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הזמנה לקבלת הצעות
למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
במועצה אזורית אשכול
מכרז זוטא ה – 26 / 2017
 .1כללי:
המועצה אזורית אשכול (להלן" :המועצה" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות למתן
שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק ,תכולת כלי אצירה ייעודיים ,בנפחים שונים,
בהתאם למפורט במכרז זה ועל פי הוראות ההסכם (להלן" :כלי אצירה").
על הקבלן להגיש את הצעתו ע"ג מסמך  4למסמכי המכרז" -הצעה והצהרת המשתתף",
כמפורט להלן.

 .2תנאים להשתתפות במכרז:
 .1.2רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות על כל העבודות רק מציעים (לרבות :יחיד,
חברה ,או שותפות רשומה) שהינם תושבי ישראל או התאגדו בה לפי העניין
שפעילותם ,עיסוקיהם ומקום מושבם בישראל ,העונים על כל הדרישות ותנאי
הסף המצטברים ,שלהלן:



 1.1.1מציעים שהינם בעלי ניסיון מוכח של לפחות שנה רצופה במהלך שלוש
השנים עובר להגשת ההצעה (בשנים  ,)1026 –1024עם שתי רשויות
מקומיות לכל הפחות שמספר התושבים בכל אחת מהן לא תפחת מ –
 6,000תושבים ,במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק ,לרבות
תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים ואיסוף ופינוי תכולתם למחזור מוכר
בישראל .
 1.1.1על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ע"ס  ₪ 7,500לפקודת המועצה
האזורית אשכול או ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 7,500לטובת
המועצה בנוסח המצורף נספח  .1.4הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום
 .32.21.1027
3.1.2

מציעים אשר ברשותם הרישיונות הבאים:
 3.1.2.1רישיון עסק של המציע לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף (.5.2ב)
לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג.1023 -
 3.1.2.3רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז – .2997

 3.1.2מציעים פרטיים וגופים אשר ברשותם ו/או בבעלותם ו/או חתומים על
הסכם עם חברת ליסינג או גוף מימוני המספק שירותי ליסינג לציוד
הנדרש במסמכי המכרז:
משאית דחס עם מנגנון לשאיבת בקבוקי פלסטיק ,העומדים בכל דרישות
התקינה הנחוצות (להלן" :משאית שאיבה").

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

3
יובהר ,כי הדרישה הינה שהרכבים האמורים יאוישו במהלך כל שעות
העבודה ומתן השירותים על ידי נהג  +פועל לכל הפחות.
 1.1.2המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי מבעלי המניות בו ,ו/או מי ממנהליו
(הרשומים ו/או בפועל) ,מי ממורשי החתימה שלו כל אלו ,במישרין או בעקיפין,
ו/או כל חברה אחרת שלמי מן הנ"ל ,שליטה בה ,במישרין או בעקיפין ,לא
הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,או בעבירה פלילית
הכרוכה באלימות ,או בעבירות מרמה ושוחד ,או בעבירות בתחום עיסוקו של
המציע ובתחום העבודות והשירותים נשוא מכרז זה – לרבות לחוקים ,הצווים
והתקנות ,וזאת בחמש השנים ( 5שנים) ,שקדמו למועד מכרז זה.
לא קיים המציע את כל התנאים המצטברים האמורים לעיל להשתתפות במכרז,
הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל.

 .3מסמכים שיש לצרף להצעה:
כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים ,שלהלן:
 3.2שני סטים מלאים של כל מסמכי המכרז ,לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים
במכרז בכתב ,ככל שנשלחו המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 3.2תיאור כללי של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט בנספח  1.1למכרז.
 3.1תיאור ניסיון קודם ,בהיקף הנדרש .הוראות סעיף  1.2.2לתנאי הסף ,בנוסח נספח
 ,1.2בציון ההיקף הכספי בצירוף המלצות ממזמיני העבודות .

 3.3תצהיר ,בנוסח נספח  ,1.3חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ,בהתאם
להוראות  1.2.5לתנאי הסף .
3.4

העתקי רישיונות של כלי הרכב הנדרשים לביצוע העבודות ,בהתאם להוראות
סעיף  1.2.4לתנאי הסף .חובה לצרף רישיונות של משאיות הנדרשות כולל
רישיונות של הרכבים החילופים .במקרה של הסכם ליסינג ביחס לכלי רכב
שטרם סופקו יצורף הסכם ליסינג החתום.

3.5

רישיון לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף (5.2ב) לתוספת לצו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג  , .2013 -בתוקף לשנים.

3.6

רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז  ,1997 -בתוקף לשנת 2014
ובמידת האפשר לשנת .2015

3.7

אישור בדבר השתתפות בסיור מציעים (האישור וההשתתפות הנם חובה!)
בהתאם להוראות סעיף  7להלן.

 3.3שיק בנקאי ע"ס  ₪ 7,500לפקודת המועצה האזורית אשכול או ערבות בנקאית
אוטונומית ע"ס  ₪ 7,500לטובת המועצה בנוסח המצורף נספח  .1.4הערבות
תעמוד בתוקפה עד ליום  .32.21.1027
"המדד היסודי" בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן של חודש יוני 2017
שפורסם ביום .15.7.2017
מובהר כי :המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות והמשתתף במכרז
מתחייב במקרה של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות (ללא שינוי בנוסח
הערבות).

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

4
המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה
לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה ,לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר .

3.9

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו –  ,2976דהיינו אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או
מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות
שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 2976להלן
– חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 3.20אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה .
 3.22הוגשה הצעה על ידי תאגיד ,יצורף להצעה תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם
החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים
על נכסיו וכן אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות
החתימה בתאגיד ,וכי החתימות ע"ג מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את
התאגיד לכל דבר ועניין (בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע) .תדפיס כאמור
יהיה מעודכן לכל היותר שלושה חודשים טרם מועד ההגשה הנקוב במסמכי
המכרז.

 4אופן הגשת ההצעה:
4.2

המציע יציין את התמורה המבוקשת בסעיף  6במסמך  1למסמכי המכרז .מובהר
כי התמורה המבוקשת הינה תמורה סופית והמציע אינו רשאי ,במשך כל תקופת
ההתקשרות ,לדרוש תמורה אחרת ו/או שונה ו/או נוספת בעבור מתן שירותיו וכי
התמורה אותה דרש כוללת את כלל שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות
תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,פינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות
הנספח האופרטיבי . .

4.1

ערך המציע שינוי ,מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים
הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפסול את ההצעה או ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו ו/או
להשלימו .בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים,
ולא יהיה תוקף לכל שינוי אם יעשה ע"י המציע.

4.3

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז (והמסמכים המצורפים כולל הסכם
ההתקשרות) בעט בצבע כחול ועל כל יתר המסמכים המצורפים להצעתו ,ויטביע
חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,ישים את המסמכים
במעטפה סגורה חלקה ויכניס את המעטפה לתיבת המכרזים .ההצעות תוגשנה
במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

4.4

ההצעות יוגשו בשני סטים (עותק מקור כאמור  +העתק נוסף) .כל מסמכי המקור
לאחר שהושלמו בהם כל הנתונים הנדרשים כאמור ,וללא כל הסתייגויות ,או
תיקון ,ירוכזו בעותק אחד – עותק מקור .על עותק זה ירשם באופן ברור
ובאותיות גדולות "מקור".

4.5

בטרם מסירת מסמכי המכרז על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת
"נתקבל" במזכירות המועצה.

4.6

במקרה של אי התאמה בין שני עותקי ההצעה ,תהיה המועצה רשאית לבחור את
העותק הנראה לה והמיטיב עמה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ולמציע לא
תהיה כל טענה בעניין זה.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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4.7

מובהר ,כי על המציע לצרף כאמור להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל
המסמכים שנדרשו ,לרבות את השיק הבנקאי/הערבות הבנקאית.

4.4

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו ביום  14לספטמבר  2017עד לשעה
.12:00

4.9

כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  90תשעים יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות במכרז .

 4.20המועצה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש את הארכת המועד
האחרון להגשת ההצעות .

 5רכישת חוברות המכרז והוצאות:
 5.1את חוברת המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה האזורית אשכול.
 5.2המועד האחרון לרכישת חוברת המכרז הינו עד ליום  30אוגוסט  2017בשעה
 10:00בתמורה לסך של  .₪ 250סכום זה לא יוחזר בכל מקרה לרוכש ללא קשר
לתוצאות המכרז.
 5.3כל ההוצאות של המציע ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז
ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת/הנפקת הערבויות
הבנקאיות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד.
מועדים ,הבהרות ושינויים:

 5.4עד ליום  14אוגוסט  1027עד השעה  21:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות
למועצה ,לגב' בשמת גלין באמצעות פקסימיליה בלבד (מס' )04-9919617 :או
באמצעות דואר אלקטרוני  ,bossmatg@erc.org.ilשאלות הבהרה בכתב
בלבד .העתק השאלות והתשובות יופץ אך ורק למציעים שישתתפו במפגש
ספקים ,ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
כל מציע שיעביר שאלות הבהרה יוודא קבלתם אצל גב' דבורה חזות בטלפון
מספר  .04-9919225שאלות הבהרה שלא ניתן אישור על קבלתם לא ייענו ולא
יהוו חלק ממסמכי המכרז ובאחריות המציע לוודא קבלת שאלות ההבהרה
כאמור.
5.5

ביום  12אוגוסט  1027בשעה  20:00תתקיים ישיבת ספקים ו/או סיור בשטח
להכרת האזור ודרישות המועצה .המפגש כאמור הנו חובה .מציע שלא ישתתף
במפגש לא יוכל לגשת למכרז.

רק מציע שהשתתף בסיור הקבלנים בפועל יהא רשאי להגיש הצעה למכרז .למען
הסר ספק מדובר בקבלן אשר נציג מטעמו התייצב לסיור – לא תורשה השתתפות
של חברת אחות או חברת בת בהתבסס על נוכחות נציג מטעם חברת אם

5.6

הגשת מסמכי המכרז ביום  24ספטמבר  1027עד השעה 21:00 :כאמור בתיבת
המכרזים של המועצה.

5.7

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה .

5.4

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב,

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

6
לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז (רק לאלה שישתתפו במפגש ספקים כאמור)
בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז,
יחתמו ע"י המציע ויצורפו על ידו להצעתו .

 6בחינת ההצעות:



 6.2ועדת המכרזים תבחן לראשונה באם המציע עמד בכל תנאי הסף לרבות כל
המסמכים שהיה עליו לצרף .

 6.1לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה בתנאי הסף ,ההצעה הזולה ביותר תיקבע
כזוכה במכרז.

 6.3לצורך כך ,תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים או מי מהם כל
אסמכתא ומסמך הנוגעים למציע או ביחס להצעתו והמציעים מתחייבים לשתף
פעולה עם המועצה .ככל שיידרש וכן תהיה המועצה רשאית ליצור קשר עם
מזמיני עבודות קודמות של המציע.
6.4

בבחינת ההצעה יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל
חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים
מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש
לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה
רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך
ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ו/או כל השלמה נדרשת ,הדרושים ,לדעת
המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות.

6.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה דלעיל ,רשאית המועצה לתקן טעויות
חשבונאיות בהצעה ,לפי מיטב הבנתה ,וההצעה ,לאחר התיקונים החשבונאיים
כאמור ,תחייב את המציע .

6.6

המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא.

6.7

בחינת ועדת המכרזים את ההצעות תיעשה על בסיס הצעת המחיר הכספית כפי
שתוגש על ידי כל מציע ומציע ,כמפורט בסעיף  6.1לעיל.





 7הודעה על זכייה וההתקשרות:
 7.2לאחר קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה .ההודעה תהווה צו
תחילת עבודה אשר יגדיר את מועד תחילת ההתקשרות ועד למועד זה על הקבלן
להשלים את כל ההיערכות לביצוע העבודות בתוך  30יום ממועד ההודעה.
7.1

תוך ( 24ארבע עשר) ימים ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ערבות
ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים (הסכם ההתקשרות יהיה חתום מלכתחילה ע"י
המציע).

7.3

ביצוע ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בחתימת מורשי החתימה במועצה
על הסכם ההתקשרות.

