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 ג'ן המועצה המקומית בית

 16/2022מס' מכרז 

 בכפרה שוטפת לתחנת המעבר שירותי אחזקל

 

ה קבלת שירותי תחזוקלקבל הצעת מחיר עבור ג'ן מבקשת -המועצה המקומית בית

 . 15 חלקה  19557וש ג הממוקמת ב לטיפול בפסולת  לתחנת המעברשוטפת  

 

   ההצעה המבוקשת:

 

 השירות המבוקש:  .א

 השנה. ימי כל ב 24/7 עות היום שומרים כל ש "יע שמירההצבת  .1

 צעות מחפרון  מבאעבודות נקיון  .2

 של שנת יצור לפחותון  ירש עםהובלת האשפה למטמנה באמצעות מוביל  .3

 .  תעם עגלה נגרר  2019

 . טיפול בשריפות ככל שיהיומניעת שריפות ו  .4

 קוב כל אחת.   42מכולות בנפח   2הצבת  .5

 .ה באמצעות מנוף איסוף גרוטאות וגזם ממתחם התחנ .6

 אחריות כוללת על כל המתחם. .7

 

חודשים עם   12 -משך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה יהא ל:  תקופת השירות .ב

הבלעדי, להאריך ההתקשרות באותם   אופציה למועצה, על פי שיקול דעתה

להלן: "האופציה  )  חודשים כל אחת 12קופות נוספות בנות  ת שתיהתנאים ל

 . (השנתית"

 

 כללי : .ג

 ע יכלול  המחיר המוצ .1

ברמה ובתכיפות הנדרשים, דהיינו,  כל העבודה הדרושה לביצוע האחזקה  -

דים כל העוב, שכר וני תקלות מונעת, תיקאחקה השוטפת ו פעלה, ה

 אלים על פי חוק.תנאים סוציל  ול כ  הנדרשים לביצוע ע"י הקבלן הזוכה,

נסיעות ושכר עובדים,  ביטוחים וערבויות,  ולל, כ ת הקבלןוצאו כל ה -

 . ות הובלה והוצא 

שיופעלו ע"י הקבלן לצורך סיוע שוטף לעובדיו  עלות קבלנים מיוחדים  -

 ת העבודות.מ לכנדרש להש

, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות  טוחים לעובדיםות הביצאל הו כ -

 מעבידים.

 

' לעיל, אחרת יוטלו  וקש לפי סעיף אלבצע את השירות המב יתחייב הקבלן  .2

 כמפורט כלהלן לפי סוג התקלה: עליו קנסות 
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יוטל קנס בגובה  , , לרבות הצבת שומרהמשימות עיכוב בביצוע לכל  .א

 על הקבלן.  ₪ 500

  - נקיון כנדרש צאה מרשלנות ו/או אי ביצוע תו כ  כל שריפה שתיגרם .ב

2000 ₪   

"ב צ תקשרות המה ההז התנאים המפורטים בחוהקבלן המציע מסכים לכל   .ג

 כנספח ג' 

 

  אומדןההצעות במכרז תוגשנה על בסיס הנחה כוללת מהצעת המחיר:  .ד

 . (למסמכי המכרז  נספח א') המועצה 

 

 תנאים להשתתפות :  .ה

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, 

 מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:   ואשר

עוסק מורשה או תאגיד פעיל בישראל הרשום אצל רשם  להיות מציע  העל  .1

 השיתופיות בעת הגשת הצעתו למכרז.  רות או רשם האגודותהחב

 . על המציע להיות קבלן רשום  .2

שנים לפחות בביצוע   3של (באסמכתאות)על המציע להיות בעל ניסיון מוכח  .3

 דומות.  עבודות

 

 צירוף מסמכים : .ו

 על המציע לצרף להצעתו אישורים ומסמכים נוספים  כדלקמן: 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .1

 .  1967  –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ( התשל"ו 

 .ס במקור בתוקףאישור ניכוי מ .2

 תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ . .3

 צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז . .4

 המלצות ממקומות עבודה או בתחום נושא המכרז . .5

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של   .6

,אשר תוקפה יהא עד לתאריך  ג'  כנספח בהתאם לנוסח המצ"ב    ₪ 15,000

 ( ."ערבות המכרז"   ) להלן: 16/10/2022

מנהלה   חברה/שותפות/ יחיד הכולל פירוט ניסיון שלה או של פרופיל המציע .7

שנים .והמלצות ממקומות בהם   3בעבודה או בתחום הפסולת והאשפה  של   

 ניתן שירות או עבד המציע או מנהלה לשביעות רצונה של המועצה .  

