה  הקבועים בחוק אם

 

פסולת  בפסולת אריזות קרטון ו   שירותים לפינוי וטיפולכרז פומבי למתן  מ  כיממסמ  כחלק זה    עושה תצהיר  ינ הנ .1
המציע  נשר  רייתי עשל  שיפוט  השטח  ב  נייר   מטעם  כמורשה  מכהן    ,  אני  והנני במכרז.  כ_______________ 

 ם המציע. זה בשצהיר מוסמך/ת לתת ת
 

שהצעתו .2 הזוכציע  המ  של  ככל  כהצעה  עלתיבחר  במכרז  המז  ה  ב י מידי  וייחתם  התקשרות,  הצדדים    ןין  הסכם 
כל   )לרבות  ההתקשרות  הסכם  תקופת  במהלך  כי  המציע  כלפי  מתחייב  לקיים  מוארכת(  התקשרות  תקופת 

ב  המועסקים האמור  את  המטעמו  את  חוק,  עפ"י  הרלבנטיים  הקיבוציים  ההרחבה הסכמים  בצווי  אמור 
-(: חוק שירות התעסוקה, תשי"טהדחוקי העבו  –  ים )להלן החוקים הבא י חוק ואת האמור בכל  עפ" ים  הרלבנטי

תשי"א1959 ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  חוק;  1951-;  תשל"ו;  מחלה,  תש1976-דמי  שנתית,  חופשה  חוק  -י"א; 
-נוער, תשי"גת ה בוד; חוק ע1996-ולעובד, תשנ"ו; חוק שכר שווה לעובדת  1954-דת נשים, תשי"ד; חוק עבו1951
חו1953 החניכות, ;  חיי1953-תשי"ג  ק  חוק  משוחרריל ;  תש"טם  לעבודה(,  )החזרה  השכר, 1949-ים  הגנת  חוק   ;

; חוק שכר 1995-"ה]נוסח משולב[, תשנ; חוק הביטוח הלאומי  1963-י פיטורים, תשכ"ג; חוק פיצוי 1958-תשכ"ח
תשמ"ז  חוק1987-מינימום,  וה  ;  לפיטורים  מוקדמת  הוד2001-תשס"א  רותתפטהודעה  חוק   ;( לעובד  תנאי  עה 

 1957-בה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז; צו הרח2002-( תשס"בהדעבו
 

 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון   .3
 

בע המצי  בו  ע,  השליטה  הבנקאותל  בחוק  התשמ"א  )כמשמעותו  "  1981-)רישוי(  בעל  )להלן: 
פלילית  ט בעבירה  ול בפסק דין ח  ולא הורשע י השליטה,  אחרות בבעלות מי מבעל  ותחבר"(( ו השליטה

לעי המפורטים  העבודה  בחוקי  המנויות  העבירות  מבין  יותר  או  מאלה  אחת  מי  על  הושתו  ולא  ל 
מינהל ידי  על  ב  קנסות  והאכיפה  המפורההסדרה  העבודה  חוקי  על  הפרה  בגין  התמ"ת  טים  משרד 

 מכרז.  ת ההצעות למו למועד האחרון להגששקדים השנ  3 -לעיל וכל זאת ב
 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות   הורשעיטה בו  מבעלי השל יהמציע או מ  
עבירה אחת או יותר על ידי מינהל    בגין  נסות או יותרק   2  -המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

לעיל וכלעל  רה  אכיפה במשרד התמ"ת בגין הפההסדרה וה ב   חוקי העבודה    ו משנים שקדה  3-זאת 
 ההצעות למכרז. ן להגשת ו רלמועד האח

 

העתק   והאכיפהרצ"ב  ההסדרה  מינהל  של  התמ"ת  אישור  הרשעות  במשרד  ידוע   בדבר  וקנסות. 
 רה יימנו כקנסות שונים. סות בגין אותה עבילמציע כי כמה קנ

 

 אמת תי ותוכן תצהירי זהו שמי, זו חתימ .4
 

_______ ________ 
 המצהיר         

 
 דין -רךאישור עו

 
כינה מאשר  ____  ני  מס' היום  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה  הופיע   ,_____________

_____ ______________ עוה"ד  בפני   ,______________ ________ מרחוב  ולאחר   _,    ,____________
את נכונות    רכן,  אישם לא יעשה  שים הקבועים  בחוק, אעוני לצהיר את האמת וכי יהיה צפושהזהרתיו כי עליו לה

      ם עליה בפני. הירו וחתצת
   

 
                    __________________ 

 דין -עורך                    
 ()חתימה וחותמת                         
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 למכרז   2נספח ד'
 

 העסק -בית  או  גידומצב התאאודות מחזור כספי חשבון -אישור רואה
 

 
 ___ ___/____/_ תאריך: _

 
 , דולכב

 ר שנ עיריית
 
 
 

 א.ג.נ.,
 

הפעילות העסקית של   פרטים הבאים לגבי  חשבון  _______________________ מאשר את ה-אני רואה
בפסולת   יפולוט  נוישירותים לפיקבלת  ל  20/21( בקשר  למכרז פומבי מס'  המציע  –  )להלן  __________  
 מן: דלק, כההעיריי ל  שיפוט שהשטח ב  נייר פסולת אריזות קרטון ו

 
 היה, כדלקמן:  2019   -ו  2018, 2017מחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים , ה ףהיק .1
 

 (. : _______________ ₪ )לא כולל מע"מ2017בשנת 
 

 _____ ₪ )לא כולל מע"מ(. ________: __ 2018בשנת 
 

 . ______________ ₪ )לא כולל מע"מ: _2019בשנת 
 

מחזור  בפסולת יבשה ל  שירותים לפינוי וטיפולן  תמת בגין  נסוהכ   ונ ף זה הייין סעימחזור כספי לענ
 בכלל או הפסולת דנן בפרט )לא כולל מע"מ(.   ות גזם ו/או פסולת בניין()למעט פס 

 
 כסים ו/או פשיטת רגל. ס נינוו כ פירוק ו/אמחיקה ו/או  נמצא בהליכי ואינהמציע  .2
 
 . הסכםה  ות נשואדועב צוע הראל בבי המציע מעסיק אך ורק עובדים אזרחי/תושבי יש .3

 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 

_________  _______     _______________   _________________ 
 תאריך           מה וחותמת חתי              חשבון )שם מלא(-רואה        

 
 
 

 _________  _______     _______________   _________________ 
 ליה ימפקסי        לפון ט        כתובת                   
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 למכרז  3'דנספח 
 

 הצהרת מציע 
 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה 

___ מצהיר, מסכים ומתחייב  ____________ __________ כתובת  .ז. ___________ ת"מ ___אני הח 

 זה כדלקמן: 

וסח  נו: ההוראות למשתתפים ונ ון, דהיידני המכרז שבכ סמכל מיון את  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בע .1

והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל ה   תנאים 

ו כ זה,  ושקלתי  בדקתי  להשפיכי  העשוי  דבר  על  קע  הל  מחיר  הצעתי  ביעת  כדאיות  לרבות  צעתי, 

 ורווחיותה. 

 יב:הנני מצהיר מסכים ומתחי .2

 אם. רז והגשתי את הצעתי בהת במסמכי המכ את כל האמור ית הבנכי  .2.1

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.   .2.2

ה  אזכ י המכרז וכי היה וכל הדרישות שבמסמכנה על  כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עו  .2.3

  טללב  רייההעימד בתנאי המכרז תהיה רשאית  במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומכרז וימצא  ב

 . ימההתקשרות עי ת א

 במסמכי המכרז. למלא אחר כל ההוראות המפורטות  .2.4

 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.   .2.5

3.        

 .  כמסמך ט"זורפת צ המ עתיוא המכרז, להלן הצהעבודות נש לביצוע מורה תב .  3.1

ל .3.2 בהוראות  המפורטים  המסמכים  את  להצעתי  מצרף  בנקא   ותלרב  משתתפיםהנני    תיערבות 

 להבטחת קיום הצעתי.ית כמפורט במסמכי המכרז אוטונומ

מההסכם עפ"י  וספים  הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים נ .4

 שיוודע לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו.  יוםם מימי  7, בתוך העירייה דרישת

לחלט  שאית  תהא ר  העירייהמסכים כי   תיי אני  ויד בהתחייבו ועמ לא אכלשהי    הנני מצהיר כי היה ומסיבה

או להוכיח  /מראש ואת הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה  

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם. לעירייה  גרםר נ או חיסרון כיס אש כל נזק

 ולראיה באתי על החתום:

 

____________ ____________ __  ____________ __________ _ 
 כתובת המצהיר     ת.ז.                                  חתימת המצהיר      

 

 אישור

"( מאשר בזאת כי ביום _____  "המציען:  להל________ )_ עו"ד של ______________אני הח"מ  

המציע התקבלו כל    לצי אהמציע, כ _ , בשם  ____חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , ____ 

מציע ועל פי כל דין לחתימת המציע  וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הההחלטות  

                                                                             ציע.המ את  עיל מחייבתוכי חתימת ה"ה המפורטים ל על הצהרה זו  

                                                                                                                                    

_____ ___________ 

 ,עו"ד                                                                  
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 למכרז  ה'נספח 

 

 21/20מכרז פומבי מס'  
 
 

 
 

 
 

נוי פירותים לישמכרז לקבלת 
אריזות קרטון פסולת  ב טיפולו

  פסולת נייר  וב
  נשר עירייתמתחום השיפוט של 

 
 

  התקשרות הסכם
 מס' _____ 

 
 
 

 הקבלן _______________  ם ש
 
 
 

 _________ : ______הסכם ה יך  תאר
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 התקשרות הסכם
 

 2020ת שנ __ לחודש _____________שנערך ונחתם ביום ___________
 

 –ן יב
 

 ח.פ______________ , נשר עיריית
 , נשר. 20דרך השלום 

 (" או "הרשות"העירייה" –ן הל)ל 
 מצד אחד 

 
 
   –לבין 
 
 

 יד _________________ תאגס' ___________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מ _______________
 

 _ ____מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד ____ ______רחוב _ 
 

 ______________ _פקס: _________ _ טל': ____
 

 ( "הקבלן"  –)להלן 
 

 שני מצד 
 

 
סמן )  כדלקמן  ניירלת  בפסואו  /ת אריזות קרטון ו סולבפ  לפינוי וטיפול  20/21והקבלן הוא הזוכה במכרז מס'       הואיל

 :  (את הפרק הרלוונטי
   ,ייעודיים לאיסוף פסולת  הצבה ואאספקה י תכולתם משטח  ונופי קרטון,  אריזות  חזקה של כלי אצירה 

  למחזור מוכר בישראל;  ירייההעשל  השיפוט 
 

   ח  ופינוי תכולתם משט   יתון()נייר ע אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר
 למחזור מוכר בישראל;   העירייהוט של שיפה

 
 

 , בהתאמה(."הפסולת"-"המכרז" ו, " העירייה" –ן )להל
 
מהקבלן    היי העירצון  ברו ואילהו וטיפוללהזמין  לפינוי  ו  שירותים  קרטון  אריזות  תחום  ב  ניירבפסולת  בפסולת 

זה, והקבלן מעוניין לספק    התקשרות   כםסהמכרז ובבהתאם לתנאים אשר במסמכי ה   העירייההשיפוט של  
הכל    ,יההעירי של  תחום השיפוט  ב  נייר  או פסולת  /ת קרטון ו בפסולת אריזו  שירותים לפינוי וטיפול  לעירייה

 זה; התקשרות  הסכםהמכרז ו ט בתנאי מסמכיור וכמפורכאמ
 

 –דלקמן ם כדדילפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצ  
 
 

 שנות מבוא, כותרת ופר .1

 מתנאיו.   זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי הסכםהמבוא ל  .1.1

 . הסכםפרשנות הלצורכי  הן שימושב תוואין לעש ריאה בלבד זה נועדו לנוחות הק הסכםכותרות סעיפי  .1.2

 הנספחים המפורטים להלן:פים מצור התקשרותה הסכםל
 
למתן    מפרט   -  'ה  פחנס .1 טכני  וטיפודרישות  לפינוי  אריזות    ל שירותים  : )להלן  קרטוןבפסולת 

 "(;קרטון  –טכני הנספח ה"
 

  ח נספה להלן: ") אריזות קרטון  לת  פסו   –וף  יס האהוראות תפעוליות נוספות לקבלן    –  1  ' הנספח   .2
 "(;קרטון –אופרטיבי ה
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 רטיביים.פוהאו ספחים הטכנייםלהלן ביחד: הנ
 

,  הסכםההמכרז ועל אף האמור בכל יתר מסמכי  מובהר כי  בכל הנוגע לטיפול בפסולת אריזות קרטון,  
התאמה  מקרהבכל   אי  ו/או  סתירה  מהוראות    של  הוראה  והאופרטיביים  נספחיםהבין   הטכניים 

מס יתר  הוריי,  ההסכםמכי  לבין  והאופרטיביים   נספחיםהאות  גברו  ספק,   .  הטכניים  הסר  למען 
, לבין ההגדרות המנויות בנספחים  הסכםת המנויות בורגדההשל סתירה בין  יובהר כי בכל מקרה  
טכניים  יות בנספחים הייגברו ההגדרות המנו  -ת  או לחילופין בחוק האריזויים  הטכניים והאופרטיב

 ת.וזריחוק האו בו/א והאופרטיביים

והו   כםסה .1.3 בו,  הנדונים  והעניינים  הנושאים  לגבי  הצדדים,  בין  וממצה  מלא  הנו  ומבזה  מחליף  כל    טלא 
)ב וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו  זיכרון דברים  ובין בעלמצג, הסכם, משא ומתן,  בי-ין בכתב  ן  פה( 

 זה. הסכםובעניינים האמורים קודם לחתימת   נושאיםהצדדים ב

 

 מונחים  .2

   –מונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן נה ליה ת זה הסכםב .2.1

 . רנש עיריית " העירייה"
 

  )לרבות משרדים, אזורי מלאכה, מסחר ותעשייה( לרבות כל  השטחים העירייה תחום שיפוט " "תחום שיפוט
 ; הסכםותקופת הארכת ה  הסכםאשר יתווספו לתחומה במשך תקופת ה

 
לת בפסובפסולת אריזות קרטון ו  ם לפינוי וטיפוליתשירוקבלת ל 21/20מס' בי פומ מכרז רז""המכ

 . ייהירהע בתחום שיפוט  נייר עיתון
 

 
 ת נשר או מי מטעמו. בעיריימנהל אגף שפ"ע  "מנהל"

 
זה או    הסכם לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא    המנהל  ידי-על עת  ת לתמנה מע אדם שמ ח"פק"מ

 מהן; כל חלק 
 

ההא "הקבלן" או  המקבמשה  ותש ידם  עצמ   תלפטית  זה על  להסכם  בהתאם  העבודות  ביצוע  את  ה 
  ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו   הסכםות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף ה ונספחיו לרב 

כ לרבות  חוקית  שי משנה,    ןלקב ל  בדרך  ע ככל  ו אושר  תמיר  ידי  ובכתב,    העירייה ל  מראש 
   הן; לק מ או חבביצוע העבודות  הפועל בשמו או מטעמו

 
משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו  אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא   "הד"מנהל עבו

זמין  ויעמוד    ,והישים ו/או בתלונות ככל  צוע העבודות ולטפל בליקוייהמוסמך לנהל את בי
 ;העירייהשעות העבודה לשירות  בכל  ה  לקריא

 
  פסולת של  גנת הסביבה לקליטה ומחזור  הלרד  ידי המש  מורשה עלן ודי  ר מאושר עפ"י כלתא    " רמפעל מחזו"

 מועבר לאותו אתר למיחזור ודית מהסוג ש האריזות הייע
 
 ; פי כל דין-שה עלמחזור במפעל מחזור המור " מחזור מוכר"

 
 
 המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   מדד              ד" המד"

 
 ; ההסכםדש חתימת  חו מדד"המדד הבסיסי"

 
 . 2011 –ול באריזות, התשע"א החוק להסדרת הטיפ  " האריזות קחו"
 

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

ע"יללם  שתשו התמורה הכוללת   "התמורה" בהצעת    מתן שירותיו עבור    העירייה  קבלן  לנקוב  בהתאם 
 . הקבלן במכרז

 
 .  ת למעט יום העצמאותועהשבו  אל וחגאו מועדי ישר/כל אחד מחגי ישראל ו  "חג"
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 מטרה  אריזות העשויות מקרטון לאחר השימוש בהן ל   "פסולת אריזות קרטון"
 אשונה.שלשמה יועדו בר

 
 ים"ודיייע "פסולת אריזות מזרמים 

 
 .ת קרטוןוזפסולת ארי

 הייעודיים ים  זרמכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של ה  " ודייםייע  "מכלי אצירה
 . האופרטיביהנספח תאם להוראות הב( )קרטוניות

 
 בות כל  ולר, התקשרותה הסכםים והנספחים ללרבות כל המסמכ  "תשרוהתקזה/ה הסכם"

 בות הוראותיו של רול הוראות המכרז על כל מסמכיו ונספחיו 
 . לעת בכתבמעת  ינתנוכפי ש המנהל המפקח ו/או 

 
 מסמכיו   רז עלכמוראות הם להבלן לבצע בהתאכל העבודות שעל הק "העבודה/ות" 

 על מסמכיו ונספחיו  רותהתקשה הסכםונספחיו השונים ולהוראות  
 או המנהל בכתב ו/או בע"פ /השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו

 . תנה מעת לעכפי שתינת ראות בכתב,וך הובסמ הן שיוצאו אחרי
 

 ."עבודותתהינה משמעות זהה למונח " ם""שירותי למונח
 ות וח לן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לב לקבת כהוראה ב דה""צו התחלת עבו

 סר לקבלן הזמנים לתחילת ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימ
 . העירייה  גזברו   הלנמ ה דיי-ויהיה חתום על הסכםלאחר חתימת ה 

 
 התחלת  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו "מועד תחילת ביצוע" 

 ימים ממועד זה )או פרק זמן   45-ר מיאוח אלו ול  שנמסרבודה ע
 .ולבצע את העבודות כנדרש ידי המנהל(-קבע על י שייחר כפא
 

 די תמיר ומצויה ינטרנט שפותחה על ית אוססיווח מבמערכת ד "מערכת הדיווח האינטרנטית"
 ות ולקבלן ר לרשויות המקומיבבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמי

 ביצוע הדיווחים הנדרשים  ךרלשימוש, לצוהאיסוף הרשאה  
 רשות בהסכם עם תמיר.במסגרת התחייבויות ה

 
 .בנספח האופרטיביכמפורט  –הגדרות נוספות 

 
   :דות המכרזעבוות מה .3

 
 

 פסולת אריזות קרטון:  -פרק א'  .3.1
 

ה"(  העירייה" :  )להלן  נשר  עיריית .3.1.1 לבימזמינה  עבודות  צעות  כלי    אחזקהו הצבה  אספקה,  צוע  של 
ייעוא אריז  םידיצירה  פסולת  קרטוןלאיסוף  אריזות  ול,  ות  פסולת  ופינוי  לת  תכו,  קרטוןהאיסוף 

של    ומהמתח  הקרטוניות, "   העירייההמוניציפלי  "העבודות)להלן:  או  מוכר    למחזור,  "( השירותים" 
 (. "המכרז)להלן: "   ראלביש

 

נספח  אות  רובהתאם להגם  בין היתר  תתבצע    פי המכרז-ות עלת כי ביצוע העבודמובהר ומודגש בזא .3.1.2
 –טכני  הנספח ה" )להלן: " קרטון  בפסולת אריזות  ליפו שירותים לפינוי וט ת טכני למתן  ישודר  מפרט"

של פסולת אריזות    ן האיסוף ת נוספות לקבלהוראות תפעוליו בהתאם להוראות נספח ""( וכן  קרטון
"רטוןק )להלן:  האופרטיבי  נה"  כנספקרטון  –ספח  בהתאמה  המצורפים  ו"(,  ה'    הסכם ל  1' ה  -חים 
 . תהתקשרוה

 
ו/ .3.1.3 סתירה  של  מקרה  הוראאי  או  בכל  בין  מהוראות  התאמה  הטכני  ה  ספח והנ  קרטון  –הנספח 

זות הקרטון, ייגברו הוראות המכרז לעניין פסולת אריכי  מסמהוראות  לבין יתר    קרטון  –האופרטיבי  
הטכני   האופרטיבי    קרטון  –הנספח  ספק,  קרטון  –והנספח  הסר  למען  בכ.  כי  של  מקר  ליובהר  ה 

במכרסתירה   המנויות  ההגדרות  המנלביז,  בין  ההגדרות  הטכני  ויות  ן  ובנספח   קרטון  –בנספח 
בחוק    קרטון  –ופרטיבי  הא לחילופין  האו  בלהסדרת  התשע"אאריזותטיפול  "חוק   )להלן:  2011-, 

בהמנו  ייגברו ההגדרות  -  האריזות"(  וו/א  קרטון  –נספח האופרטיבי  בו  קרטון  –נספח הטכני  יות 
 חוק האריזות. ב

 
י .3.1.4 וטיפוליספק  הקבלן  לפינוי  קרטון  שירותים  אריזות  אריזות בפסולת  לפסולת  האצירה  כלי  מכל   ,  

להשתנות מעת לעת    , אשר סוגם וכמותם עשוייםהעירייהט של  תחום השיפוהקרטון הפזורים בכל  
הלת ובהתאם   שוכנית  ידי  עבודה  על  לקבלן  אג  העירייהתימסר  מנהל  מ  שפ"ע ף  ו/או  עמם  מט   יאו 
 "(.התכנית "-ו" לנהמה )להלן: "
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זור  למח  רטון ת אריזות הקאת כל פסול  , כחלק ממתן שירותיו נשוא המכרז,הקבלן ישנע על חשבונו .3.1.5
 "( בישראל.  מחזור מוכר" במפעל מחזור המורשה על פי כל דין )להלן:

 

 
להוראות  כפוף  בו לצרכיה  תאם  ובה  העירייהנוי הפסולת יקבעו בתיאום עם  יסוף ופי והסדרי אשעות   .3.1.6

 המצורף לו.  הסכםוה  כרזהמ
 

 תדירות פינויים:
 

  173  -ובכל מקרה לא יותר מלצורך    בהתאםיפונו  האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון    כלי .3.1.7
שבעים  מא)במילים:   חודשיים(   ושלושה  יע  .פינויים  בישראל    ייעודי  למקום  שה  הפינוי  ומאושר 

ע"י  עו  יקב בימים ובשעות כפי ש  קרטון    –כמפורט בנספח הטכני    = ריזות קרטון  לאיסוף פסולת א
ב מה לדרהנהל,  ה  העירייהישות  תאם  הנספח  להוראות  להוראות    קרטון   –אופרטיבי  ובהתאם  וכן 

 .התקשרותה  הסכםהמצ"ב ל  קרטון –ספח הטכני הנ
 

ו/או מי    היי רהעייקבע ע"י  בוצע בהתאם  לתכנית עבודה שת יהקרטון    ותלת אריזנבהיר כי פינוי פסו
של   לשנות   מעת  תרשאי  ייההעיר.  העירייהמטעמה  תכנית    לעת  כל  את  תהיה  לא  ולקבלן  העבודה 
 טענה בדבר. 