7.4

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  4.2לעיל ,תוך התקופה
האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,מכל סיבה שהיא ,תהא רשאית
המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר הוגשה ע"י
המשתתף במצורף להצעתו (כאמור בסעיף  4.9דלעיל) וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם
מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכות המועצה נוכח
הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להזמין את
העבודה מכל מציע אחר ,והכול מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם
זכאית המועצה עפ"י המכרז ו/או עפ"י כל דין .
7.5

המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר
להם את ערבות המכרז .

7.6

המציע בהגשת הצעתו למכרז מאשר שידוע לו ,כי אם הצעתו תוכרז כהצעה
הזוכה ,אזי שאר המציעים במכרז יהיו רשאים לעיין בהצעתו.

 3תוכן עניינים:
מסמך  - 1הזמנה להציע הצעות
נספח  – 2.2תיאור כללי של המציע.
נספח  – 2.1תיאור ניסיון קודם.
נספח  – 2.3נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירה שיש עמה קלון.
נספח  – 2.4נוסח ערבות בנקאית.
מסמך  -2מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (להלן" :הנספח הטכני").
מסמך  - 3הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן" :הנספח האופרטיבי").

מסמך  – 4הצהרה והצעה של משתתף במכרז
מסמך  - 5הסכם
נספח א' – מיקום מיכלי האצירה ברחבי המועצה.
נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע.
נספח ג' – פרוטוקול מסיור קבלנים והבהרות ,מכתבים עם בקשות לשאלות הבהרה,
כולל תשובות המועצה.
הנספח הטכני והנספח האופרטיבי שצורפו כמסמך  1וכן מסמך  3למסמכי המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שבין המועצה לבין הקבלן.
יובהר ,כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין
הוראה מהוראות הנספח הטכני ו/או הנספח האופרטיבי לבין יתר מסמכי המכרז ,יגברו הוראות
הנספח טכני ו/או הנספח האופרטיבי .עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות
במסמכי המכרז ,לבין ההגדרות המנויות בנספח הטכני ו/או הנספח האופרטיבי או לחילופין
בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

כל הנספחים למכרז הנם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
כל הנספחים ייחתמו ע"י המציע בשוליים חלק תחתון ובכל מקום אחר נדרש במכרז

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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מסמך 2
מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
 .2כללי:
 .2.2נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ("הנספח
האופרטיבי") המצורף כנספח  1לקובץ המכרז (להלן" :המכרז").
 .2.1מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה
לבין יתר סעיפי המכרז ,יגברו הוראות נספח טכני זה .עוד מובהר כי אין בדרישות למתן
השירותים המפורטות במסמכי המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט
בנספח טכני זה.
 .1פירוט העבודה:
 .1.2על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן:
 .1.2.2אחזקה של כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,ופינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל.
 .1.1למען הסר ספק ,השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הפלסטיק ,נשוא המכרז ,יתבצעו
על ידי קבלן איסוף אחד אותו תבחר המועצה ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם
זה בין שני קבלנים או יותר.
 .3תמונת מצב נוכחית ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה קיימים
בתחומי הרשות (מספר +
נפח)

בעלות על כלי
אצירה קיימים

משקל פסולת
האריזות שנאספה
בשנה הקודמת ()1026

פסולת
אריזות
פלסטיק

( 62שישים ואחת) כלי
אצירה ייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות פלסטיק

אל"ה

 24.26טון

הערות

("מחזוריות") בנפח של 4
קוב;

 .4תמונת מצב מתוכננת ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה
מתוכננים להצבה
(מספר  +נפח)

מועד אספקת
כלים מבוקש
(בימים מיום
קבלת הבקשה)

פסולת אריזות
פלסטיק

ללא תוספת לקיים

לא רלוונטי

תאריך__________:

הערות

חתימת המציע_________________
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 .5מפרט טכני בסיסי:
 .5.2כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק (מידע לצרכי תחזוקה בלבד):
 .5.2.2מכל האצירה (מיועד להצבה בשטחים ציבוריים) יהיה בהתאם למאפיינים
המפורטים להלן:
 .5.2.1מתקן חדש עשוי שלד מפרופיל מתכת מרובע  40מ"מ  X 40מ"מ ,בעובי  1מ"מ
לפחות ,ובצבע שתבחר המועצה.
.5.2.3מידות המתקן :אורך כ 150 -ס"מ ,רוחב כ 200 -ס"מ ,גובה כללי כולל גג כ 240 -
ס"מ ,נפח כ 4 -מ"ק.
 .5.2.4מפרט המתקן זהה למפרט דגם "העץ הירוק" של תאגיד המיחזור אל"ה או שווה
ערך.
 .5.2.5מבנה המתקן יהיה בהתאם למידות המפורטות לכל מתקן.
 .5.2.6באחת מדפנות המתקן תותקן דלת על מסגרת במידה של  60ס"מ לפחות ,עם מנגנון
סגירה ונעילה של הדלת ,כולל אספקת מנעול עם מפתח מאסטר .בחלק התחתון של
הדלת תותקן דלת אשנב לשאיבת הבקבוקים.
 .5.1ככל שיידרש לכך ,הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור
המועצה מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני
כאמור
 .6תמורה  -פסולת אריזות פלסטיק (לא כולל מע"מ)
פירוט העבודה

מחיר מקסימום

פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת
אריזות פלסטיק – העלות כוללת את כלל
שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות תחזוקה
של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק ,פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר
בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם
להוראות הנספח האופרטיבי

 ₪ 55לפינוי
תכולתה של
מחזורית אחת.

הצעת הקבלן
_______  ₪תשלום של
המועצה לקבלן לפינוי
תכולתה של מחזורית
אחת.

הערות:
 .6.2תדירות הפינוי הממוצעת של כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק הינה אחת
לחודש.
 .6.1מובהר כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף אינה מותנית במשקל הפסולת
שנאספה.
 .6.3מובהר כי הרשות תבחר למתן השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן אחד בלבד..
 .6.4ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר .למען הסר ספק ,מובהר כי על הקבלן
להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום שנקבע למכרז ,כמפורט לעיל .חרג
הקבלן ממחיר האומדן שנקבע – הצעתו תיפסל.
 .6.5כלי האצירה הינם בבעלות אל"ה ויהיו ויישארו בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם
ההתקשרות ולאחריו ,ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם .מובהר כי

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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על אף האמור ברישא של סעיף זה ,על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי
האצירה ,כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי להלן.
 .6.6מובהר כי ככל שיתווספו כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בתחומה
המוניציפלי של המועצה ,הקבלן לא יתבקש לספק את כלי אצירה הייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות פלסטיק ואלה יסופקו ויוצבו על ידי תמיר ו/או מי מטעמה של תמיר .עם
זאת ,הקבלן יידרש לתחזק את כלי האצירה הקיימים ולפנות את תכולתם למחזור מוכר
בישראל.
 .6.7יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה
או הקטנה ו/או לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או
לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של המועצה בדרך של הגדלה או
הקטנה ,הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה ,ובתוך  60ימים ממועד קבלת ההודעה כפי
שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי קבעה המועצה שינוי בתדירות הפינוי
ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה ,כמפורט לעיל ,לא יחול שינוי בתמורה
המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.
 .7העברת התמורה
 .7.2תנאי תשלום – שוטף  60 +מיום סיום הרבעון שבגינו הונפקה החשבונית.
 .7.1מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.
 .7.3לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום ,כנגד חשבונית מס
כדין.
 .7.4התמורה תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי לאורך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה,
ככל שתמומש ,ולא תתווסף לה כל תמורה מכל סוג ומין שהם למעט תוספת מע"מ
כמפורט בסעיף  7.3לעיל.
 .7.5מובהר ,כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות
הנספח האופרטיבי.
 .7.6האמור בסעיף  7זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.
 .4ביטוח – דרישות בסיסיות
 .4.2מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין .הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום
ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על
קיום ביטוחים") .עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד.
 .4.1הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום
ביטוחים ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל
הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת
למנוע הפסד לו  ,למועצה ולצד שלישי כלשהו.
 .4.3בנוסף לאמור באישור על קיום ביטוחים ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים בעבור כל אחד
מכלי הרכב מכל סוג שהוא לרבות ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר
עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,את הביטוחים כמפורט להלן :

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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.4.3.2.2

ביטוח חובה המבטח חבות הטעונה ביטוח על-פי דרישות פקודת ביטוח
רכב מנועי ( נוסח חדש) ,התש"ל. 2970-

.4.3.2.1

ביטוח צד שלישי גוף בגין כלי רכב וציוד הפטורים מחבות הטעונה
ביטוח על-פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי ( נוסח חדש) ,התש"ל-
 ,2970בגבול אחריות של לפחות  2,000,000ש"ח בגין מקרה אחד.

.4.3.2.3

ביטוח אחריות כלפי רכוש צד שלישי בגין כלי רכב ,בגבול אחריות של
לפחות  2,000,000ש"ח בגין נזק אחד.

.4.3.2.4

ביטוח צד שלישי גוף ורכוש בגין כלי רכב יורחבו לשפות את המועצה
ו/או מנהלי המועצה ו/או תאגיד תמיר ו/או הבאים מטעמם ,בגין
אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או
הבאים מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .

.4.3.2.5

ביטוח מקיף לרכב ולמתקנים הנמצאים עליו .

.4.3.2.6

למרות הרשום לעיל ,רשאי הקבלן שלא לבטח בביטוח מקיף את רכושו ,
והקבלן מצהיר בזאת כי לא תהינה לו טענות או תביעות כלפי המועצה
והבאים מטעמה בגין אובדן או נזק שנגרם לרכושו ובלבד שוויתור זה
לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונות זדון .

 .4.4בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן והבאים מטעמו יהיה סעיף בדבר וויתור על
זכות התחלוף של המבטח כלפי המועצה  ,הישובים בתחום המועצה והבאים מטעמם וכלפי
תאגיד תמיר.
 24 .4.5ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל ,המוקדם
מבניהם ,ימציא הקבלן למועצה את נספח ג'  ,אישור על קיום ביטוחים  ,כשהוא חתום
על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו
 24 .4.6ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בנספח  1אישור על קיום ביטוחים או כל
הארכה שלו ,ימציא הקבלן למועצה שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו
תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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 .4.7במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה  ,ימציא הקבלן
למועצה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה
יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות וההתחייבויות נשוא ההסכם.
 .4.4האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן
על פי ההסכם .בחתימתו על מסמכי ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את
הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
 .4.9המועצה תהיה זכאית למנוע מן הקבלן את פעילותו במקרה שנספח ג' לא הומצא לה
במועד שצוין לעיל.
 .4.20הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח )  ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
 .4.22מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן
פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח
התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה
כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של
הביטוח.
 .4.21מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום
ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך .
 .4.23מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת
או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
 .4.24הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפויות העצמיות הנקובה בפוליסות.
 .4.25הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים
בפוליסות.
.4.26

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה והבאים
מטעמה וכן כלפי תאגיד תמיר בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בעבורו עפ"י הביטוחים
הרשומים בהסכם זה ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור.

.4.27

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ,לתשלום ההשתתפויות העצמיות
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על-פי תנאי הפוליסות.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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.4.24

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה
והבאים מטעמה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ,ולא
תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה ,והוא יהא מנוע
מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה.

.4.29

לא עמד הקבלן בהתחיי בותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה זכאית,
אך לא חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או
לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר .הזכות לערוך
ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח או צמצומו במהלך תקופת
ההסכם .

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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מסמך 3

הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף
("הנספח האופרטיבי")
.1

.2

כללי
.2.2

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת
אריזות פלסטיק כהגדרתה להלן (להלן" :המכרז").

.2.1

מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת
הטיפול באריזות ,התשע"א( 1022-להלן" :חוק האריזות") ,ואם הם לא הוגדרו
בחוק האריזות ,כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.

.2.3

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה.
למען הסר ספק ,יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז,
לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות
המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.

.2.4

מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו,
ולא יגרעו ,מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או
להוראות יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויותיה של המועצה כאמור הינן
במצטבר.

.2.5

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

.2.6

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

הגדרות
על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
.1.2

"אל"ה" – תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ.

.1.1

"ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין המועצה בהתאם להוראות
חוק האריזות.

.1.3

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

.1.4

"המועצה" – הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז.

