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 _ימת המציע:___________חת

 ב עשייתית נאות חובהמועצה המקומית ת
 

  14/2021     מס'מכרז פומבי 
 

תעשייתית  -לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם במועצה מקומית
 נאות חובב

 

)להלן: .1 חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  מז"המועצה  המועצה  קבלת  מינה  "(,  בזאת 
 ת נאות חובב.תעשייתי יתה מקומצולת רטובה וגזם במועסלפינוי פהצעות 

 

₪ )אשר   001,2  -סך של   תמורת    ,202160.20.מיום  החל  רז ניתן לרכוש  רת המכחובאת   .2
)וללא זכות לצ ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום  יוחזרו(.  למה(, לפני רכישתה, לא 

 .המועצהבאתר 

 

די רשפגש: במ הממקום  .    0013:     בשעה     06.202120.        ום יתקיים בי   עים:מצי  סיור .3
 . החוב הינופות בסיור המציעים  המועצה. ההשתת

 

ק. בדיו         0012:      בשעה   2021712.0.  המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום   .4
זה.   מועד  לאחר  הצעות  תתקבלנה  במסי  אתלא  להגיש  יש  ידנ ההצעות  )לרה  בלבד  א ית 

 ת( במשרדי המועצה.  חרך אדר ו/או בכלבדואר 
 

אלף    שלושים₪    )        00,030      של    אית בסךבות בנק ע לצרף ערי: על המצ שהערבות הג .5
 ז.(, בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרשקלים חדשים

 

 לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. על המציע .6

 

 שהיא.  הצעה כל או  הזולה ביותרעה הציבת לקבל את הה מתחי אין המועצ .7
 

א  .8 זו  במודעה  אינ האמור  ממצה  המופ   תו  המכרז  במלואם  תנאי  המכרז.                 יעים  במסמכי 
 בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז. 

 

 6543156-08ף יוס אמיר או   6543128-08קטרין לוי ת ל: לבירורים לפנו .9
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 של המכרז זמנים לוח ה
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 המכרז

    ₪ 001,2  עלות      06.202120.החל מיום 

סיור מציעים  
 חובה

 עצה ו במשרדי המ 0031:  בשעה  20.06.2021ביום         

חרון מועד א
 ה לשאלות הבהר

ץ  קוב ביג למייל, על 14:00  בשעה 27.06.2021עד ליום 
WORD  בלבד 

ון מועד אחר
 הצעות  להגשת

  12:00בשעה     .2021.7012עד ליום 

מועד פתיחת  
 מעטפות 

  14:00 בשעה 202170.12.ביום 
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 ז ה ותנאי המכרהזמנ –  1 מךמס

 
תעשייהמו המקומית  )להעצה  חובב  נאות  מזמינה "המזמין"  או"המועצה"  לן:  תית  זאת  ב  (, 

פסות  הצעו ופינוי  הובלה  מקולאיסוף,  במועצה  וגזם  רטובה  חובב -מיתלת  נאות    תעשייתית 
הטכני  למפהתאם  ב נספחי  ולהוראותרט  על  והחוזה  )המכרז  "ו  לפי  השירותיםלהלן:  הכל   )"

 (.ז"המכר ה )להלן: "ז רזהלן במכטים ל אים המפורהתנ
 

 

 כללי: 
 

מקמ "ועצה  )להלן:  חובב  נאות  מזמצההמועומית  הינ "(  בזאת  לאיסוף, ות  צעה  עבודות   לביצוע 
מהמפעלים והאתרים בתחום השיפוט של המועצה, ובכלל זאת    הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם

לרבות היטל ההטמנה(, כמו גם שירותים נוספים  מורשית  שירותי טיפול בפסולת )כניסה למטמנה  
 (. "דותהעבואו   השירותיםלן: "הטכני )לה  רטמפמכרז, לרבות הבהתאם לתנאי והוראות מסמכי ה

 

כוללת    המכרז  ולנספחים המצ"ב למסמכי  למפרטים  בעבור העבודות בהתאם  התמורה הכוללת 
מזכירות, שירותי  לרבות  וההוצאות  העלויות  כל  הנדרש  שתה  מנהלה,  את  ככל  בישיבות  תפות 

המובהתא ודרישות  לצרכי  זמ  נסיעות ועצה,  ם  ווביטול  אגרות  למוסן,  יסוף  א   דות,תשלומים 
צילתונינ כישיבומים,  ם,  ודיונים  המלאה  ות  התמורה  את  תהווה  הכוללת  התמורה  שידרשו.  כל 

 בגין כל העבודות.  
 

ו  לתכניות,  בהתאם  תבוצענה  זה  מכרז  נשוא  בלתי  טכה   המפרטיםהעבודות  חלק  המהווים  ניים 
מ צנפרד  אם  )בין  וההתקשרות  אםורפו  בהת   בין  להנחיותלאו(,  מטע  אם  המהמפקחים    צה ועם 

די והור כל  הסבין  אות  להגנת  המשרד  של  הנחיות  הוולפ   בהאו  המכרזי  מסמכי  והחוזה    ראות 
החהמצו את  לספק  יהיה  במכרז  הזוכה  ועל  אלה,  ממסמכים  נפרד  בלתי  כחלק  כח  רפות  ומרים, 

הגלם, התוכנות חומרי  הרכב,  כלי  היועצים,  לביצוע העהצ ו  האדם,  ביוד הדרושים  כללותן  בודות 
 צעתו. פרד מהכחלק בלתי נ 

 
לפי הצורך  בכמ  עבודות ע  לבצ  למציע הזוכה הזמנות  תמסור  המועצה עיניה, קטנות  ויות  וכראות 

כתב  הכמויות. סירוב מצד  כגדולות, וכן רשאית היא לא לבצע בכלל חלק כלשהו מהעבודות שב
בהיקף   עבודות  לבצע  הזוכה  מפוזרים  ן  קט המציע  הו/או במקומות  סירוב  בשטחי  כל  או  מועצה 

י  כה כמוה כהצהרה כהזו  המציע   "יעה ע רת  החוזה. הגשת הצ חשב כהפר תהא י בתו אשתהא סי 
בחשבו  מכ הביא  דחיות  בחומרה,  כי המועצה תראה  מובהר  הגשת  הצעתו.  בעת  זה  נתון  סוג  ן  ל 

 שיידחה המציע הזוכה. 
 

שת תקופה  תוך  תבוצע  עבודה  שתימסר  ע  קבכל  העבודה  הבהזמנת  תבוצעלמציע  העבודה    זוכה, 
הרגילהעבוד  בשעות במועה  להנחיו ות  בהתאם  או  שתימכפ תיה  צה  הזוכ  סרנה י  למציע  ה  בכתב 

 פיקוח יעיל ע"י נציג המועצה.    בכדי לאפשר
 
 
 הוראות כלליות  .1

  כרז.אם לקבוע בחוברת המעתו בהתש את הצולהגי  כרז זהלהוראות מ  לשים לב   המציע   לע .1.1
א לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה  ה עלולה להביהוראות הקבועות בה מה ל סטיי כ

 הבלעדי של המועצה. 
 

לש .1.2 המציע  להוראעל  לב  יכ ים  את  שלו  המבטחים  אצל  לבדוק  ועליו  הביטוח  ו  ות ולות 
ללא כל  כאמור    ר ביטוחא יסדיזכה ולבמכרז. מציע אשר י  י הנדרשלהסדיר את הביטוח כפ

הכל כפי שיקול דעתה של  הגיש תחולט ולהיפסל והערבות שיתו  לה זכילוו, ע שינוי בתוכנ 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. 
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הזכ .1.3 ב כל  לעויות  רשאי  יהיה  לא  והמציע  למועצה  שמורות  המכרז  כל ת  שומסמכי  בהם 

 הצעתו. ך הגשת שימוש אלא לצור
 

 ם כאחד. גברינשים ול עדיםחות בלבד והינם מיוטעמי נון זכר מים לשוז נוקטמסמכי המכר .1.4
 

או   .1.5 סעיף  חלקי  או  המכרז,  במסמכי  סעיפים  או  סעיף  כי  מוסמך  משפט  בית  ימצא  אם 
יהא    לא ,  כי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפםסעיפים במסמ

 דבר ועניין.  ים לכל ומחייב תקפים  יוותרומסמכי המכרז, אשר   אר חלקיבכך כדי לפגוע בש
 

תן, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע  ים ששימשו אואו היועצו/ה  מועצעל ה .1.6
שנת  השמטה  ו/או  דיוק  אי  ו/או  למסמכי  לטעות  הקשור  בכל  ו/או  המכרז  במסמכי  גלו 

בכל   ו/או  ייוג הנהמכרז  ו/או  למידע שנמסר  ו/אע  למציעימסר  נגיש  בכתב ו שהיה  ו/או    ם 
 הליך המכרז.במסגרת בעל פה 

 
הליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרז, או אחד ממנ  אם המציע  יכ  בזה  מודגש .1.7

ע לתחום  הנוגעת  או  קלון  עמה  שיש  הליכים  בעבירה  תלויים  אם  או  המציע  של  יסוקו 
א  המציע  נגד  והאח ו  פליליים  המציע  של  ממנהליו  לד  המצנוגעת  של  עיסוקו    יע,תחום 

 המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז.יוכל    לא עדת המכרזים ובהתאם לשיקול ו
 

ובין אם    וש בלשון "הצעה"השימ   זה כיב  בהר ומ .1.8 זו, על נספחיה, בין שצורפו לה  בחוברת 
נוחיות הקורא. אין בש  לאו, זו כדי הינו למען הזהירות בלבד ולשם  ימוש המועצה בלשון 

מכרז יעים בדי המצוגשו על יכים אשר ידרך ובכל מקרה שהוא, את המסמ  וםבשר,  להכשי
 לכדי הצעה על פי דין. 

 
המציעד ילבזה  מובא   .1.9 התשליעת  כי  בחוק  ים,  לאמור  בהתאם  יבוצעו  הזוכה  למציע  ומים 

תשלומים תשע"ז    מוסר  "החוק"(    2017  –לספקים,  ההתקשרות)להלן:  לחוזה    ובכפוף 
 (. 10)מסמך 

צאה  מתום החודש בו הומ   ם ימי  45תוך    מדי חודש    וע העבודות יועבריצב   בורהתשלום ע 
 שבונית ובכפוף לאישורה.  ועצה חלמ
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   כרזהמ נושא 2
מבקשמה 2.1 הועצה  את  לבצע  זה  ת  מכרז  נשוא  פסעבודות  ופינוי  הובלה  ולת לאיסוף, 

מ במועצה  וגזם  חובב-קומיתרטובה  נאות  למ  תעשייתית  בהתאם  הטכני הכל   פרט 
 ספחיווראות המכרז והחוזה על נלהו
 "(ותיםירהשו " א "העבודותלהלן: ")       

 
מ 2.2 לביצוע  פרסמת  המועצה  זוכה  בחירת  לשם  זה  פומבי   ות בודהע   לכלמכרז 

ונדרשות  ה  רטובה  פסולת  ופינוי  הובלה  מקומיתלאיסוף,  במועצה  תעשייתית -גזם 
 (. "המציע הזוכה" או"הזוכה"   )להלן: בבנאות חו

 
ופינובמבקשת  המועצה   2.3 הובלה  וגזםאיסוף,  רטובה  פסולת  מקו  י  -מיתבמועצה 

הטכניים ם  ות ו/או המטלות הנכללות במפרטילרבות כלל העבוד  ת נאות חובבתעשייתי
 לק בלתי נפרד מחוברת המכרז.הווים ח המ

 
ורשות, כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות והשלמתן עלול לגרום למציע מפ  מובהר בזה 2.4

לכל   בקשר  פטי כנגד המועצהבהליך מש  ציע לנקוטיחליט המ  ך, אםיכלפנזק למועצה.  
או    עניין המשנעשה  בהליכי  נעשה  הסכם כרז,  שלא  ע"פ  העבודות  ביצוע  ו/או 

סעדההתקשרות   המשפט  מבית  לבקש  על  יםיוכל  )אם נזקים    כספיים  לו  שייגרמו 
   ע." ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה

 
ביצוען עלול אף העבודות ו  יחור בהשלמתרי שכל אלעיל, ה  2.4מהסיבה המנויה בסעיף   2.5

משכך,    הוא למועצה.  כבד  נזק  המועצמילגרום  מכרחשיבוה  יחסת  לעמידה   עת ת 
ה בלוחות . אי עמיד שהינם קשיחים לחלוטיןבלוחות זמנים, כמפורט בנספחים המצ"ב  
  ורח הזמנים החוזי יגרביחס ללול חלק מהן  הזמנים לביצוע העבודות ו/או להשלמת כ

 הזוכה. על המציע  אחריו הטלת פיצויים
 

מש 2.6 אחד  מסבכל  אחד  ובכל  העבודות  ביצוע  העבודות  וג לבי  יימי  לביצוע, אשר  סרו 
מין   מכל  העבודות,  כל  את  יכלול  לרהביצוע  המוחלטת  להשלמתן  הנדרשות  בות  וסוג 

 פיקוח על ביצוע העבודות.  
 

מכל לגרוע  התחיימבלי  אחהמצ  תיו,בויוליות  יהיה  הזוכה  כליע  להשגת  בלעדית   ראי 
 ש.  ת ככל ונדרדוהרשויות המוסמכות לביצוע העבו הנדרשים על ידי כללהאישורים 

 
האישורים י  כן בקבלת  הכרוכות  ההוצאות  כל  לתשלום  אחראי  הזוכה  המציע  הא 

ות ודות הנחוצלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבהנדרשים )למעט א 
העבודות/שיר  להבאת יהיו  ותביצוע  הן  בו  למצב  בצוים  לכל תואמות  מוחלטת  רה 

פי שתהיינה מעת לעת, אחרת, כו כל רשות  א/ יות, המפרטים, דרישות המועצה והתכנ
 רטים.  רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפ וכן ביצוע כל העבודות לשביעות

 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז 3
 

א  או הצעתו לן. מציע, אשר הוא ו/בסעיף זה להלמפורטות  דרישות העמוד בכל העל המציע ל
 תובא לדיון:סף ולא  תיפסל על הו המפורטים בסעיף זה להלן, הצעת  יעמדו בכל התנאים

 
שראל  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בי 3.1

   הלן(.ר במפורש ל)לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף, למעט האמו
 ע.שם המצי עללצרף תעודת התאגדות ורך הוכחת האמור יש  צל
 
 

לתה( לצו רישוי  איסופה והוב   -ב' )אשפה ופסולת   5.1מציע בעל רישיון עסק לפי פריט   3.2
 .  2013-תשע"ג(, עסקים )עסקים טעוני רישוי

 , יש לצרף אישור מתאים.  לעיל הוכחת האמור צורךל

 



 
 

8 

 _ימת המציע:___________חת

ש 3.3 )במהלך  לפחות    ( 3לוש  )במצטבר    שנים  חמש  המסתיימו5מתוך  השנים  במוע (  ד ת 

המציהג למכרז,  ההצעות  ניסיו שת  בעל  אן  ע  שירותי  ופינוי  במתן  הובלה  יסוף, 

לפינ    פסולת/אשפה ייעודיים  רכבים  אשפהבאמצעות  ר  /וי  )כקבלן  ולא פסולת  אשי 

)עשרים אלף( תושבים   20,000  המונה  ת מקומית אחת לפחותכקבלן משנה( עבור רשו

   .לפחות

טבלת ניסיון -  כרז זהמ  במסמכי  א4ש למלא את מסמך  יע יהאמור המצ  תצורך הוכחל

 המציע.