 
שלוש  ובימי שישי וערבי חג עד    06:00-16:00ה' בשעות  -בימים א'האיסוף והפינוי יבוצע  מובהר כי   .3.1.8

ל /    ניפ שעות  השבת  של    חגכניסת  השיפוט  תחום  התו  ,ההעירייבכל  פי  תנ כעל  אשר  ע"י  ית  אושר 
 עבודה. המנהל עם תחילת ה

 
  עם   ות קרטון  לפסולת אריז הייעודיים    את תכולת כלי האצירה  אינו רשאי לערבבבהר כי הקבלן  ומ .3.1.9

 ת אחרת מכל סוג שהוא. פסול כל
 

ות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל  נש ל  ההעיריי למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של   .3.1.10
או שינוי מועדי  ירה נוספים ו/ צ אספת כלי  ו/או הופינויים נוספים    לרבות הוספת)את התוכנית    עת

הפסולת   של  והפינוי  האיסוף  הפריסה(  ושעות  אופי  שינוי  ו/או  עד  למחזור  של  בכמות    10%וזאת 
 עשה בכתב ומראש. או זכות בעניין, השינוי יי/ו  הולקבלן לא תהיינה כל טענ מכמות הפינויים לעיל 

 
 כלי אצירה: 

 
העבודות  .10.1.1 ביצוע  וית יספק,    לצורך  אצירה    ןהקבל   חזק יציב  אריזות  עודיי  כלי  פסולת  לאיסוף  יים 

 קרטון.  –והנספח האופרטיבי   קרטון –הטכני כמפורט בנספח  קרטון 

 יכות מעולה. מא םכלי האצירה אשר יוצבו על ידי הקבלן יהיו כלי אצירה חדשי .3.1.11

בבע .3.1.12 יהא  לעיל,  הרשום  הציוד  הקבלן כל  של  תקו  לותו  כל  סיום  .  הסכםה  פת לאורך  תקופת  עם 
בין אם  שרוקתהה כפת,  לכן,    יבמועדה,  ובין אם טרם  קבלן האיסוף  שנקבע בהסכם ההתקשרות, 

של   מתחומה  הכול    ייההעיר יסלק  לחצריו,  אותם  ויעביר  ידו  על  הוצבו  אשר  האצירה  כלי  את 
להנחיית  בהת ובכ  העירייהאם  מראש  לקבלן  שתועבר  וכפי  זאת,  עם  ספק,מל תב.  הסר  קבלן    ען 

, אלא רק לאחר שווידא כי הוצבו במקומם  ה של הרשותצירה מתחומי האל סלק את כהאיסוף לא יי
כפי שיועבר    העירייהו/או מי מטעמה, ובכפוף לאישור    רייההעיל ידי  אצירה חלופיים אחרים, עכלי  

 וף מראש ובכתב.איס לקבלן ה

ולשמר   .3.1.13 לתחזק  החובה  תהיה  הנ"ללקבלן  הציוד  החלפתם  את  חדשים  לכ  לרבות  אצירה  ככל  לי 
 ש. רשייד

כלי האצירה  מערך  ה של  ו/או מי מטעמה הרחב   העירייהדעתה הבלעדי של    כי בשיקולבהר בזאת  ומ .3.1.14
ל הזזתם המפורטים  לרבות  כלשהו,  סוג  ומכל  כלשהו,  היקף  בכל  תמורה  כל  ללא    העתקתם/עיל, 

ולרבות  נו אצירה  ספת  כלי  עםתוספת  שכו  שתידרש  השכונות  שודחנות  הקמת  הרחבת  ו/או  ת 
שתה זו  מכל מין וסוג שהוא בגין דרי  העירייהאו טענה כלפי  ה ו/דריש  הא כללא ת  ת ולקבלןהקיימו

למען הסר ספק יובהר כי הזזה/העתקה של כלי אצירה לא    אמור לעיל. רה כלהגדרת היקף כלי האצי
במהלך שנה קלנדרית    ההעירייומה של  מסך כלי האצירה הייעודיים הקיימים בתח  10%ה על  תעל

או להרחיב את מערך כלי האצירה מעבר לסך של  להעתיק ו/  להזיז ו/או  ייה ר העיחליט  אחת. ככל ות 
הקבלן יבצע הצבת כלי אצירה עפ"י רשימה אשר  עבודות אלו.  לשלם לקבלן בגין    העירייה, על  10%

 עם חתימת הסכם עם הקבלן הזוכה.   ייהירעה תעביר 
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  רה:תמו

ה  ת אופן הגש .3.1.15 התמורה שתשולם לקבלהצעת  ע"י  מחיר,  ה קבלור  בעב   הריי יהען  לפינוי  ת  שירותים 
 פסולת אריזות קרטון )לא כולל מע"מ(  ב וטיפול

ל מב ד'  נספח  א )הצ  התקשרות ה  הסכםסגרת  הקבלן  יגיש  התמורה(,  העת  מטעמו  ת  המחיר  צעת 
א מ  ת המפרטת  הקבלן  יקבל  אשר  ש  בגין  העירייההמחיר  לרבותירותיומתן    בה צהאספקה,    , 

מכלל שטחי   תכולתם איסוף ופינוי ו,  זות קרטוןסוף פסולת אריייעודיים לאי של כלי אצירה ה קאחזו
 מ(.  )לא כולל מע" מוכר בישראל למחזור   העירייההשיפוט של 

הכספית, ההצעה  ואופ מנ  פורמט  התמורה  העברת  החשבונית  הן  גנון  לכל  נפקת  בהתאם  יבוצעו 
   . להלן המצורפים קרטון  -רטיביהנספח האופ  אותרהוהתאם לוכן ב ןוטקר  –פח הטכני הוראות הנס 

ווחים במועדם ויצרף אסמכתאות  הקבלן יגיש די   –מובהר כי לעניין איסוף פסולת אריזות הקרטון  
תנאי הכרחי    מהווהכאמור    יםווחיד הגשת  .  קרטון  –האופרטיבי  פח  שיידרש, והכל כמפורט בנס  ככל

 . רההתמו לתשלום

 

 סכמים:ומפיצויים 

על הפרת התחייבויותיו, יחוייב בפיצויים  כי  קרטון, מוסכם על הקבלן    ריזותלפסולת א  עבכל הנוג  .3.1.16
 . קרטון -ופרטיביבנספח הא ורטמוסכמים כמפ

 

 : (ןתועילבן ונייר נייר )נייר  פסולת –ב'  פרק .3.2

 

בכל  הפזורים  ירה  צ איו, מכל כלי הוף ופינוי נייר לסוג זקה, איסהצבה, אחפקה,  סאבצע עבודות  יבלן  קה .3.2.1
מעת לעת ובהתאם לתוכנית העבודה    , אשר סוגם וכמותם עשויים להשתנותייההעיר  השיפוט של  תחום

 "(. התכנית" -" והמנהל " הלן:)ל םאו מי מטעמ שפ"עמנהל אגף  או/ו   העירייהתימסר לקבלן על ידי ש
 

י .3.2.2 במפעל  על  שנע הקבלן  למחזור  הנייר  פסולת  כל  את  המו  חשבונו  )   יפ  על  רשהמחזור  דין   להלן: כל 
מוכר"" התמחזור  עסק  רישיון  בעל  בישראל  ה(  הסכם  תקופת  כל  למשך  והתקופה    התקשרותקף 

 המוארכת )באם תמומש(. 

 

יקבעעש .3.2.3 הפסולת  ופינוי  איסוף  והסדרי  ב ות  עם  תיא ו  ובכ  העירייה ום  לצרכיה  להורא ובהתאם  ות  פוף 
 המצורף לו.  הסכםוה המכרז 

 

מסוגי כלי האצירה עם פסולת אחרת מכל סוג    ולת כל אחדבב את תכ רעאי לשן אינו רמובהר כי הקבל  .3.2.4
 שהוא, וזאת לאורך כל תהליך הפינוי.  

 
 תדירות פינויים:

ופי  .3.2.5 כלי אאיסוף  לאיסוף  נוי  ניירצירה  לכל  אח עו  וציב  פסולת  ע"י    חודשת  שיקבעו  כפי  ובשעות  בימים 
 . העירייהשות יהתאם לדרמנהל ובה

תדומ .3.2.6 כי  האיסובהר,  הירות  קבל  ל" נף  על  וכי  בלבד  הערכה  את  הינה  ולשנע  לפנות  לאסוף,  האיסוף  ן 
יד נייר בהתאם לתדירות אשר  הפסולת   על  ש  וכניתלת   ובהתאם  העירייה י  תוגדר    גדיר תפינוי מוסדרת 

אצירה  כלי הר גלישה מצולא תיוובמועדם  יין, והכל בכפוף לכך שכלי האצירה יפונו  ך הענ לצור  העירייה
נוס ככ,  כל מפגע אחרו/או   פת בשבוע. היה ולא פינה קבלן האיסוף את כלי  ל שיידרש יבוצע פינוי פעם 

ייקנס בהתאם ולק  האצירה,  יופיע להלן,  הא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  לא ת  בלןלפירוט אשר 
 בקשר לכך.

בי  .3.2.7 יבוצעו  והפינוי  האיסוף  כי  א'מובהר  בשעות-מים  ועוב   06:00-16:00  ה'  שישי  חגימי  השע   רבי    העד 
  , על פי העירייהמסביבם וכן ובכל תחום השיפוט של    מטר    1רדיוס של  בכל סוגי כלי האצירה ומ  12:00

 לת העבודה. ם תחי ל עת אשר תאושר ע"י המנההתוכני

בכל עת    או לתקן(וסיף ו/לשנות )להפחית ו/או לה  העירייהעתה הבלעדי של  למען הסר ספק, בשיקול ד .3.2.8
)להתוכ  את ננוספים    פינויים  הוספת רבות  נית  כלי אצירה  ושעות  ו/או הוספת  שינוי מועדי  ו/או  וספים 

למחזור( הפסולת  של  והפינוי  ו  האיסוף  טענה  כל  תהיינה  לא  ייעשה    זכות  או/ולקבלן  השינוי  בעניין. 
 בכתב.  
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 אצירה: י לכ
 

העבודות   ביצוע  ויתחזקלצורך  )לאיסוף  יעודים  יאצירה  י  כל  בלןהק  יציב  נייר  עיתופסולת    ן( נייר 
 יקפים המפורטים לעיל הב

 ר . ניילאיסוף ופינוי  קוב 1.5בנפח   מונחים כלי אצירה (185) ששמונים וחממאה  .3.2.9

 צירה חדשים כאמור ברישא לסעיף זה.  להציב תחתם כלי אוכה הז  הקבלן על .3.2.10

,  . מובהר כי בתום התקופההסכםהקופת  אורך כל תלל הקבלן  כל הציוד הרשום לעיל, יהא בבעלותו ש .3.2.11
 . העירייהקנים לבעלות ם טרם לכן, יעברו המתובין א  הדבין אם במוע

בין אם לאו.  במועדו ו  בין אם  הסכםפת התקועד תום    בבעלות הקבלן, ישאר בבעלותוציוד אשר נמצא   .3.2.12
 ככל שיידרש. םיחדש ה כלי אצירלהחלפתם  מר את הציוד הנ"ל לרבותובה לתחזק ולשלקבלן תהיה הח 

בשיקול   .3.2.13 כי  בזאת  שמובהר  הבלעדי  הרחבה  העירייה  לדעתה  מטעמה  מי  האצירה    ו/או  כלי  של 
כלשהו,המפור סוג  ומכל  כלשהו,  היקף  בכל  לעיל,  לות  לרב  טים  ולרהזזתם  נוספת  תמורה  כל  בות  לא 

ישה  ר ד  א כלן לא תהלב ימות ולקשכונות הקי שכונות חדשות ו/או הרחבת ההרחבה שתידרש עם הקמת  
 האצירה כאמור לעיל. ישתה זו להגדרת היקף כלי דר ןי וא בגוסוג שה  מכל מין העירייהו/או טענה כלפי 

 

 תמורה: 
 

פסולת נייר  לאיסוף ופינוי    העירייה  לן ע"ילקבלם  אופן הגשת הצעת המחיר, התמורה שתשו
   )לא כולל מע"מ(

 

י( המפרטת את המחיר אשר  ומדן גלוחה מא נשיעור ה  ל)בשיטה שהקבלן יגיש את הצעת המחיר מטעמו   .3.2.14
נייר הצבה, אחזקה, איאספקה,  בגין    היהעירי הקבלן מ  יקבל ופינוי  כולל מע"מ( מכלל    סוף  )לא  לסוגיו 

 .  הרייהעישטחי השיפוט של 

 

א .3.2.15 בחובה  תכלול  המוצעת  הצהתמורה  החומרים,  העבודות,  כל  והשינת  ההובלה  האיסוף,  וע  יוד, 
והעלויההוצאו  הכרוכו ות  במתןת  ובהס  ת  עהשירותים  יחולו  אשר  הציוד  ומבליפקת  המציע  לגרוע    ל 

לרבו מ לעיל  האמור  לפי  כלליות  הקבלן  התחייבויות  כל  מילוי  ל  התקשרות ה  הסכםת  יה  צרכ ובהתאם 
 מעת לעת.  העירייהשתנים של המ

 

התמ .3.2.16 תעמהצעת  המוצעת  כורה  על  בתוקפה  ותוד  ונספחיה  מרכיביה  את  ל  החל  ה חייב    ועד ממ מציע 
 בתוקף. ציע בהצעתו  מהלהבטחת עמידת ה ועד המועד בו הערבות הבנקאית אשר ניתנה תשהג

 

פי  ככל שיידרש, והכל כתאות  סמכהקבלן יגיש דיווחים במועדם ויצרף א  –  הנייראיסוף  ן  עניימובהר כי ל .3.2.17
חי  תנאי הכר   ווה  המ מור  כא  םידיווחהגשת  .  , המופיע במכרז זהטוןרק  –האופרטיבי  ים  מפורט בנספח ש
 . התמורה םתשלול

לקבלן   .3.2.18 התשלום  כי  כדין  מצאתהב יותנה  ר  לניי  בנוגעמובהר  מס  תומחשבונית  אשר  בהתאם  ,  צא 
המתייחסים והאופרטיבי  הטכני  הנספח  כפיטוןלקר   להוראות  במכר  ,  זה  שמופיע  תעודות  ז  לרובות 

 .ת הנדרשותשקילה וכל האסמכתאו

 

 שבונית מס כדין.  לום, כנגד חהתש מועדה בתוקף בשיהי  יהחוקעור לתמורה יתווסף מע"מ בשי  .3.2.19

 

נדרשים ע"פ הוראות הנספח  ל הדיווחים ה הינו מסירת כבגין הנייר  רה  התמו  תשלוםי תנאי למובהר, כ .3.2.20
זה  כפיון  טר לק  המתייחס  האופרטיבי במכרז  האסמכ,  שמופיע  וכל  שקילה  תעודות  תאות  לרבות 

 הנדרשות. 

 
 
 
 
 

 :  כללי -' גפרק  .4
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 ם:י הרכב הבאיבאמצעות כל העירייהחום שיפוט ז בכל ת א המכרות נשואת העבוד יבצע ןהקבל

 
 (  לת אריזות קרטון  )פרק א'פסו  -ינוי פסולת למחזור ופ איסוף .4.1

 
  ואילך.   2018שנת ייצור    ,טון  18במשקל מינימאלי של    יפוך לדחסהחס ומתקן  ז ד עם ארג(  1אחת )משאית  

 שנות ההסכם.חת מכלא לךמהם ב שני 5על   ה ת לא יעליובהר כי שנתון המשאי
 

 . ותלפח   (1)  דחאועל סק נהג ופת דחס יועלשם הפעלת משאי
 

 (  'ב )פרק עיתון(לבן ונייר ר )נייר פסולת ניי  -למחזור איסוף ופינוי פסולת  .4.2
 

  32או  קוב ו/   28קיבולת מינימאלית של  טון בעלת    18( רכינה מנוף במשקל מינימאלי של  1אחת ) משאית  
עם  בקו יי ,  ולה  עודייםמתקנים  "תפוזית"  אצירה מסוג  כלי  כל מ"רוטונו-רמת  ו/או  ייעודי אשק תיב"  ר  ן 

 ואילך.  2018  , משנת ייצורהעירייה הוא בשטח שיפוטעתיד מכל סוג שיוצב ב
 

 .(1נהג אחד ) ית מנוף יועסקעלת משאהפ לשם
 

ערבי חג עד  י ושישמי  ובי,    16:00  –  06:00עות  ' בין השה-ות תתבצענה בימים א'העבודות באמצעות המשאי .4.3
השבת/ כניסת  לפני  שעות  כי  חג.  שלוש  וע  7:30מהשעה     יובהר  השעה  בבוקר  משאיות    לא  8:30ד  יכנסו 

תוכנית העבודה אשר תואשר ע"י המנהל עם תחילת  את בהתאם לוז  לרחובות שיש בהם בתי ספר וגני ילדים
 . מראש ובכתב דה העבו

ל עת את  לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכ  ירייהע העדי של  תה הבל ע בשיקול דלמען הסר ספק,   
 השינוי ייעשה בכתב.  זכות בעניין. כל טענה ו/או ן לא תהא ת, וכי לקבלויהתוכנ 

יעמיד הקבלן את    ח הזמנים המפורט לעיל, פי לו-דות המנויות בתוכנית עללן את העבוהקב היה ולא יסיים   
לו בתוכניעבויצוע ה סיום בוד אחר לצורך  י צתיו וכל  ו, משאיופועלי ת עוד באותו  דות היומיות אשר נקבעו 

 הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין. ותיו, כחלק ממתן שיר וו, חשבונם, והכל על ויה

למחזור מוכר   העירייהפוט  נע ויוביל את הפסולת  מתחום שיהקבלן יש  -זות קרטון  לפסולת אריגע  בכל הנו .4.4
בהתאםבישרא בהו  ל,  הטכני  התקשרותה  הסכםראות  לקבוע  הנספח  ספח והנ  קרטון  -  ולהוראות 

ל    קרטון  -  האופרטיבי הקהתקשרותה  הסכםהמצורפים  באמצעות  בלן  .  דיווחים  דיווח מעריעביר  כת 
 .קרטון - האופרטיביספח דרישות  הדיווח המופיעות  בנבהתאם ל אינטרנטית, והכל 

כ חריאה  לן חלההקב  על .4.5 ו/או ה ות למילוי  ישוםהוראות לעלל הדרישות  בשטח  האריזות    הוראות חוק  ניין 
לרבהעירייה  שיפוט הכל   תו ,  החוזיות,  הדרישות  העול  והאחרותתפעוליות,  וסוג  נשיות  מין  וא  שה  מכל 

 . תהתקשרוה  הסכםל רפים ספחים האופרטיביים המצום והנטכניית הנספחים הובהתאם להוראו

זורה במהלך הנסיעה  ן אשר ימנע את פימשאיות תעשה באופלת הפסולת, ותוצריה בב כי הובמתחיי  ןהקבל 
 שם כך.אמצעים הדרושים להמשאיות ב קבלן לצייד אתועל ה 

ספלמען    תורש הסר  לא  לק  שה  הקמתה  ברחבי  קבלן  שהוא  סוג  מכל  מעבר  תחנת  שיפוט  ל    ההעיריי שטח 
ועל קבועה(  או  ארעית  ל  )זמנית,  כל  שהקבלן  את  למחהפסולנע  דת  כל  פי  על  מוכר  מחזור  במפעל  ין  זור 

י של  ת איסוף ופינומיד בתום כל סבב עבודואת  זוחיו,  כרז ונספ וראות המבישראל, הכול בהתאם לצורך ולה
 בלבד.  כר בישראלחזור מושונע למת יובהר כי פסולת אריזות קרטון   .המנוףוס  דחמשאיות ה

או לצמצם  , ואין באמור לעיל בכדי להפחית ו/התקשרותה  הסכםורט בפכל אשר מכמו כן, הקבלן יבצע את   .4.6
 את התחייבויותיו בעניין. 

קרז יסולת ארוגע לפבכל הנ .4.7 ו/או אי התבכל מקרה של סתי   –טוןות    -  הנספח הטכנית  הוראו  ביןאמה  רה 
  הסכםו  המכרז  הוראות    ןלבין,  הלל  התקשרותה  הסכם ים לצורפמה  קרטון  -  והנספח האופרטיבי  קרטון

הוראות  התקשרותה יגברו  הטכני,  אין    .  קרטון   -  יהאופרטיבוהנספח    קרטון  -הנספח  כי  מובהר  עוד 
הש בד למתן  הותים  רירישות  במסמכי  כדיז  מכרהמפורטות  נספחיו  לג  על  או  המפורט  להוסיף  על  רוע 

 .  קרטון - יביהאופרט והנספח קרטון - ני הנספח הטכבהוראות 

לת אריזות קרטון )כמפורט  פסוב   שירותים לפינוי וטיפוללהגיש את הצעתו למתן  על כל מציע  **** מובהר כי  
)כמפורט לעיל בפרק    )נייר עיתון(  בפסולת נייר    שירותים לפינוי וטיפולמתן  ל' של המכרז( ו לעיל  בפרק א
  א תיבדקנה הצעות אשר יהיו לפרק אחד של המכרז בלבד.ל  ב' של המכרז(

וטיפולהגיש הקבלן הצעתו    ,    לפינוי  ישורים  ובהצגת האהסף  בתנאי  נשוא מכרז זה, יהיה חייב  הזרמים 
 טפל.ל קשביי   ם בהםזרמיטיים להרלוונ

 
 רטון פסולת  אריזות ק לעת בעלו .5
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הייעודיים לפסולת    מובהר וידוע לקבלן כי הבעלות בתכולת מכלי האצירה  הקרטון,  אריזותבאשר לפסולת   .5.1

עודיים  כרז זה, כי תכולת מכלי האצירה הייימה, לצורך מר הסכימם זאת ת. עלבדאריזות היא של תמיר בה
הישמשו   מאמצעי  לקתשלוכחלק  הקבלן  בתנאיובלן  ם  בהויפע   כי  לאמור  בהתאם  על  ל  זה  הסכם  ראות 

 .  קרטון  -  יהנספח האופרטיבו קרטון  - הנספח הטכניהוראות בהתאם לנספחיו, ובפרט 

את    לפסולת אריזות קרטון  י האצירה הייעודייםד מכל חאולת כל  בתכצע  הקבלן מתחייב בזאת כי לא יב .5.2
מהפאח יותר  או  )ת  הבאות  "להלןעולות  אלאתאסורו  תפעולו:  אישאם    "(,  קיבל  מתמכן  מראש  ור  יר 

 ובכתב:
 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;  .5.2.1
 ייצוא לחו"ל;  .5.2.2
 השבה; .5.2.3
 כר בישראל;ו מיחזור מומיחזור שאינ  .5.2.4
 . רתאח  כל טיפול או פעולה .5.2.5

 
 ידי הקבלן -על אריזות קרטוןע איסוף ופינוי פסולת צויבופן א .6

 

ים בכל  אצירה הפזור , מכל כלי הט לעילכמפרו  אית דחסלת במשוי הפס ינוופ  עבודות איסוף  הקבלן יבצע את .6.1
הוראות המכרז  עת, והכל בהתאם לאשר סוגם וכמותם עשויים להשתנות מעת ל    העירייהתחום השיפוט של  

עלימתשודה  העבית  כנ ות ול  וההסכם  לקבלן  וביחס למתן  ידי המנהל-סר  וטיפול,  לפינוי  בפסולת    שירותים 
 . הסכםל המצ"ב  קרטון  - יטכננספח הוה  קרטון - ת הנספח האופרטיבי להוראובהתאם  גם   –טוןרת קאריזו

של   .6.2 הבלעדי  דעתה  בשיקול  ספק,  הסר  ולמען  ו  ייההעירכאמור  )להפחית  בכתב  ו/או   או/לשנות    להוסיף 
ע בכל  ו/או  תלתקן(  כל טענה  לא תהא  ולקבלן  לעיל,  תוכניות העבודה המנויות  בעזכו  את  בשיקול    .נייןת 

 לפצל אזורים.  ד אוור לאזור ו/או לאחלהעביר משאית מאז העירייה לשדעתה 

וכניות אשר  לת   זה ובהתאם  הסכם וראות  ובכפוף לה  העירייהיקבעו בתיאום עם    פסולתשעות וסדרי פינוי ה
לעבר יו לו  מעת  ו ו/או    העירייהידי  -על   תעקבלן  נוגהמנהל  שהדבר  אריזות  עככל  ם  תאהב,  קרטון  לפסולת 

 . הסכםלהמצ"ב    קרטון -  ופרטיביאה והנספח  קרטון -הטכני   ספחת הנלהוראו
 

קדם ליום החג.  שר  לאותו יום ביום אבמידה ויום הפינוי נפל על יום חג, ייבצע הקבלן את תוכנית הפינויים   .6.3
נבמידה   ליו בקויום הפינוי  ייבצע הקבלן את תוכנית הפינויים  ע  וף  בכפוהכל    ריו,שלאחביום  ם שני של חג 

דעתה הבלעדי, בקשר לפינויים נוספים    פי שיקול-כאמור עלכנית העבודה  לשנות את תו  העירייה  ותה שללזכ
 ים לחגים. ותגבור 

 
נקבע לאותם ימים  אשר    כנית הפינוייםשל הקבלן לבצע את תו  תיוו גורע ממחויבויוהאמור בסעיף זה איננ 

 שלפני ואחרי החג. 
 