.1.5

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

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

15

.3

.1.6

"מיחזור מוכר" – מחזור במפעל מחזור המורשה על-פי כל דין.

.1.7

"מחזוריות" – מתקנים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.

.1.4

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

.1.9

"מכל משקה גדול" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה ,למעט חלב ומוצריו ,בין
שהוא מלא ובין שהוא ריק ,העשוי מכל חומר ,וקיבולתו היא  2.5ליטר או יותר
ועד  5ליטר ,למעט :שקיות; מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון.

.1.20

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

.1.22

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

.1.21

"מערכת הדיווח האינטרנטית" – מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על
ידי תמיר ומצויה בבעלותה ,ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות
ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש ,לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת
התחייבויות המועצה בהסכם עם תמיר.

.1.23

"פסולת אריזות פלסטיק" – מכלי משקה גדולים ,וכן מכלי פלסטיק אחרים
שיש להם פקק ושאינם מכלי משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק
הפיקדון  ,-לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו בראשונה.

.1.24

"פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" – פסולת אריזות פלסטיק.

.1.25

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

.1.26

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

התחייבויות כלליות של הקבלן
.3.2

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז ,הקבלן מתחייב להעניק
את השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים (להלן" :השירותים"):
.3.2.2

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק כמפורט
להלן.

.3.2.1

פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.

.3.2.3

העברת תכולת מכלי האצירה למחזור מוכר ,בכפוף ובהתאם למפורט
בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .למסמך זה.

.3.1

ידוע לקבלן ,כי על אף האמור במכרז ,המועצה רשאית לסיים את הסכם זה על
פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם
כאמור ,וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן  60יום לפני מועד בו ייכנס
לתוקף סיום ההסכם.

.3.3

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני
משנה מטעמו ,אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב .עוד מובהר כי אין בהעסקת
קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין
הקבלן לרשות המקומית.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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 .4התחייבויות שונות ביחס לשירותים
.4.2

תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ("סבב פינוי") :הקבלן מתחייב
לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בתדירות
כמפורט ביתר מסמכי המכרז.

.4.1

רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:

.4.3

.4.1.2

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה ,טעינה ,פריקה וכל שינוע
של פסולת אריזות הפלסטיק (להלן" :רכבי האיסוף") ,הקבלן מצהיר
ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות
של פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא ,פסולת בניין,
פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות הפלסטיק
בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי.

.4.1.1

בכל סבב פינוי של מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק,
יותקן על רכב האיסוף שילוט בנוסח אשר יועבר לקבלן על ידי
המועצה ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב .ממדי השלט וצבעיו יקבעו
ע"פ הוראות המועצה ו/או מי מטעמה .יובהר ,כי המועצה שומרת
לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את גודל השלט ,אופיו ותוכנו
בהתאם לצורך ולראות עיניה .ככל שתחליט המועצה על שינוי
השילוט כאמור ,על הקבלן להחליף את השילוט תוך לא יאוחר מ30 -
יום ממועד קבלת הוראת המועצה ו/או מי מטעמה בכתב .עוד יובהר,
כי הקבלן יתקין שילוט על גבי המשאית רק בזמן ביצוע איסוף פסולת
אריזות הפלסטיק .במידה וישתמש הקבלן ברכב הפינוי שלא למטרת
איסוף פסולת אריזות הפלסטיק ,עליו לוודא כי השילוט יוסר מכלי
הרכב.

.4.1.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.2.1לעיל ,לשם פינוי תכולת
המחזוריות הקבלן מתחייב להשתמש ברכב איסוף ייעודי בעל יכולת
לשאוב את מכלי הפלסטיק מהמחזורית.

.4.1.4

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים
לפסולת אריזות פלסטיק ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים
ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.

מערכת איתור
.4.3.2

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות
מיקומים רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט (כדוגמת סקיילוק או
איתוראן או ש"ע) ,על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים
נשוא מכרז זה .הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או
לתמיר ו/או למי מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות
האיתור הללו מכל נקודת מחשב ,בהתאם לצורך ,על פי הנחיית
המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן .על הקבלן לוודא כי בנוסף
ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור
נתוני עבר.

.4.3.1

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה
בנתוני המערכות .הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית
ו/או למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת
הצפייה בנתוניהן ,ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 71
שעות.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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.4.4

יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי :בכפוף
להוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן ,הקבלן מתחייב בזאת
לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק ,שנאספה על
ידו בכל סבב פינוי ,למחזור מוכר בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם
סיומו של כל סבב פינוי.

.4.5

הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה 06:00
בבוקר .פינוי תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על
מניעת רעש או כל מטרד אחר .הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה
הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של  2מטר ממקום פינוי הפסולת ,וכן שלא ללכלך
את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר .יובהר למען הסר
ספק ,כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי
האצירה הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא
תוכנס לכלי האצירה ,אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי
האצירה הייעודיים וסביבתם נקיים.

.4.6

נעילת פח לאחר ריקון :הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו.

.4.7

ביצוע שקילה
.4.7.2

מדי יום עבודה ,בטרם תחילת ביצוע העבודות ,לרבות במקרה של
חזרה לסבב פינוי נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר,
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס" במיקום
עליו תורה המועצה ו/או מי מטעמה מעת לעת .באחריות הקבלן
לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת
"אפס" כאמור.

.4.7.1

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל
המחזור המוכר ,מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה
במיקום עליו תורה המועצה ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת
לעת על אף האמור לעיל ,במקרים חריגים ,המועצה ו/או מי מטעמה,
על פי שיקול דעתם הבלעדי ,רשאים לפטור את הקבלן מביצוע
שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר כאמור.

.4.7.3

למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת
הקבלן לבצע שקילה של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר,
לפני פריקתה.

.4.7.4

הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של
המשאיות – הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה
כמפורט לעיל .כמו כן ,יעביר הקבלן למנהל העבודה דו"ח חודשי
מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.

.4.4

שמירה על איכות פסולת האריזות :הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא,
וזאת לאורך כל תהליך הפינוי.

.4.9

מכלי האצירה הייעודיים:
.4.9.2

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות
פלסטיק בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי המועצה.

.4.9.1

הוראות מיוחדות בנוגע למיחזוריות:

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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.4.20

.2.11

.4.9.1.2

ידוע לקבלן כי המחזוריות שהוצבו/יוצבו או
נרכשו/ירכשו על ידי אל"ה בתחומי המועצה במועד
מכרז זה הינן בבעלות אל"ה.

.4.9.1.1

הקבלן אינו רשאי לעשות שינויים במחזוריות ו/או
להדביק מדבקות על המחזוריות מבלי לקבל לכך אישור
מראש ובכתב של המועצה ושל תמיר.

.4.9.1.3

הקבלן מתחייב להחליף את המדבקות שעל המחזוריות
בהתאם לבקשתה של תמיר מעת לעת .מובהר ,כי
הקבלן לא יידרש לספק את המדבקות האמורות.

.4.9.1.4

הקבלן לא ישנה את מיקום המחזוריות מבלי שקיבל
לקודם לכן את אישור המועצה וכן את אישורה של
תמיר מראש ובכתב .שינה הקבלן את מיקום
המחזוריות על פי אישורה של תמיר כאמור ,ידווח על
כך לתמיר בתוך עשרה ימים ממועד השינוי כאמור.

.4.9.1.5

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

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:
.4.20.2

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי
והוויזואלי של המיחזוריות ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן,
כתוצאה מבלאי שימוש ,ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך
למיחזורית .עם זאת ,ועל אף האמור לעיל ,קבלן האיסוף יהיה
אחראי לכל נזק ,לרבות נזק בלתי הפיך ,אשר נגרם על ידו או על ידי
מי מטעמו ,ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל מחזורית תוך זמן
סביר מרגע קבלת הדרישה מהמועצה ,כפי שתועבר אליו מראש
ובכתב .החלטת המועצה באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן
האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

.4.20.1

למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו
במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו למחזוריות .כמו כן ,ידוע
לקבלן כי אין המועצה ו/או תמיר ו/או אל"ה מחויבות להציב
מחזוריות חלופיות בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם למחזוריות.

עובדים
.4.22.2

תאריך__________:

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים .על
הקבלן להעביר את כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה ,לרבות שמות
הנהג והפועלים ,מספר רישוי המשאית/יות ,שם מנהל העבודה ודרכי
התקשרות עימו .צוותי העבודה והמשאיות לא יוחלפו אלא במקרים
חריגים בלבד ,כדלקמן:
.4.22.2.2

תקלה במשאית.

.4.22.2.1

הכנת המשאיות לבחינת רישוי (טסט).

.4.22.2.3

מחלת נהג או עובד.

.4.22.2.4

יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או
מנהל העבודה.
חתימת המציע_________________
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.4.22.1

.4.21

במקרים האמורים בסעיף  4.22.2לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות
ו/או צוותי עבודה חלופיים .הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות
המקומית ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור ,ולאחר
קבלת הסכמתה לכך ,ימשיכו במתן שירותיהם נשוא המכרז והסכם
ההתקשרות.

דיווחים
.4.21.2

ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק ,מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף
כדלקמן:
.4.21.2.2

קבלן האיסוף ידווח ,לא יאוחר מ 25-ימים מסיומו של
כל חודש קלנדרי ("החודש המדווח") ,על פסולת אריזות
הפלסטיק שנאספה ופונתה על ידו מתחומה המוניציפלי
של המועצה ,במהלך החודש המדווח ,ואשר הועברה
למפעל מחזור מוכר בישראל ,וזאת על ידי מערכת
הדיווח האינטרנטית .השימוש במערכת הדיווח
האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש
והוא מתחייב לפעול לפיהם .הדיווח יבוצע בהתאם
להוראות תמיר ,כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית,
ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות
המזמינה ,ככל שיידרש ,לרבות צירוף אסמכתאות,
תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו
הועברה הפסולת (להלן" :הוראות תמיר").

.4.21.2.1

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף
פעולה אחרת כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את
הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית ,וזאת
בהתאם להוראות תמיר.

.4.21.2.3

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף 4.7.2.2
ו–  ,4.7.2.1על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי
( )PCבעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של
( 20עשרה) מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן מסוג Explorer
(גרסה  9ומעלה) ו/או מסוג  Chromeותוכנות .Office

.4.23

פיקוח :הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם המועצה ו/או תמיר ו/או מי
מטעמן לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה המועצה ו/או תמיר
ו/או מי מטעמן מעת לעת.

.4.24

ביטוח :הקבלן מתחייב לבטח את כלי האצירה הייעודיים וכן לבטח את עצמו
ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם כתוצאה מאיסוף
פסולת אריזות הפלסטיק ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים .הקבלן
ימציא לתמיר ,עם דרישתה ,את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום
דמי הביטוח.

 .5הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים
.5.2

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק היא של
תמיר בלבד .עם זאת תמיר הסכימה ,לצורך מכרז זה ,כי תכולת מכלי האצירה
הייעודיים ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור
בהוראות נספח זה.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

20
.5.1

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים
לפסולת אריזות הפלסטיק את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן" :פעולות
אסורות") ,אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:
.5.1.2

מכירה שלא לשם מחזור מוכר בישראל;

.5.1.1

ייצוא לחו"ל;

.5.1.3

השבה;

.5.1.4

מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל;

.5.1.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

 .6פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה
.6.2

ככל שעל פי הוראות המכרז המועצה תשלם לקבלן עבור שירותיו ,הקבלן יגיש
את הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן ,וכמפורט בנספח
הטכני של המכרז.
.6.2.2

.6.2

עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד – העלות כוללת
תחזוקה חודשית שוטפת של מכלי האצירה ,ואיסוף ופינוי תכולתם
למחזור מוכר בישראל (להלן" :התמורה לפלסטיק") .מובהר למען
הסר ספק כי מחיר הפינוי יהיה תלוי במספר הפינויים למחזורית ולא
יהיה תלוי במשקל מכלי הפלסטיק שנאספו מהמיחזורית.

החשבונית:
.6.1.2

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק תונפק על ידי קבלן
האיסוף הרלוונטי על שם המועצה ,ויחולו ההוראות הבאות:
.6.1.2.2

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את
השירותים בגינם הוא מחייב ,והמועצה תבדוק את
הפירוט ,ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון
מטעם המועצה לתמיר.