בעבודה   םלרבות פרטים על ניסיונ  אתרהשומרים שיועסקו בקורות חיים של  .8

 . קודמת
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קורות חיים של מנהל העבודה המיועד לרבות פרטים על ניסיונו בעבודה נשוא   .9

 כרז. המ

אישור על קיום פוליסת ביטוח אחריות מעבידים וצד ג  כנדרש בה יצוין שם  .10

 המועצה ומדינת ישראל כמוטבים על פי הפוליסה. 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .11

ת  שירותי אחזקל  המלצות משתי רשויות מקומיות לפחות המעידות ע .12

 ר.  תחנות מעב

 

 ם: תנאים כלליי

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים   .1

במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד   ותיקונים

לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או   אי ההליך ויובאו, בכתב,מתנ

 בדוא"ל לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או  .2

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונעת   הצעה שאין בה

 הערכת ההצעה כדבעי. 

 המועצה רשאית לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה אחת בלבד.  .3

או להפחית את היקף  המועצה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגדיל  .4

 העבודות נשוא המכרז. 

למועצה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי  .5

י להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת להצעתם, או בכד  לקבל הבהרות

 .ההצעות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול   .6

לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים   דעתה הבלעדי,

אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של  או המלצות ו/אומידע ו/

היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או  המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין

 חברי הצוות מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל. 

אם תחליט המועצה, שלא לבצע את העבודות נשוא המכרז ו/או לא לחתום על  .7

לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או  ההסכם ו/או לא

 טענה מכל סוג שהוא. 

כל  מסכים ל המציע במכרז זה   בהגשת ההצעה כירואים  –בהתחשב בתנאי ההסכם   .8

 יו. המפורטים במכרז זה על כל מסמכ התנאים
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בהסכם או מאי  המועצה לא תכיר בכל הטענות הנובעות מאי הבנת תנאי כלשהו .9

 התחשבות בו. 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  .10

, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים (סודיים" להלן גם: "חלקים)

 אחרים: 

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  .10.1

 משמעי. -ברור וחד יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן .10.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .10.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת   .10.4

אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה   ההצעה כולה לעיון מציעים

עים בהצעותיהם של המצי הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם

  האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של

 הצעות המציעים האחרים. 

 

 הגשת ההצעות במכרז: .11

ב  הנקו אומדןהנחה ביחס ל  , כנספח א'על המציע לפרט בהצעתו המצורפת  11.1

    בנספח א' למסמכי המכרז .

לא   סופי ומוחלטתהיה אחוז הנחה  למען הסר ספק יובהר כי ההנחה שייתן המציע 11.2

מעבר לאמור לעיל ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב   תינתן הצמדה למדד

לביצוע העבודות בשלמותן, לרבות, אך לא  לל את כל הדרושבהצעה ייחשב ככו 

סוציאליות, חומרי עבודה,    רק, עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות

 צפויות מראש.  הוצאות הובלה, ביטוח, תקורה, התייקרויות וכן הוצאות בלתי

במילים:  )%_____   בהתאם לאמור, ימולא בכתב יד ע"י המציע בהצעתו:  11.3

 . המועצהאומדן על מחיר  -הנחה כללית  (_______אחוזים

לא יתקבל ויכול ויביא  אומדן של המועצה הסתייגות ו/או תיקון מחיר על גבי ה 11.4

 לפסילת ההצעה כולה. 

 (כמצוין שם)ירים הנקובים במחירון המועצה אינם כוללים מע"מ ככל שהמח 11.5

 בהתאם לשיעורו ע"פ הדין מעת לעת.  והוא יתווסף

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המחיר בהצעת המציע יהיה קבוע,   11.6

 

  כשהם חת יש להגיש במעטפה סגורה  האישורים מסמכי המכרז ובצירוף כל ת ההצעות א

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן 

ובין השעות    3/7/2022, החל מיום בבניין המועצה גביהלרכוש במשרדי מחלקת  יהיה
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סך זה לא , (חמש מאות שקלים חדשים)   500 בלבד, תמורת סך של  15:00עד  9:00

 .  יוחזר בשום מקרה 

  12/7/2022עד  10/7/2022י המועצה יהיו סגורים בימים חשוב לציין כי משרד)*

 ( כולל לרגל חג הקורבן 

 

 מועד אחרון להגשה : 

 

מציע יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז והאישורים הנלווים, לרבות הסכם  ה

א יאוחר  עד לל הדפים ומים בכתח על עמידה בתנאי הסף,  םרים המעידיואישוחתום, 

   .כרזים במשרד מזכירת המועצההמ ת לתיב 14:00עה ש 7/2022/81 וםימ

משרד המועצה יהיו סגורים לרגל חג  12/7/2022עד  10/7/2022מיום )לציין כי 

 הקורבן( 

 

 .   0508440005מס' טלפון לתברואן המועצה  לבירורים נוספים נא לפנות 

 

 ב כבוד  רב        

   עו"ד ראדי נג'ם        

 המקומית  צהעומהראש                
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 ספח א נ