מהכתו לגרוע  לעמבלי  בהקב תגבר  ייל,  ב  הפינויים    את  50%  -לן  נייר  לכמות  העבודה    בעשרתפסולת  ימי 
על  הוראות אלה אינן חלות  למען הסר ספק,  ( ימי עבודה לאחר צאת החג.  3ובשלושת )פני כל חג  החלים ל

 .ות קרטוןזיבפסולת אר ולשירותים לפינוי וטיפמתן ה
 

על ייעשה  השירות  על-תגבור  עבודה  תוכנית  שיקול-פי  הבלע  פי  שלדעתה  לרבותעירייהה   די    באזורי   , 
 ו"ב.פארקים, אזורי תיירות וכי 

 
  תי ים ו/או העבודות בתקופת החגים מהווה חלק בלגש בזאת כי תגבור הפינוי למען הסר ספק מובהר ומוד  .6.4

עלנפ העבודות  מביצוע  זאת  תוהתקשר ה  הסכם י  פ-רד  כל  בשלמות,  יבצעם  והקבלן  ה  תמורל בהתאם  , 
   זה. בהסכם בועההק

 
ספות  צע פינויים נוספים ו/או עבודות נוודות ולבר את העבן מתחייב לתגבור לעיל, הקבללגרוע מהאמ   לימב .6.5

בלן  תו הבלעדי של המנהל. הקול דעי שיקלפ  המנהל,  בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות כפי שיורה לו 
לן  קבירותיו של הכחלק ממתן שאת  זותן, כל  אותיו של המנהל בעניין במלואן ובשלמאת הור  ע צמתחייב לב

   .ל תמיר( נדרש גם אישורה שסולת אריזות )קרטוןע לפיובהר כי בכל הנוגזה. נשוא הסכם 
 

. מובהר כי  כםהסלאורך כל תקופת ה  של הקבלן בבעלותו  הא  , י לעירייהעל ידי הקבלן  אשר יסופק  כל הציוד   .6.6
ובין אום התקופהתב בין אם במועדה  לכ,  יעברו הןם טרם  כל תקופת  במהלך    .העירייהם לבעלות  מתקני, 

ו/או    זה, ברם הקבלן יהיה   הסכםפת הארכה ואף בתום  ובות תק זה לר  הסכם אחראי לכל נזק ו/או מפגע 
זה, בכל  ף  יעשל סור ברישא  על אף האמ ש בכלי אצירה אלו.  גרמו כתוצאה מהשימואשר נ  שיליפגיעה בצד ש

לכל אצ הנוגע  אריללפסוירה  י  קרטוןת  הטכניזות  הנספח  הוראות  יחולו    -  טיביהאופרהנספח  ו  ון קרט   -  , 
 המצורפים להלן.   קרטון
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בותו לתקינותם של  ממחוי  חלק, כהעירייהאצירה של    ידי הקבלן, במקום כלי-עלכלי אצירה חדשים שיוצבו  
ה גם  וברשותבבעלותה    ויוותרו  העירייהינה המלא של  לקני  ו , יהפכהעירייהות אלו של  כל כלי האצירה לרב 

 אחר תום תקופת המכרז. ל
 

של  קבלת    מיום  ימים   45תוך   השיפוט  בתחום  הקבלן  יציב  עבודה  התחלת  האצירה    העירייהצו  כלי  את 
 . העירייה להלן והכל בהתאם להוראותות המפורטים להלן בכמויות המפורט

 
ב נמצא  אשר  תהיה יי  העירייהבעלות  ציוד  ולקבלן  בבעלותה  ל  שאר  ולשמרתהחובה  ה  חזק  הנ"ל  ציואת  ד 

 . התקשרות לרבות תקופת האופציהבכל תקופת ה לציוד חדש ולרבות החלפת 
 

  העירייה אצירה שבבעלות  י ה כלי אצירה נוספים מעבר לכלי האצירה הנ"ל ולכלהקבלן לא יהיה רשאי להציב  
 החתימה שלה.  ישבידי מור, חתומה העירייהומראש של   לת בהסכמה בכתבר מוצבים בשטח שיפוטה, זוכבו

 
מובהר    רה לבעלות הרשות בדרך ובאופן שיקבעו להלן.ברו כלי האציכאמור, עם סיום הסכם ההתקשרות יע

  - אופרטיבי נספח הוה קרטון -הטכני   ות הנספחוראיחולו ה לכלי אצירה לפסולת אריזות קרטון  נוגע כי בכל ה
   ורפים להלן.מצה  קרטון

 
ד   בשיקול  כי  בזאת  הבלעמובהר  של  דעתה  ה א/ו  העירייה י  כלי  היקף  של  הרחבה  מטעמה  מי  אצירה  ו 

   העירייה כל דרישה ו/או טענה כלפי  ים לעיל, בכל היקף כלשהו, ומכל סוג כלשהו, ולקבלן לא תהא  המפורט
 לעיל.  כלי האצירה כאמור   דלת היקףה זו להגשהוא בגין דרישתוג מכל מין וס

)-עיםת ארבפו לאחר תק .6.7 הע  (הימים  45וחמישה הימים  יהא אחראי להחלפתם  בודות,  מיום תחילת  הקבלן 
, כחלק  על חשבונו  העירייהבהתאם לצורך( של כלי האצירה הפגומים המוצבים בתחום שיפוט או תיקונם )/ו

 .ממתן שירותיו

באמור   .6.8 הקבלן      7.7  ףבסעיאין  של  ממחויבותו  לגרוע  מנת  בסלספעל  ייעודיים  אצירה  כלי  ת  מובכ  וג,ק 
 להלן. ים הטכניים והאופרטיביים המצורפים רטים בנספחופובנפחים המ 

להצילן  בהק .6.9 חלופי מתחייב  אצירה  כלי  ב  ב  בו  לתקן  כלו/או  במקום  כלי    יום  אם  בין  פגום  אצירה  כלי 
על נתגלה  הפגום  הק-האצירה  ע"י  ידי  הודעה  לגביו  ניתנה  אם  ובין  ו/אויק.תהעירייהבלן  כלי  ן  החלפת  ו 

   ., לרבות כוח עליוןבלן בכל מקרהקהעל חשבונו של  ייעשה   האצירה

כי   .6.10 האמוא  עליובהר  למתן    7.9  -7.7ם  בסעיפי  רף  הנוגע  בכל  וטיפוללעיל,  לפינוי  אצירה   כליב  שירותים 
קרטוןייעו אריזות  פסולת  לאיסוף  ההוראות  דיים  ב  יחולו  הטכנהרלוונטיות  נספח וה  קרטון  -  ינספח 

   .בלבד קרטון - אופרטיביה

כי יובה .6.11 ית  ר  תוצבהפינוי  לפי  שלע  וההצבה  שיכלי האצ   כנית החלוקה  כפי  מי    נוסחהרה,  ו/או  ע"י הרשות 
נדרשת הצבתם של  שכלי אצירה ייעודיים, ככל    ך לאספקתם של. עם זאת על קבלן האיסוף להיערהמטעמ

 . לעשות כן העירייהשל תה בקשיום יום מ  45דיים, תוך כלי אצירה ייעו

כי  תר. יובהר  היו  ל לכ  בשנה  אצירה בשטח השיפוט פעמייםמכלי ה  חד ואחד אאת כל  לשטוף  הקבלן מתחייב   .6.12
האציר כלי  שלשטיפת  התכולה  פינוי  למועד  בסמוך  תבוצע  האצירה    ה  כך  כלי  קרטון,  אריזות  לפסולת 

ריקים האצירה  כשכלי  תבצע  ש  שהשטיפה  כי  יובהר  עוד  ידי  פטימתוכן.  על  תבצע  האצירה  כלי  מים    ת 
תמורה    ,בדבל  יםודטרגנט  וכחלונללא  הקבל ספת  של  שירותיו  ממתן  מק  נשוא  זה,  כ ן  בה רז  תאם  וזאת 

 ידי המנהל.  -כנית עבודה שתימסר לקבלן על לתו

  רה )תאריך ושעה(. הדו"ח יפה  בגין האמור, ובו פירוט על המועד בו נשטף  כל כלי אצייכין דו"ח שט הקבלן   
שיי מחצית  כל  בתום  למנהל  קלנדארית.מסר  ייבהדו"  נה  עלהמנהל    ידי-על   חןח  שנתגלו-ויאושר  ככל    ידו. 

תיקון  את אשר דרוש  , יתקן הקבלן  ו של המנהל בענייןפי הערותי -יפעל הקבלן עלפות   יצוע השטיבתקלות ב
( יהיו על  דטרגנטיםם ומי  והוצאות השטיפה )לרבות  שעות. עלויות  24פי הערותיו של המנהל, וזאת בתוך  -על

יום    סיום אותובהמנהל ו  של המשאיות בהתאם לדרישת   שטיפה  עהקבלן לבצחייב  כן מת חשבון הקבלן כמו  
 .התבצע הפינוי בו

ה איננו נכלל בשעות העבודה בהם מחויב הקבלן ת  כלי האציריובהר, כי פרק הזמן הנדרש לביצוע שטיפ .6.13
  ת פינוי ואיסוף הפסולת.לבצע את עבודו

בפקודת סדרי שלעב .6.14 מנוחה הקבועים  ימי  ורבי  איס 1948-תש"ח  משפט,טון  חל  מוחלט,  עבודות    ור  לביצוע 
ע  פינוי והשינוקבלן מתחייב לסיים את האיסוף, המפורש ובכתב של המנהל. ה ישור  ז, אלא בארנשוא המכ

לבצ ולא  המנוחה  יום  כניסת  לפני  אחת  שעה  לפחות  הפסולת  בשל  הקשורה  עבודה  כל  בימי    כםהסע  זה 
 המנוחה הנ"ל, אלא באישור המנהל. 

  ר לשעות העבודה וכן בימי ו מעבמחוץ ו/א   תוע עבודו ס יתאפשר לקבלן ביצבמקרי עומ  ריגים ו/אוים חבמקר .6.15
של לאישור  בהתאם  וזאת  וחגים,  ללא  המנהל.    מנוחה  ייעשה  העבודות  בהתאם  ל  תוספתביצוע  תמורה 

 זה.  הסכםל
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אירוע    זאת בקרותגים וחה וח ל שעות היממה, לרבות בימי מנו ע עבודות תגבור בכלבצ, הקבלן מחויב  כמו כן
את    הסכםר למנהל מיד עם כריתת התחום השיפוט. הקבלן יעביעים מפינוי מפגלמיידית    יג הדורש היענותחר

כלי ה  פרטי  מספר  לרבות  הנהג,  פרטי  ואת  האמור  ביצוע  לשם  בכוננות  יועמד  אשר  ביצהרכב  וע  טלפון. 
 זה. הסכםתמורה בהתאם לל  תוספת, ייעשה ללא העבודות כאמור

ה גם בשעת חירום )מוכרזת ו/או שאינה  הסכם ז  על פיהנדרשות    תל העבודו כ  מחויב לבצע את  כמו כן, הקבלן  
ה להוראות  בהתאם  ללא    מנהלמוכרזת(  ייעשה  כאמור,  העבודות  ביצוע  העורף;  פיקוד    תוספת והוראות 

 זה.  הסכםהתאם ל תמורה ב ל

נפ )כדוגמת,  ו/או אירוע חירום  צ  ו שריפה אוצים א ילת עבמקרה של שעת חירום  א   יריחסימת  כל    ותנועה 
סביר, כפי    פרק זמן  בודות בתוך( מתחייב הקבלן להתייצב לביצוע העפי קביעת המנהל-ם אחר עלחירו  אירוע 

 מרגע הקריאה.  או המנהל או מי מטעמם, העירייהשייקבע על ידי 

כיבהוי נג  ר  התקלה  או  הנזק  בהם  במקרים  רק  הינם  הקבלן  של  ידיחובותיו  על  מי    רמו  ידי  על  או  הקבלן 
דו  בכל מקרה אשר לא נגרם על יו/או לאספקת שירותים  יידרש לתיקון נזקים    לן לאקבלן. הקבהטעמו של  מ

 ידי מי מטעמו.   או על

 רך להחליפו או לתקנו.יש צושם  גובכתב על כל כלי אצירה פ  לעירייהעל הקבלן להודיע  .6.16

תחו .6.17 מכל  הפסולת  את  לפנות   מתחייב  בהקבלן  השיפוט  המם  לדרישות  ההתאם  או  בימים מנהל    פקח 
טלפונית    ים בהתאם להודעה, כמו כן על הקבלן לבצע פינויים נוספהעירייהידי  -בעו לכך מעת לעת עלשייק

לפנות למבצע     העירייהזו, רשאית    דרישה  לןקבבאותו היום. במידה ולא יבצע ה  18:30של המפקח עד לשעה  
 . 15%צעה בתוספת  העבודה שבואחר ולחייב את הקבלן בעלות 

א  ןעל הקבל .6.18 הפסו לאסוף  ובס ת  כלי האצירה  של  לת מתוך  ברדיוס  פסולת  כך שלא תישאר    מטר  1ביבתם 
ימכ והמדרכה הסמולי האצירה אשר  נקי לרבות הכביש  נוגע למתן    .כיםהיה  לפינוי  ככל שהדבר  שירותים 

קרטון  וטיפול אריזות  אזור    -בפסולת  את  להשאיר  מתחייב  האצירההקבלן  ומסודר  נ  םהייעודיי  כלי  קי 
  , וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת סולתפינוי הפממקום    מטר  1דיוס של  בר

ב מוכר,  לצורךלמחזור  ספק,  יובהר  .  התאם  הסר  הקבכי  למען  ולשלן  על  אריזות  הסולת  פאת  נע  לאסוף 
רדיוס של  הייעודיים, ב  ה רכלי האצילתמצא מחוץ  פסולת ש. כל  שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד

האצירה  ,דחא  מטרעד   לכלי  תוכנס  כלילא  את  להותיר  מנת  על  הקבלן  ידי  על  תסולק  אלא  האצירה    , 
נקיים הייעודי  וסביבתם  בכ  ים  פסולת  על  ומדובר  וכי    מותובלבד  בלבד  האצירה  סבירה  לכלי  בסמיכות 

יוצב כלי אצירה לפסולת ביתית מעו )"פח יהייעודיים  יובהר מעל  חשב  ועל  העירייהדי  יוק"( על  ר רבת  ונה. 
ולכל    בה שהיאיף מכל סלכל ספק כי הקבלן אינו רשאי לשנע פסולת שאינה פסולת אריזות מהזרם הנאס

 . מטרה שהיא

ושבים, לא לפגום בכלי האצירה, לא להשליכם, לא לגרום  ובהגינות כלפי התות  הקבלן מתחייב לנהוג באדיב  .6.19
בי בעת  העבודולרעש  הפסולת  אולפנות    תצוע  הת  ל  06:00שעות  בין  שלוש    18:30  -בבוקר  עד  שישי  ובימי 

 .התקשרותה  הסכםע באו המפקח, וכקבו לפני כניסת שבת, הכל בתיאום עם המנהל  שעות

ירה ממקומם הקבוע לצורך פינוי הפסולת והחזרתם  חייב שהוצאתם של כלי האצן מתבלק הככל שיידרש,   .6.20
פינוי.  במידה  שעה מעת ביצוע האיסוף הפסולת ובתוך חצי  יצוע  עה לפני בשעד חצי    הלמקומם הקבוע תעש

חצ תוך  האצירה  כלי  יוצאו/יוחזרו  רשאית  ולא  כאמור,  שעה  לקבוע    העירייהי  בהתאם  הקבלן  את  לקנוס 
 זה.  סכםבה

החונים   ם ה יוצאו ויוחזרו למקומם בצורה שאינה מסכנת את הסביבה, את הרכביהקבלן יוודא שכלי האציר  .6.21
 ם. את התושביו

שבבעלות  בלהק .6.22 אלו  כולל  האצירה,  כלי  כל  את  להחזיק  מתחייב  הראוי     העירייה ן  תקין  במצב  במקור, 
ל הכלים  את כ  ,העירייהמי מטעמה של  ו  א  ה העירייסביר, כפי שיוגדר על ידי  זמן עבודה  עבודה, לתקן תוך  ל

זה. בנוסף, הקבלן    כםהס להוראות    דה בהתאם ושנפגמו עקב העבודות, על מנת שיהיו במצב ראוי ותקין לעב
לקרותם )ולכל היותר עד לשבוע   מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו, מיד או במועד קרוב יותר 

ולחייב את    התיקונים הנדרשיםאת  רשאית לבצע     העירייה , תהיה  לא ביצע הקבלן האמור בסעיף זהמים(.  י
 .  הקבלן בעלותם

ו של  לרכוש  ו/או  ופו ג או ל/ו ה העירייל עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש הקבלן מקבל ע .6.23
לרבות אחר,  אדם  מחדל  העירותושבי    העירייהעובדי    כל  ו/או  מעשה  עקב  אורח  עוברי  הקבלן,    ו/או  של 

ב לפצות ולשפות  זה, וכן הוא מתחיי  הסכםדי ביצוע  ך כל מי שבא מכוחו או מטעמו תועובדיו, שליחיו או כ
 נזקים המפורטים לעיל. בגין השלם ל העירייה באו תחוי העירייהבגובה כל סכום שתישא  העירייהאת 

את   .6.24 לפצות  מתחייב  הקב   העירייההקבלן  במקום  שתוציא  הוצאה  כל  בעקבות  על  לשלם  שתחויב  ו/או  לן 
בצירוףנזקים ל  ריבירשי הצמדה וריבית לפי חוק  הפ  הם אחראי הקבלן,    1961-ת והצמדה, תשכ"ה פסיקת 

 . ירייהעל ם מיום ההוצאה בפועל ועד ליום התשלו
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ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של תושב  -לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על  חייבמתהקבלן   .6.25
. הקבלן ינהל יומן תלונות וימסור עותק  כםהסשור לביצוע הו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הק   עירייהה

 . הסכםשל ה  וופת תוקפ ממנו למפקח בכל יום ראשון לחודש קלנדארי במשך כל תק

 
 

 בדיםצוות עו .7
 

מאומ .7.1 מיומן,  מהימן,  עובדים  צוות  העבודות  ביצוע  לצורך  להעסיק  מתחייב  בתפקידים  הקבלן  ובקיא  ן 
 השיפוט. ום ודה בתחהמוטלים עליהם ומכירים את שטח העב 

 
 . לפחות  (1) פועל אחדסיק הקבלן נהג ו טון יע 18משאית דחס כל לצורך הפעלת 

  
 . (1אחד ) ופועל ( 1אחד )  הקבלן נהג ית מנוף יעסיקאשעלת כל מלצורך הפ 

 

בתחום פינוי הפסולת מטעמו. מנהל העבודה  הקבלן יהיה חייב להעסיק גם מנהל עבודה מיומן ומקצועי  
להיות   שר שוטף באמצעות מכשיר  בקהעבודות. על מנהל העבודה להיות    שעותבכל    הריאזמין לקחייב 

סלולא מכשיר  או  תקין  עוקשר  עם  הקבלן  ברי  הדי  לצורךמועם  ודיוו   פקח  תנאי  תיאום  ומילוי  קיום  ח 
לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך  שעות היממה    זה. כמו כן מנהל העבודה יהיה זמין בכל  הסכם

 זה.  הסכםתמורה המגיעה לפי  ל תוספתללא  סכם,ראות ההו לוימי

 ד. ייטלפון נ וכן  מכשיר  ב כרהעבודה  לצורך ביצוע עבודתו יעמיד הקבלן למנהל

אם לשיקול דעתה  תבקש להחליף את מי מנציגי או עובדי הקבלן, מכל סיבה שהיא ובהת  העירייהו   במידה
 בעניין.  העירייהות ממתן הודעת  שע  48ת בתוך זאו  ו, הקבלן יהיה חייב להחליפהעירייההבלעדי של 

הע .7.2 עלצוות  הולם,  בלבוש  עת  בכל  לבוש  יהיה  כללי-ובדים  ה  פי  והנה מחייב הבטיחות  בע וג ים  ידי  -עלנף  ים 
 משרד העבודה והרווחה. 

דיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל זכות  י-הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .7.3
הסדר קיבוצי וכו'. הקבלן מתחייב  פי חוק, תקנות, צווי הרחבה, הסכם/  -על  אחרת המחויבת ת  ליאסוצי

א  הוראולמלא  הביט  ת חר  הלחוק  ]נ וח  משווסאומי  תשכ"חלב[ח  על  1968-,  שהותקנו  פיו  -והתקנות 
יים  י קתה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או תלושי שכר המעידים כפי דריש-, עללעירייהולהמציא  

א א התחייבויותיו  שכר  ת  לעובדיו  הקבלן  ישלם  כן  התשמ"זלו.  מינימום,  שכר  לחוק    1987-בהתאם 
 וחו. כ התקנות מו

באמור זה  אין  על  ל   כדי  בסעיף  ביצוע    העירייההטיל  אי  בגין  העובד  כלפי  כלשהיא  התחייבות  או  חובה 
פיקוח  ות שהיא או חובת  כל חב  יההעיריידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על  -ם ושכר עלתשלומי

 הוא מעסיק את עובדיו. על הקבלן ועל התנאים בהם  

אי עבודה, לרבות תנאי בטיחות  בודות תנהעביצוע  ידו ב -ליועסק ע דם אשר  אטיח לכל  הקבלן מתחייב להב .7.4
ורווחת העובדים  בריאות  לשמירת  עלותנאים  שיידרש  כפי  חוקית,  דרישה  ובאין  בחוק,  כדרוש  ידי  -ם 

 . 1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד בהתאם לחוק ארגון בודה הע  מפקחי

כל סיבה   .7.5 עבודות  בצע את ה ל  עובד מעובדיו  ו/או   וכל הקבלן י אחרת לא  היה ומחמת מחלה, מילואים, או 
בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות    זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל  הסכםבהתאם ל

 זה.  הסכםנושא 

טתו לדרוש החלפתו של כל  המוחלט מבלי הצורך לנמק את החל  התאם לשיקול דעתו וזכאי ב  רשאי   ח פקהמ .7.6
 ממתן הדרישה לקבלן. שעות  48ך שביעות רצונו תואחר ל מתאיםלן בעובד  בעובדי הקעובד מ

תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים מטעמו.    הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו .7.7
כל הוראות פן מתחייב לקייקבלה ]נוסח חדש[ם את  ; מבלי לגרוע  1970-, תש"לקודת הבטיחות בעבודה 

 . התקשרותה  הסכם' לבב כנספח צ"בטיחות וגהות המנספח  לן על יחתום הקב ות האמורמכללי 

זאת מבלי  כל  יוכל לתת הוראות לעובדי הקבלן ובשמו,    העירייהידי  -לכך על  ידו-  המפקח או מי שהוסמך על .7.8
 מפורט להלן. ט צעדים כנגד הקבלן לרבות קנס כלנקו העירייהשל  לגרוע מזכויותיה

 

 מעביד    –ובד עסי ום יחאי קי .8

י הקבלן  עבודה, כ הסכםלבין קבלן עצמאי ואינו מהווה ן מזמין  ביבהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם ומ .8.1
ם יחסי עובד  לא מתקיימי  העירייה בינו לבין  כי  הוא בעל עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות ו 

 ן.י דבר ועניפות, לצורך כל ביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותמע -
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יהיה   .8.2 לביצוהקבלן  כלאחראי  וכן  המסים  תשלומי  כל  חובת  ע  למתן  שלום  בקשר  יחול  אשר  אחר  ה 
 זה.  הסכם התחייבויותיו על פי השירותים ולקיום  

הוא   .8.3 כי  בזאת  מצהיר  ממנה הקבלן  ומשלם  כדין  חשבונות  ספרי  הכנל  כס  כמו  כעצמאי.  מצהיר  סה  ן 
 ח לאומי. י במוסד לביטו ך מוסף וכעצמארעניין מס ק מורשה לע הקבלן כי הוא רשום כעוס

מטעמו המעניקים שירותים  סיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים  הוא המע  לןמובהר בזאת כי הקב .8.4
ל   לעירייה ועבודות   לבין    םהסכבהתאם  בינם  אין  וכי  עובד   העירייהזה,  הרשאהמ-יחסי  יחסי  ,  עביד, 

 ן. יני דבר וע רך כל סוכנות או שותפות, לצו

בגין כל דרישה ו/או  ת סכום,  בל, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגהעירייהאת  הקבלן ישפה   .8.5
או אחר מטעמו ו/או על ידי  ו/  מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו  העירייהופנו נגד  תביעה שי 

בק כלשהו,  שלישי  יחסי  צד  טענת  עם  מר  -עובד  שר  יחסי  או  או    חסייו  ורשה אמ  -שה  מעביד  סוכנות 
מי מעובדיה    ו/או  לעירייהת עבודות  מו בהענקטעלבין הקבלן ו/או הפועלים מ  העירייהיחסי שותפות בין  

יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות,    של  ו/או אחר מטעמה ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם
ג  קה, צו הרחבה, נוהדר, דבר חקיהס  ,כםכל הס  ות מכחיחסים כאמור, לרב אחריות הנובעים מ חוב ו/או  

 וכיוצא באלה. 