.6.1.2.1

בנוסף ,להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת
החשבונית על ידי הקבלן (להלן" :ההוראות הנוספות"):
הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא" :בגין
עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר" .כמו כן הקבלן
יכלול בחשבונית אך ורק ,חיובים אותם נדרשת תמיר
להשיב לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר
לרשות המקומית ולא תכלול חיובים נוספים שיש
לקבלן מול הרשות.
מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום
הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן.

.6.1.2.3

תאריך__________:

לאחר שהמועצה תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של
ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית,
הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם המועצה
לאישור תמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות
על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.

חתימת המציע_________________
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מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך
בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן ,ולערער
על הפירוט ,וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את
החשבונית שתונפק על ידי הקבלן.
.6.1.1

לידיעת הקבלן ,כי על אף האמור בסעיף  6.1.2לעיל ,בכל הנוגע
לפסולת אריזות הפלסטיק ,וכל עוד לא נמסרה לקבלן הודעה אחרת
יחול ההסדר כדלקמן (להלן" :ההסדר"):
.6.1.1.2

הקבלן ינפיק את החשבונית עבור שירותים שיסופקו
במהלך רבעון על שם אל"ה ויפרט בה את השירותים
בגינם הונפקה החשבונית תוך ציון מספר המחזוריות
הקיימות ברשות וסך כל הפינויים שבוצעו ברשות
בתקופה הנקובה בחשבונית.

.6.1.1.1

התשלום יועבר ישירות מאל"ה לקבלן בכפוף לאישור
החשבונית על ידי אל"ה ועל ידי המועצה.

מובהר כי המועצה רשאית בכל עת להודיע לקבלן על שינוי ההסדר,
ובמקרה כזה ההסדר שיחול על הקבלן בכל הנוגע לתשלומים בגין
שירותים שיספק קבלן האיסוף לפסולת אריזות הפלסטיק ,יהיה
בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  6.1.2לעיל.
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
זה כדי לגרוע מהדרישות מהקבלן גם בנוגע לפינוי אריזות הפלסטיק
המפונות מהמיחזוריות.
.6.1.3

תנאי התשלום ביחס לכל חשבונית יהיו שוטף  60 +מתום הרבעון
שבגינו הונפקה החשבונית.

 .7סנקציות על הפרות הקבלן
.7.2

מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות
כמפורט להלן:
.7.2.2

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ,בכל אזור הפינוי נשוא המכרז
או בחלקו ,שלא ביום שנקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ₪ 2500 :לכל סבב פינוי.

.7.2.1

אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית₪ 215 :
לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי.

.7.2.3

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות
מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת ,כאמור בסעיפים
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .ו –  4.5לעיל 2,500 :ש"ח לכל סבב
פינוי.

.7.2.4

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי
וללא כל שהות ,כאמור בסעיף  4.4לעיל –  ₪ 2,000לכל סבב פינוי.

.7.2.5

אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו ₪ 215 :לכל מכל אצירה
בכל סבב פינוי.

.7.2.6

שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות
בסעיף  4.2לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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גרוע ,או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו ₪ 2150 :לכל
הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור.
.7.2.7

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת
שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף  4.3לעיל ₪ 2,400 :לכל סבב
פינוי.

.7.2.4

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף
שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ₪ 3,750 :לכל פינוי כאמור.

.7.2.9

אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  4.7לעיל ₪ 2,400 :לכל סבב פינוי.

.7.2.20

החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור המועצה כאמור
בסעיף  4.22לעיל ₪ 500 :לכל סבב פינוי.

.7.2.22

ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ₪ 6000 :לכל פעולה אסורה ביחס לכל
פינוי.

.7.2.21

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .לעיל ,או דיווח לא נכון ₪ 20,000 :לכל הפרה.

ככל שהדבר אפשרי ,הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא
קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר (או לאל"ה ביחס לאמור בסעיף )6.1.1
כאמור לעיל.
.7.1

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי אין באמור בעניין
ההפרות המנויות בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל ,כדי לגרוע מכל
סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז,
וכי כל זכויות המועצה הן במצטבר.

 .3הפרות יסודיות
.4.2

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות
להפרות יסודיות (ככל שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל ,מוסכם בזאת כי:
.4.2.2

הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא ,4.5 ,4.3 ,4.2 ,.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא,.
 ,4.10שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא ,4.14 ,.ו -שגיאה! מקור
ההפניה לא נמצא .לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות שנערך מכוח המכרז (להלן לצרכי סעיף זה" :ההסכם")
וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד הרשות ,ומבלי שתידרש
הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

.4.2.1

כמו כן ,כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך 24
ימים ממתן ההודעה על ההפרה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

.4.2.3

בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא .זה המועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם
באופן מידי ,ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה
לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות
ביצוע).

.4.2.4

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפרה יסודית של
ההסכם ,יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של  5,000ש"ח (להלן:

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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"הפיצוי המוסכם") .הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת ,כי אמדו
את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו
להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.
.4.2.5

עוד מובהר בזאת כי ,אין בביטול ההסכם על ידי המועצה במקרה של
הפרות כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .זה ,כדי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על-
פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויות
הרשות יהיו במצטבר.

 .9היעדר יחסי עובד-מעביד
.9.2

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות
לשלילת יחסי עובד-מעביד בין הקבלן לרשות המקומית (ככל שישנן כאלה),
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.9.2.2

הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.9.2.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין המועצה יחסי
עובד מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.9.2.3

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז
כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו ,יועסקו על
חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין
ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.9.2.4

בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום
לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי
לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו ,בין
אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת ,וכי הוא וכל מי
מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים
מהמועצה.

.9.2.5

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

.9.2.6

בלבד ,כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי
הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל
הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על
כל רכיביה ,ולרבות תשלומי חובה ,מסים וכל היוצא באלה ,לרבות
הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.

.9.2.7

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל
ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי
המכרז לרשות המקומית.

.9.2.4

הוא ישפה ויפצה את המועצה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל
סכום שבו נשאה המועצה או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל
בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם
המועצה .כמו כן הוא ישפה ויפצה את המועצה בגין כל הפסד ,נזק או
הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר המועצה נשאה
בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל ,ובלבד
שהמועצה תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה
כאמור לעיל.

 .10בחירת זוכים
תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,שלא לבחור כלל זוכה בהליך במקרה בו
קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז .במקרה זה תהיה רשאית המועצה לפרסם מכרז
חדש ו/או לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים ,אף אם
לא הגישו הצעה למכרז ,והכל בכפוף לדיני המכרזים.

.20.2

נספח 1.1
מכרז 26/2017
תיאור כללי של המציע
פרטים ומורשי חתימה.
לכבוד
מועצה אזורית אשכול.
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מספר  26/2017למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק.

____________________
שם המציע :
____________________
כתובת :
____________________
טלפון :
____________________
שם החותם :
חתימה וחותמת____________________ :

ח.פ ,ת.ז:

__________________

פקס :
תפקיד :
תאריך :

__________________
__________________
__________________

אני ___________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:
עו"ד/רו"ח (שם מלא)
.1
.3
.2
.2
.5

______________
שם רשמי :
______________
סוג התאגדות:
______________
תאריך התאגדות :
______________
מספר מזהה :
שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז.
שלהם :
שם מוסמך חתימה
_____________
_____________
_____________
_____________

תעודת זהות
_____________
_____________
_____________
_____________

בכבוד רב,
שם מלא _________________ :רו"ח/עו"ד חתימה וחותמת _____________________ :
כתובת  _________________ :טלפון _________________ :

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

25

נספח 1.2
מכרז 26/2017
תיאור ניסיון קודם והמלצות
לכבוד
מועצה אזורית אשכול

הנדון  :אישור על ביצוע שירותים והמלצות
המלצה מס' 1
אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ (שם הספק) (להלן " :המציע")
שכתובתו ___________________________________________________________ :
ביצע עבור _____________________________ (שם הרשות)
אשר מספר תושבי הקבע בה הוא______________ תושבים ,את העבודה המפורטת להלן
כקבלן ראשי בתקופה שבין ה _______________ -ועד ה________________________ -
חוות דעת על הביצוע
____________________________________________________________________

פרטי הממליץ/המאשר :
______________
שם ושם משפחה

תאריך__________:

_____________
טלפון

_____________ ______________
תפקיד
שם הרשות

חתימת המציע_________________
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המלצה מס' 2
אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ (שם הספק) (להלן " :המציע")
שכתובתו ___________________________________________________________ :
ביצע עבור _____________________________ (שם הרשות)
אשר מספר תושבי הקבע בה הוא______________ תושבים ,את העבודה המפורטת להלן
כקבלן ראשי בתקופה שבין ה _______________ -ועד ה________________________ -

חוות דעת על הביצוע
____________________________________________________________________

פרטי הממליץ/המאשר :
______________
שם ושם משפחה

תאריך__________:

_____________
טלפון

___________ _______________
תפקיד
שם הרשות

חתימת המציע_________________
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נספח 1.3
מכרז 26/2017
תצהיר בדבר העדר כתב אישום
הרשעה בעבירה שיש עמה קלון

תצהיר
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
א .הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף
המבקש להתקשר עם מועצה אזורית אשכול (להלן – "המועצה") .אני מצהיר/ה כי הנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
ב .הנני מצהיר בזאת כי המציע ,מי מבעלי השליטה בו ,מי מבעלי המניות בו ,מי ממנהליו
(הרשומים ו/או בפועל) ,מי ממורשי החתימה שלו כל אלו במישרין או בעקיפין ו/או כל חברה
אחרת שלמי מן הנ"ל שליטה בה ,במישרין או בעקיפין ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה
פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,או בעבירות מרמה ושוחד ,או
בעבירות בתחום עיסוקו של המציע ובתחום העבודות והשירותים נשוא מכרז זה – לרבות
לחוקים צווים ותקנות ,למעט מה שהוחרג בתנאי הסף וזאת בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד
עריכתו של מכרז זה.
ג .זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
אשר משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

___________________
עו"ד

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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נספח 1.4
מכרז 26/2017
נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה

לכבוד
המועצה אזורית אשכול
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת ________________________ (להלן – "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 7,500שבעת אלפים וחמש מאות אלף  ,)₪בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז מס' __________
שפורסם על ידכם.
במכתבנו זה:
"מדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש יוני  1027שפורסם ביום ( 25.7.1027להלן -
"המדד היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את
דרישתכם על – פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר כלשהו ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם
קבלת תשלום על – פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת
המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.12.2017ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל
לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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מסמך 4

מועצה אזורית אשכול
מכרז
הצעה והצהרת המשתתף במכרז למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות
פלסטיק.
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה ,כדלקמן :
.1

הבנו את ,קראנו בעיון ,בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ,והצעתנו
זו מוגשת בהתאם ,ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה,
והננו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור.

.3

בדקנו ,לפני הגשת הצעתנו למכרז ,את כל הנתונים המתייחסים לעבודות כהגדרתן לעיל
וידוע לנו כי הן כוללות תחזוקת כלי אצירה קיימים שבבעלות המועצה או אל"ה ,וכן פינוי
פסולת אריזות פלסטיק מכל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק
המוצבים בתחומה המוניציפלי של מועצה אזורית אשכול ומכל מקום אחר בו יוצב בעתיד
כלי אצירה ייעודי לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בתחומה של מועצה אזורית אשכול,
(להלן כולם יחד" :כלי האצירה"" ,נקודת איסוף פסולת מחזור") ושינועה של פסולת
אריזות הפלסטיק למחזור מוכר בישראל ,והכל כאמור במסמכי המכרז וההסכם שבין
הצדדים ,על נספחיהם ,ובתדירות כפי שמוגדרת במסמכי המכרז וכן בחנו את כל התנאים
והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז ,את החוקים,
הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום
התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים ,אשר יש או עשויה להיות להם
השפעה על הצעתנו .כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל
הנתונים הידועים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר עם האמור
לעיל ו/או עם הצעתנו.