 
 המשתתף במכרזהצעת                           

 

אני הח"מ*, ______________________, ת"ז/ח"פ ____________________,  

 בלתי חוזר את הצעתי במכרז זה, כדלקמן:   מציע בזאת באופן

 שם מלא __________________________ 

ד __________________________ מספר התאגי  

 מספר עוסק מורשה __________________________ 

 כתובת __________________________ 

 שם איש קשר __________________________ 

 טלפון __________________________ 

 פקסימיליה __________________________ 

_________ כתובת דואר אלקטרוני _________________   

   פרטי חשבון הבנק __________________________
 

  הצעת המחיר

 

 א  יוהלשירותים נשוא מכרז זה אני הח"מ _______________ מגיש בזה את הצעתי 

 

כולל מע"מ  אומדן המועצה

 חודש ל

סה"כ לאחר הנחה כולל   אחוז ההנחה המוצע 

 , לחודש. מע"מ

75000  ₪  

 (  ₪ף אלים וחמשה שבע)

 

 

 

 

 

 

 . 1'  מס בדף א'עיף בס ם  ל השירותים המפורטיכעבור הצעה זו הינה  

 
הריני להצהיר ולהתחייב בזאת, כי עיינתי, בדקתי והבנתי לשביעות רצוני המלאה  .1

 16/2022כל האמור במסמכים המהווים חלק מהליך מכרז מס'   תבכל ו/או א 

 אותם ללא סייג ובאופן בלתי חוזר.  שצורפו ושלא צורפו, ואני מקבל/ת

הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, אני מסכים לכל   .2

במסמכי המכרז ולא אציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או    האמור



 ג'ן -יתת במועצה המקומיה

 16/2022מכרז מס' 

 

 ג'ן  -אחזקת תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח שיפוט המועצה המקומית ביתשירות  ל   2202/6מס'  זוטאמכרז 

 7עמוד  חתימת המציע וחותמת __________________

 

טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז   מוותר מראש על כל  אי הבנה, ואני

 מדרישות כל דין כאמור.  ו/או תנאי מתנאיו

הריני להצהיר ולהתחייב, כי ידועים ונהירים לי כל המידע, הגורמים, הסיכונים,  .3

ות הדרישות והאפשרויות העשויים להשפיע על הגשת הצעתי לרב ההתחייבויות,

לעיל, כל האמור בהזמנה להציע הצעות, וכי הצעתי   ומבלי לגרוע מכלליות האמור

 מבוססת עליהם. 

כמו כן, הריני להצהיר ולהתחייב, בהגשת הצעתי הסתמכתי אך ורק על האמור   .4

מעבר למכרז עצמו, כפי שפורסם, לא הוצג לי על ידכם ו/או   ו,במכרז עצמ 

ם כל סיכום שהוא, בע"פ או בכתב ולא לבניכ מטעמכם כל מצג, לא קיים ביני

 מין וסוג. ניתנה לי על ידכם כל התחייבות או הבטחה, מכל

הצעתי במכרז, כפי שהוגשה על ידי במעטפה לתיבת ההצעות, הנה שלמה, מלאה  .5

ממונית, -כל ציפייה לקבלת כל תמורה ו/או זכות, ממונית או בלתי וסופית, ואין לי

לגרוע מכלליות האמור, כל מחיר הנקוב בהצעתי   מעבר לנקוב בהצעתי. מבלי

בשלמותן, לרבות, אך לא רק,  ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות

עבודה, הוצאות  עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות, חומרי

 הובלה, ביטוח, תקורה, התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.

 120תקפה במשך הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא  .6

האחרון להגשת הצעות ובמידה שנתבקש להאריך משך ההצעה נאריך  יום מהמועד

 שתידרש. ת תוקפה לתקופה הנוספ 

אנו מסכימים כי המועצה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה   .7

 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המועצה.  על ידה

כנדרש במסמכי  מכרז להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות   .8

 למסמכי המכרז.  ___ורפת כמסמך  שמצ המכרז, כפי

היה ותוכרז הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים להמציא למועצה את כל המסמכים   .9

 , לרבות ערבות ביצוע.הנדרשים

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה  .10

הצעתנו במכרז תוגש לגבייה על ידי המועצה, וסכום הערבות יחולט  על ידינו עם

 וקבועים מראש. ה כפיצויים מוסכמים על יד

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הננו מצהירים כי בהגישי הצעה זו לקחתי   .11

העובדה שהמועצה רשאית להקטין/לבטל/או להגדיל בהתאם את היקף  בחשבון את

 .העבודות

להבטחת קיום הצעתי הנני מוסר ערבות מכרז בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי  .12

 המכרז. 
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יי, אני מסכים שאת ערבות המכרז,  אם מסיבה כל שהיא לא אעמוד בהתחייבויות .13

למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  שצרפתי

 סעד לו הנכם זכאים על פי המכרז ו/או עפ"י דין.  וזאת, מבלי לפגוע בכל

ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד: אנו מסכימים לכל התנאים המפורטים לעיל,   .14

המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת   ההצעה היא בגדר

לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ואין כל   ההצעה, אנו מורשי החתימה וזכאים

 מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 

                   __________________             ____________ 

 תאריך    חתימת וחותמת המציע                    

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד ______________ מ.ר. _________ מרחוב  

י  בזאת כי ביום _________, הופיע/ה לפנ  _______________________ מאשר

_________________, שזיהה/תה    מר/גב' -מר/גב' _________________ ו

וחתם/מה על   עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' ___________/המוכר/ת לי אישית,

 הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא 

   ן.צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כ

 

 

 _______________     _____________ 

 חתימה וחותמת        ריך תא
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 '  בח נספ 

 חוזה מסגרת 

 הועצהמ ר בתחום שיפוט תחנת מעב לאחזקת 

 

 ג'ן ביום ____________ -ם במועצה המקומית בית ונחת שנערך

 

 ג'ן -:  המועצה המקומית בית בין

 ה מינהמזלהלן:         

 

 : ________________  לבין

 

   _________________ 

 הקבלן/הספק לן: הל

 

 
שפה תחנת המעבר לפינוי אשירות של אחזקת  והמועצה מעוניינת בקבלת  הואיל 

גוש    15בחלקה  ג'ן-ביתשל המועצה המקומית  הטבתחום שיפו הנמצאת 

)להלן השירות( , ופנתה לספקים/קבלנים שונים לקבלת הצעות    19557

 מחיר עבור השירות;  

 

 המזמינה;  המפורטת למתן השירות עפ"י דרישותו צעתת הוהקבלן הגיש א         והואיל

 

 לן/הספק   שהקבופן מינה באוהצעת הקבלן/הספק נתקבלה ע"י המז         והואיל

 .  מיום ___________שהמציע זכה במכרז עפ"י החלטת ועדת רכש                   

 

עבור    ע"ממ ללוכ___________ ₪  ולפי ההצעה שנתקבלה הוסכם המחיר       והואיל

 פירוט שלהלן , נכון ליום הגשת ההצעה: ה השירות לפיכל 

 השנה. ימי כל ב 24/7 היום ע"י שומרים כל שעות  שמירההצבת  .1

 צעות מחפרון  מבאעבודות נקיון  .2

של שנת יצור  רשון   עםהובלת האשפה למטמנה באמצעות מוביל  .3

 .  תעם עגלה נגרר 2019 לפחות

 . כל שיהיוטיפול בשריפות כ מניעת שריפות ו  .4

 קוב כל אחת.   42מכולות בנפח   2הצבת  .5

 .איסוף גרוטאות וגזם ממתחם התחנה באמצעות מנוף  .6

 ל כל המתחם.כוללת ע  יותאחר .7
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לפי  , את כל הכלים , ההכשרות והציוד למתן השירות למזמינה ולקבלן יש      הואילו

 דרישות המכרז,  
 

 ם ביניהם בקשר לביצוע  יחסיוהצדדים מעוניינים להסדיר בחוזה את ה       והואיל 

 השירות המבוקש;                  

 

 קמן: אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדל

 

 ה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  לחוז המבוא .1

 

הספק מתחייב לבצע את השירות המבוקש בהתאם למחיר שנקבע בהצעתו ולדרישות   .2

 רד מחוזה זה.  י נפכפי שנתבקשו על ידיה ואשר מהווים חלק בלת המועצה

 

הספק מתחייב לפעול על פי ההוראות וכללי הבטיחות החלים עליו בתוקף תפקידו   .3

לתאם את העבודה מול המועצה במידה ויהיה צורך בשימוש בכל כן , ומתחזק/ילכמפע

 אמצעי עזר שאינו כלול בשירות.

 

מפגע  ומסודרת וגם נקייה מכל נקיה  תחנת המעברייב לשמור על סביבת הספק מתח  .4

 . הוות סכנ בטיחותי, שעלול לה

 

  הסכומיםלספק את  תמורת ביצוע השירות כאמור לעיל מתחייבת המזמינה לשלם .5

לו, וזאת כנגד חשבונית מס מקורית ולאחר אישורה על ידי הגורמים   יעיםהמג

 המוסמכים, ולאחר קיזוז חובות ארנונה וכל חוב אחר למזמינה במידה וקיימים כאלה.  

 

מוד בהתחייבותו ו/או יבצע עבודה חלקית ו/או לא יבצע את  הספק לא יע במידה ו .5

סכום שמגיע לספק עד לתיקון  כל  ידיהכב תחת מזמינה לעהעבודה כנדרש, רשאית ה

ימים ממועד   30ו/או השלמת השירות המבוקש, ו/או להודיע על ביטול החוזה תוך  

 ההפרה אם לא תתוקן בפרק זמן זה. 