גוף שיפוטי או מע  ייקבע על ו  מוסכם בין הצדדים כי היה  .8.6 ין שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן  ידי 
  לעירייהם שירותים  על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו המעניקיות הניתנות  בוד בגין הע  העירייהלבין  

יחסי עובד מעביד, יישא הקבלן    עמה על פי הסכם זה הינםאחר מטמה ו/או  ע זה, מט  םהסכבהתאם ל
 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.  העירייהגד נפסקו כנר בכל הסכומים אש
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אלה  יוצא בכנזק    כל ו  ובדן רווחום, חסרון כיס, א הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשל .9.1
כושו, לרבות  או לר/ לגופו ו  או/ו/או לציודה, ו/או לצד שלישי ו  לעירייהקיפין, יגרמו, במישרין או בע אשר 

 ם של הקבלן ו/או נותן שירותים מטעמו. לשהלעובדי הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כ

או חיוב כספי    ן כל נזקתה בגי שם דרייומ  יםתוך שבוע ימ  רייההעיהקבלן מתחייב לפצות ולשפות את   .9.2
הציוד ו/או מחמת כל  ת טיב  ו/או מחמ וד  עליו ו/או שיהיה חייב לשאת בו ו/או כל נזק שיוסב לצי שיוטל  

ע"י צד ג' כלשהו מחמת כל מעשה ו/או מחדל או עילה    הריי העינזק ו/או פגיעה ו/או תביעה שתוגד כנגד  
 קבלן  ו/או שלוחיו.  עו ע"י הבביצו  וזה א  כםהסב רין ובין בעקיפיןשמקורה, בין במיש

בזה כי, הקבלן ישפה ויפצה את    ם, מוסכם הסכמכוח כל דין ו/או    לעירייהמבלי לגרוע מכל סעד העומד   .9.3
מדהעירייה ימים  שלושה  בתוך  כלריש,  בגין  לכך,  הראשונה  זה,    תה  בהסכם  כאמור  לה  שיגרם  נזק 

להמציא לקבלן כל חשבון,    העירייה   שיהיה עלמבלי    ת כל זא,  כםכפיצוי מוס  ₪  150,000ל  בסכום בסך ש
ו לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או  דרוש ו/א ל  ההעיריי מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על  

 במקביל ו/או בכלל. 

ת, וכל  ל האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוו לן תחוהקבעל   .9.4
אה  אונזק   אשחפסד  ייגרמורים  ו/או    ר  לגופו  יקרו  הקבלן  או  של  מטעמו  שירותים  נותן  של  לרכושו 

לגופ לעירייה ו/או  ו,  לרכוא /ו  ו/או  לרכושו  ו/או  לגופו  ו/או  הקבלן  של  מטעמו  מי  של  לשו  שלישי  ו  צד 
אי    ו איצוע  ב   קבאו עהקבלן, כל זאת תוך כדי    כלשהו, ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של 

 זה. הסכםחייבויות הקבלן על פי רותים ו/או הת ביצוע השי

כל דין, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי  ו על פי  א /ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה   .9.5
ונו, בשמו ובשם  ן מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבקבלהסכם זה ה 

וזאת    ב'זה כנספח    הסכםיכת ביטוח" המצורף ל"אישור ערים בנוסח  מצוינהוחים  יט הב, את  העירייה
 בנספח לגבי כל ביטוח.   המפורטים ות  חריבתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות הא

)או באישור    הסכםימים ממועד חתימת    7לשביעות רצונה בתוך    לעירייה  הקבלן מתחייב להמציא .9.6 זה 
א  העירייה וכתבמועד  מנאחר(   פעי י  לתחילת  הביטוח  קדים  עריכת  אישור  את  להסכם  בהתאם  לותו 

וחים. כמו כן מתחייב  את הביט  רכו המבטחים אשר עהמצוין לעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או  
לחדשם לפי    כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם,  את  הקבלן להחזיק 

יטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך  ת ביטוח אישור ב קופ ת  י תום כלהצורך, ולהמציא מיד
של   המלאה  רצונה  לשביעות  וזאת  הכיסוי  ידוע  עירייההאת  ער לקב.  כי  המפורטים  לן  הביטוחים  יכת 

ו  באישור הביטוח הינם מעיקרי ההסכם,  תנאיו  כל  על  עריוהמצאת האישור כאמור  כת הביטוחים  אי 
י  ו/או המצאת האישור יסודית שלו. ו ההובמועד  כי    פרה  לנקוט    העירייה הקבלן מאשר  תהיה רשאית 

הפסקת כולל  דעתה  לשיקול  בהתאם  סביר  צעד  בהתההתקש  בכל  באם  רות  ואישור  להסכם,  מקרה 
 ה כנדרש ובמועד.  הביטוח החתום לא יומצא ל 
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הביטוחי .9.7 תנאי  בכל  ולעמוד  לשמור  מתחייב  בדהקבלן  לשלם  המבטח,  ידי  על  כנדרש  אם  ת  ייקנות 
 בהתאם לדרישות המבטח.  מיה, וכן לפעול הפר

ל .9.8 הנזכרים  הביטוחים  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ו/ ככל  לערועיל  באו  יטוחים  ך 
הביטוחים  נ קביעת  כי  בזה  מאשר  הקבלן  חשבונו.  על  דיחוי,  לא  כן  לעשות  הקבלן  מתחייב  וספים, 

או על הגורם    עירייההלא לא תטיל על  מה  טעאו מ  ייההעיר לעיל ו/או בדיקתם על ידי    בהתאם לאמור
על  ז זה או  חוקעל פי    הקבלן  הבודק חובה או אחריות כלשהן, והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על

 פי חוק.  

ל לגרום לכך,  ן או נזק או אירוע העלו ד בקרות אוב  לעירייההקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ו .9.9
. מוסכם בזאת במפורש כי  העירייהזכויות    שמירת ומימוש שלותיו, וסיבונ האירוע    ולפעול לשם חקירת 

   לן בלבד.הקבבאחריותו של   ן יהיודמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבל

היה והקבלן לא יערוך את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח או איזה מהם ו/או לא ישלם   .9.10
ת לא  הביטוח  פוליסות  ו/או  תובעדם  האמוות  אמהיינה  תהיאת  זה,  בהסכם  לפי    העירייהה  ר  זכאית 

ו/או  ן לאלתר  קבליק את עבודת הה להפס שיקול דעתה ומבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בענין ז
ז  לערוך את הביטוחים האמורים או חלק מהם ו/או לשלם את הפרמיה במקום ועל חשבון הקבלן ולקז

 לקבלן.   כל סך ששילמה מכל סכום המגיע

 

 יין הסבת ההסכםאות לענ הור .10
 

לפי   .10.1 חובותיו  את  ו/או  זכויותיו  את  לאחרים  או  לאחר  להסב  לא  מתחייב  או  זה  סכםההקבלן  כולן   ,
בביצוע  מתחייב    וכן מקצתן,   שליחיו,  או  עובדיו  זולת  כלשהו,  אחר  גוף  או  אחר  איש  לשתף  לא  הוא 

  יובהר כי  מראש.בכתב ו  ייההעיר  שת של תה המפורזה, אלא אם קיבל את הסכמ  הסכםהשירותים לפי  
קרטון אריזות  לפסולת  הנוגע  זכויותיובכל  ימחה את  לא  כי  כלשהו  וחובו   , הקבלן מתחייב  ג'  לצד  תיו 

תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת  ו  העירייהה מטעמו, אלא בהסכמת  בלני משנ ת קלרבו
בלן על  מחובותיו של הק  כדי לגרוע  תמיר(ו  ייההעיר ידי  )ככל שאושר על    מטעמו של הקבלןקבלן משנה  

 . העירייהפי ההסכם בין הקבלן ובין  

, כאמור לעיל,  הסכםבת הלהס  ן/ תהסכמאת ה  ת קרטון גם תמיר,אריזו  , וביחס לפסלתהעירייהנתנה    .10.2
והתחייבויותי מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  על אין  ה-ו  ישא  הסכםפי  וקבלן   ,

 בצעי העבודות.מחדל של מ לכל מעשה ו/אומלאה באחריות 

כויות השותפות בין אם  או מז  או יותר מהשליטה בתאגיד  50%יה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  ה .10.3
נ אתבצההעברה  בבת  הסכמת  עה  את  הדורשת  זכויות  כהסבת  בחלקים,  נעשתה  אם  ובין    העירייה חת 

 ר לעיל. כאמו ותמיר

 
 

 הסכם הפרת ה .11

לתוכניות העבודה אשר הוכנו  זה או בהתאם    הסכםבהתאם ל  מלוא התחייבויותיון את  מלא הקבללא י .11.1
בו ולדרוש    להתרות   הריי העי, רשאית  העירייהלן אחר הוראותיה של  לא הקב, או לא ימהעירייהידי  -על

 פה או בכתב.-את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

ומין ל .11.2 סוג  מכל  הליקויים  תוקנו  תו   א  חמישהוא  קבלת/הודך  מיום  ימים  ההתראה,שה  תהיה    עת 
קבלן לפרק זמן שייקבע ולבצע  ידי ה-, להפסיק את ביצוע העבודות עלהסכםשאית לבטל את ה ר העירייה 

של  רה למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בו/או למסמה  את העבודות בעצ
 כך.

ם  ר ניתנה לה בהתאטונומית אשרשאית לחלט את הערבות האו  ירייההע תהיה    מבלי לפגוע באמור לעיל, .11.3
 ן כולה או חלקה;  י הקבלע"  הסכםזה, לצורך הבטחת ביצוע ה  הסכםל

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע    ייההעיר של    ותהאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכ .11.4
 זה.  כםהסעל פי   פי כל דין ו/או-ו/או תרופה על כל סעד

הצהרות   .11.5 הפרת  לעיל,  האמור  התחיילמרות  בסעו/או  הקבלן  העבודה    3,4,5,8יפים  בויות  הפסקת  וכן 
עליון למשך  ה שאינמסיב   העירייהת את  ות המזכוודי ימים או יותר לעיל תיחשבנה הפרות יס   3ה כוח 

 אה ואפשרות לתיקון ההפרה. ללא מתן התר  הסכםבזכות לבטל את ה 

 

 הסכם פת התקו .12
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_____________  החל מיום _ שים(  חוד  36  -)כ  זה הינה שלוש שנים    הסכםפי  -תקופת ההתקשרות על .12.1
ם  פע  ניתנת להארכה בכל  תקשרות(. תקופת הה" הסכםתקופת ה"  –_________ )להלן  ם ____וכלה ביו

 –)להלן    םהסכקופת העד לשתי תקופות נוספות לאחר ת  , או חלקם,( חודשים נוספים12עשר )-בשנים
המוארכת    ות, כולל התקופהופת ההתקשרכך שסך תק(.  " או "תקופת האופציה"התקופה המוארכת"

 כל הארכה תתבצע באמצעות חתימה על נספח כתוב ומראש בלבד.  )שישים( חודשים. 60לה על  לא תע

 די. הבלע  קול דעתהבלבד לפי שי ייהלעיר נקת הינה זכות המוע   הסכםרכת הפציה להאהאו .12.2

ל  .12.3 הנוגע  בכל  בהסכם,  ו/או  במכרז  האמור  אף  על  כי  לקבלן,  עיתופידוע  נייר    לעירייהיימת  קן  סולת 
על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם,  ת יציאה מההסכם  רואפש

  סיום ההסכם.  לתוקףו ייכנס  יום לפני מועד ב   30ימסר לקבלן  כתב ומראש שת בהודעה באת  כאמור, וז 
ת  פסולת אריזו ב  ולי וטיפ שירותים לפינוביחס ל  לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית או אחרת.

 המצורפים להלן.   קרטון - האופרטיבי קרטון והנספח –טכני  יחולו הוראות הנספח  –טוןקר

והו .12.4 לחו כ  הסכםה  ארךהיה  ימשיך  זה  הסכם  הצדאמור,  על  כל  שהסכימה  דים  שינויים  למעט  כתבו, 
קבלן  בהסכם, הנויים  לן לבצע שילדרישת הקב  העירייהמבעוד מועד. היה ולא הסכימה    העירייהעליהם  

 ת לבצע את ההתקשרות כמות שהיא. חייב בזאמת

ה על הסכם ההארכה של  חתימת עד במולהאריך את ההסכם כאמור לעיל, יציג הקבלן  העירייה החליטה  .12.5
 והכול על פי תנאי הסכם ההארכה.   העירייהבות וכל מסמך אחר אשר תדרוש ח, עריסת ביטופול

 

 :תמורה .13

תש  .13.1 אשר  לקבלן  התמורה  בולם  להצתהיה  הקבלהתאם  לדבנספח  ן  עת  ביחס  ו  התקשרותה  הסכם' 
  -  רטיביאופה  נספחוה  ן קרטו   -  כניהט  בהתאם לנספחן גם  בפסולת אריזות קרטו  שירותים לפינוי וטיפולל

 זה.  התקשרות הסכםהמצ"ב ל   קרטון

בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל  ובהתאם לעבודות אשר הוזמנו    בפועל   למען הסר ספק התמורה תהא 
 ידו.   סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא בוצעו על בלן לא ישולם כל; לקהעירייהידי -על

 מהקבלן. לעירייהכל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ז קוזאו י/ת ומהתמורה ינוכה ו/או יופח

 יצטרף מע"מ כחוק. זוזים(לתמורה )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקי

 (.תמורה החודשיתה –ביחד  )להלן הכל
 

 בשום מקרה.  הלעירייחית כל סכום מהתמורה המגיעה  הקבלן לא יפכי  מובהר .13.2

לרבות הארכה/ות    הסכםע ומוחלט לכל משך תקופת ה הוא קבו   לןבלקם  כי התשלומוסכם על הצדדים   .13.3
בעות מביצוע  והנו  ם לאחר ניכוי כל ההוצאות הכרוכות רווח גוכי הוא כולל תשלום נאות והוגן  המותיר  

יתר התחי וכן  של הקבהשירותים  עליבויותיו  על  הסכםפי  -לן  או  ולא  -זה,  יתבע  לא  הקבלן  דין.  כל  פי 
רשא לתב יהיה  מי  בשערי  שינוי    הריי העיוע  שינוים  עבודה,  שכר  עליות  מחמת  בין  החודשי,  התשלום 

מי חובה אחרים מכל  ולאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלאו הע   חליפין של המטבעות, הטלתם
 , או מחמת כל סיבה אחרת.ין ובין בעקיפיןמין וסוג, בין במישר

בכל חודש .13.4 עד העשירי  יגיש  ח הקבלן  דו"ח  בודשי  ,  בחודש שקדם    עבודותל  יחסמפורט  ידו  על  שבוצעו 
של זרמי  ר, מועדים וכמויות )טון(  ין השא, בצירוף העתקים של תעודות שקילה הכולל, בלהגשת הדיווח

השוניםסהאי מזו.  וף  זו  בהבחנה  נ ,  שהדבר  אריזככל  לפסולת  קרטוןוגע  די   -ות  יעביר  ווחים  הקבלן 
  המצורפים   קרטון   -  אופרטיביספח הנוה   טון קר   -הטכני    נספחב  ות ופיעבהתאם לדרישות הדיווח המ

   להלן. 

צרף לדו"ח את  יידי הקבלן. המפקח -על לעירייה הגשתו   המפקח יבדוק את הדו"ח תוך עשרה ימים מיום .13.5
 השגותיו ויעבירו למנהל.

יב .13.6 ואהמנהל  הדו"ח  את  המפקדוק  של  השגותיו  הדות  קבלת  מיום  ימים  עשרה  תוך  וההשגח  ות  "ח 
לשיקול דעתו לאשר את הדו"ח באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר  ט בהתאם  חלימפקח. המנהל ימה

ע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או  ו תוספות תמורה הנדרשות מהקבלן עקב ביצון של  אותו, ויצרף חשב
נזקים קנסות  גרימת  עקב  לו/או  לקבלן  ויעבירו  ל,  ישלם  שהקבלן  )ככל  תשלומו  אושלם  ו  יקזז  רשות( 

 למת לקבלן( . הרשות משל שמהתמורה )ככ

 קבלתו מהמנהל. מימים    30הקבלן ישלם את חשבון התוספות בתוך  .13.7

ותו חלק ממנו שאינו שנוי במחלוקת ולגבי החלק  אהשגה/ות על חשבון התוספות, ישלם את    לקבלן  היו .13.8
יגה במחלוקת  בתוך  שנוי  השגה  לגזבר  י  10יש  בה     העירייהמים  מקבלת  ימים    10בתוך  שיכריע 

הא מנומקת וסופית. לא הגיש הקבלן השגה בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יראו  החלטתו תת וההשגה/ו
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בר בפרק זמן זה להשגה/ות יראו אותו כמסכים  זם לנכונות חשבון התוספות. לא השיב הגכמסכי  אותו
 גה/ות. להש

י  רייההעיספרי   .13.9 הנוגעוחשבונותיה  בכל  לכאורה,  כראיה,  ששו לתשלומי  שמשו  עלם  הק-למו    בלןידי 
 הם. ולמועדי

 .  העירייה, תשולם התמורה ע"י הקבלן לקופת  לעירייהככל שישלם הקבלן   .13.10

לאחר קבלת החשבון התשלומים יתבצעו    העירייהידי -לקבלן תשולם התמורה על  העירייה שתשלם ככל  .13.11
 ק של הקבלן. לחשבון הבנבנקאית ישירה ה בהעבר

יחולו הוראות הנספח    ראות קרטוןפסולת הוע ליובהר כי בכל הנוג  14.10-14.11ים  על אף האמור בסעיפ .13.12
 צורפים להלן. המ  טוןקר - האופרטיבי קרטון והנספח  – הטכני

 ת חשבונית מס כדין. א תשלום לקבלן יותנה בהמצ .13.13

 כנגד חשבונית מס כדין.  עד התשלום,שיהיה בתוקף במו לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי  .13.14

נייר בלבד,   .13.15 תבוצע אחת לשנה, ביחס  ם לצרכן. הצמדה  המחירי  למדד  ם יוצמדוהמחיריביחס לפסולת 
א תבוצע הצמדה כלשהי.  שונה ללשנת ההתקשרות הקודמת. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הרא

כי התמורה לקרטון  ק מובהר  סר ספלמען ה  ן זה הינו מדד יום החתימה על ההסכם.י מדד הבסיס לעני
 . תקשרותאורך תקופת ההבשום שלב למדד לא תוצמד ל 

רכה  סיס עקבע על בהתמורה תי  לפסולת אריזות קרטוןבכל הנוגע    ,לעיל  14.15יף  מור בסע על האף הא .13.16
תקופת ההסכם ולאורך כל תקופת האופציה, ככל שתקופת האופציה תמומש, ולא  הנומינלי לאורך כל  

 לעיל.  16.14"מ כחוק כמפורט בסעיף  עתוספת מכל מין וסוג שהם למעט תוספת מלה כל  תתווסף  

 הסכם.הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות ה מסירת כל  לום התמורה הינונאי לתשמובהר, כי ת .13.17

 ו כדלקמן: תנאי התשלום יהי –שלום אי התתנ .13.18

 30שוטף +  -פסולת אריזות קרטון -א' פרק .13.18.1

 30שוטף +  -יר לבןאו ני / פסולת נייר עיתון ו -פרק ב' .13.18.2

צרכן  ות ומדד המחירים למורה ריבייתווספו לת  א תשולם עד למפורט בסעיפים לעיל,לוהתמורה    במידה .13.19
 קה. טיסטיכזית לסטלי(, עפ"י הפרסום של הלשכה המר)כל

לן  לקב   ההעיריי או אם לא ישולם התמורה ע"י    לעירייהשולם התמורה ע"י הקבלן  יובהר, כי אם לא ת .13.20
סכם, מבלי  התשלומים, הדבר יהווה הפרה יסודית של תנאי הה  בשלושה חודשים רצופים ו/או יעוכבו 

 לן.  י הקבהוגשה ע" לחלט את ערבות הביצוע ש עירייההמזכותה של  גרועל

 

 ניהול ספרים   .14
 

ה לפי  ה" תקפ יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורש  הסכםכי לאורך כל תקופת ההקבלן מצהיר ומתחייב   .14.1
 . 1976-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 

זה כנדרש   הסכםת כל תקופת גרויפעל במס ן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל  קבלה .14.2
 המס ובכלל.   טונותכלפי של פי כל דין-על

על   .14.3 לראשו  הסכםבמעמד החתימה  ובסמוך  ) זה  ימציא הק1ן  שנה קלנדארית,  בכל  ינואר  לחודש  בלן  ( 
  הסכםפי  -ן, וזאת כתנאי להמשך ההתקשרות עימו על ל ספרים כדי אישור רשויות המס על ניהו   לעירייה 

 זה.
 

 

 ע ביצו ערבות .15

  7בתוך    העירייהזה, יפקיד הקבלן בידי    הסכםפי  -על   הקבלןותיו של  תחייבוי חת ביצוע וקיום הטלהב .15.1
)חיוביאית, צדעה על זכייתו במכרז, ערבות בנק ימים ממועד ההו   מודה לעליית מדד המחירים לצרכן 

 כדלקמן: ת ביצוע(,  יו ערבו –)להלן כנספח א' ףרהמצו  סחבנבלבד(, 

₪, אשר    00060,ית בלתי מותנית בסכום של  בנקא   תו ערבות הצעעל המציע לצרף ל  -ור פרק א' עב .15.1.1
 שלוש שנים מיום תחילת ההתקשרות תהיינה 

 תוארך הערבות בהתאם להוראות ההסכם.  תחליט לממש את תקופות האופציה העיריי הככל ש

ו חלקה, לשביעות  או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה א   זה,  כםהסא קיים הקבלן תנאי מתנאי  ל .15.2
גזבר    העירייהש  רצון רא ערבות הביצוע    לחלט את  ייהירהע ו/או המנהל, תהא רשאית     העירייהו/או 
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כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור.    מלואהקה או בלבח
 קה. ה לממשה מיידית עם דרישה בלא צורך הנמתן יהיהערבות תהא בלתי מותנית וני

ע .15.3 שנגבה  הערבות  שתהאהעירייהידי  -לסכום  מבלי  והמוחלט,  הגמור  לקניינה  ייהפך  זכות  ל  ,  קבלן 
י מי מטעמה, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה  ו כלפ א  ירייהע השהי לבוא כלפי  לכ

 . הסכםת הבגין הפר   העירייהיותיה של ייגרע מזכו

שלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית  לעכב תחתיה את יתרת הת  ירייההע בנוסף לערבות הביצוע, רשאית   .15.4
לנכות את התשל ו/או     העירייהשל הקבלן כלפי    בויותחייאו התוי נזקים ו/ס כל סכום לכיומים,  ו/או 

 כלפי כל צד שלישי. 