.2

ידוע לנו כי בשלב זה מדובר על פינוי פסולת אריזות פלסטיק ,תכולת כלי האצירה הייעודיים
בלבד ,למחזור מוכר בישראל ,כאמור מכל תחום השיפוט של המועצה ומכל מקום בו
ממוקם כלי אצירה ייעודי לפסולת אריזות פלסטיק בתחומה של המועצה ,אך הצעתנו להלן
תעמוד בתוקפה גם לאחר כל שינוי בכמות ,בדרך של הפחתה או תוספת ,כלי אצירה
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,במהלך תקופת ההתקשרות.
הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו ,ואנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענות כאמור ,מכל מין וסוג שהוא.

.2

הננו מתחייבים ,כי במשך כל תקופת ההתקשרות ,נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות
הרשויות המוסמכות ,כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת ,ללא כל תמורה נוספת שהיא.

.5

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את
העבודות ,נשוא המכרז.

.6

מוצהר ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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.7

יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים
את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה
במכרז.

.8

הצעתנו מתבססת על כל החבויות והדינים המתייחסים לעבודות נושא ההסכם והידועים
ביום הגשת ההצעה ,לרבות דיני איכות הסביבה ובכל הנוגע לחובות החלים עלינו כדין
כמעבידים ,ואנו מתחייבים לפעול לפיהם כדין.

.9

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים)
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש
הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,תיפסל
הצעתנו זו ,והכול מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה עפ"י המכרז
ו/או עפ"י כל דין.

.11

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

.11

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת המועצה על הזכייה,
נחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי המועצה כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח
הכול כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהמועצה תמסור לנו צו
תחילת עבודה.

.13

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו
עם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי המועצה ,וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש ,ואל תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה
בגין כך.

.12

מובהר ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציעה בשמה
מוגשת ההצעה ,אנו זכאים לחתום בשם המציעה על הצעה זו ,חתימתנו מחייבת את
המציעה ,לכל דבר ועניין ,ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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מסמך 5

הסכם
שנערך ונחתם באשכול ביום __________
בין:

מועצה אזורית אשכול
_____________________
(להלן" :המועצה")

לבין:

__________________
מ ________________
(להלן" :הקבלן")

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז שמספרו ה –  16 / 1027לקבלת שירותים לטיפול בפסולת
אריזות פלסטיק (להלן" :פסולת המחזור" או "השירותים") בתחומה המוניציפלי
של המועצה ושינועה של פסולת אריזות הפלסטיק למחזור מוכר בישראל (להלן:
"העבודות") (להלן" :המכרז") ,כמפורט בהסכם זה (להלן" :השירות" ו/או
"העבודות");

והואיל

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו ,וברצון הקבלן לבצע את העבודות נשוא הסכם זה
לשביעות רצונה של המועצה ,במתכונת המתוארת להלן ,ולפי המחיר כמפורט
בהצעתו ,ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי ההצעה;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים וכוח האדם ,וביכולתו לבצע את
השירות הנדרש ,הכול בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין;

מצד אחד;

מצד שני;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
2

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1

על ההתקשרות בין הצדדים יחולו כל ההוראות שבהסכם זה ,שבמסמכי המכרז ובפרט
הוראות "הנספח הטכני" והוראות "הנספח האופרטיבי" המצורפים כמסמכים  1ו 3 -של
המכרז

3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות "הנספח הטכני" ו"הנספח
האופרטיבי" לבין יתר מסמכי המכרז -יגברו הוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי.
למען הסר ספק ,יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז ,לבין
ההגדרות המנויות בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות  -יגברו
ההגדרות המנויות בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

 4כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או
תניה מתניותיו.

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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הצהרות המועצה -התקשרות עם תמיר:
5

המועצה מצהירה כי על פי הוראות חוק האריזות היא עונה על ההגדרה של "אחראי לפינוי
פסולת" ,ומשכך הינה מחויבת לקבוע הסדרים בדבר הפרדת פסולת אריזות וכן הסדרים
בדבר איסוף ופינוי פסולת אריזות.

6

המועצה מצהירה כי על פי הוראות חוק האריזות חתמה על הסכם התקשרות מול תמיר אשר
מטרתו הינה קיום הוראות חוק האריזות לרבות הוראות סעיפים  27ו 13 -לחוק החלות על
המועצה כאחראי לפינוי פסולת ועל תמיר בכל הנוגע לפסולת אריזות.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
7

הקבלן מצהיר כי ידוע לו והובהר לו על התקשרות המועצה מול תמיר ,וכי הוא יודע ומודע
לכל החובות החלות עליו על פי הוראות המכרז וההתקשרות שבין הצדדים וכי אי עמידתו
בהוראות המכרז וחוזה ההתקשרות יש בהם להשפיע באופן ישיר על יכולת המועצה לעמוד
בהוראות חוק האריזות ,ומשכך קיימת חשיבות יתרה לעמידתו בהוראות המכרז וחוזה
ההתקשרות.

4

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שלהסכם זה מצורפים הנספח הטכני והנספח האופרטיבי שעליהם
חתם כחלק ממסמכי המכרז ,והמהווים את ההוראות הטכניות והתפעוליות לקבלן ,והוא
מתחייב לעמוד בכל הוראות הנספחים הטכני והאופרטיבי במהלך כל תקופת ההתקשרות
שבין הצדדים.

9

הקבלן מצהיר כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו הנם
בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין
לשם ביצוע השירות נשוא הסכם זה ,לרבות רישיון לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף (5.2ב)
לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישום) התשע"ג .1023 -
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן מצהיר ,כי ידועות ומוכרות לו הוראות חוק שירותי
הובלה ,התשנ"ז – ( 2997להלן" :חוק שירותי הובלה"),ותקנותיו ,וכי הוא ,וכן כל המועסקים
על ידו לצורך מתן השירות על פי הסכם זה ,יקיימו במלואן את כל הוראות חוק שירותי
הובלה ,לרבות תקנות שיותקנו על פיו .הקבלן מתחייב כי הוא וכל המועסקים על ידו ימציאו
למועצה "רישיון מוביל" בהתאם לחוק זה ,וכן כל אישור ו/או היתר אחר שיידרש על פיו ו/או
על פי תקנות שיותקנו מכוחו ו/או עפ"י דין.

20

כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי ידועות ומוכרות לו הוראות
חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ,התשנ"ג –  ,2993ותקנותיו ,וכי הוא מתחייב לנהוג לפיהן.

22

הקבלן מצהיר ,כי הוא מכיר את כל החוקים ,התקנות ,הצווים והוראות הבטיחות החלים על
פינוי אשפה ,בכלל ,ועל פינוי אשפה בתחומי המועצה ,בפרט ,והוא מתחייב לנהוג לפיהם.

21

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי ידועים ומוכרים לו כל הוראות ונהלי
הרשות המתייחסים לביטחון ולבטיחות ו/או בטיחות בעבודה בעת ביצוע השירות ,כמו כן
ידועים לו חוקי העזר בעניין זה לרבות בתהליך חקיקה והוא מתחייב למלא אחריהם ולנהוג
לפיהם ,וכן למלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו ,ככל שייקבעו ,מפעם
לפעם על ידי הרשות ו/או עפ"י הדין.

23

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד ,בדייקנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית גבוהה
ונאותה ובנאמנות ,לשביעות רצון המועצה ,וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות
ולפעול בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

24

הקבלן מצ היר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את
התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו
(לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך) או בקשר עם התמורה שתשולם לו עפ"י הסכם
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

33
זה.
25

הקבלן מצהיר כי בדק את האזור בו יבוצע השירות ,והוא מכיר את אזור פינוי הפסולת ,ואת
מיקום מיכלי האצירה ביישובים השונים שבמועצה (כפי שמפורט בנספח א' להסכם זה),
ודרכי איסוף הפסולת והעברתה למחזור מוכר בישראל  ,וכי לא תהיינה לו טענות בנוגע לכך
בקשר לביצוע השירות .הקבלן מתחייב כי יבצע את העבודות על פי סדרי והסדרי התנועה כפי
שהם קיימים וכן כפי שיהיו קיימים בעתיד ,וכי ימנע ככל האפשר מהפרעה להולכי רגל
ולתנועת כלי רכב.

26

הקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים והיכולת ,לרבות כוח אדם מיומן ,ציוד
וכלים הדרושים והמתאימים לביצוע השירות ,והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה
ברמה מקצועית גבוהה ,באופן בטיחותי ,ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה,
בעצמו ובאמצעות עובדיו.

27

בכלל זה מצהיר הקבלן ,כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות,
וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים
המפורטים בהסכם ובאופן בטוח ועפ"י הדין.

24

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד ,ולא להסב לאחר או
לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה
ותמיר בכתב ומראש.

29

הקבלן מתחייב לדאוג ע ל חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של
המיחזוריות ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן ,כתוצאה מבלאי שימוש ,ולמעט מקרים
של גניבה או נזק בלתי הפיך למיחזורית .עם זאת ,ועל אף האמור לעיל ,קבלן האיסוף יהיה
אחראי לכל נזק ,לרבות נזק בלתי הפיך ,אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו ,ובמצב כזה
ייתקן כל נזק או יחליף כל מחזורית תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהמועצה ,כפי
שתועבר אליו מראש ובכתב .החלטת המועצה באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן
האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

10

למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק
כאמור שייגרמו למחזוריות .כמו כן ,ידוע לקבלן כי אין המועצה ו/או תמיר ו/או אל"ה
מחויבות להציב מחזוריות חלופיות בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם למחזוריות.
 .למען הסר ספק ,מובהר כי ככל שכלי האצירה אינו יכול למלא את ייעודו ,יעמיד הקבלן
במקומו כלי אצירה חליפי אחר עד  14שעות ממועד קבלת הדרישה מהרשות או מי מטעמה.

12

הקבלן מתחייב להחליף שילוט ,מדבקות קרועות מגולגלות או חלקיות .המדבקות יהיו
מדבקות הנושאות את לוגו המועצה .למען הסר ספק ,לא ידביק הקבלן מדבקה או כל אלמנט
גרפי אחר לפני שקיבל את אישור הרשות לכך מראש ובכתב.

הגדרת העבודות ואופן ביצוען
11

העבודות והשירותים שיסופקו על ידי הקבלן למועצה ,על פי הסכם זה תהיה בהתאם למפורט
בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי (מסמך  1ו -מסמך  3למסמכי המכרז המהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם זה.

13

פירוט מיכלי האצירה ומיקומם ברחבי המועצה ,הינו כפי שמפורט בנספח א המצורף להסכם
זה.

14

הקבלן יפנה בעצמו ו/או באמצעות עובדיו ,בתחום השיפוט של מועצה אזורית אשכול ,את
פסולת אריזות הפלסטיק ,תכולת כלי האצירה .תדירות הפינוי תהא כמפורט בנספח הטכני.

15

ככלל ,יבוצע פינוי הפסולת בימים כפי שייקבעו ע"י מי שימונה לצורך כך ע"י המועצה,
הפינוי יתבצע לפי דרישת המועצה לא מוקדם מהשעה  07:00בבוקר בין הימים א' – ו' ולא
יאוחר מהשעה ( 13:00בימי ו' בתקופת החורף ,יסתיים הפינוי לכל המאוחר בשעה .)14:00

16

הקבלן יבצע את עבודות פינוי תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על
מניעת רעש או כל מטרד אחר .הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

34
ומסודר ברדיוס של  2מטר ממקום פינוי הפסולת ,וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים
במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר .יובהר למען הסר ספק ,כי על הקבלן לאסוף ולשנע את
פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי
האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ,אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את
כלי האצירה הייעודיים וסביבתם נקיים.
המועצה תציב מכלי אשפה "רגילה" בסמיכות לכלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת
אריזות פלסטיק על מנת לאפשר לקבלן השלכת פסולת שאינה פסולת אריזות שתימצא בכלי
האצירה וכל פסולת אחרת שתימצא מחוץ לכלי האצירה ,כמפורט לעיל.
17

הפסולת תפונה למפעל מחזור המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .למען הסר ספק יובהר,
כי היטל ואגרת הקליטה והטיפול בפסולת באתרי הטיפול יחולו על הקבלן.

14

ככל שמתבקש ,הקבלן יקפיד על סגירת דלתותיהם מיד לאחר הפינוי ונעילתם.