 

 לפחות:  –ג להחזקת בעלותו / שהתקשר בחוזה ליסינמציע שב 3.4

החל    מסוג דחס אשר שנת ייצורן( כלי רכב )משאיות( לפינוי אשפה 2שני )  3.4.1

 ואילך.  2017משנת 

ימלי של  ינ מ לסע( במשק-נוע )רם-בהרכב )משאיות( מסוג מג( כלי 2שני ) 3.4.2

 ואילך.  2015יצורן החל משנת י  מעלה אשר שנת טון ו 14.99

ימלי  מ"ק, במשקל מינ 32נוף ארגז רכב )משאיות( לפינוי גזם מ  ( כלי2שני ) 3.4.3

   ואילך.  2017אשר שנת ייצורן החל משנת טון ובמעלה,   14.99של 

 

מור כלי הרכב כאעבור כל    המוביל  שיונות  יצרף את רמציע להעל    להוכחת סעיף זה,

ר התשנ"זח  לפיקף,  בתומוביל  ישיון  למציע  הובלה,  שירותי  מסמכי ו  1997-וק  את 

 . בתנאי זהדים על האמור  המעילכלי הרכב הבעלות או חוזה ליסינג 

 
ולבצע ובדים ע"פ שכר מינימום לפחות  כר לעשלם שוק, למציע לעמוד בדרישות החל הע 3.5

 .חוק ות עפ"יוציאליפרשות ס ה

 המסמכים הבאים:   ורך הוכחת האמור יש לצרף אתצל
 
ו - המציע  של  בכתב  בדבתצהיר  בו  השליטה  בעלי  בעניין    ר של  המציע  חובות  קיום 

ד לפי  עובדים,  זכויות  העבודהשמירת  היני  צווי  הקיבוצ,  וההסכמים  יים הרחבה 
 5במסמך    כמפורטירותים  ה או השציע כמעסיק לצורך אספקת העבודעל המחלים  ה

 רז. י המככסמלמ
לפחות ומבצע   ובדים עפ"י שכר מינימוםשהמציע שילם שכר לעאישור רו"ח על כך  -

 למסמכי המכרז.  6במסמך פורט סוציאליות עפ"י חוק כמוהפרשות 
ילית כמפורט עה פלר הרשוהעד  דים זרים, שכר מינימוםובעסקת עענין היר לתצה-

 .י המכרזלמסמכ  א'6במסמך 
 

 ירה על זכויות העובדים:אי שמ  שלב עהיית ההצ תנאים לדח 
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ב    2ר בסעיף  יותר משתי עבירות כאמוהמציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע ב  .1
עבירות ולא  תר משתי  מי מהם ביו( לחוק עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע  )ב

 רונה.  ה האחההרשעמועד  חלפה שנה מ
 

לחוק    5  שמונה לפי סעיףדה  עבו  די גזברו על יבו נקנסהשליטה  . המציע או מי בעלי  2
המנהליות,  העביר  למוע  1985-התשמ"וות  שקדמה  להגשת  בשנה  האחרון  ד 

 ות בשל הפרת דיני העבודה;במכרז ביותר משני קנס ההצעות
 

 
ה 3.6 י  להיות  מציעעל  המשאבים  כו בעל  את  להעמיד  הנהכספי לת  למתן    דרשיםים 

 . השירותים/ביצוע העבודות
העס המחזו המר  של  בהקי  מההרי  לספתאם  ציע,  אחת  לכל  שלו,  שנים חשבונות 

לא כולל   מיליון ₪(  2  ₪ )  2,00,000  לעולה ע   2019-ו  2020דצמבר  ב  31שהסתיימו ביום  
 מע"מ 

יצרף להצעתו אישור רוא ב  מורר הא לאישו   ה חשבוןהמציע  זה  המצורף נוסח  בס"ק 
 ג'.6כנספח כרז ומסומן לתנאי המ 

 
בסכום  בלתי מותנית לפקודת המועצה נומית אוטו ת יקאו ערבות בנהצעתרף ל המציע צי 3.7

)במילים:    00003, של  חדשאל  שלושים  ₪   שקלים  למדד    (,יםף  צמודה  כשהיא 
   "(. בות ההשתתפותער)להלן: "  1202/21/31  המחירים לצרכן ואשר תהייה בתוקף עד 

להצעתוציהמ צירף  בנק  ע  המצערבות  בנוסח  לעיל  כמפורט  המכרוראית  לתנאי  ז ף 
 במסמכי המכרז. 7 כמסמךסומן מו

 
 כי המכרז.ש את מסמהמציע רכ 3.8

 
 לצרף להצעה:מסמכים שיש  4

 
סיופרוטוק  4.1 כשהם ול  המציעים  לשאלות  המועצה  שנתנה  ההבהרות  ואת  מציעים  ר 

 צעתו.  ד עם הידו יחים על  חתומ
 
   .1976 -ציבוריים, התשל"ו   קאות גופיםעסלחוק  2סעיף    ף לפיאישור תק 4.2

 
 . חיאישור ביטו 4.3

 
 למה או מילוי. צורף למסמכי המכרז הטעון השמך המכל מס 4.4
 
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.5

 
 צעההה 5

 
אם הצעת המציע תצוין בכתב הכמויות בכל סעיף וסעיף ובסיכום כתב הכמויות ובהת  5.1

 ות הקבועות להלן.  להורא 
 

 ט בלבד.  ( בע9ויות ובהצעת המשתתף )מסמך בי כתב הכמתוגש על ג המציעהצעת  5.2
 
ינקמה 5.3 בהצע ציע  את  וב  עלתו  הנדרשים  סעיף  המחירים  לכל  הכמויות   ידו  בכתב 

ג נספח  למס המצ"ב  בכתב   01מך  '  הקבועים  המקסימום  מחירי  על  יעלו  שלא  ובלבד 
   הכמויות.

 
שימלא 5.4 העול   מציע  מחימחיר  על  שהציעה  כמי  יחשב  המקסימום  מחיר    ר  את 

הצ לחילופין  או  תיפסהמקסימום  בהתחשבעתו  וועדת   ל  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול 
 המכרזים.  
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כ מובהר   5.5 בשיעור בזאת  נופלות  או  העולות  הצעות  העבודות.  לביצוע  אומדן  למועצה  י 
וועדת המכרזים של   עתד  תאם לשיקולל והכל בהלהיפס   ולותל עיכר ממחירי האומדן  נ

 המועצה. 
 
וכ 5.6 כסמל  ההצעה  לחת אממכיה  יש  מקורים.  עותקים  בשני  תוגש  מסמכי          ור  כל  על  ום 

 כך. ועדים למות המיבמקו דף וי כל המכרז, בשול 
 

בקש לעשות כן על  ימים לכל המאוחר מיום שית  30הזוכה במכרז יתחיל בביצוע בתוך   5.7
 תחלת עבודה חתום על ידי המועצה. הקבלת צו  ם לא לפניצה אולהמוע ייד

  
  

 תוקף הצעה 6
 2021/21/31 יום   בתוקף עד ל א ה תהההצע

 
 רז הוצאות המכ 7

ההוצאות,   וסוג כל  מין  בהכ   מכל  הכרוכות  ובהשהוא,  למכרז  ההצעה  במכרז נת  שתתפות 
 חולנה על המשתתף. ת

 
 הבהרות ושינויים 8

במשרדי  0031:     שעהב 06.202120.     ם ם מפגש מציעים ביויתקיימפגש מציעים  8.1  ,
המע  ה.המועצ להונייניעל  בזמן  שתם  ולהגיע  לדייק  במפגש  חובפגש  המ  –תף   ההינו 

 עים.  פרוטוקול שיופץ בין המשתתפים יחייב את המציהו
 

 מפגש נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  לקייםכי המועצה רשאית מובהר  8.2
 
תהא 8.3 המפגש  לא  רשאית    צההמוע  במסגרת  ביצוע  חייבת  אך  במקום  סיור  לערוך 

לפי שיקול דעת  שתתפים לשאול שאלות ובמידת הצורך,  מל ת  רוהעבודות. תינתן אפש
ו בע  או/המועצה  והסברים,  הבהרות  יינתנו  מובהר המפקח  ספק,  הסר  למען  פה.  ל 

ת לשנו   פה במהלך המפגש כדי-כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שיינתנו בעל   רשות,מפו
האמו במסמאת  ו/ר  המועצה  כים  את  לחייב  כדי  ו/או  עליהם  להוסיף  רה ו צל  בכ או 

והסב הבהרות  יועלו  אם  אלא  ידישהיא,  על  הכתב  על  אלו  וימסרו  המ   רים   לכל ועצה 
במפגש.   רשאיהמשתתפים  יהיו  את  המציעים  להעלות  בכתב  שאלות ם  למועד יהם  עד 

 המועצה תשיב לשאלות בכתב.הקבע במסמכי המכרז ו
 

צה עוהמת ת פרוטוקול המפגש הכולל את הבהרויע לצרף להצעתו אר, כי על המצהבומ
. למען הסר ספק יודגש כי ההבהרות ידו  על  כפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום

   .יםתפשתמחלק מתנאי המכרז, ויחייבו את ה שנתנה המועצה יהיו 
  
ר 8.4 למכרהמועצה  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  את ל  ז,שאית,  האריך 

ו  סום בעיתונות ארפ  ותצעועד להגשת ההצעות )הודעה על הארכת המועד תהיה באמהמ
והותירו את פרטיהם( ו/או להכניס שינויים שו את חוברת המכרז  בפקס למציעים שרכ

ביוזמת  המכרז,  במסמכי  אותיקונים  המבתו  ה  לשאלות  השינויים שובה  שתתפים. 
ד מתנאי המכרז ויובאו, לידיעתם לק בלתי נפרח   וווהתיקונים כאמור, ייעשו בכתב ויה

במ  המשתתפים  כל  הפוטנציאל ו  ש/פגשל  השונידיעת  והמציעים  לפי  לים/  במייל  ים 
 ות שנמסרו על ידם או בפקסימיליה. הכתוב

 
 

 : ביטוח
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מ 8.5 הצעתו  הגשת  בעצם  ויהצהמציע,  ומתחר  היה  כי  כזוכה         ייב  )יבחר  תתקבל  הצעתו 
ו  אתה  במכרז( ימציא למועצ אישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא הפוליסות 

שינוי  אושר  נכתוב  כל  אם  אלא  או ם  הבהרה  שאלת  הגשת  בהליך  בטרם  אחר   הליך 
 המכרז.  

 
בעצמו דא  לוו  תולמכרז זה על המציע חלה האחרי  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה 8.6

חש ואועל  במכרז  כנדרש  לבטחו  תסכים  האם  ביטוח  חברת  עם  שמעויות המת  בונו 
עצה, ככל שיש ומה  ותפיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישהכס

 אלה.כ
 

המצ 8.7 לב  ואי    -יע לתשומת  הביטוח מאחר  דרישות  כל  את  לפועל  להוציא  אפשרות 
יהיבאמצ ביטוחים"  קיום  "אישור  הע   ה עות  למסומציל  הזוכה  העתקי  ע  למועצה  ר 

על חתומות  פוליסות  תמצית  או  הביטו  דיי  פוליסות  הסדרי  חברת  כל  ירשמו  ובהן  ח 
 . כההביטוח הנדרשים מהמציע הזו

 

 מובהר בזאת:  ען הסר ספקמל 8.8

טוח ו/או  לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביתו תתקבל  מציע שהצע 8.9
מסרבת ביטוח  אתאילה  חברת  הביטם  כיסוי  עלויות ת  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  וח 

 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.   רישותלו לדטוח שהתאמת כיסוי הבי
 

רה המועצה, שמו  ויי הביטוח שלו לדרישותם את כיס תאיא י לול  קבמציע שהצעתו תת 8.10
לחלט   הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את למועצה  לבצע  שהגיש,  הערבות  את 

 עומדת ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית ה  רז זה על ידיבמכרש  דנה
לדלרשו עמידתה  אי  מעצם  לה  שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  ע יצהמת  רוש 

 כלפיה.  ייבות זוהתחב
 

 יות שמירת זכו     9
 

רכישת מסמכי המכרז   כל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה. 9.1
מ  ב  וכשלר  הנקאינה  זכויות  כל כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  הם 

 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. ז אלא המכר מסמכישימוש ב
 
 

מהמציע  ין עבודות  תחייבות של המועצה להזמה משום הז זמכר  ת אווצאין לראות בת  9.2
  מי ק ל ינ עיעת הזוכה/ים במכרז כדי לה או המציעים שיקבע/ו כזוכים במכרז ואין בקב

כזו נשנקבע/ו  עבודות  הזמנת  כלשהו.  בהיקף  להתקשרויות  זכות  ע תונה  כה/ים  ת בכל 
 קול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. לשי

 
מו 9.3 מקרה  עת  מנזה  יתתנ בכל  תוצא   לעבודות  פי  על  המועצה  זידי  מכרז  בקבלת ות  ה 

 אישור ראש המועצה. 
 

 
 הגשת ההצעה  10

 כרזמהן  יווחתומה ללא סימנים מזהים, נושאת צ  ש במעטפה אטומהש להגיות יההצע  את
אישית  14/2021   מבי  פו בדו  ולהכניסה  לשלוח  ליום   )לא  עד                        7.202112.0אר( 

)להלן     12:00 בשעה   להגשועהמ  –  בדיוק  האחרון  הצעותד  המכרזים  ת  בתיבת   )
 שבמשרדי המועצה. 