ועצה מונה חשב מלווה, וכי חוזה זה ו/או כל  ידוע לו שלמיר בזאת כי הקבלן מצה .6

ם הם חתומים ע"י לא אנה את המזמימחייבים א מסמך שיש בו התחייבות כספית אינם 

מורשי החתימה : ראש המועצה , החשב המלווה וגזבר המועצה בצירוף חותמת  

 המועצה.  

 

כם  ודית של ההסווה הפרה יסתנאיו של הסכם זה הינם תנאים יסודיים והפרתם תה .7

 המזכה את המועצה בסעדים משפטיים על פי דין. 

 

המזמינה להארכה  פציה של , עם או דשיםחו   12ד תוקף חוזה זה מיום חתימתו וע .8

חודשים, בהתאם   12בתום כל  , כאשר ההארכה תתבצעשנים______ 2לעוד  __

  שיקולי המועצה הבלעדיים. ל
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בדי הספק )לרבות שכר עבודה, מס  כל הוצאות עבודות השירות, התשלומים לעו .9

תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר(, הכנסה, 

ביצוע עבודות   וצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עםמיסים וכל יתר ההתשלומי 

צה לא תהיה אחראית להם בכל  ק וישלמו על ידו, והמועהשירות , יחולו על הספ

 צורה ואופן.

 

צורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יעסיק הספק עובדים מתאימים לשם  ל .10

ע העבודה על פי  דה בטוחות ולביצוביצוע השרות. הספק ידאג להנהגת שיטות עבו 

 ם ועל פי  הוראות כל דין.כללי הבטיחות המקובלי

 

ה ו/או זק שיגרם לו או לעובדיו, יפצה את המועצהספק יהיה אחראי לכל פגיעה או נ  .11

נזק שיגרם להם כתוצאה מכל מעשה או מחדל   את  עובדיה ו/או מבקריה בגין כל

 שנגרם על ידי הספק או ע"י עובדיו. 

 

גרמו לרכוש המועצה,  את האחריות בגין כל נזק או אבדן שיי ספק מקבל על עצמוה .12

בדי המועצה, עקב מעשה או מחדל של  ל כל אדם אחר, לרבות עו או לגופו/רכושו ש

הוא מתחייב לפצות את המועצה בגין  או עובדיו, תוך כדי ביצוע הסכם זה וכן הספק 

 עיל. כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים ל

 

סכם זה ו/או השלמת העבודות לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הספק  סיומו של ה .13

ובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד או  ם שעילת התביעה בגינם נלגבי נזקי

 קשורה אליהם.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הספק יהיה אחראי לשפות את המועצה מיד בגין   .14

 ממעשה או מחדל בביצוע השירות. אלץ לשלם כתוצאה כל פיצוי או קנס אשר ת

 

הסכם זה,  הספק אינו רשאי להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי  .15

כולן או מקצתן, וכן מתחייב לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו, בביצוע  

 ראש. עבודות השירות לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת המועצה בכתב ומ

 

,  הצדדים רק אם נערך בכתב  ונחתם ע"י שניתנאי הסכם זה יהיה תקף כל שינוי ב .16

 . מינהימה של המזלרבות מורשי החת

 

 ערבות בנקאית 

ק .1 הבטחת  זה,  לצורך  הסכם  פי  על  המועצה  כלפי  הספק  התחייבויות  כל   מסריום 

₪   15,000הספק למועצה ערבות בנקאית צמודת מדד ערוכה לזכות המועצה על סך 

תוחלף לערבות ביצוע בהתאם לסעיף  ואשר  ום ממועד הגשת המכרז,  י  90בתוקף עד  

 .שלהלן 2

בנספח ה'  לפי הנוסח  ביצוע  ערבות  הערבות מכרז באת  חליף  הספק יהיה מחויב לה .2

  , המכרז  ההצעה    10%בגובה  למסמכי  של  במכפלת  הצעתו  סעימעלות  א'  )לפי  ף 
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א'(   מערכות )לא כולל   23מערכת הסקה אחת כפול  אחזקה שוטפת לעבור  בנספח 

 זה.  מים מחתימת הסכם י 7תוך   מע"מ ( 

רוע מכל סעד אחר המוקנה למועצה על פי דין ו/או על פי הסכם זה, המועצה  מבלי לג .3

בכל מקרה של הפרת הסכם    הביצועעמיד לפירעון מיידי את ערבות  תהיה רשאית לה

של   הודעה  לספק  שניתנה  ובלבד  הספק,  ידי  על  לו    3זה  לאפשר  כדי  ימים מראש 

 קנה.לתקן את ההפרה וזו לא תו

 

 ם: הפרות וסעדי

 . בהנחיות כלליות 2לפי המפורט במסמכי המכרז סעיף 

 ד:יחסי עובד מעבי

בין הספק או מי  זה או בתנאי מתנאי כדי ליצור  הספק מצהיר, כי אין בהסכם 

מטעמו לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, וכן כל העובדים שיועסקו מטעם הספק  

ל הספק  כעובדים ש ייחשבו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ו

 בלבד, ולא יהיו בינם לבין המועצה כל יחסי עובד מעביד. 

