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 בית ג'אןמועצה מקומית 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 הלביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנת

 

 :  כללי

גושית  ,  ביתיתעל כל סוגיה לרבות  פינוי ואיסוף פסולת      למתן שירותימזמינה בזאת הצעות    בית ג'אןמקומית  העצה  מוה .1

ורטוב, והטמנתה  יבשה  שוטפת    ולרבות    ,הפסדים  הטמנה,  24/7תחזוקה  היטלי  ותשלום  המעבר  תחנת  לפי ו  של  הכל 

  ()להלן: השירותים . המפורט במסמכי ותנאי המכרז

 

האדם וכלי הרכב המציע יהיה לספק את העובדים וכוח  תבוצענה לפי ההוראות המצורפות בזאת ועל  העבודות     /ותיםהשיר       .  2

שנים בתחום נשוא המכרז לשביעות   3והציוד הדרושים לביצוען, בין היתר לספק מנהל עבודה בעל ניסיון מוכח לפחות  

 רצונה של המזמינה ומודע היטב לשטח הכפר. 

 

שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את שאר התחייבותו ע"פ מסמכי מכרז זה באופן  מציע         .  3

 מיידי . 

 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז :

 העומדים בכל התנאים המפורטים להלן:  רשומים או חברות . רשאים להשתתף במכרז קבלנים4

לאיסוף  וטרקטור עם עגלה  נוי האשפה, + משאיות דחס )ביבי(  ודות פיבבעלותם משאיות עם ארגזי דחס המתאימות לעב 4.1

 אשפה ביתית מהכבישים הצרים ביישוב  . 

 . משאיות לשינוע מוכלות בנפח המתאים לעבודות פינוי האשפה בשיטת הרם סע ,  4.2

 לרבות השכרת רכבים ו/או שכירות בליסינג . –במכרז  זה בעלות 

ייצור  ד המורכ. כל כלי הרכב הנ"ל והציו4.3 יהיו משנת    ) ויהיו    2018ב עליהן ) ארגזי דחס ומתקני שינוע מוכלות  ומעלה 

 נקיים מכל עיקול .

יהיה חייב לספק למועצה   4.4 לתחנת המעבר    מ"ק  42מכולות בנפח של    3  על חשבונולפי הצורך  . המציע שהצעתו תתקבל 

 .  15  חלקה 19557בגוש 

 

המכרז , יבקר במקום בצוע העבודות וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי   ל מסמכיהמציע יקרא ויבדוק את כ     .  5

לחקור את תנאי המקום , את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך 

 תקופת החוזה .

ות הכלולות בהוראותיו יימסרו למעוניינים  ע העבודשאלות הבהרה והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה או לביצו  5.1

 במועד או במקום הנקובים בהוראות אלו להלן:  

 

 בבנין המועצה. בבוקר  0011:    בשעה   2/2022/2שיערך ביום על המציע להשתתף בסיור קבלנים  

  14:00שעה  10/2/2022מועד אחרון להשגת ההצעות  

ממחלקת גביה    15:00עד    8:30ה' משעה    –₪ שלא יוחזרו , שניתן לרכוש בימים א'    3000ת המכרז הינה  עלות רכיש      .  6

 בבנין המועצה.

 

 המועצה שכתובתו : האינטרנט של תיק פרטי המכרז נמצאים לעיון המציעים באתר    . 7

  JANN.MUNI.IL-WWW.BEIT 

 

 

 

 

http://www.beit-jann.muni.il/
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 הגשת טופס כתב כמויות והצעת המחירים:  

או שהינה הנחה  פס הצעת המחירים המהווה נספח א' לחוזה , כמו כן עליו לרשום את הצעתו  ועל המציע לרשום בכתב בט     .  8

ל הכולל שלאתוספת  על    אומדן  אגרות    0%2תעלה  הוצאות  הכולל  המעבר המשמש  ואחזקתמהאומדן  תחנת  את   ת אתר 

  אך למעט היטל הטמנה שיחול על המועצה. הכרוכות בההקבלן כיום וכל ההוצאות 

 

האומדן  ס  המכרז  כום  נשוא  השירותים  של  הכולל    לכלל  סך  הינו 

 ₪ לחודש כולל מע"מ על פי חוק.  350003

 

  יו.מסמכי המכרז ובנספחהמפורטים ב וכל סל השירותיםמע"מ הכמויות כולל המחיר שיש לרשום בכתב .       9

 

וא, אם הדבר  המחיקה , הערה , או הסתייגות בחומר המכרז בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר ש    .  10

נתבקש במפורש במסמכי המכרז , כל רישום כזה שלא נתבקש לא יקבל התייחסות אם המציע לא חתם ליד התיקון עם 

 חותמת .  

 

מסוימים     .  11 יחידות  מחירי  וניתוח של  הסברים  בהצעתו  העיון  במהלך  מהמציע  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  המועצה שומרת 

מדי   נמוכים  או  גבוהים  לה  למומחים והנראים  ו/או  למועצה  האלה  והניתוחים  ההסברים  את  למסור  חייב  יהיה  המציע 

כאמור, יחידות  מחירי  וניתוח  הסברים  מטעמה  למומחים  ו/או  למועצה  למסור  המציע  יסרב  אם   , המועצה   מטעמה  תהיה 

 רשאית להסיק מסכנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה .

 

 ים :  ורחתימה על מסמכי המכרז והמצאת איש

על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש , לרבות על עמודי הוראות אלו       .  12

 וכן כל מסמך שישלח למציע על ידי המועצה כגון הוראות נוספות , סיכום סיור הקבלנים וכד' .

 

 המפורט להלן : עלולה להיפסל .  יהצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפ    . 13

 על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא , מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו . מוגשת אם ההצעה       13.1

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות , יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות בצרוף יפוי כוח או הוכחה         13.2

לחתו זכותו  על  המעידה  מספרי    םאחרת   , השותפים  יתר  שמות  את  ההצעה  בגוף  ירשום  וכן  השותפות  בשם 

 תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם .

אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד , יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"ד     .  13.3

ושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות  אאו רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד , יש לצרף גם מסמך )מ

 מוסמכת ( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו 

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים , אשר נוצרה במיוחד לשם ביצוע העבודות        13.4

ם השותפות הנ"ל כחוק ,  ונשוא המכרז , יחתום נציג אחד של כל אחד מהשותפים ויצרף הוכחות מתאימות על קי

 על מידת האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 

 צירוף מסמכים : 

 . על המציע לצרף להצעתו אישורים ומסמכים נוספים  כדלקמן: 14

גופים14.1 עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  רו"ח  או  שומה  פקיד  ניהול   .אישור  )אכיפת  ציבוריים 

 . 1967 –חשבונות ( התשל"ו 

 . תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ . 14.2

 . צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז . 14.3

 . הצהרה / הודעה  על השתתפותו של המציע או נציגו , בסיור הקבלנים וישיבת ההבהרות .14.4

 ם נושא המכרז . והמלצות ממקומות עבודה או בתח  14.5

 .16לקיום ההצעה כמפורט בסעיף  10%. ערבות בנקאית בשיעור  14.6
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

בסעיף  14.7 וממולאת של הרכבים שבבעלות המציע כנדרש  ומפורטת  א'   4.2. טבלה ברשימת כלי הרכב המצ"ב כנספח 

תוקף של הרכבים בלעיל אליה יצורפו רשיונות תקפים של הרכב המעידים על בעלות המציע בהם וכן תעודות ביטוח  

 הנ"ל . 

פרופיל המציע חברה/שותפות/ יחיד הכולל פירוט ניסיון שלה או של מנהלה בעבודה או בתחום הפסולת והאשפה       14.8

 שנים .והמלצות ממקומות בהם ניתן שירות או עבד המציע או מנהלה לשביעות רצונה של המועצה .   3של   

 ועד לרבות פרטים על ניסיונו בעבודה נשוא המכרז. יקורות חיים של מנהל העבודה המ   14.9

בה יצוין שם המועצה ומדינת ישראל כמוטבים על פי אישור על קיום פוליסת ביטוח אחריות מעבידים וצד ג  כנדרש   14.10

 הפוליסה.

 

 . המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים המפורטים לעיל . 15

 

 ה  עערבות לקיום ההצ 

61  , בנקאית צמודה לטובת המועצה  ערבות  ייצרף להצעתו  סך  .  המציע  יהיה   ₪  50,000על  ,תוקפה של הערבות הבנקאית 

כל ההוצאות    ,  /2022/510_יום  , דהיינו עד  מהמועד שנקבע כתאריך האחרון להגשת ההצעות  ימים  90למשך תקופה של  

 המציע . הקשורות במתן הערבות , לרבות ביולן יהיו על חשבון

 

דחיית  17 על  ההודעה  עם  את שטר הערבות  המועצה  , תשחרר  סיבה שהיא  מכל  לדיון  תובא  לא  או  תדחה  המציע  הצעת  אם   .

 ההצעה . 

 

  מסכום  10%. אם הצעת המציע תתקבל , תשוחרר הערבות בגין השתתפות במכרז ועל המציע להמציא ערבות ביצוע בשיעור  18

 להלן. 20רט בסעיף ההצעה למשך תקופת ההתקשרות כמפו

 

תהיה 19  , בחוזה  כנדרש  ביטוח  פוליסות  ו/או  ערבות  ימציא  לא  ו/או  החוזה  על  יחתום  לא  נתקבלה  הצעתו  אשר  המציע  אם   .

, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי ביצוע העבודות ערבות כולה או חלקה , לפי בחירתההמועצה רשאית לחלט את ה

ע אחר , וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהן , וכל זאת מבלי על ידי המציע ומסירתן  למצי 

 בהתאם לחוק החוזים ולדין החל בנסיבות הענין.לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה ככל שיהיו 

 

 חתימת החוזה , ערבות לביצוע העבודות 

כל נספחיו וימציא למועצה על חשבונו הוא , ההסכם  הזוכה ( יחתום על    –המועצה ) להלן  . המציע שהצעתו תתקבל על ידי  20

זו  תהווה " ערבות   10%ערבות בנקאית צמודה,  בשיעור  של   מסכום  התמורה השנתית של החוזה כולל מע"מ ערבות 

 לקיום החוזה " הכל להנחת דעתה של המועצה .

פות של הרכבים וכן  גם פוליסת ביטוח מעבידים וצד ג' כאשר המועצה והמדינה כן ימציא הזוכה תעודות ביטוח תק  20.1

 מבוטחות בפוליסה הנ"ל, הכל כמפורט בחוזה . 

ימים ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו , או תוך פרק   7על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך     20.2

 זמן אחר אשר ייקבע על ידי המועצה .

 

אם המציע , אשר הצעתו תתקבל לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא הערבות לקיום החוזה ו/או פוליסות הביטוח תוך הזמן .  21

בסעיף   כנוחה   21הקבוע  נראית לה  ביצוע העבודות למציע אחר אשר הצעתו  , תהיה המועצה רשאית למסור את  לעיל 

והערבות להצעה , כולה או מקצתה תחולט לטובת המועצה    ביותר או מתאימה , לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה , 

 לעיל . 19כאמור בסעיף 

 

 . תוקף ההצעה  22

 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 המקום והזמן להגשת ההצעות 

ידי המציע למועצה המקומית  32 ג'אן. ההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה על     10/2/2022מסמכי המכרז עד ליום    עם  בית 

 בבניין המועצה.  14:00בשעה 

 

המקומית  24 למועצה  המציע  יחזיר  ההצעה  עם  יחד  ג'אן.  ק  בית  כל המסמכים אשר  בזאת שכל  יאת  .מובהר  המכרז  לצרכי  בל 

ועד האחרון והן מושאלים למציע אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד המ  בית ג'אןהמסמכים הינם רכושה של המועצה המקומית  

בין אם בחר להשתתף במכרז ובין   בית ג'אןשנקבע להגשת ההצעות למכרז , המציע יחזיר את המסמכים למועצה מקומית  

 אם לא .