 

   ביטוחים .16

מאחרי  .16.1 לגרוע  לפי  מבלי  ו/או  הסכםות  ואת  פי-על   זה  עצמו  את  לבטח  הקבלן  שעל  הרי    העירייה  דין, 
(  הסכםרכת הכל תקופות הא)לרבות    הסכםבת( על חשבונו למשך כל תקופת הביחד ולחוד )אחריות צול

מעבב ביט בידיםיטוח  קיום  ,  על  לאישור  בהתאם  הכל  שלישי,  צד  ביטוח  וחובה,  מקיף  רכב  כלי  וח 
 מהווה כחלק בלתי נפרד ממנו.ו הסכםפח ב' ל ביטוחים המצ"ב כנס

מתח .16.2 בעצמוהקבלן  ולהמציא  פרמיה  כל  ובמועד  בזמן  לשלם  דמי  לעירייה   ייב  עבור  הקבלות    את 
ולמלא אחר הוראות   ת  להכ  פוליסה,  כלהפרמיות  וקף הפוליסות במשך כל תקופת  בכדי להבטיח את 

 ו/או הארכתו.  הסכםה

ולהיקפן. עם חתימ  רייה העישל  על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם   .16.3 זה    הסכםת  לנוסח הפוליסות 
 נ"ל. קור של כל אחת מהפוליסות האת המ לעירייהימציא הקבלן בעצמו 

הבי .16.4 הקבלן את  יבצע  לא  על טוחים אשאם  לפי  יר  לבצעם  לבצע את    עירייהה , תהיה רשאית  הסכםהו 
  העירייהיות השוטפות, ו לרבות הפרמ  יטוחיםהביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הב

גבותם  זמן שהוא, וכן רשאית לה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל  תהי
 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך  זה ומבלי    הסכםפי  -לבויות הקבלן ע חייע מהתבלי לגרומ .16.5
-שהוא חתום עלאת נספח ב'    לעירייה, ולהמציא    הסכםל מפורט בנספח ב'  וחים כ על חשבונו את הביט

 ידי חברת הביטוח. 

(  60שים )ישבכתב לפחות  ירייה העעת  ובא לידי מצם את היקף הכיסוי הביטוחי י שיש בו כדי לצכל שינוי  .16.6
 .  העירייהאישור ראש, ויהיה כפוף לם מיו

או למי    לעירייהמי תביעות  חברת הביטוח לפרוע את סכו  חייבותפוליסות הביטוח יכללו סעיף על הת  .16.7
 ה. ה וסילוקין לתשלום סכום התביעעל כתב קבל  יההעירי תורה לשלם לו, כאשר די בחתימת  העירייהש

 בטלים ומבוטלים. היו י  ,הם קיימים ות הקיימים בפוליסות, אם בורר  סעיפי .16.8

הנה .16.9 הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  פול   הסכםפי  -עלערכים  קבלן  תנאי  קיום  אי  סות  יזה. 
 . העירייהידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות -הביטוח על 

בהר ומודגש בזאת כי הקבלן  וח מויסת הביטזה ומבלי לגרוע בהוראות פול  םהסכב  מבלי לגרוע באמור .16.10
כתוצאה ממעשה   שייגרםוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק י עובדיו, כלפי שלכלפ , העירייהכלפי  אחראי 

  ערכותו/או למ   לעירייהחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו  שלואו מחדל של הקבלן ו/או  
קיפין( ו/או  כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין או בע   רכוש,או לכל  /הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו

מה ח מהפלק  כתוצאה  ו/או  כתוצן  ו/או  התחייבויותיו  מאירת  כתוצאה    אה  ו/או  העבודות  ביצוע 
 ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן.  או כתוצאהממעשהו ו/

ם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט  ייגר  נזק אשר  בגין כל  העירייהו/או יפצה את  ישפה  הקבלן   .16.11
 מה לה כתוצאה מכך.וצאה אחרת אשר נגרוכל הכר טרחת עו"ד  וש

 

 

 ויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים ון ליקתיק .17

מת .17.1 לתק הקבלן  ו חייב  המפקח  ו/או  המנהל  של  רצונם  לשביעות  בעבודות  ליקויים  חשבונו  על  ך  תון 
 הליקוי. ידם לתיקון -המועד שנקבע על

ל ידי מי  יקויים בעצמה או עאת הל  רשאית לתקן יההעירי קן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, לא תי
ל   את הליקויים כאמור, תהא  העירייהן. תיקנה  ן הקבלמטעמה על חשבו  השבה מיידית של כל  זכאית 

 . 15%הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 
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 בעניין זה ובמקרים מעין אילו.  העירייהות  ד לרשאחר העומין באמור בכדי לגרוע מכל סעד א
במהלך    העירייה אחר מטעם    מוסמך   המפקח או המנהל או גורםידי  -פי שייקבע עלויים כאם יתגלו ליק .17.2

  בתום כלאת הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין,    לא יתקן  העבודות, והקבלן
מהם, ויעבירם  בגין כל אחד    ושיעור הקנסות ו/או ההוצאותויים  ימת הליקודש קלנדארי יפרט המנהל את רשח

 לקבלן. 
לערער רשאי  ש   הקבלן  בתוך  המנהל  החלטת  לקבלן;  לושים  על  הליקויים  רשימת  מסירת  מיום  יום 

תהא סופית;    יןו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב והחלטתו בעני   העירייהשה בכתב לגזבר  רעור ייעהע
  ם מיוםוחמישה יו-עים דרש ליתן את החלטתו בעניין בכתב בתוך ארב עמו נו מי ממט ו/א  העירייהגזבר  

 ידי הקבלן. -ין עלקבלת הערעור בעני 
 

כי  הנוגע  בכל   הקבלן  על  מוסכם  קרטון,  אריזות  הפרת  לפסולת  בנספחעל  כמפורט   ים התחייבויותיו 
יחוייב  יםהאופרטיבי מוסגם  ,  כמפורט שם.כמבפיצויים  יב  ים  לא  כי  כפל  יובהר  בוצע  אותה קנס  גין 

 ההפרה.
לדרישות   בהתאם  של עבודה נדרשת  קנס בגין אי ביצוע  עירייהלהקבלן ישלם   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

הנספחונספחיו    הסכםה האופרטיביים)לרבות  הטכנייםוהנ  ים  עבודה  (  ספחים  של  לקוי  ביצוע  בגין  או 
שלום סכומים נוספים בגין נזקים נוספים  רוש תלד  ירייההעל זאת בלא לגרוע מזכויות  כ  כמפורט להלן,
   –ליקוי  שנגרמו עקב ה

 

 

 
כיובי קרטון,  הר  אריזות  לפסולת  הנוגע  הינ  בכל  דלעיל,  לסנקהטבלה  משלימה  המוה  פיעות ציות 

 -האופטיבי    הנספח  מקרה בו תהיה סתירה בין הטבלה לעיל לבין  ובכל  ן קרטו  -  טיביבנספח האופר
 .קרטון -י הנ"ל, יגבר הנספח האופרטיב קרטון

 
זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,    הסכםשוא  ודותיו נשבתה, חלקית או מלאה, של עב מההקבלן יימנע   .17.3

עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך  לבין  ן הקבלן בסכסוכי עבודה שביהנעוצה  א, לרבות סיבהמכל סיבה שהי
 סיבה אחרת.  ו/או מכל העירייהטי עם כספי ו/או משפ

 
  15,000  בסך שלמראש  מוערכים  פיצויים מוסכמים ו  רייהלעיהשבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן  

ביצע את העבודות; אין יום עבודה שבו לא  של    מזכויותיה האחרות  כדי לגרוע בפיצוי האמור    ₪ לכל 
 חילוט ערבות הביצוע.  בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות  ירייההע

 
או  ל דין ו/פי כ-על  העירייה חרת של  מכות א גרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמבלי ל .17.4

  דים אחרים בלן/נים או עוברשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק ק  העירייהזה, הרי ש  הסכם
העבוד )בביצוע  ב  אוות  חלקן(  )או  העבודות  את  לבצע  ו/או  בכל  חלקם(  הקבלן  את  ולחייב  עצמה, 

 . ההעיריימיוחדות של   הוצאות  15%ת הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של ההוצאו 
 
 

ום הקנס סכ יקוי הל
בשקלים  

 שים חד
 ה  לכל מקר

 דבוד

סכום הקנס  הליקוי  
 בשקלים חדשים

 רה בודד לכל מק

שעות   24ות תוך אי התייצב
מרגע הקריאה,לשם פינוי כלי  

 ו שתהאצירה עקב גלי
500 

ב   בודדאי  פינוי  בעת    יצוע 
חראיר פינוי  יג  וע  ביצוע  אי  או 

 בודד בשעת חירום )לכל פינוי(
1,000 

  24תוך אצירה ון כלי אי תיק 
 500 במועד לעבודה  ייצבותאי הת   500 שעות 

אצירה   כלי  פינוי  או    נייר ל אי 
 בהתאם  יר עיתון ני

כלי   )לכל  העבודה  לתכנית 
 אצירה( 

500 

נזק ר  איחו  בתיקון  יומי 
או)לכ   לתשתית יום  חלק    ל 

 1,000 ממנו( 

לכלי   מסביב  פסולת  פינוי  אי 
משא  500 אצירה  הצבת  עו אי  או  בד ית 

 500 כנדרש לעבודה  

 אצירה למקומו    רת כליאי החז
המנהלאי    500 )לכל כלי אצירה(  הוראות  או    ביצוע 

 500 המפקח )לכל הוראה( 

כלי   באספקת  יומי  איחור 
    500 ופי )לכל כלי אצירה( חל אצירה 
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 סכם  ול ההביט .18
 

בות  וט העריל ן )לרבות חזה ולפי כל די  הסכם, לפי  לעירייהמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים   .18.1
הבאים הבנקא בכל אחד מהמקרים  הרי  דעתה הבלעדי    העירייה תהא    ית(,  שיקול  לפי  ומבלי  רשאית, 

ביצוע העבודות באמצעות  בלן מלק את הקזה ו/או לס  הסכםלבטל את    ימים,  שלושיםלתת התראה בת  
  –קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 

 
 

ל (א) ו/או  לקבלן  ימונה  נכס אם  כונס  כו נכסיו  או  )זמננכס   נסים  כמנהל  הוגשה  ים  אם  או  קבוע(,  או  י 
 שה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. בק

 
ינוס נכסים לגבי  צו כ  יתן נגדורגל או כשנ נגדו בקשה לפשיטת    בלן יפשוט את הרגל, או הוגשהאם הק (ב)

  ה של קרו, או במאו לחלק מרכוש   נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו
נגדו    ק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתןידו החלטה על פירו -תקבלה עלגוף מאוגד, נ

ה או סידור עם נושיו כולם או  לפשר הוא הגיע זמני, או שמפרק קבוע או מפרק צו פירוק או שמונה לו 
פשרה או  ארכה  קבלת  למען  לנושיו  פנה  שהוא  או  אית  חלקם,  הסדר  פקלמען  לפי  החודם  ברות  ת 

 . 1983-ש(, התשמ"ג )נוסח חד
 

על  כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפו   וטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולהבמקרה וה  (ג)
 קבלן. לגבי רכושו של ה

 
זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות    הסכם, לפי  לעירייהרופה או זכות, הנתונים  מכל תי לגרוע  מבל .18.2

הר  הבאים תהא  אחד מהמבכל  י  הבנקאית(,  לפ   ירייה הע קרים  ומבלי  רשאית,  דעתה הבלעדי  שיקול  י 
צעות  ודות באמעבאו לסלק את הקבלן מביצוע ה /זה ו   הסכםאת    לתת התראה בת שלושים ימים, לבטל

  –קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת 
 

ה  א.  את  הסב  קבהסכםכשהקבלן  העסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  מ,  בבלן  בל   יצוע שנה  י  העבודות 
 אש ובכתב. מר  תמירו  העירייההסכמת 

 
 דו. קיו"חות כוזבים במסגרת ביצוע תפו דהצהרות ו/או נתונים ו/א לעירייההתברר כי הקבלן מסר  ב. 

 
פי כל  -, עלהסכםבגין הפרת    לעירייה קרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת  ין במ א .18.3

 ל דין. פי כ-ותה עלים לרש חלופיים העומדהנוספים ו/או ה סעדים  וכן מה דין 
 

   –לן  עולות המפורטות לה כל אחת מהפ לעשות  העירייה, רשאית הסכםהפר הקבלן הוראה מהוראות ה .18.4
 

 ידי הקבלן. -זה על הסכםאת הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי לט לח .א
 
 צוי. שיפוי ו/או פי או הוצאה ו/או/נזק ו לתבוע את הקבלן בגין כל  .ב
 
זה    הסכםפי  -חרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם עלעצמה או באמצעות אב  לעשות .ג

 לרבות באמצעות חילוט ערבות. בכך,  רוכותוצאות הכהקבלן בה  ולחייב את
 

 שונות .19
 

ירה  הוראות המסמכים ו/או סת ו/או בו/או בהוראות הנספחים    הסכםגילה הקבלן סתירה בהוראות ה .19.1
הוראות המלהוראו  הסכםה  בין  ו/או  הנספחים  על ת  בכתב  למנהל  הקבלן  יפנה  השונים,    מנת-סמכים 

הנ הפירוש  בדבר  הנחיות  הפירכלקבל  אשון.  עלוש  יינתן  את  יד -ר  ויחייב  ומוחלט  סופי  יהא  המנהל  י 
קרטון    –קרטון והנספח האופרטיבי    –הטכני  בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון, יגברו הנספח    .הקבלן
 וההסכם.הוראות המכרז   על יתר

הוא    נו כיממ   זה אין פירושו ואין להסיק  סכםה אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של  ויתור של   .19.2
   -זה. למען הסר ספק, יובהר כי   הסכםפת של יוותר על הפרה נוס 

יסודית, מחילה של   .א יסודית אחת, לא תמנע מבעד  ההעיריי ככל שמדובר בהפרה  לבטעל הפרה  ל  ה 
   ו אחרת.רה יסודית חוזרת א במקרה של הפ םהסכאת ה

 המנהל ו/או המפקח. ל  ק שמה ולא רעו ויתור של מורשי החתימה מטעמשמ העירייהויתור מצד  .ב
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חתימה  זה טעונים מראש מסמך בכתב חתום ע"י מורשי ה  הסכםי תוספת וכו' אחרים של  כל שינו .ג
מעוהעירייהשל   שאינם  וכו'  תוספת  שינוי,  כגני.  במסמך  מראש  כאמם  וחתום  כל  תוב  נעדרים  ור 

 . העירייהואינם מחייבים את   תוקף

פי הסכם זה תו  הוראה ת כי כל  הצדדים מסכימים ומצהירים בזא .19.3 על  חשב כהתחייבות  כל התחייבות 
ת, או חלקים הניתנים להפרדה  תחייבועצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לקיים או לאכוף כל הוראה, ה

  הוראות או ההתחייבויות. היה ו האכיפה של שאר ה פשרות הקיום א ל אופן שהוא מאבכ  מהן לא ייגרע
רחבה מדי אשר אינה  מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה  ו,יחשב בהסכם זהוהוראה ו/או הוראות הכלולות 

יפור אלו  הוראות  ו/או  הוראה  אכיפתן,  או  קיומן  באומאפשרת  כך  שו  אותן  מצמצם  או  המגביל  פן 
תן  ספק מובהר בזאת, כי היה וניין החל. למען הסר  יתר, בהתאם לדאכיפתן, בין ה  או  שיאפשר קיומן

מצב דברים זה משום  זה, לא יראו ב  הסכםח במקור בוסרב לנ אופן מקולקיים הוראה או התחייבות ב
 . מצב של היעדר אפשרות לקיים הוראה או התחייבות זו

 
לפי  מוס .19.4 הבלעדית  השיפוטית  הסמכות  כי  בזאת  חילוק זה  הסכםכם  כל  וכן  ס,  ו/או  דעות  כסוכים  י 

ל ו/  הסכםבקשר  פירושו  תזה,  וכל  ביטולו,  ו/או  ביצועו  לכךביעה בקשאו  להכרעהר  יובאו  בתי    ,  בפני 
 . צפוןבמחוז המשפט 

 
כי כל הודעה שתישלח על ידי צד  צדדים  זה. מוסכם על ה  הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא ל .19.5

  המשלוח, אםושתים שעות ממועד ד השני שבעים התקבלה אצל הצ אר רשום תיחשב כאילולמשנהו בדו
 לחה.  ביום בו נש -מיליה  בפקסים נשלחה במועד מסירתה וא -נמסרה ביד 

   
 

 -ים על החתום ולראיה באו הצדד -
 
 
 
 

   ___________________ 
 הקבלן

 _____ ______ _________ 
    נשר עיריית
 
 
 

 ________________  –שם הקבלן 
 

 _ ________________  –  אגידס' תצ./ח.פ./ת.ז./מח.
 

   –זה  הסכםעל  שמות מורשי החתימה החותמים
 

 ______________ __________________; ת.ז. __
 

 __________________; ת.ז. ________________ 
 

 ________; ת.ז. ________________ __________
 

 ____________; ת.ז. ________________ ______ 
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 'ונספח 
 

 ות בנקאית כתב ערב
 
 
 לכבוד  
   נשר עיריית 
 ( העירייה –)להלן  
 

 נ.,א.ג.
 

 __ ______ הנדון: ערבות בנקאית מספר _______
  

)להלן  -על .1  _____________ בקשת  מרחוב  נערבה  –פי   _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'   )
לתי חוזר בקשר למילוי  ופן בבזאת בא  מיקוד(, אנו ערביםמלאה כולל    בת)כתו__________  _________

בפסולת    לפינוי וטיפולשירותים  קבלת  שוא מכרז פומבי לנ  רותהתקשה  הסכםכל מחויבויותיו של הנערב ל 
קרטון   של  באריזות  השיפוט  מאת  נשר   עיריית שטח  שתדרשו  סכום  כל  לכם  לשלם  עד    ,  הנערב  המציע 

( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד  שקלים חדשים  ף שישים אל–  מילים )ב  ₪   60,000  ל כולל שום  לסכ
( )כללי(  לצרכן  מד  תוספתהמחירים  בלבדשל  חיובי  כפיד  על  (,  המרכזית  -שמתפרסם  הלשכה  ידי 

( ידוע  רז לבין המדד שיהיה  ( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכהמדד  –להלן  לסטטיסטיקה 
 (.סכום הערבות –לן  ת )לההערבווט חיל דבמוע

 
ו במספר  אחת א  בפעם  דלעיל  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף   .2

תנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד וב
 . הכולל בסכום הערבות

 
לשל .3 מתחייבים  כל  אנו  לכם  עד  סכומיאו  כום  סם  בסעיף  ם  המפורט  )   1לסך  שבעה  תוך  ימים  7לעיל,   )

, וזאת  העירייהו/או גזבר    העירייה  "למנכ די  י-על  מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה
ע להטיל  ומבלי  תנאי  כל  כלשהו  ללא  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  להוכיח  חובה  כל  באופן  ליכם  או 

שהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם  נה כלנת הגטע  פיכם לי לטעון ככלשהו, מבל
 מאת המציע הנערב. הערבותסכום ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את 

 
 זה. לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות  .4
 
 . )כולל(__________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5
 
זו .6 ערבות  של  להא  תוקף  ברניתן  בכהודכה  שלעה  גזבר    העירייהראש    תב  צדדי    העירייהו/או  חד  באופן 

ש לתקופה  הנערב,  הסכמת  בקבלת  צורך  בלא  שנילבנק,  הנקוב  12)עשר  -םל  מהמועד  נוספים  חודשים   )
 דלעיל.  5בסעיף 

 
  5יף  של הערבות כנקוב בסע פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה  כל דרישה על   .7

חללא  ו/או  לעיל  המחר  כאמור  וף  הוארכה(  )באם  הנוספת  התקופה  לאחר  הערבות  לתוקף  האחרון  ועד 
 דלעיל.  6בסעיף 

 

 רבותינו זו בטלה ומבוטלת. תהיה עזה,  לאחר מועד
 

 בה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להס .8
 

 
 בכבוד רב, 

 
 ___________ _____ 

 בנק שם ה         
 
 

 חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.   ימה +ב בחת חייזה   סטופ
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   'זנספח 

 יםביטוחעל קיום אישור  
 

 

 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים   

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח  מבקש האישור 
עיריית נשר  

)המזמינה  ו/או  
חברות בנות 
ועובדים של 

 הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 מען 
 

 נדל"ן      
 שירותים  *

 אספקת מוצרים      
 אחר:            

 
 משכיר      

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐
 מזמין שירותים *

 מזמין מוצרים     

 אחר:       ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 

 מען 
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד'

 מטבע  סכום 

ביט    צד ג'
 ______ 

 אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור         
 תביעות המל"ל  315
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור   329

 יחשב כצד ג  
        

אחריות  
 מעבידים 

 

ביט   
 ______ 

 הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש   309
 האישור         
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם של מי מעובדי        
 המבוטח        
 ראשוניות   328

        

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

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
יום לאחר משלוח הודעה למבקש   60האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ח'נספח 
 

 ות בנושא בטיחות ב התחייב כת
 

 לפינוי וטיפולעבודות  ע  חד בנושא הבטיחות בעת ביצו( מבקשת לשים דגש מיומועצה  –)להלן    נשר  רייתעי יל והוא
 התקשרותה   הסכםהרכב המפורטים במסמכי המכרז ומסמכי    ת כלי, באמצעונייר  פסולת  לת אריזות קרטון ו בפסו

פי כל דרישות דיני  -( מבצע את העבודות   עלהקבלן  –הלן  ___ )ל _____________ולוודא כי _______________
 . געים לעבודות אלהוכללי הבטיחות והתעבורה הנו

 
 –מן כדלק העירייהיר ומתחייב כלפי לפיכך הקבלן מצה

 
ם  אדהידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח    א בעל הו .1

 שותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות. ומד לרעמיומן, ש
 
 ם על עבודות אלה. חות והתעבורה החלייהתקנות ודיני הבט הוא מכיר וידועים לו כל החוקים,  .2
 
מנוסה   .3 ב הוא  נשוא  סיכונבטיפול  בעבודות  והתעבורה  הבטיחות  הסיכונים    התקשרותה  הסכםי  את  בדק  וכי 

ו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות ותעבורה אלו  ולעובדי   לו וכי ישדה  הקיימים באתרי העבו
ציו כל  ב   לביצוע  יחות המתאים ד הבט וכי ברשותו  עובדיו,  ושביםטיחות הת העבודות תוך הבטחה מלאה של   ,

 ועוברי אורח.  העירייהעובדי  
 
נשוא   .4 בעבודות  מטעמו  המועסקים  הבטיבנו   םבקיאי  התקשרותה  הסכםהעובדים  והתעב הלי  וכי  חות  ורה, 

כשרה והדרכה  ו ההעבודות ועברביצוע העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו ל
 כנדרש.