19

מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות המועצה לפי הסכם זה ולפי כל דין ,הרי
שבמקרה והקבלן לא יפנה פסולת מחזור במועדים הנקובים וכתוצאה מכך תישפך פסולת על
הארץ ,רשאית המועצה לבצע את עבודות הפינוי בעצמה או על ידי מי מטעמה ולחייב את
הקבלן בעלויות הפינוי .יובהר כי המועצה תהיה רשאית ,בין היתר ,לקזז חוב זה מהתמורה
לה יהיה זכאי הקבלן.

30

ככל שיידרש הקבלן לתקן עבודה שלא נעשתה כראוי ,לפי שיקול דעתו של המנהל ,מתחייב
הקבלן לעשות כן בתוך פרק זמן של יום עבודה (אף אם אין מדובר בפרק זמן שבו אמור
הקבלן לבצע פינויים נוספים ברחבי יישובי המועצה).

32

לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם ,יהיה הקבלן הבעלים ויחזיק בכל תקופת ההסכם
והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב ,הכלים ,האמצעים וכוח האדם הנחוצים לביצוע
התחייבויותיו על פי ההסכם.

31

למרות האמור לעיל ,יהא רשאי הקבלן כי כלי הרכב יהיו בחכירה (ליסינג) ובלבד שיציג
אישורים על הסכמי חכירה לרכבים ,ובמידת הצורך יציג אסמכתא כי הוא עומדת
בהתחייבויותיו לחברת הליסינג.

33

על הקבלן חלה האחריות לאספקת הציוד הנדרש לצורך קיום השירות.
בכלל זה יחזיק הקבלן משאית דחס עם מנגנון לשאיבת בקבוקי פלסטיק ,העומדים בכל
דרישות התקינה המקובלות (להלן" :משאית שאיבה").

34

כמו כן יחזיק הקבלן משאית נוספת מכל סוג כאמור לעיל לצורך גיבוי ,בהתראה של עד 4
שעות( .להלן" :כלי הרכב החלופיים").

35

היה ותהיה מניעה מצד הקבלן לתת שירות שהוא מחויב על פי הסכם זה בשל תקלה
במשאית ,מתחייב הקבלן להעמיד כלי רכב חלופיים לצורך ביצוע העבודות ועמידה
בהתחייבויותיו על פי לוחות הזמנים שנקבעו בין הצדדים ולא יאוחר מיום עבודה מרגע
השבתת כלי הרכב הקבועים וזאת גם אם במהלך פרק זמן זה לא אמור לבצע הקבלן פינוי
בתחום יישובי המועצה.

36

הקבלן ימנה נציג מטעמו (להלן" :נציג הקבלן") (עם רכב) ,אשר יהיה נציגו המוסמך של
הקבלן לצורך ביצוע ההסכם .מנהל העבודה יהא זמין לקריאה בכל ימות השבוע הרלוונטיות
משעה  07:00ועד סיום העבודה ויעמוד בקשר רצוף עם המנהל מטעם המועצה לצורך מתן
הנחיות וקבלת דיווח שוטף ,על הקבלן לדאוג כי המועצה תהיה מקושרת במערכת מסוג
פוינטר.

37

לצורך ביצוע השירותים ,יקצה הקבלן נהגים ועובדים לכל משאית כמפורט לעיל .במקרה של
היעדרות עובדיו מכל סיבה שהיא ,חובה על הקבלן לדאוג באופן מידי לעובדים חלופיים.

34

פרטי עובדיו של הקבלן ורישיונותיהם יועברו על ידי הקבלן למועצה .המועצה תהא רשאית
לדרוש מהקבלן ,לפי שיקול דעתה שימנע מלהפעיל עובד מסוים בביצוע השירות והוא יעשה
כן לאלתר.

39

השירות נמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו
ובאמצעות עובדיו בלבד ,ולא להסב לאחר או לאחרים ,לרבות נותני שירות אחרים מטעמו
של הקבלן ,את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל על כך את
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

35
הסכמת המועצה ותמיר מראש ובכתב .לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש
על ידי המועצה משום הסבת ו/או מסירת ביצוע של השירות או חלק ממנו לאחר.
40

נתנו המועצה ותמיר את הסכמתם כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן
מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה
לביצועו התקין של השירות על פי הסכם זה בין אם בוצעה על ידו ו/או על ידי עובדיו ובין אם
באמצעות נותני שירות מטעמו.

42

התעוררה לדעת הקבלן בעיה כלשהי ,זמנית או קבועה ,בקשר עם מתן השירות על ידו ,יודיע
על כך לאלתר למנהל ,על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות .אין במתן הודעה
כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה
אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

41

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם
זה ,לרבות ,אך לא רק ,תברואה ,בטיחות בעבודה ,והגנה על איכות הסביבה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור,
לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם ,לרכושם או לביטחונם של עובדיו ,או
לרכושה של המועצה.

43

במידה שהיה על המועצה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר הוראות
כל דין לרבות ,אך לא רק ,ניקיון ,תברואה ,בטיחות בעבודה ,והגנה על איכות הסביבה,
כדוגמת פגיעה ברכוש ,איבוד זמן עבודה ,ו/או עקב אי נקיטת אמצעים על ידי המועצה
להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור ,יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו .חשבון בעבור
הוצאות אלו יוגש לקבלן ,מיד לאחר גרימת הנזק והקבלן מתחייב לשאת בתשלום של כל
סכום כאמור עפ"י קביעת המועצה ,לפי שיקול דעתה ,בתוספת עלות תקורה בשיעור .25%
רק במקרה שבו מדובר בליקויים ו/או אי מילוי הוראות כל דין שבגינן טרם נגרם נזק ו/או
הוצאות למועצה ,תינתן לקבלן --התראה מראש ובכתב בת  20ימים ותינתן לקבלן ההזדמנות
להסדיר ו/או לתקן את הליקויים ו/או הטעון הסדרה ותיקון .עד כמה שהנזק ו/או ההוצאות
נגרמו כבר למועצה לא תינתן התראה מראש והקבלן יהיה מחויב לפעול כאמור בסעיף זה
לפיצוי ו/או שיפוי המועצה כאמור.

44

המועצה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה ,לרבות הפסקת העבודות ,בכל
מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי התברואה,
הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין ,ועל מנת להביא
לסילוק ההפרעה ,המפגע או המטרד.

45

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים ,כי הקבלן אינו רשאי להמחות או להעביר
את חובותיו וזכויותיו על פי הסכם זה ,לכל אדם או גוף אחר.

46

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי במקרה של השבתה ,חלקית או מלאה ,של משאיות הפינוי
ו/או של כל ציוד אחר ו/או כוח אדם ,מכל סיבה שהיא ,למעט סיבה הנובעת מאי תשלום
לקבלן במועד (פיגור של עד  45יום לא יהווה פיגור בתשלום) ,עדיין יהא הקבלן אחראי
לביצוע השירות כמוסכם ,והשבתת הנ"ל לא תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצוע השירות
במועדיו ובמלואו.

47

מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים למועצה מכוח הסכם זה או מכוח כל דין ,אם
לא בוצע השירות ,או אם לא יצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע
השירות ,תהא המועצה רשאית לבצע את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים והקבלן ישפה
את המועצה עבור הוצאותיה ונזקיה (המועצה תהיה אף רשאית להתקזז עם הקבלן) ,בהתאם
לחשבון שיוגש על ידי המנהל לרבות הוצאות תקורה כאמור .חתימת המנהל על החשבון
תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות מכוח ההסכם שייחתם ,הינה ל –  3שנים (שלושים ושישה חודשים) והיא
תחל תוך  30מיום _________________ ועד ליום ______________________ .למועצה
הרשות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי ( )1תקופות בנות ( 21שנים עשר) ,חודשים כל אחת,
על פי שיקול דעתה הבלעדי (ובלבד שבסה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על  60חודשים (חמש
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

36
שנים)).
יובהר כי המועצה רשאית לסיים את הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק
להחלט תה על סיום ההסכם כאמור ,וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן  60יום לפני
המועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם.

התמורה
פורמט ההצעה הכספית ,מנגנון העברת התמורה ואופן הנפקת החשבונית יהיו כאמור בנספח
האופרטיבי והטכני המצורפים ובהתאם לכל ההוראות שיפורטו להלן:
עבו ר תחזוקת כלי אצירה ייעודי לאיסוף ופסולת אריזות פלסטיק ופינוי ושינוע תכולת כלי האצירה
למחזור מוכר בישראל ,ישולם לקבלן הסך ל _______  ₪לכל פינוי של כלי אצירה אחד בתוספת
מע"מ כדין.
הערות:
 )2תדירות הפינוי של כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק הינה אחת לחודש.
 )1מובהר כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.
 )3מובהר כי הרשות תבחר למתן השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן אחד בלבד.
 )4ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר .למען הסר ספק ,מובהר כי על הקבלן להגיש
הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט בטבלה לעיל .חרג הקבלן ממחיר המקסימום
שנקבע – הצעתו תיפסל.
 )5כלי האצירה הינם בבעלות אל"ה ,כמפורט לעיל ,ויהיו ויישארו בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו
של הסכם ההתקשרות ולאחריו ,ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם .מובהר כי
על אף האמור בריש סעיף זה ,על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה,
כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.

 44הקבלן ינפיק חשבונית ויעביר דיווחים ואסמכתאות ביחס למספר המיכלים שפינה כאמור
בנספח האופרטיבי.
 49על גבי כל חשבונית אשר תונפק בגין כל תמורה המגיעה לקבלן ,יציין הקבלן בצמוד לפירוט
החיוב את המשפט " בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר " .חשבונית אשר לא יצוין
בה האמור לעיל ,תושב לידי הקבלן לצורך תיקון והמועד לתשלום יידחה עד לתיקון
החשבונית.
 50מוסכם בזאת על הקבלן כי על הפרת התחייבויותיו כמפורט בנספח הטכני ו/או בנספח
האופרטיבי ו/או הוראות במכרז ו/או הוראות הסכם זה יחולו פיצויים מוסכמים ,והכל
כמפורט בנספח האופרטיבי.
 52הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם המועצה ו/או תמיר ,לפי העניין ,לפעול ולפקח על
פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה המועצה מעת לעת.
51

עד ה –  5לכל חודש ,ימסור הקבלן למועצה חשבונית מס בצירוף בעבור שירותיו בחודש
שחלף.

53

בכפוף להגשת הדיווחים דלעיל והמצאת חשבונית מס כדין ,ולאחר בדיקת הדו"ח ואישורו
ע"י המועצה ,תשלם המועצה לקבלן את התמורה באופן המפורט בנספח האופרטיבי .מובהר
בזאת ,כי המועצה רשאית שלא לאשר חשבון או חלק מחשבון ,ככל שזה מתייחס לעבודה
שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה ,או שבוצעה באופן לקוי לפי שיקול דעתה
הבלעדי .איחור של עד  25יום ממועד התשלום לא יהווה פיגור ולא יישא בהפרשים כל שהם
ו/א הפרת חוזה.

54

הקבלן מתחייב שלא לספק עבודות נוספות שלא הוסכם עליהם מראש והחורגים מהמסגרת
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

37
התקציבית החודשית ללא אישור בכתב חתום ע"י כל מורשי החתימה במועצה .ביצע הקבלן
עבודות בניגוד לאמור בסעיף זה יישא הקבלן בהוצאה זו על חשבונו.
55

הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור משלטונות מס הכנסה על ניהול ספרים כדין .כן
מתחייב הקבלן להמציא אישור על פטו ר מניכוי מס במקור שאם לא כן ,ינוכה מס במקור על
ידי המועצה ,לפי הוראות כל דין ,בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה.

56

למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא סופי ממצה
ומלא עבור ביצוע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו ע"י המועצה ,לרבות כל
העלויות וההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,שעל הקבלן יהיה להוציא בקשר עם ביצוע העבודות
וכולל עלות החומרים ,הציוד ,הביטוח ,שכר עובדיו ,הוצאות מגורים ,נסיעה וכלכלה של
עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות ,ולא תשלם המועצה לקבלן
תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.

סעדים ותרופות
57

הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים
וברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בביצוע ההסכם (הוא ו/או מי מטעמו) ,ו/או ביצע
את ההסכם באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה הוא לקוי ,חסר ובלתי מקצועי,
תהא המועצה רשאית להורות על ביטול ההסכם או חלקו תוך  60ימים ממועד ההודעה.