 

ההצעות 25 לתיבת  ידנית  במסירה  להגיע  צריכה   , זה  במסמך  הכלולות  ההוראות  דרישות  כל  לפי  וחתומה  ,מושלמת  ההצעה   .

( המועד האחרון להגשת ההצעות  –להלן  בצהרים )  0041:שעה    10/2/2022יום  עד    ןבית ג'אשבמשרדי המועצה המקומית  

 אין לשלוח את ההצעות בדואר .

 

 לעיל לא תובא לדיון .  25. כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף 26

 

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע 

 - אמות מידה ושקלולן.  27

)שלושים וחמשה אחוז( .    35%)שישים וחמשה אחוז( מהציון הכולל, ומשקל הרכיב האיכותי    65%משקל הרכיב הכספי   

 ציון הרכיב האיכותי יחושב ויחולק כדלקמן: 

 

 

 

 

 

 

בה , וזאת גם אם תהא הטו70%  -המועצה  תהא רשאית,  שלא לקבל כל הצעה שציון הכספי והאיכותי שתקבל יהא  נמוך מ

 ביותר עפ"י הציון המשוקלל  וזאת בהתחשב בגובה וסבירות ההנחה מהאומדן .

יוכלו להגיש    בו  נוסף  זהה המועצה תהא רשאית לערוך הליך תחרותי  ציון משוקלל  יקבלו  כי אם מספר מציעים  מובהר 

זה, עד קבלת הצעה   והיא תחזור על הליך  יותר מהצעתם המקורית בכתב,  זולה  בודדת, שתהיה מציעים אלה הצעה  אחת 

 הזולה ביותר. 

 

 הוצאות 

28 , המוקדמות  הבדיקות  לרבות   , במכרז  המשתתפים  של  כלשהן  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  לא  המועצה   .

 הערביות , דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן  הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה .

 

 הבהרות ושינויים 

המועצה תהיה רשאית בכל עת , להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים כל .  29

 עת טרם הגשת ההצעה .

ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז            נפרד ממסמכי המכרז  יהיו חלק בלתי   , השינויים והתיקונים כאמור 

 מיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי רוכשי המכרז.  בדואר רשום ו/או בפקסי 

 10% זמינות יעילות והיענות לקריאות פתע ובזמן קצר.מרחק מהכפר 

איכות הניסיון של המציע ושל המנהל מטעמה וזאת על פי המלצות רלוונטיות  

ו/או הבהרות שתקבל  נתונים  ו/או  וכן על פי בירורים  ידי המציע,  שיוגשו על 

 הועדה מן המציעים ו/או מן הממליצים ו/או מאחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי 

25% 

  



 מועצה מקומית בית ג'אן 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 . המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם יחד  ליתר מסמכי המכרז שיוגשו על ידם . 30

 

 .  המועצה תהיה רשאית בכל עת, לבקש השלמת מסמכים ו/או פרטים חסרים. 31

 

 הוראות שונות  

 

לא יגרום נזק למועצה  שהדבר     את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא ככל  . המועצה שומרת לעצמה  32

 ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים . 

 

. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודות נשוא המכרז או חלק מהן 33

ו/או הצעתו היא   הביותר לפי הערכת  הלמועצה כמתאימת  נראי  לבעל ההצעה שהוא  לבצע את עבודות המכרז, אפילו אם 

 איננה ההצעה הזולה ביותר .

 

. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן ולמסורן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה 34

הזו אינן  הצעותיהם  אם  אפילו   , בשבילה  ביותר  של ככדאי  האינטרס  את  בחשבון  יילקח  הנ"ל  כל  ובמסגרת  ביותר  לות 

 המועצה לרבות תושבי הכפר מקבלי השרות .

 

 מהאומדן של המועצה .  30%. המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל הצעה בה ניתנה הנחה מעל 35

 

 מתאימות .  . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו36

 

גליל מערבי .  37 המועצה שומרת לעצמה את הזכות   הואיל והמועצה קשורה בהסכם כללי לפינוי אשפה במסגרת מכרז אשכול 

  , דעתה  שיקול  לפי  שהוא  טעם  מכל  המכרז  את  בהסכםלבטל  להתקשר  לא  ובלבד   ו/או  זוכה  הצעה  נקבעה  כבר  אם  אף 

הסיכוי /מקבל על עצמו את הסיכון  למכרז זה  שתתף שהגיש את הצעתו  כל מ.  שהזוכה טרם התחיל בביצוע העבודות בפועל

מוותרים על כל המשתתפים  אף אם נבחר זוכה ובעניין זה      שהמועצה תקבל החלטה לבטל את המכרז או לא לחתום הסכם

  כלפי המועצה בעניין זה .או תביעה מכל סוג שהוא טענה 

         

 

בין  היתר    לקבל כל הצעה ולאו דווקא ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה ,. המועצה  שומרת לעצמה את הזכות  38

שומרת לעצמה את הזכות לשקול ולבדוק את מידת מהימנות  ו/או רצינות ו/או יכולת המציע , באספקלריה של שביעות רצון 

אות  וניסיון העבר נשוא המכרז מול  או עם אחרים לרבות איכות השירות  הזוכה עם המועצה  וזאת לצורך קביעת  ו מציע 

 במכרז. 

 

 סיור בשטח 

ביום  39 ייערך  עבודה  ביצוע  במקום  סיור  הנ"ל    11:00בשעה    2/2/2022.  במועד   , עצמו  בכוחות  להגיע  המציע  על  בבוקר 

 . בית ג'אןלמשרדי המועצה המקומית 

 

                                                                                                                                      _____________ 

 עו"ד ראדי נג'ם                                                                                                                         

    המקומיתיו"ר המועצה                                                                                                                      
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 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 המציע  אישור

 

 

 

לרבות הסיכון לפיו  הוראות המכרז וההסכם הנלווה אליווכי קראתי את תנאי  ומצהיר  אני הח"מ ______________ מאשר

, ומאשר בחתימת ידי כי אין לי כל טענה או הערה בקשר   להוראות המכרז 37יחתם הסכם כאמור בסעיף ייבוטל או לא  המכרז 

ו וכי אני מסכים להוראות המכרז והחוזה המצורף לו והנני מתחייב, מצהיר ומסכים למלא אחר כל האמור  לתנאי המכרז דרישותי

 בהם. 

 

 תאריך ___________                                                                  שם הקבלן____________

 

 חתימה___________                                                                                                              

 

 חותמת _________                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית בית ג'אן 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 נספח א' 

 כתב כמויות  

 

הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות שעלינו לבצע על פי מסמכי המכרז, ושבהם  השירותים  הצעתנו כוללים את כל  מחירי 

 .והמפורטים בטבלה זו: חוזה המכרז והאנו מחויבים בהתאם להוראות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 חתימה + חותמת         

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב' 

 תדירות פינוי  תיאור הגדרה

פינוי כלי אצירה ע"י נהג בתוספת 

 פועלים 2

 יים בשבוע פעמ ליטר  240-360מיכלים בנפח 

פינוי כלי אצירה ע"י נהג בתוספת 

 פועלים 2

 פעמיים בשבוע  ליטר 700-1100מיכלים בנפח 

פינוי חד פעמי של מכולה אחת, 

פתוחה או סגורה, בהיפוך לרכבי  

 פועלים 2דחס ע"י נהג בתוספת 

 ם בשבוע פעמיי מ"ק  4.5-3מכולות בנפח 

שעות נטו של  8יום עבודה של 

ו/או רכב ף עם כ טרקטור אופני

 + מפעיל 4/4

יום עבודת טרקטור אופני עם כף 

עפ"י   –שעות נטו + מפעיל  8של 

 קריאה

פעמים בשבוע עפ"י   1-2

 קריאה

שעות נטו של  8יום עבודה של 

 + מפעיל  מנוף

שעות נטו   8של  מנוףיום עבודת 

 + מפעיל

 בשבוע פעם

 לתחזוקה שוטפת שליום עבודה 

רה כולל נקיון, שמי תחנת המעבר

כל סוגי הפסולת,  ,  פינוי 24/7

ר, אחזקת גד גידור ותיקון פריצות ב

רמפות , וכל עבודה ו/או תיקון 

הנדרש לעבודה תקינה בתחנה  

 שריפות. גורמי לרבות מניעת 

 

 יום בשנה  365 יום עבודת פועל בתחנת המעבר

הובלת הפסולת לאתר איסוף   הטמנה

פסולת, הטמנת אשפה ופסולת  

 גושית 

 י הצורךלפ
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 
 והטמנתם.   גושיתו פסדים,  מפרט דרישות ותנאי לביצוע איסוף ופינוי אשפה ביתית 

 

  

 על המציע הזוכה לאסוף ולפנות ולהטמין את האשפה הביתית מבתי האב בישוב פעמיים בשבוע. .1

 

 .  ארבע פעמים בחודש והטמנתה באתר מורשה הפסולת הגושית וף ולפנות את  על  המציע לאס .2

 

 

שיס .3 הראשי  בכביש  האצירה  כלי  סוגי  מכל  האשפה  את  ולהטמין  ולפנות  לאסוף  הזוכה  המציע  ,  על  המועצה  ע"י  ומן 

 פעמים בשבוע.  3בתדירות של 

 

תי העסק ובתי הספר ביישוב וזאת בהתאם  קוב הנמצאים בב  8-12על המציע הזוכה לדאוג לפינוי המכולות בנפח של   .4

 לדרישת המועצה ולפי הצורך.

 

פעמים בשבוע (  3קוב הנמצאות בתחנת המעבר )  32על המציע הזוכה לדאוג לפנות ולהעביר את המכולות בנפח של   .5

תרים  בבוקר, ולדאוג להטמנת הפסולת בא  09.00ובמצבים חריגים או הצטברות פסולת מידי יום וזה לא יאוחר מהשעה  

 מאושרים. 

 

( ולשמור על 3תחנת המעבר ולדאוג על העברת המכולות בזמן שנקבע בסעיף )  חזקתעל המציע הזוכה לשאת בעלות ה .6

 באזור.ם כלשהים סביבתיים די להימנע מגרימת מפגערמת הניקיון והוראות איכות הסביבה בכ

 

 כל מערך הפינוי בישוב. על המציע הזוכה לבצע הוראות המועצה ומנהל מחלקת התברואה בנוגע ל .7

 

 על המציע הזוכה לרתק את משאיות הפינוי וצוות העובדים בשעת חירום לטובת המועצה.  .8

 

שת .9 ידי  על  האשפה  פינוי  עבודות  לבצע  הזוכה  המציע  משאית  על  כאשר  משמרת,  בכל  דחס  משאיות  שני    אחתי  עם 

 של הישוב.  אחרבחלק ה  ביישוב, ומשאית שניה עם שני עובדים תעבודאחד עובדים תעבוד בחלק ה

 

בית   .10 מכל  פינויים  )שני  ביישוב,  הצרים  מהכבישים  האשפה  לפינוי  ביבי(  )דחס  משאית  להחזיק  חייב  הזוכה  המציע 

 בשבוע(.