 
 סף.ון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על החרהאועד  ש לאחר המגשתו הצעה
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 ת ועהצינת החב 11
ל  דתעו 11.1 רשאית  תהא  המועצה  של  בלתי  המכרזים  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  א 

בס או  תנאיה  מחירה,  בשל  התייחסובירה   חוסר  המכשל  לתנאי  ינה  שא  או  רזת 
וב ועדת המכרזים, מונע הערכת הבהירה  כדבעי. מחיר  הצעה  רורה באופן, שלדעת 

 י סביר עלול לגרום לפסילת ההצעה. בלת
 

רשא רזהמכ  ועדת 11.2 את    ןלבחו  יתים  ההצעות  בחינת  שאמינותו  במסגרת  ל  וכושרו 
שתתף  של המועצה עם המהמשתתף לבצע את החוזה המוצע לרבות על פי ניסיונה  

עבר  כי  בהרמובעבר.   מכריע    לניסיון  משקל  שיהיה  יכול  המציע  עם  כאמור  שלילי 
 ת ההצעה.בדחיי

 
או תוספת    י שינו  כלו/או    מילוי   עת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון שת הצאי הג 11.3

ל ידי שינוי או תוספת  כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע  שייעשו במסמכי המכרז או 
 גרום לפסילת ההצעה. אחרת עלול ל דרךכל ב תב לוואי אומסמכים ובין במכ בגוף ה

 
לפי   11.4 לדרוש,  רשאית  מ   שיקולהמועצה  הבלעדי,  או  דעתה  מהמשתתפים  אחד  כל 

ו/או   פרטים  מידע  האו  /ום  נוספי  מסמכיםמחלקם  להשלים  ו/או  נוספות  בהרות 
תו  יסיונו ויכול יביים, לרבות בכל הקשור לנ ר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטחס
המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו    מנת לבחון אתעל  את  וזהמשתתף,  של  

במ   צועי, המק והצעתו  בתנו/או  עמידתו  לרבות  כאמור,  שיקוליה,  הסף סגרת    אי 
 ז שפורטו  לעיל. רבמכ תפו להשתת

 
מהאמ  11.5 לגרוע  ומבלי  של  מסמכותה  כושרו  ור  אמינותו,  את  לבחון  המכרזים  עדת 

עות הזוכות בין היתר  כרזים את ההצת מועדע  ור לעיל תקב נו של המציע כאמ וניסיו 
ל המציע  שנקב  המחיר  פי  אחעל  נשואכל  מהעבודות  בהצעת    ת  כמפורט  המכרז 

 9מסמך -המשתתף
 

תועהמ 11.6 לז צה  עב ע שהצ  הוכפנה  לביצוע  יותר  זולה  ש תו  כפי  ל ודות  או  יהיו מעת  עת 
ת  צה תהא רשאימובהר, כי המוע  תבצע התמחרות בין הזוכים, על אף האמור לעיל

וכה  כי הזני )או השלישי וכן הלאה( אם הגיעה לכלל מסקנה  עם הזוכה הש   קשרלהת
 ונה.  עות רצ וכל לבצע את העבודה נשוא ההתקשרות לשביהראשון לא י 

 
 

 הזוכהההצעה  ירתחב 12
תנו מההצעות  אחת    %02ממשקלה,    %08יהווה    המשוקללת  ההצעהמחיר  שך  כ  קד כל 

 . ציעהמ  נתנו  לאיכותהנותרים יי
 
 

 ושה שלבים:ות תיבחנה בשל צעהה
 

 הסף. המציעים בתנאי   ת עמידתתבחן ועדת המכרזים א בשלב ראשון 12.1
 

חנו המציעים אל      כן יב מדן ולאו חס  ביכשרות  תיבחנה סבירות ההצעות הבשלב שני   12.2
 ככל וקיים.  סיונה של המועצה עם המציעיםמול ני
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  וקללת משה  עהההצ  הבאים: מחירם  ההצעות לפי המבחניקללו  ישו   בשלב השלישי 12.3

העבודות  לב לאיכו  םותרי הנ   20%ממשקלה,    80%יהווה  יצוע  בהתאם  יינתנו  ת 
 מידה המפורטות להלן: ה  לאמות

 
 

 תבחין
 

 פירוט
 

 
 בי מרד ניקו

 
נסיון 

 המציע

ניס  והיקף  בשנות  המציע  של  שירותים  יון  ביצוע 

נשוא לשירותים  דומים  ע   בפרויקטים  נוסף  ל  המכרז) 

 ( הסף הדרוש בתנאי

 
10 

מהניסיון,  מלהה  בטי והתרשמות  המציע  שיצרף  צות 
של    חותמשי,  ותמהמקצועי קודם  ניסיון  ממליצים,  עם 

המציע,   עם  השי  המזמין  זמםתיור מטיב  עמידה נ י,  ות, 
  .ית ללוכן התרשמות כ   זמנים בלוח

 

10 

 20 סה"כ  
 

 עותצד ההניקו
 

 מחיר 
  

המחיר   12.4 ביו  המשוקללת  הכשרההצעת  א  תרהזולה  בסעיף  תקבל  הניקוד  מלוא  ת 
   נקודות(, 80המחיר ) 

 
 הבא:  ב וית  אליה עפ"י החישחסרגנה ישאר ההצעות תדו

 
 

 Aללת הזולה ביותר = המשוקהצעה ר המחי
 

 B=  הנבחנת מחיר ההצעה
 

 Cחנת ברכיב המחיר =צעה הנבציון הה 
 

C    * 80=  
 
 
 

 ניקוד האיכות    רוףבצי( Cחיר )צעת המהצעה=ניקוד הסה"כ ניקוד ה
 

 
כהצעה   יותר או כל הצעה שהיא  זולה בהמועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה ה 12.5

 למועצה.   יתרונותתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מירב השהזוכה, ההצעה 
 

בהתאם  ,  עותית מהאומדןיחרוג משמהמחיר  הצעה שאית לפסול  רש  מכרזיםועדת ה 12.6
  .דעת וועדת המכרזים לשיקול 
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 פגמים במכרז  13
 

בהחל 13.1 יסודי  פגם  נפל  כי  משפט  בית  ה קבע  ועדת  המכרז    או   מכרזיםטת  בהליכי 
זהחרהא מפגם  וכתוצאה  מציע    ים  זכה  ובמקומו  במכרז  מציע  זכה  יהח אלא  א  ר, 

המצ  לקבלזכאי  זכייתו,  יע  אי  עקב  ור  מהמועצה,  פיאך  הוצאות    צויים ק  עבור 
שת טפסי המכרז ובלבד שאלו  גין הערבות הבנקאית ורכיפועל בוציא ב מוכחות שה
  לה לא יהיה זכאיא  פרט לפיצויים   דשים(.קלים חלפים שא  5  ₪ )   5,000לא יעלו על  

הפסד הוצאות,  בגין  אחר,  פיצוי  לכל  א   םיהמציע  אשראו  רווח,  לו  נגרמו    בדן 
מוחלט על  י וסופ והוא מוותר ומוחל בוויתור  מכרז  כי הם בהלילטענתו, כתוצאה מפג

 גין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור. כל תביעה ו/או טענה ב 
 

בי 13.2 משפטקבע  נפ  מוסמך  ת  בכי  יסודי  פגם  המכרזיהח ל  ועדת  בהליכי  לטת  או  ם 
ז מפגם  וכתוצאה  ה  ההמכרז האחרים  ולא מציעזכה  לכך,  אחר שה   מציע  זכאי  יה 

וראות המועצה  לה   תאםעם הודעת המועצה, לפעול בהמיד    זכה, מציע שמתחייב ה
ה  למועצ  עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר   לרבות להפסיק את  

יה לזכות במכרז עפ"י קביעת בית  ה למציע שאמור ה ודמשך ביצוע העב ר את הלמסו
 ך. מסהמשפט המו

 
        דה שביצע עד    העבו  עבור תמורה  ועצה למציע דבר זולת התשלם המ קרה כזה, לא  מב

ולמצהפסעד  למו החוזה,  לתנאי  בכפוף  העבודה,  או  קת  תביעות  כל  תהיינה  לא  יע 
דרישות או  ס  טענות  שהומכל  כלפיוג  ו/או    א  הקש   מיהמועצה  בכל  ור  מטעמה, 

עקבותיו ו/או  שנכרת ב קשר עם החוזה  וכן ב  ,למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב
   ה. ז זתם ע"י המועצה בקשר עם מכרר שיח ה אחכל חוזבקשר עם 

               
 ביטול המכרז, פיצולו, שינוי גודלו או ביצוע חלקי  14

 
ית המועצה             נשוא המכרז, רשאת  עה לכל העבודולתת הצ  המציעמחובת  מבלי לגרוע   14.1

הבל דעתה  שיקול  והמד עלפי  את  י  לבטל  בוחלט  לזוכההמכרז  למסור  או  שלב    כל 
 העבודות בלבד .ק מן ע חללביצו

 
 

המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה                בתמחו וע  מבלי לגר 14.2
זכות להגדיל או   כן למועצה תהיה  -וספר שלבים. כמ דות למל העבול פיצו להחליט ע

   במקרים אלו לא ישתנו  שהוא.    יות בכל שיעורהכמו    תלהקטין היקף העבודה או א 
ה. לספק לא תהיינה כל טענות   זוכ ע הבכתב הכמויות ובהצעת המצי   יחידהרי המחי

 לפי  המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף זה. כ
 

ל הזוכה לבצע את                לפגוע בחובתו ש  דילא יהא בכך כ  ,לעיל  כאמור  המועצההחליטה   14.3
ש לו ההעבודות  ביחלט  את  לו  עמסור  בתאצוען,  המקורית  הצעתו  ומים  פ"י 

 המחויבים עפ"י העניין. ויים  בשינ ו
 

ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע                רבהמו 14.4
ו/מהעבו  חלק מהכ דות  הכלולותאו  למגבב  מויות  בהתאם  התקציביות  מכרז  לות 

ה לעצמה  שומרת  המועצה  לכזשלה.  נות,  העבודות  המכבצע  בשלבים,  שוא  רז 
תרת העבודות  ת יע אולחייב את המציע הזוכה לבצבלבד  דות  מהעבו  להשלים חלק

כן, ועל אף האמור בח רק לאחר שימצאו הת וזה,  קציבים להשלמת העבודות. כמו 
הזכ  המועצה ומרת   ש את  בלב ותלעצמה  חלק  לבצע   המכרז  ,  נשוא  מהעבודות  ד 

ביצוע חלק  העבודה  מבלי שהפסקת  ביטול  י  או  ם  חייבו את המועצה בתשלוממנה 
זאת על כל דרישה ו/או תביעה  ר בוותשהוא לספק והמציע הזוכה מ  ל סוגי מכ פיצו

ח ו/ בביצוע  והכרוך  הקשור  בכל  שהוא  סוג  מכל  טענה  מהעאו  נשוא  בודות  לק 
 מכרז.ה
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              החוזה    כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או שלא לחתום עלהמועצה    יטאם תחל 14.5
או  ו לזוכה במכרז כל תביעה ו/כרז אם בממשתתפילבצעו כלל, לא תהיה ל  ו/או לא

הוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת  שה ו/או טענה מכל סוג שדרי
   ז בלבד.        כרזרנה לזוכה במל שתוחר  לעיז כאמוטפסי המכר

 
             

 תסתירות, שגיאות ואי התאמו 15
 

     בדרישה       מייל  תצעובאמות  י המכרז, על המציע לפנת במסמכאי בהירו  ה שלבמקר 15.1
 צה.          מועל ה להבהרות א

 
אי 15.2 שגיאות,  סתירות,  ימצא  המציע  ש-אם  כל  ספק  של  במקרה  או  הוא  התאמות 

למובק שלשר  פרט    בן   או  להודכלסעיף  עליו  או  שהוא,  בכתב  למועצה  כך  על  יע 
 . rg.ilmihrazim@neho.oבמייל 

 
בת בכל            מחייבות. המועצה אינה מחוייו  יה  ן המועצה בכתב במיילת שתיתבהרו הה 15.3

 פרשנות או הסבר שיינתן בעל פה. 
 

המכרז  כלשהו  וישינ  לבצען  אי 15.4 תוס.  במסמכי  או  שינוי  אשר  כל  השמטה,  או  פת 
במסמכי   המציע  ע"י  אמהיעשו  הסתייגותכרז  כל  או לגביהם  ו  שינוי  ע"י  בין   ,

בגתו הספת  בכלמסמכיוף  או  לוואי  במכתב  ובין  אדר   ם  הוכרז  ך  בטרם  בין  חרת 
הצעה  ל את הת לפסולאחר הכרזתו )להלן: "השינוי"(, יקנו למועצה זכו  כזוכה ובין

לבע ו/או  הסף  או    טלל  הזכייה,  עפ"י את  וזאת  מהשינוי,  להתעלם   לחילופין, 
דעתוקשי והמו ל  הבלעדי  של  ה  לרבחלט  הינו  האמור  נספהרשות.  הות  מכרז  חי 

אישור   נספח  ולרבות  המועצטוחהביוהחוזה  בהתנהלות  יראו  ולא  אין  בשלב  .  ה 
הסכם עמו   וחתימתהזוכה  המציע  ההצעה או בכל שלב אחר ולרבות לאחר בחירת  

 וע שינוי כלשהו. ה או אישור לביצכמכהס
 

 שבת ערבויות הגשה שני וה ת החוזה, כשיר חתימ ,ז הודעה בדבר תוצאות המכר 16
 

בהודעה  לזוכה   דיעתו  עצה המו 16.1 זכייתו  ש   דבר  ל תשלבכתב  )להלן  ח  הודעת    –ו 
 (. הזכייה

 
רות  ההתקש  הסכמי  כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על 16.2

בתוך מו המועצה  י  14  ל  עשר(  ולהמציא  )ארבעה  הזכייה  הודעת  קבלת  מיום  ום 
הה  ה למועצ החתומים את  עלבצרוף    סכמים  הנדרשים  המסמכים  הס  כל   כמים פי 
בי   אלה, קיום  אישור  נספח  כשים  טוח לרבות  מסמך(  מכל  מקור  עותקי  הם  )בשני 

וכ הזוכה  המציע  ידי  ועל  המבטחת  ידי  על  ערבוחתומים  הביצן  קיום  איוע.  ת  שור 
ר לאישו  ףימים לפני החתימה על החוזה או בכפו  10ות  ם יימסר לכל הפחחיביטו

 חתימת החוזה.במעמד  המועצה בכתב
 

ה כמי שלא עמד אחר  זוכב היחשיבויותיו כאמור לעיל, י חי הת   אחר  הזוכה  לא מילא 16.3
תבו  במכרז  זכייתו  חהצעתו,  על  להורות  רשאית  תהייה  והמועצה  עטל  רבות ילוט 

 של כך.  הגשה בה
 

עניין יעה בבתבזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או    מוותר  תףהמשת
 גשה בנסיבות אלה.רבות ההחילוט ע

 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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בחירת ההצעה הזוכה    עמדבמ  להכריז  שאית, אך לא חייבת,תהא ר  זיםמכרת הועד 16.4
ז  ה במכרז כזוכ , יוכריר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזיםגם על כשיר שני. כש 

ר  ומלא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמכל סיבה שהיא,  ,  בכל מקרה בו
 ראות סעיף זה. בהו

 
ת  חייר המציעים הודעה בכתב על ד כל יתור לצה תמס ות סעיף זה, המועלהורא כפוף   16.5

 להלן:   צעותיהם אליה תצורף ערבות ההגשה המוחזרת, כפי שיפורטה
 

כ  ההגשה   רבותע   לוושב  ת  –  הזוכה במכרז   16.5.1 המסמכים     לל לאחר המצאת 
ווהנספ ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  ברעחים  יצוע,   בות 

ר תימסר  יה אשהזכיהודעה  סכם ההתקשרות וכאמור בלתנאי הבהתאם  
 לו.  