54

מבלי לגרוע מהפיצויים המוסכמים הקבועים בנספח האופרטיבי ,היה והפר הקבלן הסכם זה
בהפרה יסודית שאינה מפורטת בנספח האופרטיבי ,ישלם למועצה פיצוי מוסכם וקבוע מראש
בסך .₪ 5,000

59

המועצה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן ,לרבות את סכום הפיצוי שבסעיף
 54לעיל ,מסכום התמורה שהמועצה תחוב (אם תחוב) לקבלן באותו מועד .אין באמור בסעיף
זה כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה לפי ערבות הביצוע שתימסר לה בהתאם להוראות
הסכם זה ,או מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן.

60

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן
שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור ,יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה והמועצה תהא
רשאית להורות על ביטולו המידי של הסכם זה.

62

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

ו.

א.

הקבלן נפטר.

ב.

נגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) ,להכרזתו כפושט רגל,
למינוי מפרק (זמני או קבוע) ,למתן צו להקפאת הליכים ,והמינוי לא יבוטל תוך 60
יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.

ג.

אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.

ד.

שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך ,ללא הסכמת המועצה
מראש ובכתב .לעניין זה העברת בעלות של למעלה מ 5% -בקבלן תיחשב מהותית.

ה.

שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של
המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את
התחייבויותיו
אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש או מכללא וזאת באם
לא הפרה את התחייבויותיה עפ"י הסכם זה

61

עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא ,ובכל מקרה לא יאוחר מ –  7יום מיום
משלוח הודעת הביטול ע"י המועצה ,מתחייב הקבלן לחדול מביצוע העבודות ולפנות את
האזור מכל אדם ו/או חפץ שבשליטתו .הפרת סעיף זה על ידי הקבלן תזכה את המועצה
בפיצוי מוסכם בסך של .₪ 10,000

63

היה והמועצה תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא ,לא ישולם לקבלן תשלום
נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים ,התשלומים וההוצאות
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

38
המגיעים למועצה בגין ביטול כאמור על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין .סכומי הוצאות
הביטול כאמור ינוכו על ידי המועצה מכל תשלום המגיע לקבלן .והיה אם סכום הוצאות
הביטול של המועצה יעלה על הסכום המגיע לקבלן עם סיום העבודות ,ישלם הקבלן למועצה,
מיד עם דרישתה הראשונה ,את סכום היתרה.
64

הודיעה המועצה על ביטול ההסכם ,תהא המועצה רשאית לפנות בעצמה את הקבלן ועובדיו,
וכן את המתקנים ואת כלי עבודתו ,ככל שהם נמצאים בתחום שיפוטה ,ולנקוט לשם כך בכל
האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו .כן רשאית המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להשלים בעצמה את ביצועו של השירות שבוטל על ידה או להעסיק עובדים או להתקשר עם
קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות
מהקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.

65

המועצה תהיה רשאית לקזז ,לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הקבלן כנגד
כל סכום המגיע ממנה לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבלן
התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות ,אך לא רק ,אי מילוי
אחר דרישת המועצה לביצוע עבודה או פינוי כלשהם ,ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות
אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות המועצה כמפורט בהסכם זה או
מכל סיבה אחרת ,בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.

66

למען הסר ספק מובהר ,כי קיזוז זה הינו תרופה מידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה,
אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע
מהמועצה להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.

67

מבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת למועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין,
מסכימים הצדדים ,כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות
הקבועות בהסכם זה ,תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,להעסיק עובדים או קבלנים
עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את
המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות ,בתוספת הוצאות תקורה כאמור לעיל.

אי תחולת יחסי עובד – מעביד
64

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהאמור בנספח האופרטיבי בענין פרק זה אלא להוסיף עליו.

69

הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם
המועצה ,וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה ,ולכן לא יחולו על
הקבלן או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו ,זכויות כלשהן של עובדי המועצה.
הקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו ,לא יחשבו בשום מקרה כעובדי המועצה וביניהם
לבין המועצה לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים
משפטיים אחרים .הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו
כאמור מכל סיבה שהיא.

70

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא .כל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלומים לביטוח
הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר ,תשלומי מסים וכל יתר
ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמו למי מעובדיו,
עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו ,והמועצה לא תהא
אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

72

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום ופנסיית חובה ואת כל התנאים הסוציאליים
הנובעים מהסכמי עבודה ,צווי ההרחבה החלים ,וכל הוראת דין המחייבים בענף.

71

הקבלן לא יעסיק עובדים זרים אלא אם יש תחת ידו את מלוא הרישיונות וההיתרים
להעסקתם בעבודה הספציפית על פי הסכם זה.

73

הקבלן מתחייב כי הוא מקיים ו/או משלם לעובדיו את זכויותיהם כדין לרבות בגין שכר
מינימום ,שעות נוספות ,שעות לילה ,שבתות ,וכיו"ב ,ולפי הקבוע בחוק להגברת האכיפה של
דיני עבודה ,התשע"ב –  ,1021ומקיים אחר חיקוקים בדיני עבודה ו/או צווי ההרחבה ו/או
הסכמים קיבוציים החלים על העובדים .המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,להחתים את
החברה על הסכם  /תוספת להסכם להסדיר את דרישות החוק להגברת האכיפה בין המועצה
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

39
לחברה .מובהר ,כי סעיף יסודי זה הוא מעיקרי ההסכם.
74

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה למועצה
ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו למועצה ,לרבות תשלום הוצאות שכ"ט עו"ד ,במידה ויקבע
בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים בפסק דין חלוט ,כי שררו יחסי עובד מעביד בין
המועצה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו.

75

הקבלן ימסור למנהל ,לפי דרישתו של האחרון ,את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו,
מספרם ,מקצועם ,דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המנהל מטעם המועצה.

76

המועצה ו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,לדרוש מהקבלן
להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו ,והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית
הדרישה האמורה .לקבלן תהא זכות ערעור בפני מנהל האגף תברואה במועצה ,והחלטתו
תהא סופית ומחייבת.

77

הקבלן יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לפי דרישות החוק .כולל
תשלום שכר במועד ,ביצוע הפרשות בגין השכר והעברתן במועד הוצאות ביטוח לאומי ,מס
הכנסה ,פנסיה ,וכיו"ב.

74

הקבלן מתחייב לקיים ללא יוצא מן הכלל בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה,
תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם ,לרבות
חוקי בטיחות בעבודה ,בריאות ורווחה.

79

אין בכל האמור לעיל ,כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא אחר הנחיות המועצה והוראותיה
כפי שיינתנו לו על ידי המנהל או מי מטעמו.

אחריות הקבלן
40

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ,נזק או קלקול מכל סיבה שהיא
לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא פוטר את המועצה,
ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור ובלבד שהנזק
נובע ממעשה ו/או רשלנות ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו .הפטור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

42

הקבלן יהיה אחראי ,ללא יוצא מן הכלל ,לכל נזק שיגרם למתקנים הקיימים או לכל אדם,
בין לגוף ובין לרכוש ,שיגרם להם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע
העבודות ,והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות אותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן
את המועצה ,מיד עם דרישתם הראשונה.
פיצוי ו/או שיפוי כאמור בסעיף זה יהיו בהתאם לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך
שהמועצה הודיעה לקבלן על התביעה ו/או הדרישה מיד בסמוך לקבלתן וניתנה לקבלן
ההזדמנות להתגונן מפניהם בכפוף להוראות כל דין.

41

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו ,קבלני משנה מטעמו
ועובדיהם ,וכל מי מטעמו ,בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא פוטר את המועצה ו/או כל אדם
הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.

43

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל
אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות
לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת על פי
דרישתם הראשונה בכתב.
פיצוי ו/או שיפוי כאמור בסעיף זה יהיו בהתאם לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך
שהמועצה הודיעה לקבלן על התביעה ו/או הדרישה מיד בסמוך לקבלתן וניתנה לקבלן
ההזדמנות להתגונן מפניהם בכפוף להוראות כל דין.

44

למועצה תהיה זכות עיכבון ו/או קיזוז בגין הכספים שעל הקבלן לשלם למועצה כאמור
בסעיף זה ,ובלבד שיינתן לקבלן פרק זמן של  20ימים לפעול לפיצוי ו/או שיפוי המועצה
בהתאם לדרישתה על פי פרק זה .לא פעל הקבלן כאמור תוכל המועצה לפועל על פי הוראות
סעיף זה.
תאריך__________:

חתימת המציע_________________

40
45

הקבלן ינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף ולרכוש ובכלל זה של אנשי
המועצה ,עובדיו ,וצד ג' כלשהו ,מכל סיכון ,נזק ,פגיעה או אובדן שעשויים להיגרם ממעשה
או מחדל של הקבלן ,עובדיו ,משמשיו ,סוכניו או נציגיו ,שנעשו או שנמנעו מעשותם בקשר
לביצוע התחייבויות הקבלן הכלולות בהסכם זה.

46

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא חובתו של הקבלן לספק ולהחזיק כראוי את כל
אותם אמצעים שלפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין ,לרבות אך לא רק ,דיני התברואה,
הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה ,עליו לספק ולהחזיק או שיהיה נכון לספקם ולהחזיקם.
כן מתחייב הקבלן לעשות (או להימנע מלעשות לפי העניין) כל פעולה כדי למלא אחר החובות
שהוטלו עליו לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין לרבות דיני התברואה ,הבטיחות בעבודה
ואיכות הסביבה ,ולהימנע מעבירות לפיהן.

47

כל הסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע העבודות ו/או מביצוע התחייבויותיו של
הקבלן לפי ההסכם או האינצידנטים לביצוע העבודה ו/או לביצוע ההתחייבויות או הקשורים
להם יהיו על הקבלן ועל חשבונו ,והוא ייטיב כל נזק ,פגיעה או אובדן שיגרם לעבודה
ולחומרים המהווים או שיהוו חלק ממנה ,למי מעובדיו ,למי מעובדי המועצה או לצד ג'
כלשהו או לרכושם.

44

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן יפצה ו/או ישפה את המועצה:
א .על כל נזק ,אבדן ,פגיעה או הפסד שייגרם לה ו/או לרכושה וכן על כל נזק ,פגיעה ,אבדן,
הפסד או מוות שייגרם למי מעובדיה ,סוכניה ונציגיה וכן לרכושם בגין כל מעשה או
מחדל של הקבלן או עובדיו ,משמשיו סוכניו ונציגיו.
ב .על כל תשלום שהמועצה תהיה חייבת לאדם כתוצאה מגרימת מוות או גרימת נזק,
אבדן ,פגיעה או הפסד כלשהם לאדם או לרכוש ,כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהם של
הקבלן ,עובדיו ,משמשיו ,סוכניו ונציגיו.
ג .על כל תשלום שתידרש המועצה לשלם למי מעובדי הקבלן או שלוחיו בגין טענה לקיומם
ו/או הפסקתם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין המועצה.
ד .על כל תשלום שהמועצה תידרש לשלם בגין תביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא
הקשורות לביצוע העבודה ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם או הנובעות מביצוע
העבודות ו/או התחייבויות האמורות ו/או האינצידנטליות להן וכן עבור ההוצאות
שנגרמו למועצה תוך כדי ועבור הגנה ,התפשרות וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל.
פיצוי ו/או שיפוי כאמור בסעיף זה יהיו בהתאם לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובכפוף לכך
שהמועצה הודיעה לקבלן על התביעה ו/או הדרישה מיד בסמוך לקבלתן וניתנה לקבלן
ההזדמנות להתגונן מפניהם בכפוף להוראות כל דין.

ביטוח
ה .להבטחת אחריות הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו
ומחובותיו ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד
קיימת אחריות שבדין כלפי המועצה ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור.
ו .הביטוחים יהיו בתנאים שלא יפחתו מהתנאים הבסיסיים כפי שמופיע בסעיף  4למסמך
 – 1הנספח הטכני המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,וכן האישור על קיום הביטוחים
המצורף כנספח ______.
ט .הקבלן יהיה לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
י .הקבלן יהיה לבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן
ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו
להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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יא .הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
יב .הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן הפוגע בזכויות המועצה ,הקבלן יהיה לבדו
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק
כספי ו/או אחר שיגרם עקב זאת.
יג .על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ,צו הרחבה,
ו/או כל דין אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

ערבויות ביצוע
49

תוך  24יום ממועד הודעה על זכיית הקבלן במכרז יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי מותנית (מטעם הקבלן בלבד!) לקיום ההסכם בסך של ( 7,500שבעת אלפים
וחמש מאות) ש"ח צמודה למדד המשולב ,להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,
לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם (להלן:
"ערבות הביצוע") .הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי
המועצה .נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח נספח ב' להסכם זה.