 

להחז .11 הזוכה  המציע  טנדר  על  רכב  ו/או  רינג'ר  ו/או  בטרקטור  או   4/4יק  צרים  במקומות  הישן,  בכפר  אשפה  לפינוי 

 פה הרגיל לא יכול להגיע אליהם. מדרוניים קשים שרכב הפינוי אש

 

 

הוצאות הכרוכות גדרות וה ניקיון ,  24/7 שמירהלרבות   תחנת המעבר החזקתעל המציע הזוכה לשאת בעלויות  .12

 לאתר מורשה.  והאגרות והיטל ההטמנה

 

 

 _________________ 

 חתימה וחותמת      

 נספח ג'               
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 בית ג'אן  מועצה מקומית 

 2/2022ס' ז ממכר         

 יסוף פינוי והטמנת אשפה לא
 

 

 ה ס כ ם 
 

 חודש _____ שנה ______ביום __________  בית ג'אןשנערך ונחתם ב

 

 

 -בין-

 

 בית ג'אןהמועצה המקומית    

 : "המועצה"()להלן

 מצד אחד                                                                                                                              

 

 -לבין-

_______________________ 

 

______________________ 

 

 )להלן: "הקבלן"(  

 מצד שני                                                                                                                                   

 

 

 בדבר איסוף, פינוי והטמנת פסולת ביתית ופסדים  באתר מוכרז על פי דין.   2022/2והמועצה פרסמה מכרז מס'  ל:הואי

 

המכרז   והואיל:  נשוא  העבודות  את  לבצע  נכון  המפורטים  והקבלן  ולתנאים  זה  בהסכם  המפורטים  ולתנאים  להוראות  בהתאם 

 . במסמכי המכרז המצ"ב, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

 והקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כל הוראות החוק והדין לעניין איכות הסביבה ומתחייב לפעול על פיהן;  והואיל:

 

 מצא כי הקבלן הינו הזוכה במכרז, כמפורט בכתב הכמויות וההצעה; ולאחר פתיחת ההצעות שבתיבת המכרזים, נ  והואיל: 

 

יות והשירותים שאמור לספק למועצה  וכפי שניתנה  כוללת כל  העל והואיל: והקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו  כי הצעתו

 תחנת מעבר., ושמירה ביות היטל ההטמנה דמי שכירות ובין היתר על

 

לו כי למועצה מונה חשב מלווה וחתימתו מחייבת על כל מסמך והתחייבות כספית של המועצה והקבלן מצהיר כי ידוע    והואיל:

 א תחייב את המועצה;שאם לא כן אין לה כל תוקף ול 

 

 אי  לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 המביא:  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 רבות הצעת הקבלן, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. להסכם זה מצורפים כל מסמכי המכרז, ל .2

 

 הקבלן:

ים בשמו ובמקומו לרבות קבלני משנה המועסקים עבורו וכל המתואר במבוא, וכן עובדיו, פועליו, שליחיו וכל אלה הפועל  .3

 י כוחם האחרים או הפועלים מטעמם. בא

 

 האשפה )הפסולת(:

רות וירקות ופסולת,  י, ניירות, בקבוקים, ענפי עלים, עפר, פת, גזם פסולת גושילרבות  כל סוגי הפסולת הרטובה והיבשה,   .4

זכוכיות, פלסטיק, מתכת, עץ, סמרטוטים, פגרי בעלי חיים,  ושאירי  , שברי  )שאינם בקלובי הקרטון(  קופסאות וקרטונים

 גרוטאות וכל מיני דברים המזהמים או גורמים ללכלוך ואי ניקיון.

 

 מכלי האשפה:

כלי קיבול לאיסוף אשפה ביתית ו/או חרושתית בצורת פחים מכליות או חביות הנמצאים בחצרות הבתים לרבות פחי זבל ו  .5

ין גלגולים ובין מוכנסים בתוך מתקן בטון או אחר או כלי מתקן ואשר לתוכם משליכים את האשפה, או מפעלי החרושת, ב

ומות ציבוריים, במדרכות או בגנים ציבוריים  על גלילים של המועצה, אשפתונים המורכבים במקובכלל זה מכלי האשפה  

 והכל על פי המפורט נספח א'. על עמודים וכו'. 

 

 : הרקת האשפה

מכלי האשפה של המועצה והביתיים, החרושתיים, וכל סוג אחר של מכלי אשפה והאשפתונים אשפה מתוך  הוצאת כל ה .6

 ך המכונה לאיסוף האשפה. ולרבות הוצאתה מחדרי ומשטחי אשפה, ולאחר מכן העברתה ושפיכתה לתו

 

 סילוק אשפה: 

ריכוז שייקבע בתיאום עם המועצה    הינו איסוף והוצאת האשפה שהורקה מתחום המועצה והובלתה לאתר האשפה או מקום .7

 בנספח א' למכרז.   לרבות פינוי תחנת המעבר  והמכולות כמפורט

 

 שפה:הכלים והמכשירים לאיסוף אכלי האצירה, כלי האשפה לאיסוף כל סוגי  

מסוג  .8 אשפה  ולהוצאת  לפינוי  מכונית  זה  ובכלל  האשפה  לסילוק  שידרוש  וכדו'  אתים  מטאטים  יעים,  חביות,  מכלים, 

 יסה" סגור עליו מורכב מתקן להרמת מכליות אשפה וכן, אמצעי הובלה וכל ציוד מכני אחר הנדרש לביצוע עבודה זו. "דח

 

 תחנת מעבר:

 בלת האשפה והפסולת כשלב ביניים עד להובלתו לאתר ההטמנה.  מתחם  או שטח שבאחריות הקבלן אליו מו .9

 

 ראש המועצה: 

 נה על ידו.המועצה שמו לרבות עובד בית ג'אןראש המועצה המקומית  .10

 המפקח: 

 מפקח מחלקת התברואה של המועצה או כל אדם אחר שנתמנה ע"י ראש המועצה למפקח. .11

 

פי .12 שירותי  במתן  היתר  בין  עוסק  הנו  כי  מצהיר  זה הקבלן  שירות  לספק  מתחייב  והנו  והטמנתה,  ביתית  פסולת  נוי 

 למועצה, בהתאם לתנאי המכרז, וכן לפי הצורך. 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

ב את מהות השירות שעליו לספק למועצה, והנו מתחייב במתן השירות עפ"י הזמנת המועצה י ידוע לו היט הקבלן הצהיר כ .13

ז, וכתב הכמויות שמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ובהתאם להוראותיה והנחיותיה לרבות הנחיות והרואות מסמכי המכר

 זה.

 

לשל .14 מתחייבת  והמועצה  המכרז,  נשוא  השירות  את  לספק  מתחייב  שציינה  הקבלן  השירות  בגין  התמורה  את  לקבלן  ם 

 בהסכם זה. 

 

המועצה מצהירה כי קבלה את הצעת הקבלן כפי שצוינה במכרז, ומסכימה לקבלת השירות נשוא המכרז מהקבלן, החל  .15

 ם_____________. מיו

 

לרבות  למען הסר ספק, חלק מהעבודות בהתאם לתנאי המכרז שעל הקבלן לבצע הינה פינוי וסילוק אשפה למיניה   .16

 מניעת הצטברות אשפה בתחנת המעבר. 

 

כן מתחייב לפנות .17 בבתי הספר ובתחנת המעבר  בין היתר את המכולות שנמצאות  יפנה  בכל עת בהתאם    םהקבלן 

 צה.לצורך ולדרישת המוע

 

הקבלן מתחייב לדאוג באופן מידי לרכב פינוי אשפה חליפי, במידה ורכב פינוי האשפה יושבת עקב תקלה כל שהיא  .18

 ו לא יהיה ניתן להפעילו כתוצאה מפגם כל שהוא או מכל סיבה אחרת.ו/א

 

והנחיות .19 להוראות  בכפוף  והכל  המועצה,  ע"י  ייקבעו  השירות,  לביצוע  הרלוונטיים  והזמנים  ההסכם    המועדים  ותנאי 

 ומסמכי המכרז, וכל שינוי אשר ייעשה בעניין זה, מחייב הסכמת שני הצדדים להסכם זה.

 

בנאמנות, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה, והנו אחראי לטיב שירותיו ולכל הכרוך יספק את השירות  הקבלן מצהיר כי   .20

זה ע"י הקב כי האחראי לביצוע הסכם  ומוסכם על הצדדים  מנהל מחלקת התברואה מר  במתן השירות.  יהיו  סדיק  לן, 

 , או מי שימנה ראש המועצה.נגאם

 

רשאית המועצה בנוסף   ייבות מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תהיהמוסכם ומוצהר בזה כי אם לא ימלא הקבלן התח .21

ב ו/או להורות  לכל סעד אחר לו הינה זכאית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין, לפעול על פי טבלת הקנסות המצ"

כת למועצה  שייגרמו  או  שנגרמו  ההפסדים  ו/או  הנזקים  בגין  פיצויים  לתבוע  לכך  ובנוסף  ההסכם,  הפסקת  וצאה על 

 מההפרה.

 

עם אופציה למועצה בלבד,   __________עד      ___________  חודשים מיום    12תקופת הסכם זה, הינה לתקופה של   .22

 . במצטברולא יותר מחמש שנים  להארכת תקופת הסכם זה לשנה נוספת בכל פעם

 

מע"מ לחודש לפי    וללכ   המועצה תשלם לקבלן עבור בצוע העבודות נשוא המכרז הסך המוסכם בכתב הכמויותא.     .23

התשלום כפוף לאישור ביצוע העבודה והמצאת חשבונית מס כדין ע"י הקבלן כל שינוי בקשר  יום,    90שוטף +  

 שה החתימה של המועצה בכתב. למחיר התמורה, מחייב חתימת והסכמת מור

 

, הגם שחל עליו איסור  למען הסר ספק, במועדי שביתה של הקבלן ו/או עובדיו, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו .24

אית לקזז את עליות השביתה לרבות  הטלת  מוחלט לשבות ו/או להשבית את העבודה. בכל מקרה המועצה  תהיה רש

 קנסות. 
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 י הקבלן יד-קיום חוקי העבודה על

ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל -הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על .25

פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של  -ן, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן עלדי

 החוזה ועילה לביטולו המיידי. 

לומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי  הקבלן ישא לבדו בכל התש .26

מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי  כלפי העובדים, או המועסקים, או 

ס הכנסה או מסים או אמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מ לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות ה -עובדיו 

  ,פיצויי פיטורין 1958-היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח

,תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה  1963-כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג

רנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות  ,תשלומים והפרשות לקופות גמל או ק  1951-שי"אומנוחה, ת

ים על פי חליפיהם של החוקים סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומ

  .האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם

קים המפורטים  הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות החו .27

-חוק דמי מחלה, תשל"ו , 1951-,חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 1959-להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד,  , 1954-,חוק עבודת נשים, תשי"ד 1950 –תשי"א  ,חוק חופשה שנתית, 1976

חוק חיילים משוחררים )החזרה  , 1953 -י"ג,חוק החניכות, תש 1953-,חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1996-תשנ"ו

,חוק הביטוח הלאומי    1963-"ג,חוק פיצויי פיטורין ,תשכ1958-,חוק הגנת השכר ,תשי"ח 1949-לעבודה(, תש"ט

-וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה (, התשס"ב 1987-התשמ"ז ,חוק שכר מינימום,  1995-)נוסח משולב(, תשנ"ה

2002 

, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, לעמידה בהוראות חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות  הקבלן , יחויב בין היתר .28

,צו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי   2013 -ציבוריים, התשע"ג בתחומי השמירה והניקיון בגופים

התכ"ם  ראותומתעדכנות מעת לעת בהוובדרישות המופיעות  2013 -השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים  "של החשב הכללי במשרד האוצר, בדבר    7.3.9.2

בכל מקרה מתחייב המציע לנהוג לפי ההוראה המיטיבה עם העובד והכל לא  חומי השמירה, האבטחה והניקיון". בת

 פחות מהמחויבות החוקית 

  ידו לצורך חוזה זה-ר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים עלהקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדי .29

 ביטולו המיידי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לבהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת 

 המנהלימים מיום חתימתו על חוזה זה יפרט בפני  7-בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ומתחייב כי לא יאוחר מ .30

בכתב את רכיבי השכר שישלם לעובדיו וכן עלות השכר המינימאלית, וכן ימסור הצהרה על עלויות נוספות כולל 

 . הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום המגיע על פי חוזה זה בטרם ימציא את הפירוט הנדרש רווח

בדיקות תקופתיות   אחת לתשעה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון, המאשר עריכת מועצההקבלן ימציא ל .31

  , לעניין 2011-כאמור בחוק חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב ( לפחות מהעובדים %10לגבי )

 העבודה של עובדיו למשפט העבודה  התאמת תנאי

ככל יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים מאת בודק שכר  .32

, ימציאן הקבלן ללא דיחוי. היה ויתברר כי הקבלן לא שילם או הפריש לעובדיו את   מועצהמוסמך שתקבע ה

רשאית לקזז לו את ההפרש עד לקבלת אישור על תיקון   מועצהשונים, תהא ההמתחייב על פי חוקי ההעסקה ה

 החסר 

אי ביצוע תשלומים  חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין  מועצהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ה .33

ן ועל  כל חבות שהיא או חובת פיקוח על הקבל מועצהידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על ה-ושכר על

 ו התנאים בהם הוא מעסיק את עובדי

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי בטיחות ותנאים  -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .34

ידי מפקחי העבודה  -עובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש עללשמירת בריאות ה

 1954-ודה, תשי"דבהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים מטעמו. הקבלן  .35

מבלי לגרוע מכלליות האמור   ; 1970-, תש"ל(נוסח חדש)חות בעבודה מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטי

 לחוזה הקבלנות  ט"זכנספח יחתום הקבלן על נספח בטיחות וגהות המצ"ב 

לחוק הגנת השכר,  24הקבלן ימסור לכל עובד עפ"י חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון  .36

 וש ישלח הוא למענו של העובד בדואר,וככל שהעבד נמנע לקחת את התל 1958-התשי"ח

 הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.  .37

 פי חוק. -בתלוש השכר לעובד את היקף השעות נוספות וכל פרט אחר המחויב עלן לפרט על הקבל .38

 יות, לרבות  פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלו-יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על .39

 פי חוק, לרבות בגין שעות נוספות.-מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים על

בלן בגין התשלומים ו/או התוספות  למשכורותיהם  צה לא תשפה ו/או תפצה את הקמובהר ומודגש בזאת, כי המוע .40

לה(, בין אם שונו של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות תקופות האופציה )ככל שיהיו כא 

 הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.

        

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד

הנוגע ליחסים בינו לבין המועצה בהתאם להסכם זה, לא יחולו   עצמאי רשום כדין, וכי בכלהקבלן מצהיר כי הנו קבלן   .41

 יחסי עובד ומעביד. 

 

צורך ביצוע השירות נשוא הסכם זה לבין המועצה, יחסי עובד מוצהר ומוסכם בזאת כי, אין בין המועסקים ע"י הקבלן ל .42

 ומעביד. 

 

פיצוי מהמועצה  הסכם זה, לא יהיו זכאים לכל תשלום או הטבה או  המועסקים מטעם הקבלן לצורך ביצוע השירות נשוא   .43

 הן בתקופת ההסכם והן לאחר ביטולו והן לאחר סיומו והפסקתו מכל סיבה שהיא.

 

והינו מוותר על כל הקבלן מתחייב לשאת בכ .44 זה,  ידו, לצורך ביצוע השירות נשוא הסכם  ל התשלומים למועסקים על 

 כלפי המועצה בנוגע לתשלומי ההטבות והפיצויים כאמור. טענה או תביעה או דרישה כלשהי

 

מצהיר .45 לפנסי  ,הקבלן  זכותם  לרבות  קבלן  עובדי  העסקת  לעניין  הדין  הוראות  לו  ידועים  כי  בזאת  ומאשר  ה,  מתחייב 

הטבה סוציאלית, ושכר עבודה בהתאם לחוק שלא יפחת משכר המינימום ומתחייב לקיים את הוראות החוק ההסכמים  

 .הקיימים ואלה שיפורסמו מעת לעת ים וצווי ההרחבההקיבוצי

 

  הקבלן נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת למועצה להעביר מהכספים  שלו אצל המועצה  כל סכום באופן  ישיר לעובדיו ,  .46

 . על פי דיןככל שיוכח כי עובדיו לא קיבלו את שכרם או  זכויותיהם האחרות 

 

ייהקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כ .47 גרמו לה כתוצאה מהיחסים שבין ל תשלום או הוצאה כלשהי שנגרמו או 

  52-ו  35ר בסעיף  הקבלן לבין המועסקים על ידו, לצורך ביצוע השרות נשוא הסכם זה, ולרבות לשפותה בגין כל האמו

כאמור  הקבלן  ע"י  למועסקים  ידה  על  ישולם  אשר  סכום  לכל  קיזוז  זכות  תעמוד  למועצה  כי  יודגש  לעיל   שלהלן.  

 מהסכומים המגיעים לקבלן אצלה בגין השירות נשוא הסכם זה.

 

 : איסור  הסבת  זכויות

כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה,   .48

ו להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/א

 כולן או חלקן, אלא אם קיבל הקבלן את הסכמת המועצה, מראש ובכתב. 
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ה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו  מהשליטה בקבלן,אם מדובר בחברה בין אם ההעבר  25%העברת   .49

 אותה כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

 

בכ .50 הסכמה  מראש  לקבל  מתחייב  משהקבלן  קבלן  של  להעסקתו  המועצה  של  בסייגים  תב  להינתן  תוכל  והסכמתו  נה 

או הפסקת   יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה למסירת כל חלק של השירותים לקבלן משנה  עבודתו שהקבלן 

כאמור בסעיף זה, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע השירותים לפי כל תנאי חוזה  

ה, כאילו נעשתה אותה עבודה, על ידי הקבלן עצמו. הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל  ז

ידי המחלק מה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על  או טענה שירותים  יהיה רשאי לבוא בכל תביעה  והקבלן לא  ועצה, 

אה שעמד בהם בהקשר להפסקת עבודתו של קבלן כלפי הרשות המזמינה ו/או החברה המנהלת כתוצאה מכל נזק או הוצ

 המשנה כאמור.

 

את למען הסר ספק מובהר כי הסכמת המועצה בהתאם לאמור, אינה מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת   .51

הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי 

 ודה, באי כוחם ועובדיהם. העב

 

 אחריות והתחייבויות הקבלן:

שיגרמו   הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, .52

ובכל  , בקשר  ןו/או לרכוש   פןלמועצה ו/או לעובדיהן ו/או לשולחיהן ו/או למי שבא מטעמן ו/או לאדם אחר כלשהו, לגו

מי  הנ  ו/או  ו/או שלוחיו  עובדיו  ו/או  או מחדל של הקבלן  ו/או ממעשה  מביצוע השירותים  בעקיפין,  או  ובע, במישרין 

בבי בעקיפין  או  במישרין  והקשורים  מטעמו  הרשות  שבא  את  יפצה  הקבלן  זה.  חוזה  פי  על  הקבלן  התחייבויות  צוע 

הנזק  דמי  בכל  המקרה,  לפי  )ים(  הניזוק  את  ו/או  החברה   המזמינה  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  הקבלן  לו.  שיגיע 

ת וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק המנהלת ו/או המועצה עובדיהן שלוחיהן ואת מי שבא מטעמה מכל אחריו

 "ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. כנ 

 

או   .53 נזק  דמי  דין לעובהקבלן מתחייב לשלם כל  פי פסק  או לכל אדם הנמצא בשירותיו וכתוצאה פיצוי המגיעים על  ד 

תחייבויות הקבלן על פי מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוע ה

 חוזה זה. 

 

כתו  .54 שנגרם  נזק,  על  מטעמה  שבא  מי  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיהן  ו/או  המועצה  תתבע  לטפל  אם  הקבלן  על  יהא  צאה, 

 חובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית המשפט. בתביעה ולסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק ל

 

ב .55 ולשפות  לפצות  בזה  מתחייב  עילה שהיא,  הקבלן  מכל  דרישה,  או  תביעה  כל  וכנגד  נזק  כל  על  המועצה  את  שלמות 

מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה, חבלה או נזק  שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי  

 ות משפטיות שיגרמו להן. לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצא

 

 חובת ביטוח

רוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחרי, ומבלי לגרוע בהוראות דין, מתחייב  מבלי לג .56

 רוך על חשבונו את הביטוחים כמפורטים להלן:הקבלן לע

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע השירותים לרבות כלפי הרשות המזמינה, ו/או   .57

דינה עובדיה, וכל הבאים מכוחן או מטעמן, בגין נזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של המ

₪ מקרה ותקופה    6,000,000עובדיו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו ובגבולות אחריות שלא יפחתו מסך: אירוע  הקבלן,  

מפני נזקי רכוש שנגרמים על ידי כלי רכב המשמשים    ₪. ביטוח זה יורחב לכלול כיסוי  6,000,000ם(  חודשי  12)כל  
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כלי הרכב הנ"ל, וכן נזקי גוף שעלולים להיגרם    בביצוע השירותים, מעל לגבול האחריות בביטוח צד ג' נזקי רכוש של

 חובה".   על ידי כלי הרכב המשמים בביצוע השירותים ואשר אינם מכוסים "בביטוח

 

בלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו, במישרין או בעקיפין, בביצוע השירותים  ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, ק .58

בגב להם,  שיגרם  נזק  או  תאונה  כל  מסך  בפני  יפחתו  שלא  אחריות  ו  6,000,000ולות  למקרה   ₪-20,000,000   ₪

 חודשים(. 12לתקופה )

 

 תים. ביטוח רכב חובה וביטוח צד ג' רכוש לרכבים המשמשים את הקבלן בביצוע השירו .59

 

יודגש כי כל הוצאה או פיצוי או תשלום כלשהו אשר ישולם ע"י המועצה כתוצאה מאי קיום כיסוי ביטוחי כמתחייב,   .60

קיזוז  זכות  למועצה  ועומדת  הקבלן  של  מהכספים  הקבלן  על  אלה  תשלומים  יחולו  חלקי  ביטוחי  כיסוי  קיום  ו/או 

 פים של הקבלן המועצה.מהכס

 

השירו .61 את  לספק  מתחייב  והנחיותיה  הקבלן  דרישותיה  ועפ"י  המועצה  של  רצונה  לשביעות  הסכם  נשוא  ת 

 והוראותיה, לרבות הנחיות והוראות המכרז. 