 
פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על  -א בשמו או מטעמו, ינהגו עלכל הבעובדיו והוא ו .5

פרט  כל  על  בהעבודות,  ביעיהם,  העבות  לרבוצוע  על  דות,  הפיקוח  ארגון  תקנות  להוראות  בהתאם  הדרכות  ת 
 . 1999-, התשנ"ט ובדים(העבודה )מסירת מידע והדרכת ע

 
מט .6 הפועל  כל  כי  יקפיד  יבצעהוא  ע  עמו  בהתאם  את  והתעבורה  הבטיחות  כללי  על  מלאה  הקפדה  תוך  בודתו 

לשאת באחריות מלאה    ה ומתחייבותה עבוד ם לאיהנוגע  להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות 
עבודות והוא פוטר את  ע הו במהלך ביצו אות אל ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהור

 לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.   חריותמכל א יההעירי 
 
המגן  .7 ציוד  העזרים,  כל  את  לעובדיו  לספק  יקפיד  הבטיחואמצ  האישי   הוא  הנדרשיעי  לרבות  ות  בעבודתם,  ם 

, ולנקוט  1961-כ"אהתשות התעבורה,  ותקנ  1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
אמצע הזהירובכל  וההי  ופסים  ת  בתאורה  הרכבים  כלי  סימון  לרבות  העבודות,  ביצוע  בעת  הדרושים  תראה 

 ים. צירה פתוחת וכלי א בורו מהשארתזוהרים, שילוט וסימון ולהימנע 
 
וכל   .8 מים  ברזי  מים,  צינורות  טלפון,  כבלי  חשמל,  בכבלי  לפגוע  שלא  ממערכת  להקפיד  אחרת  סוג  כל  תשתית 

מל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה  וי חשבדים בקוומין. למנוע מגע של עו
 שמל. על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם ח

 
ה  דווח ל .9 )מש למשרד  כל תאונה שעשה  עבודה  על  בדיני הבטיחות  כנדרש  רד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( 

 מותו של עובד.לה( ל)חס וחלי ימים או משגרמה   3ודה מעל עב נמנעה יכולת מטעמו עובד
 

 סמכי המכרז. ו/או מ התקשרותה  הסכםאין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות  .10
 

 
 _______. _____________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ______________________  המציע: שם

 
 .ז. _______________________________. __, ת________ע: ____________חתום בשם המצי להמוסמך  

 
 ____. ________________ תאריך: חתימה וחותמת של המציע: ____________________________. 
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 ט'נספח 
 

 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד  
 נשר  עיריית

 
 

 א.ג.נ.,
 
 ___  ______________ –שם הקבלן  .1
 
 __________. __ _____  –ישום ר רמספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספ  .2
 
   – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 מיקוד: ___________ ____ _ב: ____ _ ת.ד.: ______ ישו_ מס': ___רחוב: _________ 
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________ 
 
   – חודשיתמורה הפרטי חשבון הבנק להעברת הת .4
 

 שם הסניף: _________ מס' הסניף: _____ __הבנק: ______ס'  שם הבנק: ________ מ
 

 _ . : ________________מס' חשבון
 

 ___ ישוב: ________ מיקוד: __________ _____ _ : _____: ____________ מס'מרחוב
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________ 
 

כספים בחשבוננו באמצעות    גהידכם בשג-על   קדוומתחייבים הזאת, כי במידה ויופ  צהירים הרינו מ
 . העירייהות יהוי לגזברלהחזירם מיד וללא שהעברה בנקאית, אנו נפעל 

 
____________ _ ____     _________________ 

 תאריך     חותמת חתימת הקבלן )המציע(      
 

  
   –דין -אישור עורך .5
 

עוה"ד ____ כי החתימה דלעיל ______ אני  ) הי  ____ מאשר בזאת  וכי מי  המא של הקבלן  ציע( 
)ה  החתימה מטעם הקבלן  מורשה  הוא  וחתימתו מחיישחתם  לכל  בת את הקבלמציע(  )המציע(  ן 

 ועניין. דבר 
 

____ _____________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך    

 
 
   –אישור הבנק  .6
 

יע(, המצוים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )ל המהוהרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעי 
 לקוח הבנק. ו אשר הינ 

 
 

 _________________     _____________ ____ 
 ך י תאר                   נק  ת חתימת הבחותמ         
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 י'ספח נ
 

 הצעת התמורה )לא כולל מע"מ( ואומדן כמויות 
 

 העירייה ט אצירה אשר יוצבו ע"י הקבלן הזוכה בשטח שיפוכלי ה אומדן נתונים בדבר כמות .1
 

 

כ  זלמועד פרסום המכר ן  נכו     נשר  עירייתהתושבים בפר  מס וזושב ת    25280  -נאמד על  את בהתאם לנתוני  ים 
 ת לסטטיסטיקה.  ללשכה המרכזי

 
 סה כזו או אחרת. וד במכמובהר כי נתונים אלו הינם להמחשה בלבד והרשות אינה מחויבת לעמ 

 
 ': לות צד גבבעאשר שות כלי אצירה קיימים בתחומי הר כמויות

 
 קוב;  15של  בנפח יות"(טונ)"קר סוף פסולת אריזות קרטוןייעודיים לאיכלי אצירה (  )עשרים ואחד 21
 

 
 ת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד.מובהר בזא

 
 . התקשרותה הסכםהכול כמפורט בבלן, וכל עלויות השינוע תעשה על חשבון הק

 
לעת    העירייה  מעת  כרשאית  את  כלי לשנות  לעילהא  מויות  הרשומים  ת  צירה  לא  ו/או  ולקבלן  טענה  כל  היה 

 מות. בדבר הכ תלונה
 

 ע"מ( פסולת אריזות קרטון )לא כולל מ -א' קפר .2
3.  

מחיר   פירוט העבודה
)לא   מקסימום

 כולל מע"מ( 

הק הצעת הקבלן  בלן  הצעת 
 ילים במ

אחד   ייעודי  אצירה  כלי  פינוי 
מסוג  קרטון  אריזות  לפסולת 

אעלות  ה  –"קרטונית"   ת כוללת 
שירותי מכרז  כלל  נשוא   הקבלן, 

הצבה זה אספקה,  לרבות   ,  
כ  ותחזוקה ייעודיים של  אצירה  לי 

אריזות   פסולת  קרטון,  לאיסוף 
למחזור  תכולתם  ושינוע  פינוי 
דיווחים  והעברת  בישראל  מוכר 

בהתאכנדר הנספח ש  להוראות  ם 
 ;האופרטיבי

)במילים:   ₪  57
ושבע    חמישין 

לפינוי    שקלים(
תכולת  של    בודד

 טונית אחת; קר

_______    ₪
של   תשלום 

לקבלן    רשותה
בודד    פינויבעבור  

תכולת   של 
 קרטונית אחת. 

 

 
אצירה  ש  העתקה/הזזה  בעבור כלי  קרטון  ל  אריזות  לפסולת  על  ייעודי  תעלה  כל  10%אשר  האצירה מסך  י 

______ ₪ סך של _ בלן  לק  העירייהבמהלך שנה קלנדרית אחת תשלם    העירייההייעודיים הקיימים בתחומה של  
 )לא כולל מע"מ(. אצירה בודד  כלי ל חדשים( עבור כ לים __________ שק_______ )__

 
 הערות:

  –ותר מ  ה לא ייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרכלי האצירה הי .1
כלי הא(  ושלוששבעים  מאה  )במילים:    173 לפינויי תכולתם של כלל  ה  צירפינויים חודשיים 

לאיסוף  הייעוד קרטו  לתפסויים  ואריזות  המונ ן  מתחומה  של  שינועה  למחזור  העיר  יציפלי 
 ל. מוכר בישרא

ל .2 יידרש  האיסוף  אריקבלן  פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  ולתחזק  להציב  ת  זוספק, 
תקופת   סיום  עם  ולאחריה.  ההסכם  תקופת  כל  לאורך  בבעלותו  ויישארו  יהיו  אשר  קרטון 

במוע  ביןההתקשרות,   שנקאם  כפי  ההתקשרותבהבע  דה,  וסכם  קב,  לכן,  טרם  אם  לן  בין 
אש האצירה  כלי  את  ייפנה  ויעביר  האיסוף  ידו  על  הוצבו  בהתאם  ר  הכול  לחצריו,  אותם 

 י שתועבר לקבלן מראש ובכתב.  כפ  העירייהלהנחיית  
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לקבלן,    יהעירימובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין הלעיל,    7.2בהמשך לאמור בסעיף   .3
ביראצ הכלי   יישארו  ה תחו ה  של  תק   עירמה  עד  למשך  של  סי   60ופה  ממועד  נוספים  ום  יום 

לקבלן, נוספת  תמורה  כל  ללא  ויעביר  ההסכם,  האצירה  כלי  את  הקבלן  יסלק  ם  לאחריהם 
ה ידי  על  שייקבע  הזמנים  ללוח  בהתאם  במהלך  עירייהלחצריו,  כי  מובהר  עוד  הימים    60. 

רה על  הנדרשים בכלי האצי  וקהירותי התחזש   ללכית לבצע את  חראתהא אעירייה  כאמור, ה
כפי שהושארו על ידי  ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין, בדיוק  מנת שכלי האצירה יסולקו על  

 ם.הקבלן בתום תקופת ההסכ 
 ההצעה הנמוכה )הזולה( ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר. .4
  חיר ג הקבלן ממחר.  להמפורט לעי  מוםעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסי .5

 הצעתו תיפסל.  –המקסימום שנקבע 
 קל הפסולת שנאספה. תה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשמובהר, כי התמורה או  .6
השירות .7 למתן  תבחר  הקרטוניות,    יםהרשות  תכולת  הקרטון,  אריזות  פסולת  לכלל  ביחס 

 בקבלן אחד בלבד.  
ה .8 את  לעצמה  שומרת  הרשות  כי  את  זכויובהר  לשנות  ברודיתת  הפינוי  הקטנה  דרך ת  או  הגדלה  ו/או    של 

הנד הפינויים  מספר  את  לשלשנות  ו/או  הקטנה  או  הגדלה  של  בדרך  האצירה  רשים  כלי  מספר  את  נות 
  60בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובתוך   העירייה שלהייעודיים בתחומה 

ה  קבלת  ממועד  כפ ימים  לק  יהודעה  י הא  לןבשתעבור  ובכתב.  מראש  קבעה  יסוף  כי  שינוי    ה העירייובהר 
האצי כלי  מספר  ו/או  הפינויים  בכמות  ו/או  הפינוי  לעיבתדירות  כמפורט  בתמורה    ל,רה,  שינוי  יחול  לא 

 המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו 
 
 

 )לא כולל מע"מ(  ן( ב ונייר לבון/מעורתעי  )נייר ת נייר  ולסהצעת מחיר לפינוי פ -פרק ב' .4
 

 יתוןעפסולת נייר  .3.1
מחיר   פירוט העבודה

)לא   מקסימום
 מ( ע"כולל מ

הקבלן    הצעת הצעת הקבלן 
 במילים 

פסולת הצבה,  בור  ע ופינוי  איסוף 
  1.5  בנפח, מכלי אצירה  נייר עיתון

בישראל,    קוב מוכר  למחזור 
של   להוראותיו   הסכם ובהתאם 

נספ   קשרות התה ותוכנית על    חיו 
 העירייה  העבודה של

)במילים:   ₪  26
  ושישה עשרים  

לפינוי    שקלים(
של   מיכל  בודד 

 . אחד אצירה

  ₪  _______
של   תשלום 

לקבלן  ה רשות 
בודד    ורבעב פינוי 
אצירה  של   מיכל 

 אחד.

 

 
 
 

  ר מספ  את  לשנות  או/ו  הטנהק   או  הגדלה  של  בדרך  הפינוי  תדירות  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשות
  של   חומהבת  הייעודיים  האצירה  כלי  מספר  את  לשנות  או/ו  הקטנה  או  הגדלה  של  בדרך  רשיםהנד  הפינויים

מראש    ימים   30זאת בהודעה של  ו,  ולצרכיה  עיניה  לראות  בהתאם  כולה  , הקטנה  ו א  הגדלה   של   בדרך רשות  ה
  מספר  וא /ו  הפינויים  תבכמו  או /ו  הפינוי  ותירבתד  שינוירשות  הבכל מקרה בו תיקבע  .  האיסוף  לקבלן ובכתב  

למחזורית  ב  שינוי  יחול  לא,  לעיל   כמפורט,  אצירהה  כלי הפינוי  כפי  האיסוף  בלןלק ם  שולהממחיר    שנקב, 
יוב  הצעתו.   בכתב  כההזו  בלןקה ו/או  למען הסר ספק  ו/או במספר הפינויים  כל שינוי בתדירות הפינוי  כי  הר 

 תב. יר מראש ובכה של תמיבת את אישור חי במספר כלי האצירה הייעודיים מ
 

מהווה  המכרז,  נשוא  העבודות  כל  ביצוע  עבור  הנ"ל  התמורה  כי  ומודגש,  נלקחו  תמורה    מובהר  וכי  סופית 
-יות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען של העבודות, על ההוצאות בין מיוחדות ובין כלל כל חישובי   בחשבון

ו עוחיהם, לרבות תשלומונספ  התקשרותה   הסכםפי תנאי המכרז  זי  כויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו,  בדים, 
וח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל  ו ר  בויות, מיסים, ביטוח לאומי,, ערהעמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, ביטוחים

 .אתלרבות תקופות הארכה וכיוצא בז התקשרותה הסכםערכם לאורך כל תקופת מין וסוג, ב 
 

 

טיפול   השירותים, נשוא מכרז זה, כדלקמן:שני  ל  צעתולהגיש את הכל מציע    ל עהר כי  **** מוב
קב אריזות  ל  רטון  פסולת  א'  עי)כמפורט  בפרק  המכרז(של   נייר  ו  ל  בפסולת  יר  )ניטיפול 

   (.' של המכרזב)כמפורט לעיל  בפרק עיתון/מעורב ונייר לבן(  
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שור שהוא קרא ולמד את כל  כהצהרה ואי כמוהם  המציע והשתתפותו במכרזשת הצעתו של הג
  ברורים לו וכי הוא בחן ו   ועיםונספחיו יד  התקשרותה  הסכםמסמכי המכרז, כל פרטי המכרז ו

הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים    ת כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות,א
א  יצוע העבודותלבהנדרשים   נתון  ו/או  ל העבודות  ושלם ומלא שחר לצורך ביצוע מוכל עלות 

 .התקשרותה  הסכםנשוא המכרז ו
 

הנהמ כל  את  קיבל  הוא  כי  מצהיר  ותוציע  הגשנים  לצורך  לו  הדרושים  ההמידע  צעתו.  ת 
ר גם  אחובכל אתר נדרש     העירייה ר בכל שטח שיפוט  במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סיי 

לש שיפוט  מחוץ  לרבהעירייהטח  טופוגרפי,  ומצב  גישה  דרכי  והו  ות  כל  וכיו"ב  בעל  א 
 העבודות מלואם ובשלמותם. הכישורים, הידע והניסיון לביצוע 

 

וצהיר  מ  המציע הסתייגות  ו/או  טענה  כל  בנוגע    או/כי  וכיו"ב  ידיעה  חוסר  ו/או  הבנה  אי 
ו ל הבהרות(  פרוטוקולי  )לרבות  המכרז  נספחיהם,    התקשרותה  הסכםמסמכי  כל  על  לרבות 

 תקבלו. ע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יידי המצי-עלנתון המופיע בהם, אשר יועלו 
 
 

 __. ____.ז./מס' תאגיד ______________, ח.צ./ח.פ./ת__שם המציע: ___________
 

 ___. ___________, ת.ז. ____________המוסמך לחתום בשם המציע: __________
 

 ____. _________________, תאריך: __________וחותמת של המציע: ____ חתימה 
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 יא נספח 
 

 רטוןק  טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  מפרט דרישות
 )"הנספח הטכני"( 

 
 : כללי .1

התפעוליות   1.1 ההוראות  לנספח  נלווה  זה  טכני  לקבלן  הנ נספח  )וספות  להלן:  האיסוף 
 "(.כרז המ)להלן: " זשל המכרה' ( המצורף כנספח האופרטיבי""הנספח 

כי בכל מקרה  מו 1.2 הוראה מהורבהר  בין  ו/או אי התאמה  זה  של סתירה  אות נספח טכני 
ברו הוראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן  לבין יתר סעיפי המכרז, יג

המפורטו המכרזת  השירותים  להוסיף  במסמכי  כדי  נספחיו  המפורט    על  על  לגרוע   או 
    בנספח טכני זה.

 : ודהפירוט העב 2
 

להגיש  על   2.1 שירותיםהצעתהקבלן  למתן  שלל  ו  ואחזקה  הצבה  אצירה   אספקה,  כלי 
ק אריזות  פסולת  לאיסוף  וייעודיים  "קרטונית",  מסוג  תכולתם לרטון  ושינוע  פינוי 

 ראל; זור מוכר בישמחמתחומה המוניציפלי של הרשות ל
על  ז יתבצעו  ן, נשוא המכרירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטולמען הסר ספק, הש  2.2

ל מתן השירותים בזרם זה  איסוף אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצוידי קבלן  
 יותר. בין שני קבלנים או 

 
 :תמונת מצב נוכחית ברשות 3

 

 
 :שותבר תמונת מצב מתוכננת   4

 
לאספקה והצבה על   ם מספר כלי אצירה מבוקשי פירוט

 נפח(   )מספר + ידי הקבלן
ספקת כלים מבוקש  מועד א

 ימים מיום קבלת הבקשה()ב
 הערות

פסולת 
אריזות  

 טון קר

  כלי אצירה ייעודיים( עשריםבמילים: ) 20
 "( בנפח)"קרטוניותלאיסוף פסולת אריזות קרטון 

 ב; קו 10של 

  יום 45

 
 לבי פריסה ש 5

 הנדרשים. חידה. פריסה מלאה של כלל כלי האצירה  פעימה אחת א 
 

 סוג "קרטונית": ם לאיסוף פסולת אריזות קרטון מכלי אצירה ייעודיי - רט טכני בסיסימפ 6
 ישות תו תקן ישראלי מתאים.כלי האצירה יעמוד בהתאם לדר 6.1.1
וכל מפגע  עי חום, קור  פגכלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מ  6.1.2

ת +  האצירה )קירולשנות את צורתו המקורית. דפנות כלי    אחר אשר עלול 
יהיו   של  גג(  מינימלי  ה  1.5בעובי  כלי  של  המינימלי  ומשקלו  אצירה  מ"מ 

 ק"ג.  250יעמוד על 

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי   פירוט
 )מספר + נפח( ת הרשו

בעלות על כלי  
 קיימים אצירה  

משקל פסולת האריזות  
נה הקודמת  שנאספה בש

(2019 ) 

 תהערו

פסולת 
אריזות  
 קרטון 

כלי  ( עשר  בעהשבמילים: ) 17
ייעודיים לאיסוף פסולת  אצירה

  "( בנפחוניות)"קרטאריזות קרטון 
   קוב; 6של 

  ; טון 85.57 קבלן 
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מ 6.1.3 יהיה  האצירה  לקירות  כלי  הגג  בין  רווח  ובעל  גשם,  כניסת  למניעת  קורה 
 סת קרטון משוטח בלבד. נת לאפשר כנימ  ס"מ וזאת על 20באורך של 

כניסת   6.1.4 למנוע  מנת  על  נעול  יהיה  שאינםהמתקן  ים  מורשים/מוסמכ  גורמים 
 מטר.  1.9קרטון של עד לכך, בגובה כניסת 

 ת קרטון". ולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזוהמתקן יש 6.1.5
ו/או   6.1.6 הרשות  )מטעם  בלבד  בטיחות  מהנדס  באישור  תבוצע  מתקן  הצבת 

 מם של הרשות והקבלן(. ו/או מי מטע  לןהקב
המכרז   6.1.7 הוראות  פי  על  נדרש  שהקבלן  להככל  ו/או  במסגרת  לספק  חליף 

אצש כלי  התחזוקה  יזמין  ירותי  לא  הקבלן  ייעודיים,  אצירה  ירה  מכלי 
ישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי  ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את א 

 מור.רט הטכני, כאמפמכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות ה
 

 מע"מ( )לא כולל  תמורה 7
 

מחיר   פירוט העבודה
 מקסימום

 עת הקבלן הצ

לפתכולת  נוי  פי אחד  ייעודי  אצירה  סולת  כלי 
"קרטונ מסוג  קרטון  כוללת    –ית"  אריזות  העלות 
נש הקבלן,  שירותי  כלל  לרבות  את  זה,  מכרז  וא 

ייעודיים   כלי אצירה  ותחזוקה של  אספקה, הצבה 
פסול קרטוןת  לאיסוף  ושינוע  אריזות  פינוי   ,

דיווחים    תכולתם והעברת  בישראל  מוכר  למחזור 
 ;אות הנספח האופרטיבילהורכנדרש בהתאם 

ילים:  במ)  ₪  57
ושבע   ה חמישים 

נוי  לפי  (שקלים
תכולת   של  בודד 

 קרטונית אחת; 

 ₪  _______
של  ת שלום 

לקבלן   הרשות 
בודד   פינוי  בעבור 
תכולת   של 

 קרטונית אחת. 

 
 הערות:

ותר טון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא ידיים לפסולת אריזות קראצירה הייעוי הכל 7.1
ח   (ושלוששבעים    מאהבמילים:  )  173  –מ   כלי  פינויים  לפינויי תכולתם של כלל  ודשיים 

אריזוהאציר פסולת  לאיסוף  הייעודיים  של ה  המוניציפלי  מתחומה  ושינועה  קרטון  ת 
 למחזור מוכר בישראל.  עירה

לאיסוף פסולת אריזות    ק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודייםפיידרש לס  וףקבלן האיס  7.2
ם ולאחריה. עם סיום תקופת  ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכ  ון אשר יהיוקרט

תקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן  אם במועדה, כפי שנקבע בהסכם הה  ההתקשרות, בין
תם לחצריו, הכול בהתאם וויעביר א  דוהאיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על י

 ב. תלן מראש ובכת המקומית כפי שתועבר לקבלהנחיית הרשו
בסעיף   7.3 המוב לעיל,    7.2בהמשך לאמור  שבין  סיום הסכם ההתקשרות  עם  כי    יה עירי הר 

בת יישארו  האצירה  כלי  הלקבלן,  של  עד    עירחומה  של  תקופה  נוספים   60למשך  יום 
תמור כל  ללא  ההסכם,  סיום  לממועד  נוספת  כלי  קה  את  הקבלן  יסלק  לאחריהם  בלן, 

כי  . עוד מובהר  עירייהם שייקבע על ידי הים ללוח הזמנירה ויעבירם לחצריו, בהתאהאצ
ה  60במהלך   כאמור,  א  עירייה הימים  התחזו תהא  שירותי  כלל  את  לבצע  קה  חראית 

ב תחזוקתהנדרשים  במצב  הקבלן  ידי  על  יסולקו  האצירה  שכלי  מנת  על  האצירה  י  כלי 
 תקופת ההסכם.יוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום ד תקין, ב

 ותר הינה ההצעה הטובה ביותר.יה )הזולה( ב ההצעה הנמוכ 7.4
מום המפורט לעיל. חרג הקבלן  ן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסי על הקבל 7.5

 הצעתו תיפסל.  –המקסימום שנקבע יר ממח
 במשקל הפסולת שנאספה.  תינה מותנימובהר, כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן א  7.6
רות הפינוי בדרך של הגדלה  ילשנות את תדות שומרת לעצמה את הזכות  יובהר כי הרש  7.7

ו לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדר/או הקטנה  ו/או  או  ך של הגדלה או הקטנה 
מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה   את  לשנות 
  ימים ממועד קבלת ההודעה   60בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובתוך    טנה, הכולאו הק

שתעבור  ק  כפי  כי  יובהר  ובכתב.  מראש  האיסוף  שינוי  לקבלן  המקומית  הרשות  בעה 
י האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול  כל  ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר  בתדירות הפינוי

מעבר   האיסוף  לקבלן  המשולמת  בתמורה  שנשינוי  בכתב קלתמורה  הזוכה  הקבלן  ב 
 הצעתו. 
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 התמורה העברת  8

 הגשת החשבונית.  םמיו 30+  שוטף  –תנאי תשלום  8.1
 ן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין. מובהר כי התשלום לקבל  8.2
יה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס ה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהלתמור 8.3

 כדין.  
שירו 8.4 כל תקופ   תיו תיקבעהתמורה לקבלן בעבור מתן  ת  על בסיס ערכה הנומינלי למשך 

האופציה,   ותקופת  שתמומש,ההסכם  ומין    ככל  סוג  מכל  תוספת  כל  לה  תתווסף  ולא 
 לעיל. 8.3יף ט בסע שהם, למעט תוספת בעבור מע"מ כמפור

לת 8.5 תנאי  כי  הוראות  מובהר,  ע"פ  הנדרשים  הדיווחים  כל  מסירת  הינו  התמורה  שלום 
 שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.  תבות תעודולר ,הנספח האופרטיבי

 בוע בנספח האופרטיבי של המכרז.   קלא לגרוע מהזה בא להוסיף ו 8 סעיףר בהאמו 8.6
 

 דרישות בסיסיות  –וח ביט 9
ו על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש( א עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותהקבלן מצהיר כי הי 9.1

גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי    גין פגיעה שייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים ב
  , במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח רתו, בין היתתוך כדי ועקב עבודעובדיו  למי מ 

 ן.   חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי די 
את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל  כל צד  מתחייב בזה לשפות    9.2

וסוג או תביעה או   דין חלוט המתייחס לכדרישה, בסמין  בו חויב בפסק  רם  נזק שנגום 
מטעמו, ובלבד שכל   שלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מירמחדל ו/או    בגין מעשה ו/או

הת האחר  לצד  ניתן  ונ צד   , נגדו  התביעה  הגשת  בדבר  להתגונן  ראה  האפשרות  לו  יתנה 
להקטי  ו/או  הסדרה  הדרוש  את  להסדיר  ו/או  הטענות  הנזק מפני  את  )בהתאם   ן 

 לנסיבות(. 
יסוי חבותו עפ"י דין בגין  כ טוח צד ג' למתחייב להחזיק בביהקבלן    לצורך התקשרות זו, 9.3

₪ למקרה ולתקופת    2,000,000ות  או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחנזק לגוף ו/
גופני ב נזק  בגין  עובדיו  כלפי  דין  עפ"י  חבותו  לכיסוי  מעבידים  חבות  ביטוח  או    יטוח, 

  ₪ לתובע   5,000,000ת של לפחות  ל אחריואשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבו  מחלה  
ו  20,000,000  -ולפחות ביטוח  לתקופת  בבעלותו  ₪   אשר  רכב  לכלי  חובה  ביטוח 
מובהוהמשמ השירותים.  ביצוע  לצורך  אישור שים  להציג  הקבלן  על  שיידרש,  ככל  כי  ר 

ית )למעט ביטוחי רכב( וכל זאת מ רשות המקוביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת ה
 קבלת הדרישה. יום מ  14תוך 
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 ( 1 ' ה)  נספח
 

 וןשל פסולת אריזות קרט  נוספות לקבלן האיסוףתפעוליות   הוראות
 )"הנספח האופרטיבי"( 

 כללי   .1

אריזות נ .1.1 פסולת  של  איסוף  קבלן  לבחירת  מהמכרז  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  ספח 
 "(.  המכרזהלן )להלן: "לכהגדרתה   קרטון

ה .1.2 שלא  במונחים  יפורשו  זה  בנספח  להגדרתםוגדרו  הטיפול  בחוק    התאם  להסדרת 
התשע"א  "  2011-באריזות,  האריזות)להלן:  לא    "(, חוק  הם  בחוק ואם  הוגדרו 

 חום נשוא הסכם זה.  האריזות, כמקובל בת

ו/א .1.3 יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה  בין    הו אי התאמעל אף האמור בכל 
נספ מהוראות  יתהוראה  לבין  זה  הורח  יגברו  המכרז  מסמכי  זה.ר  נספח  למען    אות 

של  מקרה  בכל  כי  יובהר  ספק,  לבין    הסר  במכרז,  המנויות  ההגדרות  בין  סתירה 
יגברו ההגדרות המנויות להלן    -פין בחוק האריזות  ההגדרות המנויות דלהלן או לחילו 

 ו/או בחוק האריזות.   