 

 

 חתום. ה   ולראייה באו הצדדים על

 

 

 

 _____________________    _______________  _ 

 הספק       המזמינה  

 

 אישור היועץ המשפטי

 

ניעה  חוזה זה נבדק ע"י היועץ המשפטי של המועצה עו"ד עאדל עלי, ואין כל מ

 ר על פיו. וקית להתקשח

 

          

        _______________ 

 עו"ד עאדל עלי           
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 '  גספח נ         

  
 זוטא מס' ______ נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 

  תאריך : __________        

 לכבוד

 ג'ן -מועצה מקומית בית

 

 א.ג.נ.

 

  ___כתב ערבות מס'__________הנדון:   

 

_______________ ת.ז./ח.פ. _______________ )להלן : "המציע"( אנו  פי בקשת _____ על

₪ ( וזאת  פיםאל עשרה  חמש₪ ) 15000 -כום עד לסך השווה לכם לסילוק כל סערבים בזאת כלפי

 המועצה תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח שיפוטלאחזקת  16/2022בקשר עם השתתפותו במכרז 

 .19557  גוש 15ה חלקג'ן -המקומית בית

 

כם הראשונה  יום מקבלת דרישת 14ים עד לסך הנ"ל תוך לם לכם כל סכום או סכומאנו מתחייבים לש

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו,   בכתב, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או

, ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 ציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.שהיא, שיכולה לעמוד למ טענת הגנה כל

 

ו במספר דרישות, שכל אחת ו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת אאתם תהי

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה  על הסך הכולל הנ"ל . 

 

 לויה ולא ניתנת לביטול.רבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תע

 

 . ועד בכלל ולאחר מועד זה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  _______ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

__________________     ___________________ 

 בנק           ךתארי           
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 'דנספח 

  ביצועבות ער

 ש אחרי הזכיה במכרז()תיחתם ותוג

 לכבוד 

 'ןג-מועצה מקומית בית

 א.נ 

 הנדון: כתב ערבות. 

/ע.מ.   ח.פ.   ______________ בקשת  פי  ערבים  על  אנו  "המבקש"(  ______________)להלן 

וזאת בקשר עם    (₪    ___________₪ )  _________  בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

המקומית   לאחזקת תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח שיפוט המועצהמתן שירותי ________  ל מכרז

ח-בית גוש______ג'ן   ______ :  לקה  לרבו ("המועצה")להלן  המכרז  תנאי  מילוי  ולהבטחת  ת  ,  

 תנאי החוזה  שנחתם בין המועצה לבין המבקש . 

או   סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך  אנו  הנ"ל  לסך  עד  דרישתכם    14סכומים  מקבלת  יום 

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או נו, מבלי להטיל עליכם לבסס  הראשונה בכתב שתגיע אלי

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתבי  , ,  באופן כלשהו  בכל דרך אחרת  או  עה משפטית 

 מבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

במספר דרישות, שכל   של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  לדרוש מאתנו את תשלומו  אתם תהיו רשאים

ע יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי  בלבד,  הנ"ל  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  הכולל  אחת  הסך  ל 

 הנ"ל. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 א תענה. ל _________אלינו אחרי דרישה שתגיע   . _______בתוקפה עד   רת זו תישאערבו

 ערבות זו בטלה ומבוטלת.  לאחר המועד הנ"ל, 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה והסבה בכל צורה שהיא. 

 יה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיל

 

   _____          בנק __________________תאריך: __________
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 ' הספח נ

 אישור  עריכת  ביטוח 
 לכבוד

            "(המועצה)להלן " מית בית ג'ן  מועצה מקו

 בית ג'ן 

 24990מיקוד 

 04-9802240פקס:   

 

 ________________  שמשרדה ברח'__________ __________  שם המבוטח :

 

 -חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :ן ע"י הננו מאשרים בזאת כי נית
 

 , בין השאר גם עבור מועצה מקומית בית ג'ן. קת תחנות מעבר לטיפול בפסולתאחז:  עיסוקו .1

 

 .……………………חוזה מס' : 

 

 …………………………עד     ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 

 חריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : ביטוח א .3

 לתקופה   ₪  2,000,000  -למקרה  ו   ₪  2,000,000

 תקופה[. למקרה ול  ₪  1,000,000-ו   מקרהל  ₪   1,000,000]לפחות : 

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 גבולות אחריות של : ביטוח אחריות מעבידים ב .4