 

וללא כל קשר לעבודה השוטפת לפנות את האשפה מתחנת המעבר ולשמור את התחנה נקייה מאשפה    מתחייבהקבלן   .62

נת המעבר נקיה ולמנוע שריפת פסולת ו/או העברתה להטמנה וינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לתחזק את תח  אחרל

 . ידו מהכפר ישירות לאתר ההטמנה . כמו כן הקבלן מתחייב שיפנה את האשפה שנאספת עלשלא ייגרם כל נזק לסביבה

למען הסר ספק הקבלן יהיה אחראי על תחנת המעבר מכל הבחינות וישא בכל נזק שיגרם ו/או עלול להיגרם לאדם ו/או 

 לשהו.לרכוש של צד ג' כ

 

מהצעתו השנתית צמודה למשך כל תקופה ההסכם,   10%הקבלן מתחייב להפקיד ערבות בנקאית ביצוע בשיעור של   .63

 במסמכי המכרז.  כמפורט

 

 הפרת  ההסכם :

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודות, כולן או חלקן, לעומת המועד שנקבע בצו התחלת העבודה יזכה      .64

₪ לכל יום איחור. הפיצויים כאמור ישולמו מבלי לגרוע    5,000ויים מוסכמים וקבועים מראש בסך את המועצה בפיצ

 כל דין עקב הפרה זו של החוזה.מזכויות המועצה על פי 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין  .65

 פרת החוזה כמפורט להלן תהא המועצה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: הצדדים כי בגין ה

 

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

 ש"ח 2,000 נוקה כראוי ונה שלארחוב/שכבגין 

 ₪ לכל עובד 250 אי התייצבות עובדים כנדרשבגין 

 ₪ לכל רכב 3,000 אי התייצבות רכב פינוי בגין 

 ₪ לכל רכב 500 יאיחור בהתייצבות רכב פינובגין 

 ₪ לכל עובד 100 איחור בהתייצבות העובדיםבגין 

 ש"ח 250 אי פינוי כלי אצירהבגין 

ינוי שלא על פי הוראות החוזה לענין ת רכב פהתייצבובגין  

 שנת יצור, נפח ארגז, גודל רכב וכיו"ב. 

 ₪ לכל רכב לכל התייצבות 500

       

 פו הפרשי הצמדה וריבית חוקית באופן שהסכומים יקוזזו מחשבונות הקבלן. לכל הסכומים הנקובים לעיל יתווס      
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 שיפוי:

ל צד ג' בין במישרין ובין בעקיפין שאו לרכוש  /המועצה בגין כל נזק שיגרם לאדם ו  הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את .66

ו/  לשפות  מתחייב  הקבלן  למועצה.  השירות  במתן  הקבלן  של  עבודתו  עקב  ו/או  סכום  כתוצאה  על  למועצה  להחזיר  או 

זכאית לקיזוז מכל סכום שתשלם מהסכומים ומהערבות העומדים לזכות הק בלן במועצה והכל שתשלם כאמור. המועצה 

 לפי הצורך.

 

כל סעיף מסעיפי הסכם זה, יהווה סעיף יסודי וכל הפרה לסעיף מסעיפי הסכם זה, תהווה הפרה יסודית, והמועצה רשאית   .67

או פגם ו/או מחדל ו/או מעשה בהתאם לשיקוליה בתקופת ביצוע הסכם זה, ואם יהיה ניתן לפי שיקול /לבדוק כל ההפרה ו

ות העניין תאפשר לקבלן לתקן ו/או להסיר את ההפרה ו/או המחדל ו/או הפגם תוך זמן קצר וסביר,  דעתה המוחלט, בנסיב

 זכויותיה ו/או בביצוע השרות נשוא הסכם זה.וכל זאת מבלי לפגוע ב 

 

למען הסר ספקת ובנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי הקבלן אחראי על תחנת המעבר  מכל הבחינות ובאופן בלעדי לרבות  .68

 ת שומרים, הפעלת שופל, עובדים וניקיון שוטף מסביב לרמפה ולרבות פינוי הרמפה כפי שצוין לעיל.הצב

 

לבד האופציה להאריכו לשנה נוספת בכל פעם ולא  תוקפו של הסכם זה הינו לשנה אחת ממועד חתימתו ונתונה למועצה ב .69

 שנים.  5-יותר מ

 

 המועצה כמפעל חיוני  .70

לו שהמוע ידוע  כי  ו/או  הקבלן מצהיר  חיוני"  מוכרת כ"מפעל  והקבלן מתחייב  צה  "כמפעל למתן שירותים קיומים" 

 –מהחוקים הבאים בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

תשל"53.1 מיוחדות(  )סמכויות  חירום  שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  כרזה  -ד. 

1973. 

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9.        הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 53.2

 .1971א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .53.3

נה הוראות הנ"ל ו/או לחוק יסוד הממשלה. אזי, תחול  18הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף   .53.4

או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי  ו/  1964-הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והוא ימשיך בביצוע העבודות גם בתקופת החירום  ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך  

 כאמור.

 

שר תישלח בדואר רשום או בכל דרך אחרת ר במבוא להסכם זה, וכל הודעה אכתובת הצדדים תהיה כתובתם כאמו .54

 שעות משעת המשלוח. 72הניתנת להוכחה לפי כתובות אלו, תחשב כאילו התקבלה תוך 

 

   _______________   _________________ 

 הקבלן     המועצה             

 

 

 אישור

 

 לחתום עליו. הריני לאשר בזאת כי הסכם זה נערך ונבדק והותאם על ידי היועמ"ש ואין כל מניעה משפטית 

 

                                                                        ________________ 

 עלי, עאדל, עו"ד                                                                               

 יועמ"ש                                                                                   
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 נספח  ד                                                

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע*   

 לכבוד

 ג'ן -ביתהמועצה המקומית 

 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימההנדון:      

 

 אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 

 ' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה  ____________________ )שם התאגיד ומס

 _____________________ וכי חתימת ה"ה  מצורף לה חתמו ה"ה _____________________, 

 ________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  

 ין.שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועני

 תאריך: ____________________ ____________________

 

 

        _____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר. 

 ** נא מחקו את המיותר 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 ' ה נספח          

 הצעת מחיר 

 

מגי   _____________ המציע  __________________נציג/י_____________  מס'  אנו  למכרז  הצעתנו  את  בזה  שים 

 כלהלן:  לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה 1/2022

 

בית .1 המקומית  המועצה  עבור  מסגרת  בחוזה  עבודות  %____________  -עבור  בשיעור  הנחה  מציעים  אנו  ג'ן 

כום  מס,  זוכה, התקף במועד הוצאת צו התחלת עבודות לקבלן הנשוא מכרז בההשירותים /העבודות  ביצוע כל  ל

 לחודש כולל מע"מ על פי חוק. לכלל השירותים נשוא המכרז  ₪   335000ע"ס האומדן 

 

 

ההוצאות   .2 כל  את  כוללת  המלאלשם  הנדרשות  וההיטלים  ההצעה  עובדים,,לרהמדויק    ביצועה  עלות   החזקת   בות 

 קורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא. הוצאות נסיעה, עלויות רכיבים, ת ,תחנת המעברוניקיון שוטף של 

 

ההצעה תהיה ללא תוספת "קבלן ראשי". בכל מקרה לא יתווסף למחיר שישולם לקבלן תוספת קבלן ראשי, גם אם   .3

 יעסיק קבלן משנה.

 

 

 __________________________תאריך: __________________

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 מות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________ש

 חתימה וחותמת של התאגיד המציע:________________________
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 נספח ו'        

   מפרט העבודות

 

   :פי המכרז תתבצע כדלקמן-וע העבודות עלמובהר ומודגש בזאת כי ביצ 

רז ובכלל זה עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת מעורבת ביתית  הקבלן יבצע  את כל העבודות המופיעות במסמכי המכ

או משאיות מגבה נוע מכל כלי האצירה הפזורים בכל /או משאיות מנוף ו/וכן פסולת גזם וגושית על ידי משאיות דחס ו

ש השיפוט  ה שטח  פסולת/ו  מועצהל  מצבורי  לתוכנית   ,או  ובהתאם  לעת  מעת  להשתנות  עשויים  וכמותם  סוגם  אשר 

 .או המנהל/עבודה שתימסר לקבלן על ידי המועצה וה

או תחנה  /או תחנת מעבר ממיינת ו/לאתר מאושר ו ,על כל סוגיה ,הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל האשפה והפסולת
 .ין ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבהבהתאם לכל ד ,לקיצוץ גזם

)ותוצריה( והפסולת  האשפה  הובלת  כי  מתחייב  תשטיפים  הקבלן  נזילת  בפני  אטומים  ארגזים  להן  במשאיות   ,תעשה 
 .והמכוסים היטב באופן אשר ימנע פיזורם במהלך נסיעת המשאיות

 

 

    :הוראות הטיפול בפסולת

 

 מעורבת  איסוף וטיפול בפסולת ביתית .א

ה הקבל שיפוט  שטח  מכלל  המעורבת  הביתית  הפסולת  כל  את  חשבונו  על  וישנע  יוביל  כלי  מועצהן  האצירה    ומכלל 
אל תחנת מעבר ממיינת בעל רישיון   (אשר כמותם וסוגם יכול להשתנות מעת לעת)  מועצההמצויים בשטח שיפוט ה

ו הנחיות  את  התואם  תקף  תחנ /עסק  הפעלת  בדבר  הסביבה  להגנת  המשרד  דרישות  ואו  מעבר  ממיינת  /ת  תחנה  או 
 .לטיפול בפסולת

 תוצריה תעשה במשאיות להן ארגזים המכוסים הקבלן מתחייב כי הובלת הפסולת הביתית מעורבת ו
 .באופן אשר ימנע את שמיטתה ופיזורה של הפסולת המעורבת במהלך הנסיעה  ,היטב

י הקבלן נהג  "אשר לשם הפעלתן יוקצו ע  ,הקבלן יבצע איסוף וטיפול בפסולת ביתית מעורבת באמצעות משאיות דחס
או ממקומם(,  /ל הוצאתם והחזרתם  של כלי האצירה למקומם וושני פועלים  )אשר אחד מהם לכל הפחות יהא אחראי ע

 .לשם הפעלת כל משאית דחס

י תוכנית  ובכפוף להוראות המכרז ועל פהמועצה  שעות והסדרי פינוי סילוק הפסולת הביתית המעורבת יקבעו בתיאום עם  
 .עבודה אשר תוצג לקבלן

וזאת לכל כלי    ,ובתדירות של שלושה פינויים בכל שבוע  ,איסוף ופינוי פסולת מעורבת תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה
ה שיפוט  בשטח  המצוי  מעורבת  פסולת  המכיל  ייעודי  שהוא  ,מועצהאצירה  סוג  הפחות  ,מכל  שה  ,לכל   מועצהתוך 

 .תאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה המשתניםרשאית לדרוש פינויים נוספים בה

ט המועצה באמצעות רכב מסחרי משא פתוח)טנדר חד קבינה(   בכל הקבלן מתחייב לבצע פינו אשפה בשטח שיפו  ,בנוסף
 .עובד  נקיון +י  נהג "ימות  השבוע   ע

 

 

 וגושית   גזם   בפסולת   וטיפול  איסוף  .ב

את חשבונו  על  וישנע  יוביל  הגזם  כל   הקבלן  ה  הפסולת  שיפוט  שטח  מכלל  מצבורי  מועצהוהגושית    הפסולת  ומכלל 
  לקיצוץ  אתר או/ו  בפסולת  לטיפול אל אתר  (לעת  מעת  להשתנות  יכול  וסוגם  מותםכ  אשר)  המועצה   שיפוט  בשטח  המצויים