 

לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה  שב  תו  –  כשיר שני  16.5.2
י בכל מקרה   שיר שנושב לכהגשה ת עם  הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ה

ההתק   בו  תשכלל  תוך  לא  במכרז,  הזוכה  עם  עשר(   15שרות    )חמישה 
ים  מסמכ כלל ה  על כך ורק לאחר  המצאתהודעה    יום שנמסרה לו ימים מ 

ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם    יוםר קספחים הדרושים, לרבות אישוהנ
 ו. לתנאי הסכם  ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר ל

 
רז, תהא המועצה רשאית לבטל  על פי מסמכי המכו  בהתחייבויותי  יעמוד   שלא  כהזו 16.6

במכ הזכייה  לזוכהבהוד   זראת  בכתב  בעה  החל  ה ,  ידי  על  שייקבע  מועצה  תאריך 
 מועצה על פי כל דין. ת הויו ין בסעיף זה כדי לגרוע מזכ עה. אבהוד

 
הזכי 16.7 את  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  מהאמור  לגרוע   במכמבלי  גם  יה  רז 

 הבאים: במקרים
 

המובישיש   16.5.3 אחר  די  אדם  או  הזוכה  כי  דעתה,  להנחת   , הוכחות  עצה 
שר  שהי בקדורון או טובת הנאה כלמענק,    או הציע שוחד  נתן   וממטע

 ייה  במכרז. ם הזכע
 

שהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה.   הרה כלהצ כי  התברר למועצה  16.5.4
המועצה, היה  לדעת    ת אשר,מהותי  או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה

 קביעתו כזוכה במכרז. כדי להשפיע על  ה ב
 

אשר לדעת המועצה    ו חלקם,הזוכה, כולם אנכסי    להוטל/ו עיקול/ים  ע  16.5.5
/הםיש    יכולהשפ  כדי   בו  על  לבציע  הזוכה  של  אלתו  הע  עבודות  ת 
תוך  במס לחלוטין  הוסר/ו  לא  האמור/ים  והעיקול/ים  המכרז,    30גרת  

 צעו/ם. עד  ביימים ממו
 

ס נכסים זמני או קבוע או מפרק   ולם או חלקם כונכ  לנכסי הזוכה,   מונה  16.5.6
 תו.יום ממועד קביע 60תוך א בוטל ינוי כאמור, לע והמו בזמני או ק

 
ללא הסכמה מראש   כה  בזומהשליטה    25%רה  צה כי הועבלמוע  בררתה 16.5.7

 צה.    ובכתב של המוע
 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17
לעיין בפרוטוקול ועדת    שלא זכו במכרז,  יםלמציעים כשיר   תאפשר  מכרזיםועדת ה 18.6

הזצהה  ובמסמכיהמכרזים   זעה  כל  ]תקנות  וראלה  תאםהבאת  וכה,  הדין  ות 
 חוק חופש המידע[. ים( ומכרז ריות )העי

 
הס 18.7 סודות    כי  בורמציע  ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו, 

)להלן   שלםהסודייהחלקים    –עסקיים  בהם  אדעתו  (,  לאפשר  למציעים  עי ין  ון 
 : מןכדלקכה, ינהג ה הזוע צ ים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על הההאחר
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 _ימת המציע:___________חת

 

בהצ מה 17.7.1 במפורש  יציין  מהציע  החעתו  אותם     לקים  ם  וסימן  הסודיים 
 ור וחד משמעי. בר  ופןבא 

 
ועדת    17.7.2 תראהו  בהצעתו,  סודיים  חלקים  אותם  את  סימן  שלא  מציע 

כמהמכר  שהסכ זים  ללאי  למסירת    ים  המציעהצסייג  לעיון  ים   עתו 
אותם     ימן בהצעתו אתיע שסצמהאחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.   
תראהו    סודיים,  החלקים  כמ מכרזועדת  סייג,   ים  ללא  שהסכים,  י 
סודאו  ירתלמס  כחלקים  זומנו  שלא  חלקים  המציעים   תם  לעיון  יים 
 .  במכרז האחרים, במידה ויוכרז כזוכה 

 
יראוהו  יםיע בהצעתו חלק המצ  מן סי 17.7.3 כמי שהסכים, ללא סייג,     סודיים, 

יים מהווהים חלקים   קים סוד נו בהצעתו כחלר סומשאכי אותם חלקים   
תראהו ועדת   ך,  פיכ יהם של המשתתפים האחרים ולהצעותגם בודיים  ס 
ר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים   המכרזים שמי שוית 
 אחרים. ה 

 

יודג  למען       17.7.4 בדבר היקף זכות העיון כאמור   כי שיקול הדעת    ש,הסר ספק 
 עניין זה על פי דין. תפעל ב המכרזים, אשר לועדת תנתון בלעדי 

 
ים בהצעה הזוכה,   ודיהס  יון בחלקיםהמכרזים לאפשר עועדת  יטה  החל     17.7.5

תוך   ה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתיתן על כך תרא    
 יה.ובהתאם להנחיות דהשר ייקבע על יהזמן אפרק    

 
א        17.7.6 לדחות  המכרזים  ועדת  בהשגת    תהחליטה  במכרז  עיו הזוכה  ן             דבר 

שבהסודייבחלקים    במכרזהצעתום  לזוכה  כך  על  תודיע  הטר  ,  עמת   ם 
 הצעתו לעיונו של המבקש.  

 
 התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז  18

כ 18.1 מתחייב  עש אר)  14תוך  י  הזוכה  ימים  בעה  הומ  ממועדר(  הזכייה  סירת  דעת 
שורים  כל האי  וימציא לה את  המצ"ב  חכאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוס

עותקי    2)   תקףאישור חתום ואותיה, לרבות  להור  התאםהסכם ב הנדרשים על פי ה 
ם  ביטוח בעל רישיון של מדינת ישראל לעסוק בביטוחים הנדרשי  חברת מקור( מאת  

ע במכר זה  דבר  ז  ביטו ל  של  המצו  חיקיומם  בנוסח  להסכם  ספק  ביצוע רף    וערבות 
תות  מן ההסכם, בכפוף להפח  תי נפרדמהווה חלק בל  ההצעה  .כמפורט בגוף ההסכם

הרשום בסעיף זה, אישור קיום    תומרל  ומתן עם הזוכה.קבות משא  בה בעעשו  שנ
וימים לפני החתימה על הח  10ביטוחים יימסר לכל הפחות     מציעיםרשימת  וזה. 

 עת הזכייה. ימים מהוד 20וך  ת לאישור תימסר
 
 

עיל ו/או להמציא  האמור לעצה עד המועד  עם המו  נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם 18.2
ז , תהא המועצה רשאי דלעילרים  מהאישואיזה   חתום על ההסכם  ולתו  כיית לבטל 

הזוכה   הצעת  לאחר  מדורגת  שהצעתו  המציע  אחרעם  מציע  כל  לאו  או  את ,    בטל 
צה ו/או לחלט את הערבויות, זאת  הבלעדי של המוע  תהלפי שיקול דע   , והכלהמכרז

כל    עפ"יכזה,    עצה כלפי המציע, במקרהמוד למוזכות אחרת שתעמכל    עוומבלי לגר
 ין. ד

              
 

 ד רב,בובכ       
     
 עו"ד גדי אלפסי         

 
 בב ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חו      
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 _ימת המציע:___________חת

 
 שור מורשי חתימה מטעם המציע אי  –  2מסמך 

 
 

 וד לכב
 חובב   ייתית נאותמקומית תעשצה ההמוע
 ב חוב  נאות

 
 , א.ג.נ.

 
 אישור פרטי המציע הנדון:           

 
 

הח"מ דאני  עורך   ,                 ______________________ של  לבקשתו   ,___________    ין 

 : כדלקמן, שר בחתימתימא ( עהמצי –_____ )להלן .צ./ת.ז. _________ ח/ח.פ.

 
 

 
 : נםהמציע במכרז היימה של מורשי החת .1
 

 ________________ __ __  ת.ז._____ _____גב' / מר  _______
 

 ______ ____________.ז. ______ תגב' / מר  _____________ 
 

 ____ ____ ______ גב' / מר _________________  ת.ז. ______
 

המחיי .2 המציע  חתימתו  של  התחייבויותיווענ  דברלכל  בת  לצורך  ולרבות,  יו  הצהרות  יין 
ובחוזומצגיו במסמ המכרז  גבי  ה  ימחתה ההינ  זהמכר  מסמכיה שבגדר  כי  על  המופיעה 
המציע ה  הצעת  ועל  נחתמה  המצור  מסמכיםלמכרז  והיא  למכרז  המציע  להצעת  פים 

   עיל.אמור לבאמצעות מורשי החתימה שלו כ
 

 : יעצממה והחותמת של הלהלן דוגמת החתי .3
 
_ ___________________________________________________ ____________ 

 
ב .4 ההצעגשלהבת  ימחיטה  החלמציע  התקבלה  מסמכי  ת  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ה 

 שלו.  תאגדותהה
 

 
   _________       __________________ 

 מה וחותמת  חתי , מ.ר,שם      תאריך         
 
 
 

המציע, אישור  התאגיד תק מאומת של תעודת ההתאגדות של ף העצורשל תאגיד, מ מקרה** ב
ותקנון המציע וכן תמצית    מאומת של תזכירק עת, ה ציעמבליטה עלי שמניות ובו"ד בדבר בעלי ע
 רשם החברות. עדכן מ ידע מומ
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 _ימת המציע:___________חת

 פרטי המציע  –  3מסמך 
 

הפרטים  לא  ע אינו "חברה", יש למחברה", במידה והמצי נה ל"זה הי  ההתייחסות במסמך 
 / אחר(   סק רה / שותפות / עוטית של המציע )חבות המשפ במסמך זה בהתאם לסוג האישי

 ם. ביויהמחים יבשינו 
 

 : נתונים כלליים
 

        ית: סוג האישיות המשפט 
 

        שם החברה מציע:
 

         מס' חברה/ת.ז.: 
 

         מועד יסוד: 
 

          ת:ובכת
 

         פון: טל מס'
 

         ס: פק מס'
 

        כתובת דואר אלקטרוני: 
 

 . ____________  יע:  מספר עובדי המצ 
 
 

 :חתימהת יו זכו עליוב ליםמנה
 

ד קיתפ מספר זהות שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 תימה וחותמת ח    תפקיד          שם מלא        תאריך         

 
 

 ראישו
 

כי   בזה  מאשר  עוביוהנני  בפניי,  הופיע   ______________ ____ ם  ______________,  "ד 

גב' ___________________,  זיהה/תה  ר/ מ  __,_________________במשרדי שברחוב ____ 

ידי עצמ על  להצהית  ו/ה  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________ שמספרה   את  .ז.  ר 

זו    בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה  עיםצפוי/ה לעונשים הקבו  אם לא כן יהיה/תהיהאמת שה

 ם/מה עליה בפני. וחת

        _________________ __ 
 ____________,עו"ד                        
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 _ימת המציע:___________חת

 
 קודם  רטי ניסיוןפ –  4מסמך 

 
 תנאי סף  להוכחת  קצועי  סיון מריכוז הפרטים בדבר ני 4.1

 ת עבודו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי ביחס לביצועזו  טבלה
  

 
 

המלצות    מועצה תפנה לבקשתים שהנ"ל וכן מסכת הנתונים ה ונות ומהימנו הנני מאשר נכ 
 מהלקוחות  

 הנ"ל. 