ח נספח זה יתווספו, ולא המקומית מכו  הזכויות העומדות לרשות  לבזאת כי כמוסכם   .1.4
ראות כל דין ו/או להוראות ות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוייגרעו, מהזכו 

 קומית כאמור הינן במצטבר.   ז, וכי כל זכויותיה של הרשות המיתר מסמכי המכר

ה מסוים או ר פח זה במקשתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נס .1.5
 חר. א שווה למקרה   דים ולא ילמדו מהם גזירה, לא יהוו תק בסדרת מקרים

ים, על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקר   לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו .1.6
 זכויות.  לא יראו בכך ויתור על אותן  

 הגדרות  .2

 :  ןעות כדלקמעל אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמ

תמיר" .2.1 עם  בי  –"  ההסכם  שנחתם  המקומ הסכם  הרשות  לבין  תמיר  בהתאם ן  ית 
 אות חוק האריזות.  רלהו

הייעודיי" .2.2 המכר  –"  םהזרמים  נשוא  אריזות  פסולת  זרמי  או  או  זרם  )אחד  בלבד  ז 
 נכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים. ר מסמכי המכרז(, היותר כמפורט בית

 .נשרעיריית    –" רייהיע ה" או "תהרשות המקומי" .2.3

לרבות הסכם התקשרות   הצרופים לו,  המכרז וכל הנספחים  –"  רז יתר מסמכי המכ" .2.4
 נספח זה )על נספחיו(.  וכיוצ"ב, ולמעט 

מחזור" .2.5 על  את  -"  מפעל  ומורשה  דין  כל  עפ"י  מאושר  הסביבה ר  להגנת  המשרד  ידי 
 תר למיחזור.  אבר לאותו  לקליטה ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמוע

 פי כל דין.  -ר במפעל מחזור המורשה עלמחזו –" מיחזור מוכר" .2.6
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ייעודיים" .2.7 אצירה  אצירה    –"  מכלי  הכלי  של  לאצירה  המתאימים  זרמים שונים 
 פח זה.  בהתאם להוראות נס ( ים )קרטוניותייעודי ה

 ותים. נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השיר  –" מנהל העבודה" .2.8

 ח זה, על נספחיו.יתר מסמכי המכרז וכן נספ -"כי המכרז ממס" .2.9

האינ  מערכת" .2.10 אינטרנ  –"  רנטיתטהדיווח  מבוססת  דיווח  ידי מערכת  על  שפותחה  ט 
בבעלו ומצויה  ואתמיר  התה,  לרשויות  תמיר  העניקה  לגביה  ולקבלן  שר  מקומיות 

ה במסגרת  הנדרשים  הדיווחים  ביצוע  לצורך  לשימוש,  הרשאה   תחייבויות האיסוף 
 הרשות המקומית בהסכם עם תמיר. 

קרטוןפסול" .2.11 אריזות  קאריז   –"  ת  העשויות  למטרה רות  בהן  השימוש  לאחר  טון 
 עדו בראשונה.שלשמה יו 

מזרמים" .2.12 אריזות  הבא  –"  ייםייעוד  פסולת  הפסולת  מזרמי  אחד  פסולת כל  ים: 
 אריזות קרטון.  

רשות המקומית, הל ובתחום  זוכה במכרז המפנה בפוע   -"  הקבלן " או "קבלן האיסוף" .2.13
 הקרטון.  במכרז(, את פסולת אריזותכולו או חלקו )כאמור 

 ם בישראל בע"מ )חל"צ(.   תאגיד מיחזור יצרני -ת.מ.י.ר  –" ירמת" .2.14

 ות של הקבלן התחייבויות כללי .3

בויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את מבלי לגרוע מהתחיי .3.1
 "(:השירותיםהייעודיים )להלן: " חס לזרמיםהשירותים כדלקמן בי 

ייעו  תאספק .3.1.1 אצירה  מכלי  לפסולת  והצבת  קרטוןאדיים  מספר    -  ריזות 
היי האצירה  קרט מכלי  אריזות  לפסולת  הזמניעודיים  ולוחות  ם  ון 

היו בהתאם לתכנית פריסה עליה תורה  לרכישתם והצבתם, ככל שנדרש, י
"(  הפריסה  תתכנילן: " )לה   מפעם לפעם, בהתאם לצורך  הרשות המקומית

הרלוו  הטכני  למפרט  כמפורטויתאמו  הייעודי  לזרם  מסמכי    נטי  ביתר 
 מכרז )ככל שמפורט(.  ה

 כמפורט להלן .   ירה הייעודייםתחזוקת כלי האצ  .3.1.2

תכול .3.1.3 הפינוי  כלי  האצירה  כלי  הייעודת  המפורטת    ייםאצירה  בתדירות 
 . בנספח הטכני

האצ .3.1.4 כלי  תכולת  הייעודיים  העברת  בכפלמחזור  ירה  ובהתאם  ומוכר,  ף 
 למסמך זה.  4.3למפורט בסעיף 

בות קבלני משנה חה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרהקבלן מתחייב כי לא ימ .3.2
בהסכ אלא  תמיר  מטעמו,  בהעסקת   עירייהוהמת  אין  כי  מובהר  עוד  ובכתב.  מראש 

ה של  מטעמו  משנה  כדי  קבלן  מח לקבלן  ההסכםגרוע  פי  על  הקבלן  של  בין   ובותיו 
 ת. הקבלן לרשות המקומי

די והמוחלט, וללא מתן נימוק אית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלע שר  עירייהה .3.3
ך מתן הודעה מוקדמת בכתב זה תו  הסכםסיק את ההתקשרות ע"פ  להחלטתה, להפ

רות, נשוא שההתקחילת  חודשים מת  12יום מראש, בלבד שעברו לכל הפחות    60של  
חרות, בגין סיום אכספיות ו/או  ה כל טענות ו/או תביעות  זה, ולקבלן לא תהיינ   הסכם

תים שסופקו על עט זכותו של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותקופת ההתקשרות, למ
 . עד סיום תקופת ההתקשרותידו בפועל עד למו
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 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

את תכולת כלי  : הקבלן מתחייב לפנות  ירה הייעודייםצהא  ת מכליתדירות פינוי תכול .4.1
 בנספח הטכני.   פסולת אריזות קרטון בתדירות המפורטת  ףעודיים לאיסוהאצירה היי 

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

של   .4.2.1 שינוע  וכל  פריקה  טעינה,  להובלה,  המשמשים  הרכב  לכלי  הנוגע  בכל 
אריז  קרט פסולת  ") ון  ות  האיסוףלהלן:  מצהיר  רכבי  הקבלן  ומתחייב  "(, 

אי ברכבי  מרוקנים  להשתמש  פסולת  ו סוף  של  משאריות  כראוי  נקיים 
יין, פסולת גזם או כל  ת, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בנאורגני

אחר המכרז  פסולת  להוראות  בהתאם  קרטון  אריזות  פסולת  שאינה  ת 
הקבלן   הפינוי.  סבב  בובמסגרת  מכלי    סבביפנה  תכולת  את  רק  פינוי 

וגי פסולת אריזות  ס ן ולא יערבב  ודים לפסולת אריזות קרטוהאצירה הייע
 רים או כל סוגי פסולת אחרת.   מזרמים ייעודיים אח

 ור, ניטור ובקרה מערכת אית .4.3

 מערכת איתור  .4.3.1

לן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות  קב .4.3.1.1
ל  הניתנות  רציף  דרךמיקומים  )כדוגמת    צפייה  האינטרנט 

איתורא  או  הסקיילוק  רכבי  כל  על  ש"ע(,  או  איסוף  ן 
הקבלן    םהמשמשי זה.  הסכם  נשוא  השירותים  ידאג  למתן 

לתמ  ו/או  המקומית  לרשות  הרשאה  למי  למתן  ו/או  יר 
באמ להתחבר  האיתור  צעמטעמן  למערכות  האינטרנט  ות 

הנחיית  פי  על  לצורך,  בהתאם  מחשב,  נקודת  מכל    הללו 
המ ה קהרשות  על  מטעמן.  מי  ו/או  תמיר  ו/או  קבלן  ומית 

ליכ  בנוסף  כי  בזלוודא  ניטור  האיתור  מ ולת  מערכת  אמת  ן 
 לשמור נתוני עבר.  תהיה בעלת יכולת 

ת  נותקינות מערכות האיתור ועל זמיהקבלן יהיה אחראי על   .4.3.1.2
מידית   לדווח  מתחייב  הקבלן  המערכות.  בנתוני  הצפייה 

למי   ו/או  המקומית  על  לרשות  במערכות  כמטעמה  תקלה  ל 
  תיקונה בתוך  הצפייה בנתוניהן, ולוודא האיתור ו/או ביכולת  

 שעות.   72פרק זמן שלא יעלה על 

 ניטור ובקרה  מערכת .4.3.2
 

ו/או מי מטעמם, תותקן    עירייה בכפוף להוראת תמיר ו/או ה .4.3.2.1
פסולת    על של  הפינוי  משאיות  ועל  הייעודיים  האצירה  כלי 

ובקר ניטור  מערכת  ר האריזות  עלות  המערכת, כה.  ישת 
שות  תחזוקתה תבוצע על ידי הר לרבות התקנתה, השמשתה ו

האיסו /ו המקומית   וקבלן  מטעמן,  מי  ו/או  תמיר  לא  או  ף 
זה לעניין  כספית  הוצאה  לכל  ר,  יידרש  מכשירי  למעט  כישת 

. עוד יובהר  להלן 4.3.2.2פונים, כמפורט בסעיף סלולר או מסו
, והפעלתה, תקנת המערככי על קבלן האיסוף לאפשר את הת

המ הרשות  עם  פעולה  מיוישתף  ו/או  תמיר  ו/או    קומית 
ככל   שש מטעמן,  אפקטיבי  תפעול  לאפשר  מנת  על  ל  יידרש, 

הרשו של  להוראותיה  בהתאם  הכול  המקו המערכת,  מית  ת 
מט  מי  ו/או  תמיר  יועברו  ו/או  שאלה  כפי  מעת    לקבלןעמן, 

בלן יספק  ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. הק  ,לעת
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האצימ כלי  של  למיקומם  באשר  מדויק  כלי  ידע  )מיפוי  רה 
ו משאהאצירה(  כי  לצורך ייוודא  זמינות  יועמדו  הפינוי  ות 

  נוספת  המערכת הכול מבלי שתהיה לו דרישה כספית  התקנת
 ו, נשוא ההסכם.  והכול במסגרת מתן שירותי 

לעיל, קבלן האיסוף יצייד את   4.3.2.1בהמשך לאמור בסעיף   .4.3.2.2
)  ימכשיר יו בדעוב או    (Smart-Phonesטלפון סלולרי חכמים 

( Portable Smart Data Terminalם )מכשירי מסופון חכמיב
לפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד  "(,  םהמכשירי)להלן: "

ם לסרוק ולקרוא ברקוד,  ל צוות פינוי, אשר ביכולתעבור כ ב
מיקום   זיהוי  ולאפשר  סלולרית  אינטרנט  לרשת  להתחבר 

רכיב  באמצ קבלן  GPSעות  על  כי   מובנה.  לוודא  האיסוף 
במ טעונים  יהיו  וזמיניםהמכשירים  מידית    לואם  לפעילות 

בי  במהלך  נתון  רגע  קבלן  בכל  כן,  כמו  השירותים.  צוע 
ו/או  שר לרשות המקומית ו/או לתיב לאפהאיסוף מתחי מיר 

המכשירים,  כל  על  ייעודית  אפליקציה  התקנת  מטעמן  למי 
הקבלן   יספק  רכבאשר  שירותיו    ילנהגי  ממתן  כחלק  הפינוי 

מע מסוג  )בעלי  הפעלה  , (אנדרואידסוג  מ  או  IOSרכת 
כ ויוודא  זה,  סעיף  של  ברישא  יכוסו  כמפורט  המכשירים  י 

כל רציפה בכל עונות השנה וב  עבודה  במגן ייעודי אשר יאפשר
תנאי מזג אוויר, הכול ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה  

 א הסכם זה.  וירותים נשזכאי הקבלן עבור הש
נדרשת ת הנהגים לבצע כל פעולה  א   הקבלן מתחייב להנחות .4.3.2.3

למעט, פעולה הטכני של המערכת לרבות, אך מבלתלצורך   י 
ילום קרטוניות,  נים, צהתחברות מרחוק למערכת המידע/נתו 

ולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל שקילת הפס
איסוף/פינ נקודת  ובכל  פינוי  פסולת,סבב  בהתאם   וי  הכול 

המ הרשות  ולהנחיות  מי לצורך  ו/או  תמיר  ו/או    קומית 
והכל   זכאי  ל מטעמן  לה  לתמורה  מעבר  נוספת  תמורה  לא 

 הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה. 
 :ון תקלותר ותיקאיתו .4.3.2.4

4.3.2.4.1. ( חומרה  קבלן    –   (Hardwareתקלות  על 
תקלה   כל  על  במידית  לתמיר  לדווח  האיסוף 

לצוות הפינוי.    ופקו על ידבמכשירים אשר יסו 
ו/ בעיה  כל  כי  שנובעת  יובהר  תקלה  או 

( לאHardwareמחומרה  מכשיר    (  של  תקינה 
ידי   על  תטופל  חשבונו  מסוים,  על  הקבלן 

תוך   המלאה,  מרגע    24ובאחריותו  שעות 
התקלה. ב  גילוי/איתור  נדרשת  במקרה  ו 

החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר  
את תמיר    ןשיר ויעדכיחליף הקבלן את המכ  –

שעות    24תוך  בדבר ההחלפה האמורה והכל ב
גילוי  בנוס   ממועד  האיסוף  ףהתקלה.  קבלן   ,

המקומי  הרשות  את  תוך  יעדכן  ותמיר    24ת 
תו אשר  מכשיר  כל  על  והוחזר  שעות  קן 

 לשימוש סדיר.  
)תקלות   .4.3.2.4.2 ו/או    –  ( Softwareתוכנה  בעיה  כל 

במערכת,   )באגים  מתוכנה  שנובעת  תקלה 
ב וכ'(  בעיות  על    –שרת  תמיר,  ידי  על  תטופל 

ובאח המלאחשבונה  לא  הריותה  והקבלן   ,
הו לכל  בעניין  ציידרש  אחרת  או  כספית  אה 

 זה.
ה .4.3.2.5 ירהמידע  הניטור  מערכת  ידי  על  יתקבל  אשר  וכז  גולמי 

מובהר   תמיר.  ידי  על  הרשות ויעובד  ותמיר    כי  המקומית 
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 שומרות לעצמן את הזכות לבצע על פי שיקול דעתן, בהתאם
בקשר  הלתוצאות   נדרש  עדכון  כל  שיתקבלו,  ביחס  וניטור 

פסולת איסוף  הקי   למערך  הרשות  יהאריזות  של  בתחומה  ם 
עד לרבות  הייעודיים  המקומית,  אצירה  כלי  מספר  כון 

ב ועדכון  הפרוסים  המקומית  הרשות  של  תדירות  תחומה 
פינוי של הפסולת. מובהר לקבלן כי התמורה אשר תשולם  ה

שיר  מתן  בעבור  עשוילו  לשינויים    הותיו  בהתאם  להתעדכן 
 אלו. 

א, לרבות  ימכל סיבה שה של השבתת מערכת הניטור, במקרה .4.3.2.6
הרשו חומרה,  או  תוכנה  שומרות  בעיות  ותמיר  המקומית  ת 

סוג    לבצע עם הקבלן כל התחשבנות, מכללעצמן את הזכות  
ניטור  ומי תקופת  על  בהתבסס  החלטה,  כל  ולקבל  שהיא,  ן 

כפ מקבילה  או  שבוצעה  אחרונה  הרשות  בי  של  תחומה 
 . המקומית, ככל שבוצעה

 :לימוד והדרכה .4.3.2.7
המקומ   באחריות  .4.3.2.7.1 וי הרשות  לקיים  תמיר  ת 

ועובדיו ב אשר לאופן השימוש  הדרכה לקבלן 
והבקרה, הניטור  חשבונה    במערכת  על  הכול 

כ וללא  תמיר  מצד  של  כספית  הוצאה  ל 
תמיר   מטעם  נציג  ינכחו  בהדרכה  הקבלן. 

המק הרשות  מטעם  מיק ונציג  ם  וומית. 
המקומי הרשות  ידי  על  ייקבע  ת  ההדרכה 

לקבלן   ויועבר  מר  7ותמיר  עבודה  ש  אימי 
ההדלפחות   לביצוע  שנקבע  המועד  רכה.  לפני 

מטעמו  העבודה  מנהל  כי  מתחייב    הקבלן 
 ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור.  

תמיר,   .4.3.2.8 של  הבלעדית  להחלטתה  בכפוף  ובעתיד,  ייתכן 
הנ מערכת  של  התממשקות  והבקתתאפשר  עם ריטור  ה 

הניטו שנתוני  כך  הדיווח,  באופן  מערכת  יעברו  והבקרה  ר 
למערכתאו והרשות  הדיווח.    טומטי  תמיר  כאמור,  במקרה 

הנהמ לשינויים  באשר  הקבלן  את  יעדכנו  דרשים קומית 
, כמפורט בסעיף הוראות הדיווח  באופן ודרך הגשת הדיווחים 

הנדרש ההתאמות  כל  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  ות  להלן, 
  מידה בשינויים אלו.  עלצורך 

מתחייב, .4.3.2.9 ידי    הקבלן  על  לכך  שיידרש  מי    ו/או  עירייההככל 
ירה על סודיות בכל , לחתום על כתב התחייבות לשמ מטעמה

במערכת   לשימוש  מידע שיתקבל  הנוגע  וכל  והבקרה  הניטור 
בתוך   והכל  בה,  מהשימוש  ממועד    7כתוצאה  ימים  )שבעה( 

 קבלת הדרישה כאמור. 
לכל    יובהר .4.3.2.10 פינוי תקין, שבגינו תשולם תמוסמעל  כי  רה,  פק 

עומד אשר  פינוי  מהד  הינו  אחת  המצרבכל  טברות  ישות 
( להלן:  קליט1כמפורט  נתון:  (  ערכי" ת  חד  כלי    "זיהוי  של 

)האצירה   ברקוד(;  נתון: 2)סריקת  קליטת  "מיקום   ( 
ה    גאוגרפי" נתוני  על  בהסתמך  האצירה  כלי   GPS  -של 

( קליטת  3המובנה;  האצירה"ל"צינתון:  (  כלי  קרי: ום   ,
האצ כלי  מצבים  צילום  בשני  ותכולתו  הפינו  –ירה    י לפני 

ה בולאחר  לאמוד  שיאפשר  באופן  את  פינוי,  ברורה  צורה 
הקרטו אריזות  פסולת  )תכולת  האצירה;  בכלי  קליטת 4ן   )

השעה המדויקת שבה בוצעה עבודת    –  "שעת הצילום"  נתון:
האצירה,   כלי  תכולת  של  בסהפינוי  סעיף    3ק  "כמפורט  של 

נפח    –  "נפח פסולת אריזות הקרטון"( קליטת נתון:  5זה;  )
ינוי ולאחריו,   הקרטון בכלי האצירה, לפני הפ אריזות    תפסול

כחלק  100%  –ו    75%,  50%,  25%,  0%) הנהג  שידווח  כפי   )
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מהאמור  מדר לגרוע  מבלי  האפליקציה.  של  הדיווח  ישות 
ישול בהמשך  כי  ייתכן  זה,  דרישותבסעיף  ביחס    בו  נוספות 

קבלן   ועל  הניטור  מיידלחובת  באופן  במלואן  מרגע  למלאן  י 
ו/או תמיר    יהעיריפי שתועבר אליו על ידי הדרישה, כ הקבלת  

 ו/או מי מטעמם.
 