 .הסביבה  להגנת  המשרדדרישות   או/ו  הנחיות  את  התואם  תקף  עסק  רישיון  בעל  גזם

באופן  אשר  ימנע  את    ,היטב  המכוסים  ארגזים  להן  במשאיות  תעשה  ותוצריה  וגושית  גזם  פסולת  הובלת  כי  מתחייב  הקבלן
 .ופיזורה   של   הפסולת   במהלך הנסיעהשמיטתה  

  אשר  ף מנו   משאית  כל  הפעלת   לשם  ,ופועל   נהג  ע"י מנוף   משאיות  באמצעות  וגושית  גזם  בפסולת  וטיפול  איסוף  יבצע  הקבלן
  המכרז ועל  להוראות  ובכפוף  מועצהה  עם  בתיאום  יקבעו  וגושית  גזם  פסולת  סילוק  פינוי  והסדרי  יוקצו  שעות  הפעלתן  לשם

 .לקבלן  תוצג  אשר  עבודה  כניתתו  פי
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

  רשאית  כאמור במכרז המועצה  ו(    –  )א  יום  כל  של  ובתדירות   ,עבודה   לתוכנית  בהתאם  תיעשה  וגושית  גזם  פסולת  ופינוי  איסוף
 .עתה הבלעדי וצרכיה המשתניםנוספים בהתאם לשיקול ד  פינויים   לדרוש

  

  מסוג  פסולת  קוב  19  יעלה על  שלא  בהיקף  וזאת  ,בניין  פסולת  גמסו   פסולת  וגושית  גזם  הפסולת  בתוך  ותיכלל  ייתכן  כי  יובהר
)בממוצע  זה   בתמורה  והכל  ,והגושית  הגזם  בפסולת  מהטיפולכחלק    ,האמורה  בפסולת  לטפל  יהא  הקבלן  עלתי(  שנ   בחודש 

 .ןלקבל  המועצה  י"ע  נוספת  תמורה  כל  תשלום  וללא  הקבלנות  לחוזה  'ה  בנספח   המפורט   מטעמו   מחירה  בהצעת  המפורטת

 

 אגרות והיטלי הטמנה  .ג

  סוגיה(  )על  והפסולת  האשפהשל   בפסולת(  טיפול  לאתר  כניסה  ו/או  טיפול  דמי(  ההטמנה  אגרות  עלויות  בכלל   יישא  הקבלן
  המשרד  י"ע  המאושר  אתר  כל  או /ו  בפסולת  אתר לטיפול  כל  לא  או/ו  המעבר  תחנת  אל המועצה  שיפוט  משטח  שתפונה

  על  וחשבוניות  קבלות  להצגת  לדאוג  הקבלן  על   יהא  ,המועצה  של  עם דרישתה  ,לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי  ,הסביבה  להגנת
המועצה תשא בהפרשים בין מחירי אגרות ההטמנה הידועים במועד האחרון להגשת  אגרות ההטמנה.    סכום  תשלום  ביצוע

 .  ההתקשרות תמסמכי המכרז )להלן: מחיר בסיס( לבין מחירי אגרות ההטמנה המתעדכנים מעת לעת במהלך תקופ

המועצה תישא בהפרש שבין מחיר הבסיס לבין המחיר המעודכן כאמור וזאת ע"י ביצוע תחשיב עלויות אגרות הטמנה 
  ., לפי בחירת המועצהלטיפול בפסולת

 

ן במכפלת  תבוצע הפחתה מהתמורה המשולמת לקבל ,מבלי לגרוע מהאמור ככל שיופחתו עלויות אגרות ההטמנה
 ה וכן בשים לב להיקף ההפחתה שבוצעמועצ היקף הטון הנאסף משטח שיפוט ה

מובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר באופן ישיר עם תחנת מעבר ו/או כל אתר לטיפול בפסולת  
לטיפול    ב את הקבלן לפנות את הפסולת הנאספת משטח שיפוטה  )מכל סוג שהוא(  לתחנת מעבר ו/או אתר ולחיי

 .בפסולת  זה

 

במידה והמועצה תתקשר כאמור באופן ישיר עם אתר טיפול בפסולת, תבוצע הפחתה יחסית של עלות אגרות  
 .ההטמנה לכל טון בודד של פסולת

 

בלנות שייחתם עם הקבלן הזוכה לביצוען של העבודות נשוא מכרז זה )לרבות  במידה ולאורך ביצועו של הסכם הק
במידה ותמומש ( תהא עלייה בסכום היטל ההטמנה בגין כל טון פסולת שהוטמנה, בסכום מעבר לסך  תקופת האופציה,  

"(,  המועצה תישא בהפרש שבין סכום  2022אר נכון ל ינו )להלן: "סכום היטל ההטמנה המעודכן₪ לטון   111.34של 
    .חל על הקבלן ₪, אשר כאמור 111.34מעודכן האחרון לבין סך ההיטל ה

 

( התשס"ז  9י' לחוק שמירת הנקיון )תיקון מס'  11כקבוע בסעיף }נה כולל מדד מההט מובהר בזאת כי סכום היטל
2007} . 

 

ע"י מפעיל אתר  נה שחויב בו הקבלן מס ו/או ריבית ו/או הצמדה הנוסעות מפיגור ו/או אי תשלום סכום היטל ההט נ כל ק
 לסילוק פסולת, ישולם במלואו ע"י הקבלן. 

 

א בעלות הפרשי היטל ההטמנה של האשפה אשר תפונה משטח שיפוטה אל תחנת מובהר בזה ומודגש כי המועצה תיש
המעבר או כל אתר פסולת חלופי בכפוף להצגת קבלות וחשבוניות על ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה.  ולענין זה 

קון נכון ובתוספת לתי 1984לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד  9טל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מסס' "סכום הי
 למועד פרסום המכרז.   

 

 : כלי רכב לפינוי האשפה

 :הקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפוט המועצה באמצעות כלי הרכב הבאים

, יובהר כי על  2018אשר שנת יצורך לא פחות משנת שתי משאיות דחס ומתקן היפוך לדחס )פושר( ,  .1
 כלי האצירה מכל נפח.המשאיות להיות מותאמות לפינוי כל סוגי 

 לשם הפעלת המשאיות יועסקו בכל משאית  נהג ושני עובדים לפחות



 מועצה מקומית בית ג'אן 

 2/2022מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

. 2018משאית דחס בייבי עם מתקן היפוך לפינוי אשפה מכבישים צרים , אשר שנת יצורה לא פחות משנת  .2
 הפעלת המשאית יועסקו נהג ושני עובדים לפחות.  ולשם

 

יים וצרים שמשאיות האשפה לא יוכלו להגיע אליהם.   ברכב זה לפינוי אשפה מאזורים בעיית 4/4רכב טנדר  .3
 יועסק נהג ופועל.

 

 משאית רם סע לפינוי גזם עם מנוף . .4

 

 יענה אופני )שופל( לתחזוקה שוטפת בתחנת המעבר.   .5
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 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 ' זנספח  

 לכבוד 

 ג'ן  -מועצה מקומית בית

 

 כספי  תצהיר על ניסיון ומחזורהנדון: 

 

 הנני ______________ ת.ז _______________________ המציע )במידה והמציע עוסק 

 בעל זכות חתימה כדין במציע )במידה והמציע תאגיד(, מאשר בזאת כי למציע ניסיון  :מורשה( 

 ( בביצוע עבודות איסוף 1/1/2016ם לפחות במהלך חמש השנים האחרונות )החל מיום של שנתיי

 ש"ח )כולל מע"מ( בכל שנה בשנות הניסיון.  2,000,000פה בהיקף כספי של לפחות ופינוי אש

 

 

 ____________________                               ______________________ 

 וחותמת המציע חתימה           תאריך  

 

 

 אישור עו"ד      

 

 י מר/גב' __________________ נושא/ת ת.ז. הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפנ 

 שמספרה __________________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,   להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה

 וחתם/וחתמה עליו בפני. אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל

 

 _______________            __________________ ___________________________ 

 טלפון    כתובת     שם עו"ד  

 

 

___ _____________________ _________________ ________________ 

    חתימה וחותמת    מספר רישיון    תאריך  
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 ' חנספח           

 נוסח ערבות מכרז      

 תאריך : _________        

 לכבוד

 ג'ן -המועצה המקומית בית

 המועצה(   –)להלן 

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

 

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב   –______ )להלן פי בקשת _______-על .1
)כתובת מלאה כולל מיקוד( , אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל  ___________________ 

מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז פומבי לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת )משטח שיפוט המועצה, לשלם לכם 
__________ ₪( –שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של _______ ₪ )במילים כל סכום 

שי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )תוספת של מדד חיובי בלבד(, כפי שמתפרסם  בתוספת הפר
בין המדד( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז ל –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -על

 סכום  הערבות(. –המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

דלעיל בפעם אחת או במספר   1מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף אתם תהיו רשאים לדרוש   .2
דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 בסכום הערבות. 

מקבלת   (ימים 7)לעיל, תוך שבעה  1ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף אנ  .3
ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

כלשהו, מבלי לטעון  ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים  כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ________________)כולל(.  .5

ועצה ה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או מזכירת המועצה ו/או גזבר המתוקפ .6
(יום נוספים מהמועד הנקוב  90באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 דלעיל. 5בסעיף 

לעיל  5פה של הערבות כנקוב בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוק .7
  6התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר 
 דלעיל.   לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 

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

 

 בכבוד רב, 

________________ 

 שם הבנק
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 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 ' טנספח           

 

 ערבות ביצוע"  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה"

 תאריך: _________         

 לכבוד 

 ג'ן   –מועצה מקומית בית 

 א.ג. נ.,

 כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________ הנדון: 

 

קש" , אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, על פי בקשת ______________ )המציע( להלן: "המב

ים:  חמישים אלף שקלים חדשים( )להלן: "סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד ₪ )במיל   50,000עד לסכום של  

חצר קבלן  –בדבר    2/2022לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר להזמנה להציע הצעות למכרז מס  

 ג'ן  )להלן: "ההזמנה"(-במועצה המקומית בית איסוף ופינוי פסולת והטמנתהלעבודות 

 

 פן חישוב הפרשי ההצמדה:או

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"המדד" 

 ת למכרז, דהיינו: _____ נקודות. המדד לחודש ____ שנת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעו -"מדד הבסיס" 

 על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.  המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל -"המדד החדש" 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה 

ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן למדד" סכום השווה להכפלת  

 רשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".בתוספת הפ

( מעשרה  יאוחר  לא  הערבות,  לסכום  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  בכתב 48אנו  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים   )

ן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להל

 ום מאת המבקש.לדרוש תחילה את התשל

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד  

 שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

זו ינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם עהר רבות זו.     ערבות 

 איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _________ )יש להשלים את התאריך בהתאם 

ר לעיל ועד לאחר מועד סיום החוזה( ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמוימים    68-ל

ולא  זו,  פי ערבות  דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על  או  בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות פקסימיליה, מברק 

 יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.תענה. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 בנק _______________ 
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 לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה
 

 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 כתובת: _____________________ טלפון: __________ פקס: __________  

 

 

 

 ' ינספח           

 טופס אישור תנאי המכרז

 

כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה אני הח"מ __________, בעל ת.ז. מס' ____________, לאחר שהוזהרתי 

 ב כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכת

 

מטעם  _________________ )להלן המציע (,    2/2022אני הח"מ , עושה תצהירי זה במסגרת הצעה למכרז מס'   .1

 ג'ן . -, עבור המועצה המקומית בית איסוף ופינוי פסולתלביצוע עבודות 

על הצהרה זו    י הח"מ , משמש כ _______________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו ומכוח היותי מורשה לחתוםאנ  .2

 בשם המציע. 