 לתקופה קרה ו למ   ₪  1,000,000   -ו  עובד ל  ₪   1,000,000 

 למקרה ולתקופה[.  ₪  אלף 500-לעובד  ו    ₪  אלף 500]לפחות : 

 ים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". הינו בנוסח ובתנא הכיסוי

 

 $.   …………………השתתפות עצמית :  

 

                      בכל הפוליסות הנ"להמבוטח  לשם תתווסף   "המועצה" .5

 אחריות כלפי צד שלישי(.  ת ת בפוליס)+ סעיף אחריות צולב

 

, אשר לא תידרש להפעיל את "מועצה היטוח הנערך ע"י "הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ב .6

 .ביטוחיה

 

ו/או   צמצוםשבכל מקרה של וכן  הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין תשלום הפרמיה .7

יום ממועד מתן ההודעה על    90לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו ו/או הביטול   צמצוםה –ביטול הפוליסות 

                                                                                                                     . ח וגם ל"המועצה"מבוטכך במכתב רשום גם ל

 

 בכבוד  רב,         

 

                                                                 ________________ 

 "מ חברה לביטוח בע      
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 נספח ו'          

 הצהרות המשתתף במכרז

 

ו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ובפרט את  נו בעיון ובחנ אנו הח"מ לאחר שקרא

 ים בזה כדלהלן: ים ומתחייב, מצהיר(להלן: "מסמכי המכרז") נספחיו    ההסכם על כל

נו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם, והבנו את כל האמור  קרא .1

 המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.  מסמכיב

ים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות  ו מסכימאנ .2

 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.   המבוססות

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו  .3

 העבודה נשוא המכרז, בתנאים המפורטים בטופס ההצעה. ת לבצע א

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4

הצעתנו כוללת את כל הדרוש לצורך ביצוע העבודות, כנדרש במסמכי המכרז  .5

 נספחיו.  על כל ובהסכם

  7לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך   .6

 למועד פרסום המכרז.  השנים שקדמו

לא הוגש כנגדנו ו/או כנגד מי מנהלינו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלנו, למיטב  .7

מה קלון כתב אישום לבית המשפט או לבית דין בגין עבירה שיש ע  ידיעתנו, כל

למועד פרסום המכרז. הננו מתחייבים ומצהירים כי נודיע  השנים שקדמו 7במהלך  

לנו הדבר, על כל כתב אישום אשר יוגש ו/או   בכתב לראש המועצה, מיד עם היוודע

 עלול להיות מוגש כאמור. 

 -לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  .8

 שנים ממועד ההרשעה האחרון. 3עברו  טרם או 1987

הננו מצהירים בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנו מייצגים ו/או כל בעל זיקה  .9

ז זה, מקיימים חובותינו לפי צווי מייצגים, המשתתף במכר לתאגיד אותו אנו

להלן: "חוקי  )הרלוונטיים ולפי חוקי העבודה  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים

 המפורטים להלן: (  העבודה"

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

 .  1946ות בעבודה, פקודת הבטיח  -

 1954-ל העבודה , תשי"ד חוק ארגון הפיקוח ע -

 ; 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 ; 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 ; 1976  -חוק דמי מחלה, תשל"ו -

 ; 1950-שנתית, תשי"אחוק חופשה  -
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 ; 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"ז חוק שכר מינימום,  -

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

 .  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 -

 2014בוצי בענף השמירה והאבטחה צו הרחבה להסכם קי -

 1957חוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז  -

 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו -

חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או  )א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף  -

 . 1997-תשנ"ז ה,(במינהל התקין

 

 

אנו מצהירים בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנו מייצגים ו/או בעלי השליטה בו  .10

יש לסמן את ההצהרה  ) אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו   ו/או חברות

 : ( המתאימה

 

□ לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות  

ולא נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת   להגשת הצעה זו

של חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת   ביותר משני קנסות בגין הפרה

 הצעה זו.

 

קודמות  □ הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים ה

נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת    להגשת הצעה זו ו/או

חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת   ביותר משני קנסות בגין הפרה של

 הצעה זו כמפורט להלן: 
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 הרשעות: 

 ____________________________________________ 

 _____________________________ _______________ 

 ____________________________________________ 

 קנסות: 

 _____________________________________________ 

___________________________________ __________ 

הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת  .11

רשאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע  ההצעה, אנו

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. ואין כל מניעה על פי כל

 

             ___________  ______________        _______________ 

 חתימת המציע                  חותמת המציע                            תאריך      

 

 אישור עו"ד 

להלן:  ) אני הח"מ___________, עו"ד של_________________________ 

ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה   מאשר בזה כי ("המציע" 

 בעל ת.ז. ________________ ____________ בעל ת.ז. וה"ה

המציע על הצהרה   בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת ______________ 

 זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

 _______________             _____________           ____________ 

 חתימת עוה"ד                  חותמת עוה"ד                            תאריך       
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 ז' נספח          

 פרופיל המשתתף במכרז ופירוט נסיונו

 

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן: 

יש לדייק במתן פרטים אלה, שאם לא כן עלולות להתעורר בעיות בעת ביצוע   .1

 החתימה על ההסכם.