בכפוף להוראות   -  סולת אריזות קרטוןתכולת כלי האצירה הייעודיים לפ  יעד העברת .4.4
 עודים לפסולת את תכולת כלי האצירה היילהלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות    5סעיף  

בכל סבב ידו  על  בישראל   אריזות קרטון, שנאספה  מוכר  באופן    פינוי, למחזור  וזאת 
 . פינוי  יוםכל  מידי וללא כל שהות עם סיומו של 

 . בבוקר  06:00הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה   .4.5
מניעת    תוך הקפדה עליעשה במהירות וביעילות,  פינוי תכולת כלי האצירה הייעודיים  
נקי  ם  צירה הייעודייייב להשאיר את אזור כלי הארעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתח

של   ברדיוס  מ  1ומסודר  הפסמטר  פינוי  המדרכות מקום  את  ללכלך  שלא  וכן  ולת, 
. יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן  רמחזור מוכוהכבישים במהלך הובלת הפסולת ל

פסולת הא ולשנע את  כל בריזות שתמצא  לאסוף  בלבד.  הייעודיים  האצירה  כלי  תוך 
על    לא תוכנס לכלי האצירה ולא תפונהסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים  פ

ה קבלן  להותיר  ידי  מנת  על  הקבלן  ידי  על  תסולק  אלא  האצירה איסוף,  כלי  את 
 .יםי סביבתם נקו

 . לאחר ריקונו ייב לנעול את כלי האצירההקבלן מתח  נעילת פח לאחר ריקון: .4.6

 ביצוע שקילה  .4.7

עבודה, בטרם תח .4.7.1 יום  חזרה מדי  של  במקרה  לרבות  ביצוע העבודות,    ילת 
ור המוכר, מחויב קבלן  ולה במפעל המחזלסבב פינוי נוסף לאחר פריקת תכ

ו תורה הרשות  יבמיקום עלהאיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס"  
אית  שלוודא כי המ  מעת לעת. באחריות הקבלן  המקומית ו/או מי מטעמה 

 שקילת "אפס" כאמור. תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע 

העבודה .4.7.2 יום  כל  המשאי  בתום  תכולת  של  פריקה  כל  במפעל  ולפני  ות 
שקילה   משאית  כל  עבור  לבצע  האיסוף  קבלן  מחויב  המוכר,  המחזור 

האיסוף מעת  הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן   עליו תורה במיקום  
הא אף  על  במלעת  לעיל,  מי  קמור  ו/או  המקומית  הרשות  חריגים,  רים 

דעמ שיקול  פי  על  לטעמה,  רשאים  הבלעדי,  מביצוע  תם  הקבלן  את  פטור 
 פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר כאמור.   שקילה טרם

באמור .4.7.3 אין  כי  מובהר,  ספק  הסר  בכד   למען  הקבלן    ילעיל  מחובת  לגרוע 
 פריקתה.   י ר המוכר, לפנכולת המשאית במפעל המחזולבצע שקילה של ת

העבודה   .4.7.4 למנהל  יעביר  שובריהקבלן  כל  את  יום  של    מידי  השקילה 
של השק   –  המשאיות והן  האפס  של שקילת  כמפורט  הן  התכולה  עם  ילה 

מר חודשי  דו"ח  העבודה  למנהל  הקבלן  יעביר  כן,  כמו  כל לעיל.  של    וכז 
 השקילות לאותו חודש. 

האי .4.7.5 שקבלן  לעת  ככל   מעת  לבצע  יידרש  נוספוסוף  לשקילה    ת שקילות 
  4.7.1-4.7.3פים  המחזור, כמפורט בסעי  הנדרשת בכניסה וביציאה ממפעל

באתר  לע תבוצע  הנוספת  השקילה  בתחומה  יל,   ימצא  אשר  שקילה 
ה  כאו בדר  ירע או בסמוך לתחומה המוניציפלי של ה  עירהמוניציפלי של ה 

ה אל  האיסוף  משאית  )"חז   )"הלוך"(  עירשל  המחזור  מפעל  אל  ור"(,  או 
   .ות מכל סוג ומין שהםלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספב הכול מ
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פ .4.8 איכות  על  האריזות:  שמירה  לא  סולת  מתחייב  כלי הקבלן  תכולת  את  לערבב 
 וזאת  ,שהוא סוג אחרת מכל האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון עם פסולת

 הסכם. לאורך כל תקופת ה

   אצירה הייעודיים:מכלי ה .4.9

לשלט  הקבלן .4.9.1 ארי  מתחייב  לפסולת  הייעודיים  האצירה  מכלי  זות  את 
 אליו על ידי הרשות המקומית.  קרטון בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר 

סעיף  ככ .4.9.2 לעיל  )ראה  רלוונטי  שהדבר  לרכוש  (3.1.1ל  מתחייב  הקבלן   ,
מכל את  לפסוולהציב  הייעודיים  האצירה  קרי  אריזות  במקומות  טלת  ון 

 בתכנית הפריסה.  ובלוחות הזמנים המפורטים  

 עודיים: תחזוקת מכלי האצירה היי .4.10

על  .4.10.1 לדאוג  מתחייב  הפיסי    הקבלן  ולמצבן  שוטפת  לתחזוקה  חשבונו 
כלי האצירה   של  לפס והוויזואלי  אריזוהייעודיים  על    ת ולת  ולתקן  קרטון 

שייג נזק  כל  שיחשבונו  מבלאי  כתוצאה  להן,  מרם  ולמעט  של  קמוש,  רים 
לכלי הפיך  בלתי  נזק  או  הייעודיים  גניבה  אף  האצירה  ועל  זאת,  עם   .

לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך,  לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי    האמור
ל נזק או יחליף  כזה ייתקן  טעמו, ובמצב כאשר נגרם על ידו או על ידי מי מ

מהרשות    הע קבלת הדרישכאמור תוך זמן סביר מרג  כל כלי אצירה ייעודי
מר אליו  שתועבר  כפי  המקומית  המקומית,  הרשות  החלטת  ובכתב.  אש 

לגו האיס באשר  ולקבלן  סופית  תהיה  הנזק  או  רם  דרישה  כל  תהא  לא  וף 
 תביעה לעניין זה. 

יצוי כלשהו במקרה של  פ יה זכאי לי הקבלן לא יה למען הסר ספק מובהר, כ .4.10.2
ו כן, ידוע לקבלן  מה הייעודי. כ אמור שייגרמו לכלי האציר גניבה או נזק כ 

המקומ הרשות  אין  יכי  אצירה  כלי  להציב  מחויבות  תמיר  ו/או  יעודי  ית 
 או נזק שייגרם לכלי האצירה.חלופי בכל מקרה של גניבה  

 עובדים .4.11

העבודה   .4.11.1 את  יבצע  ומהקבלן  עבודה  צוותי  קבוע"י  הקבלן  עשאיות  על  ים. 
הפרטים   כלל  את  ללהעביר  זה,  לעניין  הנהרלוונטיים  שמות  ג  ה רבות 

שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות  והפועלים, מספר רישוי המשאית/יות,  
צוו אעימו.  יוחלפו  לא  והמשאיות  העבודה  בלבד,  תי  חריגים  במקרים  לא 
 כדלקמן: 

 תקלה במשאית.  .4.11.1.1

 ט(. ת לבחינת רישוי )טסהכנת המשאיו .4.11.1.2

 הג או עובד. נ מחלת  .4.11.1.3

מילואי .4.11.1.4 או  לחופשה  ו/איציאה  עובד  ו/או  הנהג  של  מנהל  ם  ו 
 .  ההעבוד

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

ו/או    לעיל תבוצע העבודה  4.11.1בסעיף  במקרים האמורים   .4.11.2 ע"י משאיות 
לרשות ה  יודיעו  מקומית  צוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה 

 מור.  ו מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאאו/
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 דיווחים .4.12

 מן: טון, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקרלת אריזות הקביחס לפסו .4.12.1

ידווח,   .4.12.1.1 האיסוף  מקבלן  יאוחר  כל י  15-לא  של  מסיומו  מים 
( קלנדרי  אריזות  חודש  פסולת  על  המדווח"(,  "החודש 

המוני מתחומה  ידו  על  ופונתה  שנאספה  של הקרטון  ציפלי 
המדווח,  ה החודש  במהלך  המקומית,  הועברה רשות  ואשר 

מחזור בישראל  למפעל  הדיווח    ,מוכר  מערכת  ידי  על  וזאת 
הדיווחהאינטרנטי במערכת  השימוש  יהי  ת.  ה  האינטרנטית 

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

הדיו יבוצע  לפיהם.  שתמיר  בוח  כפי  תמיר,  להוראות  התאם 
ויכלול תעביר שיידרש על    את כל המידע  ן לרשות המקומית, 

רוף  ה, ככל שיידרש, לרבות ציידי תמיר מאת הרשות המזמינ
ת  ממפעאסמכתאות,  משלוח  ותעודות  שקילה  ל  עודות 

  "(.הוראות תמירהמחזור אליו הועברה הפסולת  )להלן: "

ש  .4.12.1.2 לאישורה  יבככל שבכפוף  תמיר  פעולה  צ ל  ע קבלן האיסוף 
בסע כאמור  הא   5.2יף  אחרת  קבלן  יעביר  לרשות  להלן  יסוף 

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

  –ו  4.12.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף   .4.12.1.3
ל 4.12.1.2 ), על הקבלן  יש ברשותו מחשב אישי  כי  (  PCוודא 

)עשרה(    10שה של  יבור לרשת האינטרנט במהירות גליבעל ח
מסוג   ודפדפן  הפחות,  לכל  ומעלה(    9)גרסה    Explorerמגה, 

 .Officeותוכנות  Chromeמסוג  ו/או

ו/או תמיר  יהרשות המקומ  חייב לאפשר למפקחים מטעםהקבלן מת  פיקוח: .4.13 ו/או  ת 
הרשות המקומית ו/או  קח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה  לפעול ולפמי מטעמן  

 .י מטעמן מעת לעתו/או מ תמיר 

ל תביעה כישי כנגד  הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד של  ביטוח: .4.14
כתוצאה שייגרם  ו/אמאיסוף    לנזק  הקרטון  אריזות  אחר  פסולת  שימוש  כלי  בו 

ל ימציא  הקבלן  הייעודיים.  וכן האצירה  הביטוח  פוליסת  את  דרישתה,  עם  תמיר, 
 וח. העתקי הקבלות על תשלום דמי הביט

 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים   .5

הייעודי  .5.1 האצירה  מכלי  בתכולת  לפסולתהבעלות  תמיר   ים  של  היא  קרטון  אריזות 
כולת מכלי האצירה הייעודיים תמכרז זה, כי  זאת תמיר הסכימה, לצורך  לבד. עם  ב

בתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם ריזות קרטון ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ו לפסולת א
 ר בהוראות נספח זה.  לאמו

האצי .5.2 ממכלי  אחד  כל  בתכולת  יבצע  לא  כי  בזאת  מתחייב  הייעודהקבלן  ים י רה 
את   קרטון  אריזות  י לפסולת  או  )להל אחת  הבאות  מהפעולות  "פעולות ותר  ן: 

 מראש ובכתב:ורות"(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר סא

 בישראל; מכירה שלא לשם מיחזור מוכר  .5.2.1

 ייצוא לחו"ל;  .5.2.2

 השבה; .5.2.3
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 ור שאינו מחזור מוכר בישראל;מחז .5.2.4

 כל טיפול או פעולה אחרת.  .5.2.5

 ת התמורהרנגנון העבפורמט ההצעה הכספית ומ .6

ורט בנספח פכדלקמן, וכמ   מכרז כך שתכלול התייחסותהקבלן יגיש הצעתו במסגרת ה .6.1
 הטכני של המכרז.  

תשלום  "קרטוניות"(  ה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון )כלי אציר  .6.1.1
עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי    -  קבלןל  עירייהשל ה

העלות כוללת את    –ן מסוג "קרטונית"  וריזות קרטאחד לאיסוף פסולת א
על שיסופקו  השירותים  הא   כלל  קבלן  כלי  יידי  של  אספקה  לרבות  סוף, 

פינוי תכולתם  תם, תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת, איסוף ו האצירה, הצב
מו למחזור  ב ושינועה  "  ישראל  כר  לקרטון)להלן:  הסר  התמורה  למען   .)"

קרטון יפונו בתדירות קבועה    תולת אריזוספק מובהר, כי כלי האצירה לפס
שפו מוכפי  עוד  הטכני.  בנספח  כי  רטה  שתשולם  רהתמובהר,  הכוללת  ה 

ן ואינה  ספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבללקבלן תחושב על פי מ
 הקרטון שיפונו ממכלי האצירה.  זות אריפסולת מותנית במשקל  

 החשבונית:   .6.2

לת כלי האצירה הייעודיים  ו הקרטון תכהחשבוניות ביחס לפסולת אריזות   .6.2.1
י על  הרלוונטיתונפק  האיסוף  קבלן  הרשות  די  שם  ויחולו    על  המקומית, 

 ההוראות הבאות:  

השקבל .6.2.1.1 את  מלא  באופן  בחשבונית  יפרט  האיסוף  ירותים  ן 
והרשות  מחייב,  הוא  הפירוט,  המק  בגינם  את  תבדוק  ומית 

ות  ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרש
 לתמיר.  תהמקומי

נוספות   .6.2.1.2 הוראות  להלן  הכנת  בנוסף,  באופן  הקשורות 
ידי  החשב על  " הונית  )להלן:  הנוספותקבלן  "(: ההוראות 

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

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

 לקבלן מול הרשות.   שים נוספים שיולא תכלול חיוב 

ת כי  לקבלן  הינו מובהר  לתשלום  החשבונית  לאישור  נאי 
 . קבלןההוראות הנוספות במלואן על ידי קיום ה

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן   .6.2.1.3
הנוספו כשל ההוראות  ותמצא  יש לאשר את החשבונית,    ית 

תעבירו מטע  הרשות  חשבון  בצירוף  הרשות  לתמיר  ם 
והאסממ המקו הדיווחים  כל  עם  תמיר  לאישור  כתאות  ית 

 ות המקומית. הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרש

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

החשבונית שתונפק  כי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את  ו
 הקבלן.  על ידי 
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 ציות על הפרות הקבלן קסנ .7

על   .7.1 כי  בזאת  יחומוסכם  האיסוף  קבלן  של  הבאות  כמפורט  ההתחייבויות  קנסות  לו 
 להלן: 

או  פינוי תכ  .7.1.1 נשוא המכרז  הייעודיים, בכל אזור הפינוי  ולת מכלי האצירה 
ביום   שלא  על  בחלקו,  בסעיף  ישנקבע  כאמור  המקומית  הרשות    4.1די 

על בסיס     לעיל:  ה  יקבע  כלי האצירה המפונים }  באה  הנוסחה  מספר 
דד של תכולת כלי אצירה ייעודי  התמורה בש"ח בעבור פינוי בו* }  {בסבב

   .גובה הקנס{ = אחד

₪ לכל      80קודת איסוף ספציפית:  נ ייעודי מ  אי פינוי תכולת מיכל אצירה .7.1.2
 ת איסוף בכל סבב פינוי. נקוד

אריזות מזרמים  י פסולת  אריזות הייעודית שפונתה עם סוגהערבוב פסולת   .7.1.3
  1,500לעיל:     4.8וגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף  ייעודיים אחרים או כל ס 

 ש"ח לכל סבב פינוי.   

ב באופן מידי וללא  בם סיום הסאי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר ע .7.1.4
 י. ולכל סבב פינ  ₪ 1,000 –לעיל   4.4סעיף כל שהות, כאמור ב

ייעודי   .7.1.5 נעילת מכל אצירה  ריקאי  בכל    125ונו:  לאחר  ₪ לכל מכל אצירה 
 וי. סבב פינ 

לת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות,  אי צילום קרטוניות ו/או שקי .7.1.6
איסוף/פי נקודת  ובכל  פינוי  סבב  פסולתבכל  בסעיף    ,נוי  של    4.3.2כאמור 

האופרט קרטונית    25יבי:  הנספח  לכל  ו/₪   צולמה  נשקלה,  אשלא  ו 
 כאמור. 

אי .7.1.7 ברכב  שאינשימוש  המפורטות סוף  הדרישות  יותר  או  באחת  עומד    ו 
תי גרוע,  לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוק  4.2בסעיף  

שנא פריטים  לקרקע  נופלים  שממנו  רכב  הפרה    1250אספו:  ו  לכל    ₪
 בב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור. סשנרשמה ולכל 

ליקו  אי .7.1.8 ו/או  איתור  מערכת  במערכתהתקנה  יכולת    י  אי  ו/או  האיתור 
 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800לעיל:  4.3אגר נתונים כאמור בסעיף שימוש במ

או  ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/  טור ובקרהאי התקנת מערכת ני .7.1.9
במאגר  שימוש  יכולת  של    אי  אי  מהנתונים  ו/או  והבקרה  הניטור  ערכת 

במערכת הניטור  השימוש    דרכה הנדרשת לצורך למידת אופןהשתתפות בה
 . ₪ לכל סבב פינוי או לכל מקרה 1,800לעיל:   4.3.2יף והבקרה כאמור בסע

  4.4  יים למחזור מוכר כאמור בסעיף דירה הייעואי פינוי תכולת מכלי האצ .7.1.10
 ר.₪  לכל פינוי כאמו 3,750לעיל: 

 ₪ לכל סבב פינוי.  1,800יל:  לע 4.7אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  .7.1.11

ו/או משאיות להחל .7.1.12 צוותי עבודה  לא אישור הרשות המקומית כאמור  פת 
 סבב פינוי.  ל₪ לכ  500 לעיל: 4.11בסעיף 

  6000לעיל:    5.2יף  ולות האסורות כמפורט בסעביצוע אחת או יותר מהפע  .7.1.13
 ס לכל פינוי. רה ביח ₪  לכל פעולה אסו
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  10,000נכון:    או דיווח ללעיל, א  4.12וח כאמור בסעיף  אי קיום חובת הדיו  .7.1.14
 ₪ לכל הפרה. 

ה החשבונהקנסות  מסכום  יופחתו  הכוללנ"ל  האיסוף  שיוצ   ית  קבלן  יא 
 כאמור לעיל.    רלרשות המקומית או לתמי

ביתר מס  .7.2 כי אין בעל אף כל האמור  בעניין ההפרות מכי המכרז, מובהר בזאת  אמור 
לרשות המקומית על פי כל לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד    7.1המנויות בסעיף  

 ת המקומית הן במצטבר. י יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשועל פ   דין ו/או

דרה ו/או  אה להסדרת הטעון הסל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התרתוטיובהר כי לא   .7.3
הפרה   על  ולא  ראשונה  הפרה  על  ובלבד שמדובר  ונשתיקון  ובלבד שהנזק נחוזרת  ית 

איסוף מראש ובכתב. בלן התועבר לקמרגע קבלת הדרישה, כפי שיתוקן תוך זמן סביר  
החלטת   כי  הי   ייהעיר היובהר  הנזק  לתיקון  סביר"  "זמן  ומכרעת  לעניין  עליונה  נה 

ה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל ולקבלן לא תהי
 .קבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזקהיושת על   פיצוי אשר

 הפרות יסודיות  .8

חסות להפרות  המתיי סמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז  יתר מהאמור ב  על אף כל .8.1
 :   ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי  יסודיות )ככל שישנן כאלה(

,  4.10, , 4.8, 4.4, 4.2, 4.1הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  .8.1.1
ו4.14,  4.12 ש  5.2  -,  יסודית  להפרה  תיחשב  ההתקשרות  לעיל  הסכם  ל 

וזאת באופן מידי, "(  ההסכםרז )להלן לצרכי סעיף זה: "שנערך מכוח המכ
ידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה  ת, ומבלי שואף ללא התרעה מצד הרשות

 ההפרה. לתיקון 

כל   .8.1.2 כן,  מהו  רההפ כמו  הוראה  בתוך  של  תוקנה  שלא  זה  נספח    14ראות 
 ית של ההסכם.  מתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסוד ימים מ

הפרה .8.1.3 של  מקרה  בסעיף    בכל  כאמור  ההסכם  של  רשות  הזה    8.1יסודית 
ל ערבות  כ  סכם באופן מידי, ולחלטהמקומית תהיה רשאית לבטל את הה

התחייבויבנקאי לביצוע  כבטוחה  הקבלן  שהעמיד  מסמכי  ת  מוכח  ותיו 
 ערבות ביצוע(.  המכרז ו/או נספח זה )

לג .8.1.4 ומבלי  של  בנוסף,  יסודית  הפרה  של  מקרה  בכל  לעיל,  מהאמור  רוע 
"הפיצוי    )להלן:  ₪  10,000  של  פי בשיעור פיצוי כס ההסכם, יוטל על הקבלן  

אמדו את גובה הפיצוי  רים בזאת, כי  היהמוסכם"(. הצדדים מסכימים ומצ
וכיה העניין  בנסיבות  והוגן  כסביר  בערכאות    מוסכם  להפחתתו  יטענו  לא 

 משפטיות כלשהן.   

ומית במקרה  מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המק  עוד .8.1.5
אחר העומד לרשות  גרוע מכל סעד  ל  זה, כדי  8.1ר בסעיף  ת כאמוושל הפר
עלהמקומ  ו/או  דין  כל  פי  על  נ-ית  הוראות   עלפי  ו/או  זה  יתר  -ספח  פי 

 ות הרשות יהיו במצטבר. ז, וכי כל זכוימסמכי המכר

 מעביד -היעדר יחסי עובד .9

ייחסות לשלילת רז, ובנוסף להוראות המכרז המת כי המכמ על אף כל האמור ביתר מס .9.1
עובד הקב -יחסי  בין  המקומי  לןמעביד  הלרשות  כאלה(,  שישנן  )ככל  מצהיר ת  קבלן 

 ומתחייב בזאת כדלקמן:  

 עצמיים בלבד.  ו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו ההינ  .9.1.1
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מעובד .9.1.2 מי  ובין  בינו  היו  ולא  האין  ולבין  מטעמו  מי  או  קומית  שות המ ריו 
 ם על פי כל דין. יחסי עובד מעביד, כמשמע

ל .9.1.3 שירותיו  את  ייתן  כארש הוא  המקומית  כקבל ות  המכרז  במסמכי  ן  מור 
מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו    עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או

ובגין תביבלבד תחול האחר בנזיקין  ובין  בחוזים  בין  לגביהם  עותיהם  יות 
 ודה. בהנובעות מיחסי ע

עובדיו או מי מטעמו, הב .9.1.4 וא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח  גין כל 
מס  ומלא ובניכוי  ההוצא י  בכל  ויישא  לרשות  הכנסה  כי  וכן  הללו  ות 

זית  כל אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חו  המקומית לא תהיה 
לכל   םמי מטעמו לא יהיו זכאי ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל

 ם מהרשות המקומית. כויות סוציאליות ו/או לפיצוייז

 ידו נשוא המכרז, מועסק על את השירותים  פקכל עובד אצלו אשר יס .9.1.5

יות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא  בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחר  .9.1.6
על אחריות הזכויות ידאג  כל  ולהענקת  התשלומים  לכל  חשבונו  ועל  לפי    ו 

כ  העסקת  בגין  כל  עובדי  להדין  על  משכורת  לרבות  כאמור,  רכיביה,  ו 
וכל   מסים  חובה,  תשלומי  לרב הי ולרבות  באלה,  לקופת  וצא  הפרשה  ות 

 דין.  ם, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בפיצויי

וע  .9.1.7 הבלעדית  אחריותו  על  תהיינה  פעולותיו  כל  כל  לרבות  חשבונו,  ל 
כלשהו הכרוכו בההוצאות מסוג  שירותים כאמור  מכרז  סמכי המת במתן 

 לרשות המקומית. 

  הראשונה, בגין ה  ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישת  הוא ישפה .9.1.8
ובד  ות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עכל סכום שבו נשאה הרש

י בקיום  ושעילתה  עובדשפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו  עם  -חסי  מעביד 
גין כל  ומית בקישפה ויפצה את הרשות המהרשות המקומית. כמו כן הוא  

)ל הוצאה  או  נזק  עו"ד( אשר הרשו הפסד,  ושכ"ט  הוצאות משפט  ת  רבות 
נשאה   בהם המקומית  לשאת  חויבה  או  כנ"ל,    בהם  עובד  לתביעת  בקשר 

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

 בחירת זוכים   .10

במקרה ה, שלא לבחור כלל זוכה במכרז  ול דעתק הרשות המקומית רשאית, על פי שי .10.1
סם  אית הרשות המקומית לפררה זה תהיה רשמקבו קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז. ב

בלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם  מכרז חדש ו/או לצאת להתמחרות עם הק
 .המכרזיםהצעה במסגרת המכרז, והכל בכפוף לדיני  לא הגישו
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