 ____  _________________________ __מת: _ חתימה וחות

 __________________ ______________    שם חותם/ים:   

 :           ________________________________ יד/םתפק 

 
 
 

 
 מס'

 
 ם הרשותש

 מתןד מוע 
תים  ירוהש

 )שנה וחודש( 

 תושביםמספר  מזמין העבודה  
 

 

   
שר  יש קא שם

 מזמין +טלפון
 ישיר        

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4   
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 _ימת המציע:___________חת

 
 בר שמירת זכויות עובדים בד  תצהיר –  5מך סמ

 
 

  ת.ז. מס'  /___________________ ח.פ_____ אנו הח"מ: המציע: _ 

  

 א/ת  ת.ז. מס' ________________________ ___________    נוששם    ____________

 ________________________ נושא/ת ת.ז. מס'      שם    _______________________ 

    
עים בחוק אם הקבו  לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים עלינווזהרנו, כי  ה אחר של

בשם בזאת,  מצהירים  כן,  נעשה  _______  לא  וכהמציע  השליטה  __________,  בעלי 
 במציע, כדלקמן:

 
 _____________. ____, מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם: _________ .1

____, _____________ והרינו עושים  ______ בעלי השליטה במציע הינם: _____
 ובת המכרזים.  נות חהירנו זה בהתאם לתק תצ

 
חובותיו   .2 את  מקיים  המציע   כי   מצהירים  דיני  אנו  לפי  עובדים  זכויות  שמירת  בעניין 

 . כמעסיקדה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו העבו
 
לא  הורשע .3 במציע,  מי מבעלי השליטה  או  דיני העבודה,  בעביר  המציע  שעניינה הפרת  ה 

 כרז. שת הצעות למן להגהאחרו  בשנתיים שקדמו למועד
 
 
חוק  ל  5קנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נ .4

הפרת דיני העבודה, בשנה     ות בשל, ביותר משני קנס1985  -העבירות המנהליות, התשמ"ו
 הצעות למכרז. להגשת שקדמה למועד האחרון 

 
 
קנסות .5 הרשעות/  קיום  של   פיר  -במקרה  : להלן  וט 

 ______________________________ 
 
 
 ו אמת. ותינו, וכי תוכן תצהירנ הרינו לאשר כי אלו חתימ .6
 
 
 
 

               
      חתימה           חתימה                                    חתימה + חותמת המציע                      
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 _ימת המציע:___________חת

 
 ות עובדים תשלום זכויע בדבר  הצהרת מנכ"ל המצי –  6מסמך 

 
            לכבוד

  תית נאות חובב עשיי ית תהמועצה המקומ
     המציע  באמצעות

  א.ג.נ.,
 

_____________________,  ח'  רמ  מציע,ה  "לנכמ  __________אני הח"מ,______________

______ מאשר   הספק(______ כי  )שם  ח._____  לעובדיו,  משלם   __________________ ,  פ. 

ה מטעמלכל  או  פועל  רשות  לכל  או  עובו,  עם  בקשר  כלשהו  ג'  הדיו  צד  כל  או  מטעמו,  פועלים 

או    תשלום הנהוגימס  או  דין,  כל  פי  על  המחויבים  ביחסיםגמלה  לרבות,    ,מעבידו  בדעון  בי ש  ם 

בכלליו לפגוע  האמ ומבלי  לעיל,  ת  לרבות  ש  משכורתור  לעובדים  המינימום  משכר  פחותה  אינה 

עפ" שכר  דין,  תנאי  חופשהי  פיצויידמי  מחלה,  דמי  פרישה,  ,  פיצויי  הפרשות    עות,נסי  פיטורין, 

  ות וביטוח לאומי.          מס בריא לקופות פנסיה, 

   ________  ______  _ ______ __________     ___________________ 
 מתחות    חתימה      תאריך  

 
 

 
 אישור רו"ח על הצהרת המציע  

 
 

            לכבוד
  בב ות חות תעשייתית נאהמקומיהמועצה 

     באמצעות המציע 
  .ג.נ.,א

בהצהרת   ,   ע, ח.פ.  של המצילבקשתכם וכרואי החשבון   האמור  את  בדקנו 
בדברה התשמ"זלפ   םמונימי  שכר  וםשלת  מציע  מינימום,  שכר  חוק  ותנותקנות  1987-י  אים  יו 

ב      וצגה בהצהרת המציע מיום  ה סוציאליים, ש ומס המצורפת  ומנת זאת 
דעה  לחוות    תו, אחריותנו הינהע והנהלות המציהצהרת המציע הינה באחרי  חותמתנו לשם זיהוי,ב

 על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו. 

אלה נדרש  תקנים  אל, על פי  בישר  ביקורת מקובלים על פי דין  ים לתקנאבהת  נורת קוו את בי כנער
גה  חון שאין בהצהרה הצשל ביטסבירה    במטרה להשיג מידהתכנן את הביקורת ולבצעה  מאתנו ל

הביקו מהותית.  כוללמוטעית  בדיקהרת  ראיות    ת  של  ובמידע    התומכותמדגמית  בסכומים 
 אות לחוות דעתנו. נסיס  ת במספקו תנ ורורים שביקשבהצהרה הנ"ל. אנו סב 

 נאות, מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול בה. פן באופת ה הנ"ל משק לדעתנו, ההצהר 

 רב  בכבוד
 

                          
 חשבון רואה                     תאריך 

 
 ניתן להגיש מסמך זה גם בנוסח המקובל בהוראות תכ"ם 
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 _ימת המציע:___________חת

 ית רשעה פלילם, שכר מינימום והעדר הים זריעובדסקת ענין העתצהיר ל –א'  6מסמך 
 

 ____ הח"מ  בעל_אני   ,_________/ ________ ת.ז.  שה ת  לאחר  אעלי  כי    וזהרתי _,  ת  להצהיר 
א וכי  אםהאמת  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  בזהאע  לא  היה  מצהיר/ה  כן,  בכתב,    שה 

 כדלקמן: 
 
מו .1 __ הנני  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  ח.פ./ח.צ  ___________סמך/כת   ___

המצי פ_____________,  במכרז  ____ מ  ביומע  להקמת  ל___  ס'  עבודות  ביצוע 
 ________ _____________ .____ 

 

 ק שכר מינימום  חו  לפיבפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או    לא הורשעיע  המצ
 ד האחרון להגשת הצעות במכרז.חודשים( שקדמה למוע  12) בשנה

 

 יותר פס ב  שעהורע  ציהמ או  עבירות  בשתי  חלוט  דין  חוק    ק  עה  שההר  –זרים    יםבדעולפי 
 להגשת הצעות במכרז.  רוןהאח  למועד שנים שקדמו( ה3ונה לא היתה בשלוש )האחר

 

   עבי  הורשעהמציע בשתי  חלוט  דין  שכר    או  רותבפסק  חוק  לפי  ההרשעה    –מינימום  יותר 
 הגשת הצעות במכרז.ון להאחרלמועד   ( השנים שקדמו3ה לא היתה בשלוש )האחרונ

 
ני  ראות כל דייו בהתאם להוולביצוע העבודות לפ   ל הקשור למכרזבכל  יר כי יפעהמציע מצה 

מציע כי  ע לידוו.  וכל תקנות מכוח  1953-ער, התשי"גאות חוק עבודת נו ל זה הורובכלודה  העב
 כרז.ח המציע מכו וה הפרה יסודית של התחייבויות המהוכל אחת מהוראות אלה ת הפרה של

 

 ו/או מי ממנהליו לא ה כרוכה באלימות או בעבירת    וון אעמה קל  יש ש  רהורשע בעביהמציע 
לתהנוגע  או בעבירה  מירמה )  של המציע עיסוקו  חום  ת  ( השנים שקדמו למועד  7וזאת בשבע 

באיזה מן העבירות כאמור,  שבמקרה של הרשעה    למציע  . ידועהצעות למכרז  גשתלה  האחרון
 . כךל שרתביעה בק מכרז ולא תהא לו כל טענה ו/אוכה בכזו א תיבחרהצעתו ל

 

 ילית  קירה פלמנהליו חמי מ נגד  ו/או    נגד המציע  י לא מתנהלים במועד זהיטב ידיעתמ כמו כן ל
 ר לעיל.  אמות כאו הליכים משפטיים בגין עבירה פלילי

 

  *או  /יע והמצ  שום נגדאו חקירה פלילית או הוגש כתב אי  הליכים משפטיים  מתנהלים  לחלופין
 להלן:  פורט לעיל כמ ר מוכאה פלילית נגד מי ממנהליו בגין עביר

__________________________________ __________ _____________________
_____________________________________ ___ _____________________  .___ 

 
ליכים ו/או חקירה  קב היע עצעת המצועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהידוע למציע כי למ

 שר לכך.בק א תהא לו כל טענה ו/או תביעהליל ופורט לע ש  פיכ תב אישום,ו/או הגשת כ
 
 במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש  X סמןיע לעל המצ*
 

 ת.  ותוכן תצהירי זה אמתי תימזה שמי, זו ח .2
                                  __________________ 

 חתימת המצהיר                
 ראישו           

 
גב'  /________, מר___  שברחוב_, במשרדי  _________ הופיע בפני, עו"ד ____ביום _  ה כיבזר  אשהנני מ

ר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ____________  ולאחה   ספרתה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמ________,  שזיהה/

יהיה/ת כן  לא  שאם  האמת  את  צפולהצהיר  את  לעוני/ה  היה  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  נכונות  שים 

    עליה בפני.  ם/מהזו וחת ה/תוהרהצ

 , עו"ד________________ ___________        
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 _ימת המציע:___________חת

 
 
 

 
 ג'  6מסמך      

 
 רו"ח ר שויא

 
 לכבוד 

 חובב ית תעשייתית נאות  המקומ   המועצה
 ( )להלן: "המועצה

 
 

 א.ג.נ.,
 

רנו את ה, ביקבקשת: "החברה"( וללהלן__ בע"מ )________ן של ______כרואי החשבו
הכלוליםהנתו  ההבהצ  נים  והמה  מציע רת  במצורפת  לשם  חות סומנת  )להלן:  מתנו  זיהוי 

היקף   בדבר  המציע,    פיהכס העסקי  המחזור  "ההצהרה"(  השל  של  לפיה,  העסקי  מחזור 
ר בדצמב  31ביום    תיימום שהסשלו, לכל אחת מהשני  התאם לספרי החשבונותהמציע, ב

חת מהשנים הנ"ל.  ל א בכ  ל מע"מ לא כול  ₪(   יליוןמ   ₪2 )   2,000,000עולה על    2019-ו  2020
יא  תנו הואחרי  פי שנכללו בהצהרת המציע, הינם באחריות הנהלת המציע. כהנ"ל ונים  הנת

 . ורתנונים אלו בהתבסס על ביקו לחוות דעה על נת
ביקו לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  מקוערכנו  על  רת  תבלים.  נדרשפי  אלה  מאתנו    קנים 

בר של בטחון שאין בהצהרה בד  ירהסב   ידהג מה להשי בצעה במטרת הביקורת וללתכנן א
מדגמית של   בדיקה  הותית. ביקורת כוללתני המחזור העסקי הכספי הצגה מוטעית מנתו

ה שראיות  ובמידע  בסכומים  בסיס  הרהבהצתומכות  מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו   .
 ו. חוות דעתננאות ל 

ההצהרה דל שערכנו,  הביקורת  על  ובהתבסס  בא  עתנו  נאמשקפת  ות  חינהב  מכל ות  ופן 
 י הכספי של המציע הכלולים בה.ביחס למחזור העסק  כספייםת הנתונים ההמהותיות א 

 
 
 
 
 

 , בוד רבבכ 
 
 

 ___________________                    תאריך: ___________                  
 , רו"ח                                  

 
 
 

 ניתן להגיש מסמך זה גם בנוסח המקובל בהוראות תכ"ם 
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 _ימת המציע:___________חת

 
 ד'  6מסמך 

 הרשות ו/או לחבר המועצה  בד לעובה קר ר העדר דב הצהרה ב
 

 לכבוד 
 תית נאות חובב ומית תעשייהמועצה המק

 )להלן: "המועצה( 
 א.ג.נ.,

 
חובב הביאה לידיעתי את הוראות    אותת נתיתעשייכי מועצה מקומית  הנני מצהיר בזאת  

 כדלקמן:  הקובע העיריות )נוסח חדש(  א' )א( לפקודת122  אים: סעיףהסעיפים הב
 
ל  ם חלק העולה עלאחד מהאמורי  או תאגיד שיש  , סוכנו או שותפו,ובוקר  ,מועצהחבר  -

ברווחיו או  עשרה אחוזים בהונו א  ע  חדשאו  או  יהיהמהם מנהל  בו, לא  ד צ  ובד אחראי 

 .או בת, אח או אחות, בן הורהבן זוג,  –לענין זה, "קרוב"  ;ה או לעסקה עם העיריהחוזל
 
ברשויות  של נבחרי הציבור    ניגוד ענייניםעת  מנילים ללכבדבר  ל ההודעה  )א( ש   12כלל  - 

 יות הקובע:  המקומ 
לעס או  לחוזה  צד  יהיה  לא  המועצה  המקומיע  קה"חבר  הרשות  "חבר  ם  זה  לעניין  ת, 

)ראה הגדרות    ה בועלי ששליט חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו ב  -"צהמוע
 (." ()ב1)2  -ו()ב( 1) 1בסעיף "בעל שליט" ו "קרוב" 

 
 :   חדש( הקובע כי)א( לפקודת העיריות )נוסח 174ף סעי-

 "פקיד או עובד של עירייה לא יהי 
מעו  או  נוגע  בי נה  או  במישרין  עצמו  ין,  ידי  על  בןי  עלאו  עקיפין,  או  -די  שותפו  או  זוגו 

 דה המבוצעת למענה".  יה ובשום עבועיריעשה עם הסוכנו, בשום חוזה שנ 
 כי  יר להצה ו  ודיעש לה קבך הרני מ בהתאם לכ

 
ן זוג, הורה, בן או בת, אח או  בובב אין לי:  ייתית נאות חבין חברי מועצה מקומית תעש

 תף.  או שו לא סוכן ;  ףאאחות ו
ים  שרה אחוזסוכנו או שותפו שיש לאחד מהם חלק העולה על ע,  בוקרואין חבר מועצה,  

או עובד  הל  מנם  מהאחד  או ש  יאת הצעת  הגשתי  חיו של התאגיד באמצעותוהונו או ברוו ב
 אחראי בו.  
 מי שאני סוכנו, העובד ברשות.   וג, שותף אואין לי בת ז 

ש לי קרבה י  אםתי  ה רשאית לפסול את הצעים של המועצה תהיזרידוע לי כי ועדת המכ
 נכונה .  כאמור לעיל או אם מסרתי הצהרה לא  

הוא  רה  צהבהר  האמואים ולכונים ומהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ  אני
 אמת. 