90

ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  3חודשים לאחר מועד סיום ההסכם
והיא תחודש מעת לעת ,אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה ,באופן
שתהא תקפה עד לאישור המועצה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלא .היה ותוקף
ערבות הביצוע לא יחודש  24יום לפני מועד פקיעתה הצפוי ,תהיה המועצה רשאית ,אך לא
חייבת ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ,סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין,
לממש ע רבות זו ,והקבלן מוותר בזאת על כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין או בקשר
למימוש זה.

92

אם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו ,ימציא הקבלן למועצה מיד עם הארכת ההסכם
ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה ,שתוקפה יהיה 3
חודשים לאחר מועד סיום ההסכם המוארך.

91

ערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור המועצה על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה
המלא.

93

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לתשלום כל ההוצאות ,העמלות ויתר התשלומים הכרוכים
בהוצאת ערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו (אם וככל
שיוארך).

94

מתן ערבות ביצוע כאמור כנדרש מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

95

במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת
תוקפה של ערבות הביצוע כאמור בסעיף  49שלעיל לפחות  24יום לפני המועד הצפוי
לפקיעתה ,וכן לשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל ,רשאית המועצה ,אך
לא חייבת ,לדרוש ,מעת לעת ובכל עת ,את פירעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה,
וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות
ההסכם.

96

אין במימוש ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע מהקבלן כל
סכום נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה ,על סכום הערבות ,וזאת בנוסף
למימוש הערבות.

97

אי המצאת ערבות ביצוע ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

שונות
94

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות המועצה בגין הפרת
תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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ההסכם ,ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים למועצה על פי דין.
99

הקבלן יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל
מין וסוג שהוא ,בין ממשלתיים ובין מקומיים ,בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא
הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם.

200

שום ויתור ,אורכה ,הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף
אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

202

הוראות אשר משנות את מהות הדרישה על פי האמור בהסכם זה או כרוכות בתוספת כספית
כל שהיא יתקבלו רק בהודעה בכתב מאת המפקח .ובאשר לתוספת כספית רק עפ"י אישור
בכתב של מורשי החתימה מטעם המועצה.
אין בסמכויות המפקח ,פעולותיו ,מעשיו או מחדליו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע
העבודות בשלמותן בהתאם להסכם זה ונספחיו .לרבות אחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

201

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כוויתור ו/או
שיהוי מצדו לגבי אותה זכות.

203

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו
בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור  3ימים מיום השליחה.

לראיה באו הצדדים על החתום:
_______________

_______________

המועצה

הקבלן

*אם הקבלן הוא חברה
אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר כי ה"ה ____________________ הנם
מורשי חתימה מטעם החברה ____________________ ,וכי חתימתם על ההסכם מחייבת
את החברה והתקבלה עפ"י החלטת החברה כדין.
_________________
תאריך

תאריך__________:

___________________
שם

_________________
חתימה

חתימת המציע_________________

43

נספח א'

פירוט מיקום מיכלי האצירה ברחבי המועצה
נספח זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ובא בנוסף לאמור בכול המסמכים וההסכם.
יובהר כי למועצה הזכות לעדכן את מיקום הצבות כלי האצירה על ידי העברה מיישוב ליישוב על
פי הצרכים ומבלי שהדבר יהווה שינוי בהוראות ההתקשרות שבין הצדדים ו/או הפרת ההסכם
שבין הצדדים והקבל יבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים בסבבי האיסוף בהתאם וללא כל
תוספת לתמורה המשולמת לו.

להלן רשימת כלי האצירה כולל כמות לפי רשימת יישובים:

יישוב

מכלי פלסטיק

אבשלום

1

אוהד

2

אורים

3

בארי

3

בני נצרים

1

גבולות

1

דקל

2

חולית

1

יבול

2

ישע

2

יתד

2

כיסופים

1

כרם שלום

2

מבטחים

2

מגן

3

נווה

2

ניר יצחק

4

ניר עוז

2

נירים

4

סופה

2

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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עין הבשור

3

עין השלושה

2

עמיעוז

2

פרי גן

2

צאלים

2

צוחר

1

רעים

3

שדה אברהם

2

שדה ניצן

1

שלומית

2

תלמי אליהו

2

תלמי יוסף

2

דיונה

2

יובלי הבשור

0

מתחם המועצה

2

מו"פ דרום

2

ניצני אשכול

0

נווה -מכינה

0

נופי הבשור

0

דלק אורים

2

ילו מגן

2

מנחת גבולות

2

מרכז מסחרי
עמיעוז

0

סה"כ

61

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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נספח ב' להסכם
נוסח ערבות בנקאית להסכם
________________
תאריך
לכבוד
מועצה אזורית אשכול
הנדון :ערבות בנקאית להסכם
על פי בקשת ____________________(להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  7,500ש"ח( ,במילים :שבעת אלפים וחמש מאות  ,) ₪בתוספת
הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן" :הפרשי
הצמדה") ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם פינוי פסולת אריזות פלסטיק המיועדת
למחזור בתחומי מועצה אזורית אשכול.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את
דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת
תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש יוני  1027שפורסם ביום ( 25.7.1027להלן:
"המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא
תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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נספח ג'
אישור על עריכת ביטוחים

אישור עריכת ביטוחים
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
לכבוד
מועצה אזורית אשכול
(להלן " -המועצה")
הנדון :אישור על עריכת פוליסות ביטוח של ______________________ (להלן:
"הקבלן") בקשר עם עבודות הצבת כלי אצירה ופינו פסולת אריזות פלסטיק
מאזור שיפוט המועצה בקשר עם מכרז _______________(להלן:
"השירותים" ו/או "העבודות")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על
שם הקבלן את הביטוחים להלן:
 .2פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הקבלן כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות המועצה בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000לתובע אחד ובמצטבר במשך
תקופת הביטוח.
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,שימוש במנוף או מכשיר הרמה .
שם המבוטח מורחב לכלול את  :ת.מ.י.ר .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ) חל"צ(.
המועצה והבאים מטעמה לרבות נכבדי המועצה .הישובים בתחום המועצה .הביטוח על פי
הרחבה זו יחול אך ורק במקרים הקשורים בהסכם ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.

 .1פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .
הביטוח מורחב לשפות את ת.מ.י.ר .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ) חל"צ( ואת
המועצה במידה ויחשבו כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן.
גבולות האחריות בפוליסה זו הנם  ₪ 10,000,000לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת
הביטוח.
בהתייחס לפוליסות לעיל:
.2

נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט החל ביום עריכת הביטוח או מועד מוקדם
לכך .
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי ת.מ.י.ר .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ) חל"צ( ,המועצה,
הישובים בתחום המועצה וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .2942-ולמען הסר קבלן אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .

.1

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא
אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות  60יום מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.

.3

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  :ת.מ.י.ר .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ
)חל"צ( .המועצה  .חברות בנות  .תאגידים  .אגודות  .עמותות  .נבחרי המועצה ,
הישובים בתחום המועצה והבאים מטעם המועצה .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע
נזק בזדון.
אישור זה כפו ף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י
האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________

___________

____________

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח

אנו הח"מ _________________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת ,כדלהלן:
אנו ערכנו לקבלן פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות
של הקבלן ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות לכיסוי אחריות על פי כל דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה
חוקית כלפי הציבור מטעמו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או
("ביטוח צד שלישי") למועצה ו/או לעובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
פוליסה
___________

מספר

גבולות אחריות:

סך  4,000,000ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

.2הביטוח מכסה את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים ,ו/או בכל הקשור לביצוע
השירותים.
 .1הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.
 .3הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.
 .4הפוליסה כוללת כיסוי עקב מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה.
 .6הביטוח מורחב לכסות נזקי רכוש ונזקי גוף (אשר אינם מבוטחים בביטוח רכב
חובה) הנגרמים על ידי כלי רכב מעל גבול האחריות הסטנדרטיים בפוליסת הרכב
(אשר לא יפחתו מ –  )₪ 2,000,000בבטוח צד שלישי רכב רכוש וגוף.

השתתפות עצמית:

אינה עולה על ₪ 10,000

ביטוח חבות לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים
ב.
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע
מעבידים
השירותים.
מספר
פוליסה
תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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___________
גבולות אחריות:

סך  6,000,000ש"ח למקרה ו 20,000,000 -ש"ח ולתקופת ביטוח שנתית.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המועצה ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות
כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן
בקשר עם ביצוע השירותים.

השתתפות עצמית:

אינה עולה על ₪ 10,000

.3

תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).

.2

"המועצה" לעניין אישור זה :מועצה אזורית אשכול ו/או תאגידים קשורים ו/או עובדים
של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

ב.

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

ג.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי
תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שנמסור לקבלן ולמועצה הודעה בכתב ,במכתב
רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

.5

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

.6

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ,ולגבי המועצה הביטוח הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,2942ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף
לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה.

.8

פרטי סוכן הביטוח_____________ :טלפון _______פקס:

.7

9

מבוטלת

זכות

השיבוב

של

המבטחים

כלפי

המועצה.

.9

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות
העצמיות הקבועה בפוליסה ,ואנו לא נדרוש מהמועצה כי תישא בתשלומן.
ההשתתפויות העצמית בפוליסות אינן עולות על סעיף (2א)  $ 5,000למקרה ,סעיף (2ב)
 $ 2,500למקרה.

.22

היקף הכיסוי הביטוחי ותנאי הפוליסות המקוריות (לפני ביצוע השינויים הנדרשים על פי
אישור זה) אינם נחותים מהתנאים בפוליסות בנוסח "ביט" התקפות בשנת הביטוח

תאריך__________:

חתימת המציע_________________
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השוטפת.
.21

כל סעיף בפוליסות אם יש כזה המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות
הנ"ל הינו "ביטוח ראשוני ,המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא
זכות ההשתתפות בביטוחי המועצה וללא זכות תביעה ממבטחי המועצה לשאת בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק הסכם הביטוח תשמ"א.2942-

.23

בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים הכיסוי ,כאשר התביעה
מעוגנת בנזק ו/או קשורה בדרך אחרת לבניינים ,למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה,
טעינה ופריקה ,כלי רכב (עד סך  250,000דולר ומעל לסכומים המבוטחים בפוליסות רכב
סטנדרטיות) (אולם מובהר במפורש כי לא מבוטל חריג אחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים) חפירות ,צינורות ,מתקנים ,או כבלים מעל ו/או מתחת לקרקע ובכפוף
לביצוע בירור אצל הגורמים המוסמכים לגבי מתקנים תת קרקעיים ) קבלנים וקבלני
משנה ועובדיהם עבודת נוער רכוש של המועצה שבו פועל הקבלן ,זיהום תאונתי ,תביעות
המוסד לביטוח לאומי.

.24

בכפוף לאמור באישור ולשינויים הנדרשים בפוליסות כתוצאה מכך ,יחולו התנאים
וההסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות של הקבלן ,שלא יהיו נחותים מתנאי
פוליסות "ביט" השוטפות.

.25

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם באישור לקיום תנאי הביטוח כהסכם ,ולפיכך לא
יחולו בו או בפוליסות שינוי המקטין את הכיסוי הביטוחי ללא הודעה בכתב למועצה 30
יום לפני מועד השינוי המבוקש.
_______________

____________________
תאריך

שם

סוכן

הביטוח

חתימת המבטחת

:

_________כתובת

:

__________

מספרי
פוליסת
פוליסת

טל

:

_________
הפוליסות:

אחריות
בטוח

כלפי
חבות

שלישי
צד
מעבידים

מס'____________________
מס'______________________

למען הסר ספק המועצה לא תקבל שום שינוי ו/או הערה ו/או מחיקה של סעיף מסעיפי נוסח
אישור זה ,על המציע להעביר את האישור לחברת הביטוח לשם בדיקה והתאמת הפוליסה של
הקבלן למתבקש במכרז זה ,ניתן להעביר שאלות להבהרה או שינויים במסגרת המועדים
לשאלות הבהרה המצוינים במסמכי המכרז.

_________________________

תאריך__________:

חתימת המציע_________________