אני מאשר כי קראתי בקפידה את מסמכי המכרז שבנדון, לרבות בין היתר את חוזה ההתקשרות, וכי למדתי והבנתי את   .3

הנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת  האמור בהם, ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים ו

ני מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי ידיעת או אי הבנה של דרישות,  המציע או על ביצוע העבודות, וכי א

 תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת כמציע או על ביצוע העבודות.

 ציע מסכים לתנאים המפורטים במכרז, על כל מוספיו ונספחיו. אני מאשר כי המ .4

ן על ידי הארגונים המוסמכים מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובביצוע החוזה על ידי המציע מאר כי הצעתו אושרה כדי .5

 המציע, ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה, כדי לגרום  לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, או של כל מסמך או

ק ההגבלים העסקיים,  הבטחה או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של כל דין לרבות ומבלי לגרוע מהוראות חו

 .1988-התשנ"ח

ידוע לח"מ כי עמידה בכל התנאים לחתימת החוזה המפורטים במכרז, הינה תנאי שבלעדיו אין תוקף להתקשרות עם  .6

יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק  המועצה בחוזה לביצוע העבודות, לרבות ערבות בי צוע. בכל מקרה שבו לא 

יה המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את זכייתו במכרז ולהתקשר עם לעיל, תה  12הזמן הנקוב בסעיף  

 קבלן אחר, והח"מ מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בקשר עם האמור. 

בתנאים לחתימה הח .7 ידי המציע,  אי עמידה  והחוזה על  הוראות המכרז  יסודית של  הנזכרים  לעיל תיחשב כהפרה  וזה 

ותהווה עילה בידי המועצה לחילוט ערבות ההצעה,    1970  -וק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"אכמוגדר בח 

 וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או של ההצעות. 

ימים ממועד הגשת ההצעה למכרז. ידוע למציע כי המועצה    90שך  הצעת המציע זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למ .8

 את משך תוקפן של ההצעות.רשאית לבקש מהמציעים להאריך 

הח"מ מתחייב למנוע את גילוי פרטי הצעת המציע ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים בהליך המכרז   .9

 לפני פתיחת ההצעות.

א חתם המציע על חוזה ההתקשרות ואף במקרה שהחוזה לא ייחתם על ידו, אתם  הח"מ מאשר בשם המציע כי כל עוד ל .10

, אך לא חייבים, לראות בהצעת המציע זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם לבין המציע, מבלי  המעצה תהיו זכאים

 קה. שהדבר ייגרע מזכויותיכם האחרות, ובייחוד מזכותכם למסור את העבודה לכל אדם אחר, כולה או חל

הנוגע למכרז, להצעה הח"מ מאשר כי איש הקשר המפורט בנספח א' לטופס ההזמנה, מוסמך מטעם המציע לכל עניין   .11

ולקבל  המציע  בשם  למועצה  לפנות  המציע  מטעם  המוסמך  הגורם  הוא/היא  וכי  ידנו,  על  המוצעים  ולשירותים  לחוזה 

 הודעות או הנחיות בשמו של המציע או עבורו. 

 ככל והמסמך צורף( : 1בעמודה  Vת את המסמכים הבאים  )יש לסמן הצעת המציע כולל .12

 המסמכים המצורפים 

 אישור תנאי המכרז  טופס  

 הוכחת תנאי סף  )נספח א' להזמנה( 

 מקור –ערבות ההצעה    )בנוספ נספח ג' להזמנה(  

  1הצהרת רואה חשבון בדבר היעדר הערת/אזהרת "עסק חי"   בנוסח נספח ה' ונספח ה' 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 להזמנה(

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז  

 קף עדכנית ובתו –העתק תעודת התאגדות של המציע  

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

העתק תעודת רישום מפנקס הקבלנים,  בסיווג הדרוש ובתוקף נכון למועד הגשת  

 ההצעות 

 העתק אישור קבלן מוכר ורשום 

 מסמכי המכרז חתומים  

 מסמכי ההבהרה שפרסמה המועצה )ככל שפרסמה( 

 חוזה ההתקשרות חתום  

 טופס ההצעה כספית  

 

 אני מצהיר , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת   .13

 

 

_____________     _________________   ____________    ________________ 

 תאריך  חתימת וחותמת עו"ד         תאריך        חתימת המצהיר 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 1י'נספח 

 תצהיר המציע  –תנאי סף 

 דה בתנאי הסףתצהיר לצורך עמי

 

אני הח"מ __________, בעל ת.ז. מס' ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

מציע (,  מטעם  _________________ )להלן ה  2/2022הח"מ , עושה תצהירי זה במסגרת הצעה למכרז מס' אני  .1

 ג'ן .-, עבור המועצה המקומית ביתלביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה

ה זו אני הח"מ , משמש כ _______________ במציע, ונותן תצהירי זה בשמו ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהר .2

 בשם המציע. 

 פרטי המציע : .3

 שם המציע : _________________________________________   .3.1

 כתובת רשומה: ________________________________________   .3.2

 מספר תעודת הרישום של המציע: ____________________________   .3.3

 _ שמות מורשי החתימה של המציע : ___________________________  .3.4

 ____________________________________________________ 

 _______________________________פרטי איש קשר מטעם המציע:   .3.5

 עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים :  .4

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, המציע ובעל הזיקה אליו )לסמן במקום הרלוונטי (   .4.1

 :  1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים , תשל"ו כמשמעותם

 

)להלן "חוק עובדים זרים"( וחוק שכר  1991-ים זרים , תשנ"א ______  לא הורשעו בעבירות לפי חוק עובד

 )להלן : "חוק שכר מינימום"(  1987 -מינימום , התשמ"ז

 

 שכר מינימום  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים , וחוק2______  לא הורשעו ביותר משתי )

 

מום, אך נכון למועד האחרון ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מיני2_____  הורשעו ביותר משתי )

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 

הלן , ונכון  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט ל2_____ הורשעו ביותר משתי )

 נה :( לפחות ממועד ההרשעה האחרו1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 פירוט העבירה   מס' 

 )מספר סעיף ושם חוק(

 תאריך ההרשעה  

 )חודש ושנה(  

   

   

   

 

 ניסיון בביצוע עבודות בתחומים נשוא המכרז:  .5

ונות , עבודות בתחומי העבודות הדרושים במכרז זה,  השנים האחר 5אני מצהיר בזאת כי המציע ביצע במהלך   .5.1

 ₪ לא כולל מע"מ .   _________ -בהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ

 )לצורך הוכחת תנאי סף זה, נא לצרף טבלת פרויקטים וההיקף הכספי של כל פרויקט, כולל פרטי הלקוח( 

 

 אני מצהיר , כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת.   .6
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

    _____________        _______________ 

 תאירך        חתימת המצהיר    

 

 אישור עו"ד     

 

, מוסמך לחתום בשם המציע   תימתי כי  המצהיר __________________ ת.ז. ________________הריני מאשר בח

 ולחייבו לצורך המכרז.  

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  כמו כן, הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת אחרת

 יר זה. יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תה

 

 

____________________      ______________ 

 תאירך        חתימת וחותמת עו"ד     
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

     

 

 "א נספח י           

 ר הערת/אזהרת "עסק חי"הצהרת  רואה חשבון בדבר העד

 

 תאריך : ___________       

 לכבוד

 ג'ן-המועצה המקומית בית

 ג'ן -בית

 

 הנדון: אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת _____________________

 לשנים __________________

 

את ההצהרה של התאגיד בדבר    אנו רואה/י החשבון המבקר של ______________ )להלן : "התאגיד"( , מאשרים כי ביקרנו

 2/2022להזמנה להציע הצעות במכרז פומבי מס'    ו'פח  של התאגיד , המפורטים בנס   הנתונים הכספיים לשנים _________

 .ג'ן -המקומית בית  , עבור המועצהעבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתהלביצוע 

 

ת הנהלת המציע. אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס  הצהרת התאגיד בדבר הנתונים הכספיים כאמור, הינה באחריו

 על ביקורתנו.

 

נהלי ביקרות אשר ראינו אותם כדרושים לפי ערכנו את ביקורתנ  ונקטנו את אותם  ו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

מהותית. ביקורת כוללת   הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית

כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת  

סבורים   אנו  בכללותה.  בהצהרה  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  המציע  של  ההנהלה  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים 

 ת דעתנו.שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוו

 

ה' בנספח  המפורטים  הנתונים  בדבר  ההצהרה  הבחי   1-לדעתנו,  מכל  נאות  באופן  וזאת  משקפת  בה  המפורט  את  המהותיות  נות 

 בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד לשנים ________________.

 

 

 בכבוד רב

 

 

 כתובת : __________________   שם רואה חשבון : ________________    

 

 חתימה : __________________    תאריך :  _______________
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 י"ב נספח 

 

 יר בדבר היעדר הערת "עסק חי":תצה

 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת.ז. ___________ , לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן  

 ה בזה כי בכתב כדלהלן:/אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר

 

ך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו ומוסמ אני אחראי כספים של המציע  __________________________  .1

 ג'ן.-, עבור המועצה המקומית ביתלביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת והטמנתה 2/2022למכרז פומבי מס' 

 

  2020תר לה נערך עבור המציע דו"ח כספי שנתי מבוקר הינה שנת  אני מצהיר בזאת כי השנה הפיסקאלית העדכנית ביו .2

 בדו"ח הכספי האמור.  , וכי לא נכללה הערת עסק חי

 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 

_________________      ________________ 

 חתימת המצהיר         תאריך

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אישור          

 

ביום   כי  בזאת  מאשר   ____________________ היא  כתובתי  אשר  עו"ד   ____________________ הח"מ  אני 

לא זה  תצהיר  על  וחתם   ___________________________ בפני  התייצב  ולאחר ____________   אותו  שזיהיתי  חר 

 , אם לא יעשה כן.שהוזהר כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 

 

___________________     ___________________ 

 חתימה וחותמת        תאריך 
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 נספח י"ג           

 אישור עריכת ביטוח 

 תאריך: ________

 לכבוד

 ג'ן    –קומית בית מועצה מ

 )להלן : "המועצה"( 

 א.ג.נ.,

 אישור קיום פוליסות ביטוחהנדון: 

מת ליום  הננו  עד   __________ מיום  לתקופה  הקבלן  שם  על  ביטוח  פוליסות  הוציאה  חברתנו  כי  בזאת  לאשר  כבדים 

 .___________ 

אינו   פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן  הניתן על  נוסח הפוליסות אנו מאשרים שהיקף הכיסוי  פי  הניתן על  נופל מהכיסוי 

 . 2014תנאי ביט/או נוסח מאוחר יותר המחליף את  2014הידוע כביט/

ביטוח אחריות מעבידים )פוליסה מס' ___________(, לכיסוי חבות על פי כל דין כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י  .1

 הקבלן לעבוד במוסדות המועצה.