ל כדי  לעיל  באמור  מהוראותאין  דין    גרוע  סעיף  כל  מהוראות  ובפרט  ( 3א')  122בכלל 
 ישור שר הפנים רשאית להבאו  ריהמחב 2/3ועצה ברוב של  העיריות, לפיהן המ  לפקודת
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 _ימת המציע:___________חת

   ה' 6מסמך 
 צהיר בדבר אי תיאום מכרז  ת

 
___ הח"מ  ת.ז___ אני  כדי_____  _____  עמוסמך  לחתום  הצעת תצהיל  ן  עם  בקשר  ר 

למכ "המשתתף"(,  )להלן:  מ___  זר_________  )להלן:  ___   _________ מס'  פומבי  כרז 
 מן: כדלקת מצהיר בזא( ""המכרז

 
 משתתף ומנהליו.  ום על תצהיר זה בשם החתוסמך לי מ. אנ1
 כרז. גשת מטעם המשתתף למ. אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המו 2
המו.  3 באופפיעיהמחירים  המשתתף  ידי  על  הוחלטו  למכרז  המשתתף  בהצעת  ללעצמא  ןם  א  י, 

   אחר.לי נציאפוט  תףאו עם משת רחהתייעצות,    הסדר או קשר עם משתתף א
יע הצעות למכרז או תאגיד  לא הוצגו בפני כל גורם אשר מצ  צעת המשתתף למכרזרים בה. המחי4

 למכרז.   ציע הצעותלו את הפוטנציאל להאשר יש 
 .  כרזמל ייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעהלא ה.5
אח6 למשתתף  לגרום  בנסיון  מעורב  הייתי  לא  הצר  .  אגבו   עה מלהגיש  נהה  מהציו  מוכהו  עת  תר 

 תף למכרז.  תהמש
 סוג שהוא.  תי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכלהיי .לא7
 

  םלב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עתום  מוגשת בכרז  ף למהמשתתהצעת  
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.  ה או מתחר

 ן.  א נכונכון/למכרז  אוםבחשד לתירה חקי חתצא כרגע תנמהמשתתף לא  
נ לא   נא  -כוןאם 

 ____ פרט:________________________________________________
הור לא  בארבע  המשתתף  לרבות  נות  ם האחרו השנישע  חוק ההגבלים העסקיים,  על  בעבירות 

 נכון/לא נכון.   -רזיםמי מכתיאו לעבירות ש 
נכון לא  נא  -אם 

 ________________ ______ __________ ________ ___________:_פרט
 

 בפועל. לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר  מודעאני 
 

___ שםתאריך:  ______  ____ משתתף:____   ______  מצהיר:____  שם   ___
 חתימה:___________ 

  
 ר:  ושיא

ביום_ כי  מאשר  עו"ד_________  מטה,  החתום  י  בפנ   ייצבהת________  __אני 
הנושא  _________ _________ _____  _______________ והמוסמך  ת.ז   ________

אם לא  כי    תה לה ורק אות האמת כותיו כי עליו לומר אלהתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהר
 את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני   וזנייבר  רשייעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק א

 
 

__ _________ ______        ___         _______________________ ___ 
 חתימה+ חותמת                    תאריך  
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 _ימת המציע:___________חת

 
 השתתפות ערבות  –  7מסמך 

 
          לכבוד 

 יתית נאות חובב תעשי קומיתהמ  המועצה
        נאות חובב 

 
   א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית ן: ודהנ
 

( אנו ערבים  המציע  –ן  להל)_________  . __.זצ./ת./ח.ח.פ  פי בקשת _________________-על
, בתוספת  (לים חדשיםאלף שק  שלושים)  ₪     000,30   ל סכום עד לסך של  כלפיכם לסילוק כ   בזאת

וע  יצב ל    14/2021   השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'  קשר עם  ד וזאת בהפרשי הצמדה למד
לן  )להשייתית נאות חובבתע-תקומימ  ם במועצהלאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגז  בודותע
 מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע. בטחת ( ולהזכרהמ –
 

מתחייב לשאנו  בזאת  לכם  ים  מידי  אב לם  קופן  הקרן  כםשתדרי  בלת  עם  לסכום  עד  סכום  כל   ,
מיד   הצמדה  הפרשי  חובה  ישתכםדר   םעבתוספת  עליכם  להטיל  מבלי  מאתנו,  ס  לבס  הראשונה 

 הו. ופן כלשלהוכיח את דרישתכם באאו ק ו/נמאו ל/ו
 

צמדה או כל  ו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי הה תהי   אתם
כל  דרו במספר  ו בדרישה אחת אחלק ממנ  ובלבד שסך  ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם,  ישות 

 . א יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדהיכם לשותירד
 
 ה:ות ז רבתב עכב
 
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המתפרסם לצרכן  מדד המחירים –" מדד"
 לכך.   סמוךב או 2021  ביוני 15שפורסם ביום  2021  מאי   מדד חודש –" מדד הבסיס"
 על פי כתב זה. ם בפועלתשלו לכ לש המדד האחרון הידוע קודם לביצועו  –" מדד החדש ה"
 

ום השווה למכפלת  סכ ה  צמדהיו הפרשי ההד הבסיס, יה ומת מדעלה לע ש  המדד החד  כי  תבררי  אם
 די.ש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסוההפרש בין המדד החד

 
 רת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. תי חוזבלה הינ פי כתב זה התחייבותנו על

 
   ה שהיא.ה בכל צור הסבו/או לפי כתב זה אינה ניתנת להעברה  ל ע ו נת התחייבו

 
 
 

 ועד בכלל.           1202         לשנת    דצמברל       לחודש     13    וםבתוקפה עד לי ערבות זו תשאר
 

מית תעשייתית נאות חובב, תוכל  צה מקוכך שהמועתי חוזרת לכמתנו הבלם בזאת הסאנו נותני
ה דעתה  שיקול  לפנ חלטומלפי  א,  ולדרוות  ה לינו  את  הערבותש  תוקף  ואנו  לעמעת    ארכת  ת 

 על ידכם קף הערבות, ככל שיידרש  כמתנו לכך שנאריך את תויקים אף הס ענמ

 בכבוד רב,           
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 _ימת המציע:___________חת

 ציעהמהצהרת  –  8מסמך 
 

 לכבוד
 נאות חובב  שייתיתהמועצה המקומית תע

 14/2021'   סמ יבז פוממכר –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 
 

לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו    יכים בזאת  _______ מצהיר/אני/ו הח"מ ___________  .1
המפר החוזה,  למכרז,  התנאים  כל  המפואת  הטכני/ים  אט/ים  בין  המכרז,  בחוברת  ם  רטים 

  –ז )להלן  במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכר  רתי/נוצורפו ובין אם לאו, ולאחר שביק
לי/נ דקתוב  ,(תודהעבו שנודעו  ולאחר  אותו,  בירו י/נו  בעקבות  שערכו,  הפרט  נו,/ית רים  ים  כל 

לבצע את העבודות    נני/ו מציע/ים בזאתלביצוען, ה  ל העבודות והאפשרויותהנוגעים לביצוען ש 
והח  במחירים  המלא  הכמויות  בכתב  עלהמפורטים  על    ידי/נו  תום  המוצעת  ההנחה  בניכוי 

 זה. ו וחלק בלתי נפרד מטופס י/נשל רחי מ ההצעת ידינו מהווה את 

 
והבנ .2 היקראתי/נו  והגשתי  את  בטתי/נו  ותנאיו  המכרז  מסמכי  סמך  / כל  על  זו  הצעתי/נו  נו 

נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות  בירורים שערכתי/נו ואהיה/ו את מסמכי המכרז ובדיקתי/נ
ו כל חלק  ו אמכיסומ  ז המכר  ה של תנאיישות שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנאו דר/ו

על    כי אני/ו מקבל/ים  ומוסכם בזאתצהר  ומת כאלה;  ם מראש על טענומהם ואני/נו מוותר/י
 ת. ברת המכרז ללא כל הסתייגוהתנאים הכלולים בחוההתחייבויות ו עצמי/נו את כל 

 
אני/ו  .3 כי  בזאת,  ומוסכם  בדיקוביססת   מוצהר  סמך  על  זאת  הצעתי/נו  את  כאמור  י/נו  תיי/נו 

ה  שתתבססנשות  ירעות או דמלהציג כל תבי  עיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים דל  2-ו  1  םיבסעיפ 
סמכים הנ"ל  רז או איזה מקרב המל תנאי המכדיעה וגם/או אי הבנה שעל כל טענות של אי י

 ים מראש על כל טענות כאלה. ואני/ו מוותר/ 
 
בסיס  על  לם  ו תש  ההתמורות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי  ם כי העבודסכומו  ידוע .4

המוצעים על  ל פי המחירים  יו, וע חפ, על נס10  מסמך  –ההסכם  הצעתי/נו בהתאם להוראות  
 נה בקשר לכך.  ם על כל טעמוותר/י , ואני/ושלב בתכנוןינו ביחס לכל יד
 

בהצבדקתי/נו   .5 הנקובה  התמורה  כי  תמורה    עתי/נו ומצאתי/נו,  ומהווה  דעתי/נו  את  מניחה 
המחירים  ו מאשר/ים כי  / תיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אניויוייב חהת  לנת לכשלמה והוגמלאה,  

סו / צעתיהב הינם  ו נו  ישתנו,  לא  הפיים,  כל  את  כוללים  המ הם  בין  בין  הוצאות,  יוחדות, 
רישות מסמכי  תאם לדסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהת ובין האחרות, מכל מין והכלליו

  ציג שום תביעה או טענה בשל איא/נלא    יכ ו  נו זו ם להצעתי/המכרז וכל המסמכים המצורפי
י אי  ל  קשורים להסכם או שכל אחד מהמסמכים ההסכם או של  אי הנת דיעה של  הבנה, או 

 מסמכי ההצעה. 

 
יסיון  דם והנ דע, הרישיונות, האישורים, כוח האחיות, היי ברשותי/נו המומאני/ו מצהיר/ים כ .6

נ העבודות  של  ביצוען  לשם  המכרזהדרושים  זנעתצהוכי    שוא  הסמכויות,  את  ו  בגדר  הינה 
ו עפהכוחות  שלנו  מסמכיהמטרות  ה  היסוד  "י  וכי  ידי שלנו  על  אושרה  הגופים    גשתה 

 במציע. המוסמכים 

 
ומאשר/ים  מצהיר/אני/ו   .7 ידי ים  על  יבוצעו  העבודות  שמורשה  /כי  מי  באמצעות  ורק  אך  נו 

ות כל הרישיונות,  בודהע  עצויבך כל  י/נו במהל פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו ביד  צען עללב
 על ידי/נו. וען ציבדין לב ישורים הנדרשיםההיתרים והא

 
ו .8 חל על העבודות  ז והוראות כל דין הטים שצורפו למכר מאשר/ים, כי המפראני/ו מצהיר/ים 

ע  נשוא המכרז ויחול  לי/לנו היטב  וידוע  דות/שירותים אלא אם נקבע מפורשות  ל העבומוכר 
 אחרת.

 
מ .9 קנהצ  יכ  םיצהיר/ אני/ו  כל  וללא  לב  בתום  מוגשת  זאת  קשעה  קשירת  חביוניה,  או    ה רר 

 . מציע אחר לאותו מכרזזה עם כל בחו
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אני/ו   .10 תתקבל,  זאת  הצעתי/נו  לחתאם  בזאת  מולכםמתחייב/ים  החוזה  על    14בתוך    ום 
ד קבלת  מיום  ימים  עשר(  כנ  רישתכם)ארבעה  המסמכים  כל  בידיכם  ולמסור  דרש הראשונה 

 . זהמכרבמסמכי 

 
ת להוציא  ה מחויבאינ   הצ בל, המועם הצעה זאת תתקי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אל   ועדי .11

הפועל באמ כלל העבודאל  נשוא המכצעותי/נו את  רשאית  ות  והיא תהא  להקטין/לצמצם רז 
היקף העב האת  דעתה  לשיקול  נשוא המכרז,  ו/או    בלעדי.ודות  טענה  כל  על  מוותר/ים  אני/ו 

 תמכות. רבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסל זה  ןיי נע צה בה כלפי המועתביע

 
שנה  הינו אמת וכי הנני/ו וכן קבלני המכי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה    םי/מצהיר  הנני/ו .12

ו ככל  עוממטעמי/נו  המועצה  ידי  על  המכ יאושרו  במסמכי  הנדרשים  בתנאים  באשד/ים  ר  רז 
 למציעי הצעה למכרז. 

 
  .31/12/2021ם  י ותהא תקפה עד ליוול או לשינויט לב  תתנ ינ ינה  הצעה זו היא בלתי חוזרת וא .13

צה  לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המוע  אאריך/נאריך את תוקף ההצעה  ת המועצה רישלפי ד
מועצה  כרז והסכימים כי ככל ונוכרז כזוכים במברור לנטו ואנו מ במכרז.    לשם בחירת הזוכה

מחוייבי נהיה  בהסכם  איתנו  ל תתקשר  השירום  את  ה /ו ם  יתספק  המפורטים  מואו  צרים 
ההתקשבהצעת כל תקופת  כ נו במשך  על המחב  ולהרות  תוספת  כל  ללא  ירים  מחירי הצעתנו 

 המפורטים בהצעתנו. 
 

מ .14 שהמוע  סכים/מיםהנני/ו  שילכך  עפ"י  ממני/ו,  תדרוש  הוכחה  צה  כל  הבלעדי,  דעתה  קול 
לנכושתרא ורמתי/נ ה  ניסיוני/נו  כושרי/נו,  בדבר  הן,  ו/א ו  הכספית  ולהיכ   רבבד  ומקצועית,  ת 

ניינים  י בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העלפ ר,  דם אחנה ללקוחותיי/נו ולכל אשלי/נו, תפ
פי שיקול דעתה    נטי להצעתי/נו ולמכרז, עלר עלי/נו שהוא רלוו האמורים לעיל ולכל מידע אח

 הבלעדי. 

 
או לא  /ו  לדון   אשל  טדעתה, להחלי  מים, כי המועצה רשאית לשיקולאני/ו מסכים/י/נו וידוע ל  .15

לב ו/או  בהצעלקבל  למועצחור  אם  ו/א תי/נו  לה  רעהיה  מועצה  ו  הקש  ניסיון  בכל  ור  עמי/נו 
ידתי/נו בהם,  רי/נו, בלוחות הזמנים ועמ היתר, בקשר עם כוש  עו על ידי/נו וביןלעבודות שבוצ

בי השירותים,  התנהלותי/נ כולתי/בטיב  בדרכי  העבודות,  את  לבצע    באמינותי/נו,ו,  נו 
עמידתי/נונ /ותי נמ ובמי ובאופן  תהיה    ו,  כן  רהמועצבהתחייבויות.  הצעה  שאה  לפסול  ית 

קיים קשר  ה ו/או אם מצאה כי  יעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזשהוגשה בתאום עם מצ
קשרים בין חברות אחיות, קשרים   ציעים,ים, ובכלל זה קשרי בעלות בין הממוקדם בין המציע

 יסנית. ים חשש כי ההצעה תכסקי אם  וא ו/ בבנות וכיוצ" רותבין חב
 

אמלא/נמל .16 לא  אחראם  מהתח   עתי/נוהצ  א  איזה  אקיים/נקיים  לא  כאמור,  או  ייבויותיי/נו 
רשאים,   להסכמתתהיו  להזדקק  מוקדממבלי  הודעה  למתן  או  סעד  י/נו  מכל  לגרוע  ומבלי  ת 

הנתו לכם  אחר  דין,ן  כל  פי  על  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  הערבותלח  על  את  ת  יאקהבנ  לט 
וזאמצה ומוורפות להצעתי/נו  כפיצויים קבועים  והפסדים העלולים    אשמר  ערכיםת,  לנזקים 

 כם עקב כך.  להיגרם ל
 

תי .17 זה  בטופס  הנתונהלמונחים  המשמעות  אם  נתן  בתנאי המכרז, אלא  מפורשות    להם  נקבע 
 אחרת.