תו אישור מאת רואה חשבון או עורך דין המאשר את מעמדו  על המציע לצרף להצע  .2

 בעלי זכות החתימה.  המשפטי ואת

יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים למעמדו המשפטי של המציע בטבלה  .3

 שלהלן: 

 

 (ימולא ע"י המציע שהינו חברה בע"מ מעמד משפטי )

 חברה בע"מ 

 שם החברה________________________________  .1

 ' רשם החברות___________________________ מס .2

 כתובת____________________________________  .3

 מס' טלפון_________________________________  .4

 שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז._________  .5

 שם בעל זכות חתימה ______________ת.ז._________      

 ________________ מס' עוסק מורשה____________  .6

 

 ולא ע"י המציע שהינו מציע פרטי מעמד משפטי ימ

 מציע פרטי 

 שם המציע ____________________ ת.ז._________  .1

 כתובת____________________________________  .2

 מס' טלפון_________________________________  .3

 מס' עוסק מורשה____________________________  .4

 

 ימולא ע"י המציע שהינו שותפות מעמד משפטי 

 שותפות 

 שם השותפות_______________________________  .1

 שם השותפים: _________________ת.ז.__________  .2

 ___________ ת.ז.__________ ___________________ 



 ג'ן -יתת במועצה המקומיה

 16/2022מכרז מס' 

 

 ג'ן  -אחזקת תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח שיפוט המועצה המקומית ביתשירות  ל   2202/6מס'  זוטאמכרז 

 20עמוד  חתימת המציע וחותמת __________________

 

 ______________________________ ת.ז.__________ 

 כתובת השותפות______________________________  .3

 מס' טלפון__________________________________  .4

 שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________  .5

 ________ שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__     

 שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז.__________      

 מס' עוסק מורשה_____________________________  .6

 

 

 ומה מעמד משפטיימולא ע"י המציע שהינו שותפות רש

 שותפות רשומה 

 שם השותפות_______________________________  .1

 שם השותפים:_________________ ת.ז.__________  .2

 ______________________________ ת.ז.__________ 

 ______________________________ ת.ז.__________ 

 _ כתובת השותפות____________________________   .3

 מס' טלפון__________________________________  .4

 שם בעל זכות חתימה _____________ת.ז. __________  .5

 שם בעל זכות חתימה ____________ ת.ז.___________      

 שם בעל זכות חתימה ____________ ת.ז.___________     

 מס' עוסק מורשה_____________________________  .6

איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו: שם ________________ תפקידו   .7

מס' טל נייד _____________ כתובת דוא"ל :    במציע __________

בכל הנוגע  ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה ,  ____________________ 

 ו על ידי המועצה תחייבנה אותנו. למכרז, והתשובות שתימסרנה ל 

 

 

השנים   5-בהיקף דומה, בלהלן פירוט לקוחות עבורם ביצע המציע פרויקטים דומים ו

 לציין את שם הלקוח, אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון(:  יש)האחרונות 

 תיאור הפרויקט ומקום ביצוע הפרויקט  .1

 תאריך תחילת הפרויקט _________________      

 איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם ____________________      

           ______ תפקידו , _______________________     

    טלפון_______________________     



 ג'ן -יתת במועצה המקומיה

 16/2022מכרז מס' 

 

 ג'ן  -אחזקת תחנת מעבר לפינוי פסולת בשטח שיפוט המועצה המקומית ביתשירות  ל   2202/6מס'  זוטאמכרז 

 21עמוד  חתימת המציע וחותמת __________________

 

 

 תיאור הפרויקט ומקום ביצוע הפרויקט  .2

 תאריך תחילת הפרויקט _________________ 

 איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________ 

תפקידו , _____________________________ 

   טלפון_______________________

 

 תיאור הפרויקט ומקום ביצוע הפרויקט  .3

 תאריך תחילת הפרויקט _________________      

 איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם ____________________      

           ______ תפקידו , _______________________     

    טלפון_______________________     

 

 

 קט ומקום ביצוע הפרויקט תיאור הפרוי  .4

 תאריך תחילת הפרויקט _________________       

 איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _____________________       

     תפקידו , _____________________________      

 טלפון_______________________      

 

 

 אישור עו"ד 

 

להלן:  ) אני הח"מ___________, עו"ד של_________________________ 

מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה  מאשר את(  "המציע" 

 במציע.

 

 ___________________    ____________ 

 תאריך                                 חותמת עוה"ד חתימת עוה"ד 

 

 