____________  ₪  לתובע, לאירוע ובסה"כ   לתקופת הביטוח. הפוליסה    -מ  גבול האחריות המכוסה אינו נמוך

 מועצה כמבוטח נוסף לקבלן היה ותחשב למעביד של מי מעובדי המבוטח.מורחבת לכלול את ה

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאמצעים שעל המבוטח לנקוט כתנאי לקיום הכיסוי, ואינו כולל  .2

מגבלה א כל הגבלה   או כל  נוער  ברעלים, העסקת  ו/או  נקיון  ו/או לשעות עבודה, שימוש בחומרי  לימי  חרת  ביחס 

 ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.

מ .3 יפחת  שלא  אחריות  בגבול  דין  כל  פי  על   )___________ מס'  )פוליסה  שלישי  צד  כלפי  אחריות   -ביטוח 

 קופת הביטוח.  _____________ ₪   )       ( למקרה ולת

 

נקוט  כתנאי לקיום הכיסוי, ואינו כולל כל הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל התנאה ביחס לאמצעים שעל המבוטח ל    

של  בשליטתו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  בחזקתו  לרכוש  שנגרם  נזק  בהלה,  התפוצצות,  מאש,  הנובעת  לחבות  ביחס  הגבלה 

או כל אי ונזק לרכוש  שהמבוטח  טעינה, מתקנים  המבוטח  בו בעת קרות מקרה הביטוח, פריקה,  פועלים  ש בשרותו 

, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי.  סניטריים פגומים, הרעלה

וסה על  כלפי העובדים המועסקים באמצעות הקבלן, אשר אינה מכ  המועצההכיסוי עפ"י פוליסה זו יכלול כל חבות של  

 . מצד המוסד לביטוח לאומי לעיל( וכן תביעות שיבוב כלפי המועצה 1פי הפוליסה לביטוח אחריות המעבידים  )סעיף 

 הפוליסה מורחבת לכלול את המועצה כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  -

 הערות כלליות לכל הפוליסות:

 "י הקבלן אינה מהווה עילה לדחיית  חבות כלפי המועצה. הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע

ו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פי

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. 

 פי הפוליסות. -וההשתתפויות העצמיות עלהרינו מאשרים כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות 

 ומצם ולא יבוטל, אלא אם תשלח הודעה  כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצ

 יום מראש.  68לפחות  מועצהכתובה בדואר רשום לידי ה

 

 שם סוכן הביטוח: ________________  כתובתו: _________________

 

 טלפון: ________________

__ _____________    _________________ 

 ירךחותמת המבטח ותא                    חתימת המבטח   
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

              _________________  _________________ 

 תפקיד החותם       שם החותם  

 נספח י"ד       

 הצהרת המציע בדבר אי תיאום מכרז 

 

המציע  הח"מ ________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעתאני 

 )להלן:" המכרז"(, מצהיר זאת כדלקמן:    2/2022______________ )להלן:" המשתתף"(, במכרז פומבי מס'  

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו  .1

 .אצל המשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז אני נושא המשרה אשר אחראי .2

טו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחל .3

 משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר 

ד אשר יש לו את  המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגי .4

   .הפוטנציאל להציע הצעות למכרז

 מלהגיש הצעה למכרז לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר   .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז  .6

 סוג שהוא לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל  .7

ם מתחרה או מתחרה  הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו ע .8

 פוטנציאלי אחר במכרז. 

אם לא נכון,  )נכון/לא נכון )יש לסמן את התשובה בעיגול   –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 ________________________________________________________________________נא לפרט:  

__________________________________ ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  –לים עסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק הגב .10

אם לא נכון, נא לפרט:    )נכון/לא נכון )יש לסמן את התשובה בעיגול 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

  .על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועלאני מודע לכך כי העונש  .11

 

__________      ___________       _____________________      ____________ 

 חתימת המצהיר               שם המצהיר ותפקידו              שם המשתתף                      תאריך 

 

 אישור

 

_________ מאשר, כי ביום ______________ התייצב בפני מר/גב'  אני החתום מטה, עו"ד ______ 

.ז. _____________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף, ולאחר  ________________ הנושא/ת ת

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר  

  .נות הצהרתו וחתם עליה בפניבאוזניי את נכו

 

_____________    _______________________  

 שם מלא + חתימה + חותמתו                                                     תאריך  
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 נספח ט"ו           

 כתב התחייבות בנושא בטיחות

 

 שת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע  המועצה( מבק –ג'ן  )להלן -הואיל ומועצה מקומית בית

 המציע : במסמכי המכרז ומסמכי חוזה הקבלנות ולוודא כי עבודות פינוי ואיסוף אשפה ופסולת המפורטות 

 פי כל דרישות דיני וכללי -הקבלן( מבצע את העבודות על –_______________________________ )להלן 

 דות אלה.הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבו

 

 –לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן 

סיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן,  הוא בעל הידע, המיומנות, הני .1

 שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

 הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה.הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני  .2

דות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים הקיימים  הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבו .3

באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו  

ים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות התושבים, עובדיו, עובדי המועצה  כל ציוד הבטיחות המתא

 . ועוברי אורח

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה, וכי העובדים   .4

 שרה והדרכה כנדרש. המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכ

דיני הבטיחות והתעבורה החלים על פי כל החוקים, התקנות ו-הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .5

העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  

 .1999-)מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט

אם להוראות  א יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתהו .6

דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל 

מכל  המועצהדות והוא פוטר את עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבו

 אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו. 

הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, לרבות בהתאם   .7

,ולנקוט בכל  1961-ותקנות התעבורה, התשכ"א 1997-לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

בים בתאורה ופסים זוהרים,  אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכ

 שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים. 

ין.  להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל סוג ומ .8

הקפדה על דיני   למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך

 הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.

לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד  .9

 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד. 3 מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל

 ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכרז. אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית  .10

 

 שם המציע:  ,______________________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ____________________.

 

 

 __________________ ת.ז. _______________________________.המוסמך לחתום בשם המציע: ,____

 

 

 ____________________________ תאריך:________חתימה וחותמת של המציע :  
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 

 ט"ז   נספח         

 לכבוד  

 המועצה המקומית 

 ג'ן  -בית

 

 א.ג.נ. 

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין. הנדון:         

 
המשתתף במכרז זה,  היר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצ .1

מקיימים ונמשיך לקיים את חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי חוקי העבודה )להלן: חוק 

 ג'ן : -המועצה המקומית ביתהעבודה( המפורטים להלן במשך כל תקופת ההתקשרות עם 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 . 1946ות בעבודה, פקודת הבטיח -

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה , תשי"ד  -

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 ;1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו -

 ;1950-שנתית, תשי"אחוק חופשה  -

 ;1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;  1965-וחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ" -

 ; 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ; 1953  -חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א -

 ; 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח  -

 ;1963  -רין, תשכ"גחוק פיצויי פיטו -

 ; 1995-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -

 ; 1987  -התשמ"זחוק שכר מינימום,  -

 .2001 –חוק מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א  -

 .  2002  -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -

 2011 -חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  -

  2013 –חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות , התשע"ג   -

   1988בודה, התשמ"ח חוק שוויון ההזדמנויות בע -

 2014צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה  -

 1957חוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז  -

 

אם נרשם ובין  תנאי כל דין ביןברור לי כי אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואני מתחייב לעמוד ב

 אם לא נרשם. 

 

 ______________________ 

ותמת הקבלן חתימה וח            
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 

 י"ז נספח          

 

 רשימת כלי רכב 

 :עומדים כלי הרכב כמפורט להלן                                הריני להצהיר כי לרשות המציע

 

 
ופת הביטוח  תק

 מיום עד יום 
מספר תעודת  
 'ביטוח צד ג 

ספר תעודת  מ   
 ביטוח חובה 

מספר 
 רישוי 

כלי  ור תיא 
 הרכב

     

     

     

     

     

     

 

 .נכונים  לעיל  המפורטים  הנתונים  כי  מצהיר  הריני

 ,ובאתי על החתום
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 תאריך: ________ ____  חותמת ______ חתימת המציע: _____________

 

 נספח י"ח           

 ת הסכם התקשרותהצהרה והתחייבות מציע להמצא
 או תחנת מעבר ממיינת/ עם אתר לטיפול בפסולת ו

 

 

ומוסמך ליתן  )המציע -להלן __________________ (המשמש בתפקיד __________ אצל  אני הח"מ _____________

   :הצהרה והתחייבות זו מטעם המציע, מצהיר ומתחייב, כדלקמן

לרבות )איסוף ופינוי אשפה   2/2022 'צעתו במכרז פומבי מסהצהרה והתחייבות זו מוגשת מטעם המציע במסגרת ה .1

 ג'ן -המועצה המקומית ביתט של משטח השיפו  (פסולת גזם וגושית

יום ממועד החתימה על חוזה הקבלנות, ככל שיזכה במכרז, יחתום ויעביר   22המציע התחייב כי לא יאוחר מתוך  .2

ו תחנת מעבר ממיינת כאמור, לפיו פסולת הנאספת מתחום  למועצה הסכם עקרוני/הסכם תקף עם בעל אתר מורשה ו/א

 ר/תחנה תקלט באת( על סוגיה)שיפוט המועצה 

בנוסף יעביר המציע למועצה העתק של רישיון העסק של האתר/תחנה ואישור משרד הגנת הסביבה כי האתר/תחנה  .3

 מורשים/מאושרים 

מסכים כי המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות   הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני .4

לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס   הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן

 אשר נגרם לחברה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם

 

 : ראיה באתי על החתוםול

 

___________               _____________          __________________________ 

 ימה וחותמת  חת             ח.פ.    כתובת המציע         

 

 

 אישור      

חתמו בפני   ________מאשר בזאת כי ביום ( להלן: "המציע")אני הח"מ __________ עו"ד של _____________ 

י אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים  על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כ

על פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים  הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו

 .לעיל מחייבת את המציע

 

 

 

 

 _______________                ________________ 

חתימה וחותמת                   תאירך   
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 נספח י"ט          

 פרטי חשבון בנק 

 

 לכבוד 

 ג'ן  -מועצה מקומית בית

 

 ,.א.ג.נ 

 

 לן : _____________________ שם הקב .1

 מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ./מספר רישום : ______________________  .2

 מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום  .3

 רחוב_____________ מס' _____   -

 ת.ד. _______  -

 ______  ישוב _______ -

 מיקוד _____________   -

 טלפון ______________    פקס : _______________ -

 קטרוני : ___________________ דואר אל -

 

 

   פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה .4

 שם הבנק : __________     מס' הבנק : _________        

 שם הסניף : ___________  מס' הסניף : ____________       

 מס' חשבון _____________        

 כתובת הבנק : ___________________       

 : _______________ פקס : ___________  טלפון       

 שם איש הקשר: _________________       

 

על ויופקדו  במידה  כי  הזאת,  ומתחייבים  העברה -מצהירים  באמצעות  בחשבוננו  כספים  בשגגה  ידכם 

 ג'ן.-המועצה המקומית ביתפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות בנקאית, אנו נ 

  

 :  ____________ תאריך:________ חתימה וחותמת של המציע

 

 דין-אישור עורך .5

וכי מי שחתם    )המציע(אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן    

  .לכל דבר ועניין (המציע)מתו מחייבת את הקבלן וחתי (המציע)הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן 

 

              _______________                ________________ 

 חתימה וחותמת                  תאירך   

 

 

  – אישור הבנק .6

( המציע)הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן  

 ק ח הבנ אשר הינו לקו

 

________________    _____________ 

 תאריך                                                    חותמת חתימת הבנק  