 
 

 ע פרטי המצי
 ____________________  הקשר למכרז ש אי 
 _____ _____ __________ יד תפק 

 _______________ _____ כתובת המציע  

 ____________________  נייד ן + טלפו  

 ____________________  ל ופקס כתובת דוא" 

 ______________ ______  ה + חותמת ימחת 
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 הצעת המציע  – 9מסמך 
 

 14/2021 ז מס'רהצעת המציע במכ
 

ולבצע את    פי מסמכי המכרזעל  תינו  יוובי תחיהלמלא את כל    בהמשך להצהרותינו אנו מתחייבים
 יתר:ה ן בי בותר עבודות לכל ה

 
אנשי המקצוע, מומחים והניסיון    דרש ,הנ  כח האדם  האמצעים  פק את כל החומרים,סל .1

 הדרושים לשם ביצוע העבודות, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.
 

ת,  מדידו,  םימילוצדם, הדפסות,  כד', הסעת עובדים , רכבים כח א י העבודה וכלים,  חומר .2
 עבודות. שלם של ה מלא ומו  ערש לביצווכל הנד כלי אצירה  ,מעבדה מומחים, עלויות

 
עובדים על ידי המציע הזוכה על פי תנאי  ים הכרוכים בהעסמת והתשלוכל ההוצאו .3 קת 

 המכרז ועל פי כל דין. 
 

וה .4 ההוצאות  המפורכל  בתשלומים  אשטים  שהוא,  סוג  מאיזה  המכרז,  תנאי  מסמכי  ר 
מחייביםה עלויות    ה הזוכ  יעצמהאת    מכרז  היטל  ועלו  הטמנהאצירה,    י כללרבות  יות 

 הטמנה ו/או כל עלות נלווית  
 

 זוכה. רווחי המציע ה .5
 

מ  .6 לביצוע  ומושלםלהצעתנו  כלל    א  המכרזשל  נשוא  ל  העבודות  המכבהתאם  רז תנאי 
 יא: מצורפים לו ובהתאם להוראות כל דין ה רטים הפו והמנספחי

 
 נו:להלן הצעת

 
 מחיר לא כולל מע"מ סה"כ  

ב לכת התאםעבור מתן השירותים ב "כסה
 המכרזי כמ סומ יהכמויות ולמפרט הטכנ

 

 
האגרות \התמיכהה יכללו כל העבודות, השירותים והסר ספק ברור לקבלן, כי בסכום זלמען 

  .מפרט הטכניכפי שמפורטות ב השבחה והתשלומים לרבות היטל

 

 ם מע"מ.*המחירים אינם כוללי
 

  ת פתקו  להמחירים המוצעים בהצעה זו למשך כ  פע"   למולשהו וישוד כלמדא יוצמדו  ים להמחיר 
האופציה ו/או תקופות  ובנס  ההתקשרות.  במכרז  ולא תתווסף  כהגדרתם  כלה עלי פחיו  תוספת    ם 

    רי התשומות או כל תוספת שהיא לרבות בתקופות האופציה.       חימ  לייתמעת יוקר או תוספת הנובע 
                 

                  ________ ____________ 
 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                                                   
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 10 –מסמך 
 ה התקשרות חוז

                  
 1202שנת               לחודש                     םערך ונחתם ביושנ

 
 בין

 ב עשייתית נאות חובת ומיתהמועצה המק             
 בב חו ותנא                                                   

 החתימה כדין רשיבאמצעות מו
 (המזמין ו/או   המועצה)להלן: 

 אחד  מצד
 ובין

                                                                     .פ/ע. ח                                    

                                                                                                                  מרח'                        

                                      פקס':                                ': טל                      

                     דוא"ל:                             

                     "(קבלןהאו " "המציע הזוכה"הלן: )ל                                                          
                         

 מצד שני 
 

ופינוי   14/2021    'מסה הינו הזוכה במכרז המציע הזוכ ו איל:וה הובלה  לאיסוף, 
במועצה  ולת  פס וגזם  נאות  -מקומיתרטובה  לתוכניות  בהתאם    חובבתעשייתית 

שצור והמ  ופ ולמפרטים  ממסמכיהוויכנספחים  חלק  ידי    ם  על  שפורסם  המכרז 
 "(המכרז"ן: להל חובב ) ות  אהמועצה המקומית תעשייתית נ

 
יכולת  ים וה ישורים המקצועיבעל הניסיון, הידע, הכ   אציע הזוכה מצהיר כי הווהמ              ילאוהו

 תר. בודות ברמה הגבוהה ביואת העלבצע  
 

לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמציע הזוכה    וברצון המועצה להזמין  :והואיל
מ נא-קומיתבמועצה  לתאה  בחובבות  תעשייתית  והמפרם  שצוט תוכניות  רפו  ים 

ממסמכיכנספחי חלק  והמהווים  המכר  ם  לתנאי  בהתאם  הזוכ המכרז  והמציע  ה  ז, 
 המכרז.   רטים במסמכיכול בתנאים המפודות והיין לבצע את העבומעונ 

                      
 : דדים כדלקמןבין הצם  והותנה לפיכך הוצהר, הוסכ

 
מהמ .1 בזאת  מזמינה  ופיניסולא  הזוכה  ציעהמועצה  הובלה  פסולוף,  וג י  רטובה  זם ת 

מקומית חובביתעשי-במועצה  נאות  ותנ  תית  המכרז  במסמכי  ההתקכאמור  שרות  אי 
 "(.         ודההעב)להלן: "זה  ד מחוזהבלתי נפר  הרצ"ב כחלק

 
 6543156-08ון: טלפו אמיר יוסף ורך חוזה זה הינועצה לצנציג המ  .2

 
פחי  וזה זה, נס טים בחר ם לפרטים המפואהתה בהעבוד  את  המציע הזוכה מתחייב לבצע  .3

 המכרז.  י ותנאי זה ועל פי מסמככחלק בלתי נפרד מחוזה  בהמכרז ותנאיו הרצ"
 

 ם על החתום:באו הצדדי ולראיה
   _______ ____________ 

 חותמת                
 

__________       _________                   ____________________      _____ _____ _ ___ 
 גזבר   חובב המועצה המקומית תעשייתית נאות                                          כה    והמציע הז 
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 ההתקשרות  תנאי – 1ק פר
 
 

 ללי כ –פרק א' 
 
 ות החוזה. ורא הכלולות בו כדין ה דין המבוא וההצהרות .1

 
 תת ופרשנוהגדרו .2

המפור 2.2 למונחים  יהיו  זה  הפירוש    ניהימבטור    טיםבחוזה  המשמאדלהלן  עות  ו 
 דברים אחרת. אלא אם כן מחייב הקשר ה ים בטור השמאלי דלהלן,המפורט 

 
 המשמעות ם המונחי  

 
 ז.לים של המכרהתנאים הכל נאי המכרז" "ת  

 
חיו,  זוכה, עובדיו, שלנציגיו של המציע הבות  לר  "המציע הזוכה"  

כל  מור ולרבות  הפוע  קבלן/ קבלןשיו  ל  משנה 
 ה. דו לביצוע העבומטעו מ שמו  אב

 
ין שצורפו ובין  כל נספחיו, ב   ל שו חוזה זה עפירו חוזה""ה

לר מצורפים,  המפשאינם  המיוחדים,  בות  רטים 
ורף לחוזה  ג, שהוא שיצ מכל מין וסווכל מסמך,  

 משנות.   נוספות או תכניותד לרבות פרטים בעתי
 
 

והפ  " שירותיםהאו " ה""העבוד העבודות,  כל  וההעולפירושה  יות  ויב תחיות 
ש חלק  הפעולוהעבוד  לוכל  וההתחייבוי ות,  ת  ות 

ה המציע  לבצע  שעל  זה  זוכה  לחוזה  בהתאם 
ע  ונספחיו עבודותם  בקשר  לאיסוף,   לביצוע 

ופינוי רטוב  הובלה  מהמפעליפסולת  וגזם  ם  ה 
 ם השיפוט של המועצה והאתרים בתחו

 . ואם היא מפורשת ובין אם לא בין , 
 

  
ה  כל "הציוד" לביצהציוד  העבודה דרוש  כלי  ל  וע  רבות 

 אצירה ו/או דחסניות  
  

תכ  ים"ומרח"ה עזריםנוןחומרים,  מו,  מדידות  ציוד  ,  צרים, 
החומ כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי,  רים  מכני 

 . בודהע העהאחרים הדרושים  לביצו 
 
 

ית  תהמקומית תעשייצה  מועידי העל    מי שיקבע "המפקח"
לק  ח על ביצוע העבודה או כל חת חובב לפק נאו

 ממנה. 
 

 לבד:בם המנויים להלן ימת המקרירש ליון""כוח ע
ת מזוינים  בות עם כוחוויב, קרת אמלחמה, פליש 

וב מלחמה  שהוכרזה  )בין  אויב   מדינת  ין  של 
ובהר בזאת  פק מסר סשלא( ואסון טבע. למען ה

מי גיוס  שב לואיכי  ויתו ם,  אינם  ת  השבתות 
  כוח עליון. שבים כחנ
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  ו כחיקוק כמשמעות את החוזה ות רואיםחוזה. לצורך פרשנחוק הפרשנות יחול על ה 2.3
 הנ"ל. בחוק 

 
נס זה  חוזה 2.4 על  השונים,  של    פחיו  במקרה  יפורש  לא  בעתיד  יובאו  ואשר  הקיימים 

ו,  ממנלה  ה העוכוונכנגד מנסחו אלא לפי העות  משמ-ירה, ספק אי וודאות, או דוסת
הז כל  לדוללא  לכקקות  החוזכותרות,  ולחלוקת  שוליים  ולסעיפותרות  לסעיפים  י  ה 

 משנה. 
        

 פחיםנס .3
ין אם לאו, מהווים חלק  ים בפועל ובם מצורפ ם הלהלן, בין אורטים  פהמסמכים המ .3.1

 תאם לכל דין. ה בהעבודיע הזוכה מתחייב לבצע את ה בלתי נפרד מחוזה זה, והמצ 
 

 ביטוחים.ום קי אישור '   נספח א 

 ביצוע. וסח ערבות נ ב'    נספח

 . תכתב כמויו נספח ג'   

 וח.  ישות ביטדר נספח ד'   

 . סודיות מידע שמירתלהתחייבות     ח ה' נספ

 בדבר שמירה על מאגרי מידע.  קבלןהצהרת   ספח ו' נ

 חות. נספח בטי               נספח ז' 

 מפרט טכני  נספח ח'  

 
המפור   המסמכים  לעיל,  כל  חטים  ותלרבות  זה  לההמ  נאי וזה  יכונו  ולשם  ל כרז,  ן 

 סמכי החוזה". הקיצור "מ
 

  ו המסמכים המהווים חלקת כי ברשו  ע הזוכה המצי למניעת כל ספק מצהיר בזאת   .3.2
מ נפרד  לבלתי  זה,  שחוזה  אלה  תוכנם,  רבות  את  הבין  אותם,  קרא  כי  צורפו,  לא 

ההס כל  את  את  ברים  קיבל  לבצע  ומתחייב  ביקש  על  אשר  ההעבודה  כל  אמור  פי 
די המציע הזוכה או אי התחשבות בו  חוזה על ימתנאי ה  נת תנאי כלשהו הב   אי  בהם.

 , ולא יהיו מכל סוג שהואשהי לקבלת תשלום נוסף  לזכות כ  קבלןקנה ללא ת על ידו  
 עות או דרישות כלפי  המועצה ו/או המפקח בעניין זה. לו כל תבי

 
 
 המציע הזוכה  הצהרות .4

 
הזוכה 4.1 כי  המציע  ב   מצהיר   נאות סייר  העבבב/חו  רחבי  נשוא  ובחובאתר  את  דות  ן 

ההתנא והנסיבות  המבנים   הפיזיים,  הנתונים  העבודביצבים  קשורים,  ו/או    הוע 
ים באיזור ,התשתיות, וכל  ביבה ותושבים גורמי סתכניות המפרטהנובעים ממנה, ה 

ו על  ודם לחתימתדי להשפיע על הצעתו והכל ק ר יש בו כנתון בכל גורם או רשות אש 
טענות ו/או תביעות כספיות  נה לו כל  לא תהיי   יר ומתחייב כימצה  קבלןזה זה. ה חו

כלפי אחרות,  שמקוהמ  או  באי  עצה  נתון  יורן  או  תנאי  של  בביצודיעה  ע כלשהו. 
ע  העבודות  התה  קבלן"י  כי  לכך  ראיה  הטעון    קבלןיה  כל  את  בטרם  בדק  בדיקה 
 ע את העבודה. לבצ  שהחליט

 
המצהיר    קבלן ה 4.2 לו  יש  הכי  הניע,  היד פיננסית,  יכולת  הכ ס המיומנות,  ישורים  יון, 

ההמ העבודה  וכוח  והטכניים  הדר מ קצועיים  שתזמין    העבודות  לביצוע   ושים יומן 
אין מניעה להתקשרות בחוזה    כל דין וכי זה ועל פי  הוראות חוזה  המועצה בהתאם ל

ובח  ובביצוע  זה  זה  חוזה  על  יהתימתו  לא  פיו  על  פגי התחייבויותיו  משום  עה  א 
  לישיים כלשהם.ש  דיםיות של צדבזכו
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חובותיו בהתאםהק 4.3 את  ימלא  כי  ומתחייב  מצהיר  ב  בלן  זה  התאם  להוראות מכרז 
לכל אורך תקופת ההסכם בכל רישיון ו/או אישור נדרש  ק  להוראות כל דין וכי יחזי

 ו/או כל דין.  על פי הוראות ההסכם
 

הע  4.4 שימעל  הבודות  של  לביצועו  הכ  קבלןסרו  ההוצאות  כל  במסמכלולויחולו  י  ת 
 החוזה. והמכרז 

 
והתקנות על   1997  הובלה התשנ"ז   יפי חוק שירותוקף למוביל בתהקבלן בעל רישיון   4.5

כלי רכב שמשקלו הכולל   כל  יו  10פיו עבור  יד טון ומעלה אשר  על  ו בעבודות  עסק 
 נשוא המכרז .

 
 

 ילואים ים והוראות מסתירות במסמכ .5
ה 5.1  הנתוני  קבלןעל  כל  את  ממרכיביו,  אחד  כל  או  החוזה,  קבלת  עם  מיד  ם  לבדוק 

 .והמידע האחר הכלולים בהם
 

הג      5.2 לפ קבלןילה  בין  ה,  קטן  אמוי  בסעיף  ובין5.1ר  עת     .  אי  בכל  סתירה,  אחרת, 
דו   וכי   –התאמה,  ביוצא  משמעות,  הורא באלה  להוראה  ן  החוזה  מהוראות  אה  חת 
בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,  מסופק    קבלןאו שהיה ה  אחרת ממנו 

ה המפקח  שמסר  לאו   אי קבלןודעה   שלדעתו  כה   קבלן ה  ן,  את  מפרש  החוזה,  לכה 
ייתן הוראות בכתב, לרבות למועצה והם העתק  עבכתב למפקח    קבלןהנה  יפ מפקח 

לפי בדבהצו  תכניות  הפירושרך,  מת  ר  אי  לפיו.  לנהוג  ישיש  על  הודעה  המפקח  ן  די 
ה  דבר מחלוקתב והיא לא    קבלןבפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של 
מאחרי ת זוגרע  בחוזה  התו  לב  קבלןה.  ולהחייב  תשומת  דוק  לכל  המפלב  סב  קח 

כן,    עשה  מור. לאפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאי החוזה ל ין מסמכ בסתירה  
פונ לפי  י יהג  לא  לחוזה,  מסוים  או  רוש  בכך,  כאמ היה  למבסתירה  כדי  מן  ור,  נוע 

הבלעדי של המפקח.  ו  תעלנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול ד  קבלןהמפקח להורות ל
ו  פקחהמ  פי הוראותהוג על  מתחייב לנ   קבלןה עות או  לו כל תביא יהיו  ללעניין זה, 

ב טענות  או  לפי  דרישות  שנהג  כך  כאמופירושל  בגש,  או  של  י ר,  כלשהי  הוראה  ן 
 ח, כאמור. המפק

 
בות    ות, לרא, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה,   הורקבלןהמציא לפקח רשאי להמ    5.3    

 דה. ביצוע העבותכניות, לפי הצורך ל
 
,  קבלןאת המחייבות    5.3  –ו    5.2ים קטנים  ם לסעיפאקח שניתנו בהת המפות  הורא     5.4

 חוזה. על פי ה   קבלןהי לגרוע  מאחריותו של דקטן זה כבסעיף  אמוראולם אין ב
 

ן, המפרט  ת לעבודות תכנוו בזה כי יש לראות את המפרטים המיוחדים, ההנחימובהר       5.5
והתוכניות   תכהכללי  כל  אחר ו/או  שסופקה  נית  אתכ  קבלןלת  זה  זה,   משלימים 

הכלווהת אחיאור  בכל  באל  מהם  לתי  ד  כתמצית  ו/או  הכלול אוריכהשלמה  ים ם 
 , לפי העניין. םבאחרי

 
 סדר עדיפויות –בודה לביצוע הע ניין הנוגעבמסמכים בע  סתירות .6

וכיוצא    שמעות, אפשרות לפירוש שונהמ  –התאמה, דו    –אי    בכל מקרה של סתירה,  .6.1
בין  בא בהולה  חראוהאמור  הת  לבין  זה  באחאוזה  מנספחיומור  ביןד  או  נספח    , 
לביצו לנ הנוגע  בעניין  העספח,  תכע  ההורבודה  סדא ריע  לפי  במסמך  הכלולה  ר  ה 

 הבא: העדיפויות 
 

 יו. זה, ונספח  חוזה .א
מיוח .ב טכניים  ומפרטים  מיוחדים  הנחי  יםדמפרטים  המשרד  לרבות  של  ות 

 וונטית. שות רללהגנת הסביבה ו/או כל ר
 .תקנים ישראליים .ג
 תקנים זרים. .ד
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ו מן  דרישותי באחריו מחמיר    הבא מך  אלא אם מסו,  ריאח על הבאים    הקודם עדיף
 . ך הקודםהמסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמ

 
מקרה    בנוסף .6.2 בכל  לעיל,  אילאמור  סתירה,  וכי   של  מהתאמה  בין  סמך וצ"ב 

ה הוראות  או  ישראליים  תקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  המהמסמכים  חייב    קבלןדין, 
 על פיו. לנהוג  שהעדיפויות שי סדרבר הוראות בדח ייתן מפקח והמפקלפנות אל ה

 
אי .6.3 סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  דו  התא  בנוסף  אפשרות    ,משמעות  –מה, 

ו שונה  באלפירוש  בכיוצא  הנספחיםלה  ל  ין  לפי  הטכניים  יכריע המפקח  עצמם,  בין 
המקצועית הבנתו  ומיטב  דעתו  הע  שיקול  בשאלת  דין,  לכל  והובכפוף    קבלן דיפות 

  –ירה, אי ההתאמה, דו  הסדרת הסתרוכות ב ככל ההוצאות ה  יו.אות על פי הורינהג  
 ידו.   וישולמו על קבלןו  על הל יו"ב יחושונה וכרוש  משמעות האפשרות לפי

 
ח על חשבונו והוצאותיו, במועד הקבוע במסמכי המכרז, את המציא למפקמתחייב ל  קבלןה 7

 כדלקמן:ים והאישורים המסמכ
 

 אישור המפקח. ה לבודלביצוע העי משנה  מת כל קבלנרשי .7.1
 

 ודות. העב המפקח ואשר לדעתו נחוץ לאישור או לביצוע  אחר שדרש כל מסמך .7.2
 
 קדמותובדיקות מ .8

בדמא  קבלןה .8.1 כי  חתימת  שר  טרם  אתק  זה  ה  חוזה  של  והחומרים טיבם  עבודות 
שפעה שויה להיות להם הר יש או עהדרושים לביצוע העבודה, ואת כל  הגורמים אש

ה לו כל תביעה ו/או  ן ולא תהי וכי אי  ,הבנויים באתר  ניםמב  תיו לרבותחייבויועל הת
ה  . בעניין  בבדיקות  בצע  י  קבלןטענה  עבודויכאמור.  ראיה  צוע  הינה  כי ת  חלוטה 

 כל המשתמע מכך.  הבדיקות עלביצע את   קבלןה
 

 
ם בחוזה וקדמות כי התשלומים הנקוביהמ  מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו  קבלןה 8.2

ו לפי החוזה. לא תוכר חייבויותילכל הת   תים תמורה הוגנהוו ומ   ם את דעתו, מניחיזה
מא  הנובעת  תביעה  לי כל  או  י  ב מוד  העבותלמהערכה  תנאי  של  נכונה  ידי י  על  דה 

 . קבלןה
 

המועצה דוחות וסקרים שנעשו מטעם    קבלןצונו בכך, להמציא לרשאי אם ר  המפקח 8.3
יהיו   לצור אלו  אולם  העבודה,  כלליך  חבלבד,    למידע  יהוו  ולא   מן  לק  לא  החוזה 

הטיפ את  כנדרש  מהחוב   קבלןרו  בדיקות,  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת    8.1ף  בסעיה 
המו ל חעעיל.  מכל  משוחררת  תהיה  אחריו צה  או  ו בות  לשלמות  הדוחת  ות לדיוק 

 כאמור לעיל.   קבלןוהסקרים שהמציאה ל
 

י  ויתברר כ  בד וככללידיעה בל  במסגרת מכרז זה הינו  קבלןל  ובהר כי המידע שנמסרמ 8.4
עיננ א חלה  מדויק  לבדוה  קבלן ה  לו  והוא חובה  העבודות  ביצוע  בטרם  המידע  את  ק 
 בגין כך.  תמכל חבו המועצה ר אתשחרמ

 
 

 ותקופתהההתקשרות  .9

וע העבודות בהתאם לתנאי מקבל על עצמו את ביצ  קבלןוה   קבלןה למוסר בז  יןהמזמ .9.1
 הסכם זה. 

 
והמאמצים   זמן א ההקדשת מלו ות תוך  ן את העבודמתחייב לבצע עבור המזמי  קבלן ה .9.2

מנות  שר, בנאביו  יב לפעול לשם כךיו כלפי המזמין והוא מתחי תחייבויות מילוי ה  לשם
 מקצועיים. וכישוריו היכולותיו   ך ניצול מלואמחיות לטובת המזמין תווובמ

 
כל העבודות ו/או חלקים מהן  בכי המזמין עשוי להחליט לבטל את ביצוע    קבלןלידוע   .9.3

בקשר    קבלןת הוף לזכויוכך, בכפלו דרישה בקשר  ו/אנה  על כל טע  א מוותרשלב והו
יל עצה רשאית להמשיך במקבור כי, המ כן מובהכמו  קת עבודתו לפי הסכם זה.  להפס
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שירו מכל  לקבל  לרבו  קבלן תים  מהאחר  אין    קבלןת  וכי  קודם  במכרז  שנבחרו 
 ו בכלל. שהוא א ה בכל היקף הוות התחייבות להעברת עבוד בתוצאות מכרז זה כדי ל

 
 ודות כמפורט בהסכם זה. העבמזמין את  עבור ה עתחייב בזה לבצמ  קבלןה .9.4

 
ז  תו שבמסגר ידוע ל  ת כימאשר בזא  קבלןה .9.5 פי חוזה  יהיה עליו  שירותיו על  לשתף  ה 

עבוול  פעולה המזמין,  תאם  עובדי  לרבות  המזמין  ידי  על  שיועסקו  גורמים  עם  דתו 
מתחייב   קבלן הה.  ועצם תורה המ צה עליהבשטח המוע  ידי ג מטעם המזמין וגורמיםצ
את  מל הסור  הר נתוניכל  הנתונים  את  לקבל  וכן  למועצה  שיידרשו  והכללבנט ם   ים 

ש יד הבאופן  על  המבוצעות  בתאועבודות  יהיהו  ובמשולב ו  העבו  ם  כל  דות  עם 
   המועצה.  המבוצעות עבור המועצה ו/או מי מטעמה והכל בהתאם להנחיות

 

  בלן קל ידי הע ת ואשר הוכנו  שרו ם בים הקשוריאו מסמכ מין תכנית  אישר בא כח המז .9.6
ה   בהתאם את  האמור  האישור  ישחרר  לא  זה,   המקצועיתחריותו  מא  קבלןלחוזה 

 מנו.לביצוע השרות או חלק מ
 

 התקשרות: ה תקופת  .9.7
ליום    תקופתמשך   ועד  ההסכם  חתימת  מיום  תהא  )להלן:   31.12.22ההתקשרות 

 "(.  קופת ההתקשרותת"

רשאית  המועצה   .9.8 ת  להאריךתהא  משך  הקופאת  בת  שפ  3-התקשרות  זמן   12ל  רקי 
 "(. תקופות האופציהודשים נוספים כל אחד )להלן: "ח

תק .9.9 ה בתום  כ"אהתקשופת  ובתום  ו/או  הא  רות  )בהתאופצי מתקופות  תתארך ה  מה( 
הודיעה   באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הבאה, אלא אם  ההתקשרותפת  תקו

ו/או  קת  הפס בלעדי על  תה הלשיקול דע   בהתאם  קבלןהמועצה ל  חידושו   איההסכם 
טר  30 איום  האופציה  תקופת  ו/או  ההתקשרות  תקופת  סיום  מם  ומשה  שר 
 (.  התאמה)ב

תק .9.10 ממשך  לגרוע  ההתמבלי  האופת  לעקשרות  המ מורה  תהא  בכל ועציל,  רשאית,  ה 
דעתה   שיקול  לפי  זו,הבלעדיעת,  התקשרות  להביא  סיום   ,  לידי  חלקה,  או  כולה 

או תביעות  /ענות והיינה כל טתלא    קבלןול  קבלןם ליו  90ראש של  ב ומבהודעה בכת
למעט כאמור,  התקשרות,  הפסקת  לקבלזכו  בגין  ה  תו  השירותי תמוראת  בגין  ם ה 

 עד ההפסקה, כאמור.למובפועל עד  על ידו יתנו, אם ניתנו,שנ
 

 
 קבלן צוות העבודה של ה .10

 . זה וזהלחבהתאם  ודותביצוע העב והוא יהיה אחראי על קבלן י ההשרות ינתן על יד  .10.1

 

  כל עת אנשים/יועצים/מציעים/בעלי מקצוע בהרכב כלול בי  קבלן של ה  הצוות העבוד  .10.2
כנדובמ לבספר  פה   יצוערש  על  פתחייבויותיו  ועל  זה  חוזה  תנאי  י   המכרז י 

לעיל, מתחייב האן  במלורכבים לגרוע מכלליות האמור  מבלי    להרחיב  קבלן ובמועדן 
ו של י על פי דרישות  קבלןי הצוע תפקיד ובי  דותוע העבואת צוות העבודה לטובת ביצ

 ל תמורה נוספת.ללא כ מפקח,
 

ל .10.3 להורות  רשאי  אחד  ליף  להח  קבלןהמפקח  שיק צוו  מאנשי כל  פי  על  עבודתו  ול  ת 
תן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמין ישא במ  , ללא צורךוהמוחלטדעתו הבלעדי  

 ך. ין ככאמור, בג צוותואו כלפי מי מאנשי   קבלןבכל אחריות כלפי ה 
 

בה אשר תהיה מעבר לזו  הקבועה הא הסירה נוספת תוה זכאי לכל תמיהילא    קבלןה .10.4
 ל פי הסכם זה. יו עבויות ות והתחעבוד ין הבחוזה, בג 
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והלים, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים  הנ  כל התקנים,עים לו  מצהיר כי ידו   קבלןה .10.5
בידי  וכי  העבודות  הנתוניםלביצוע  כל  וה   ו  הדהעובדתיים  לביצוע רושימשפטיים  ם 

 ר העשוי להשפיע על מתן השירות. דבר אח זה זה וכל ויותיו על פי ח יבוהתח
 

ידוע-כמו .10.6 הכי    מסכיםוהוא    קבלן ל  כן  הקניין  זכויות  ה כל  וזכויות    יוצרים, רוחני 
 המוסרית,  הקשורים לביצוע העבודות הינם של  המועצה לבדה.ות לרבות הזכ 

 
 אז לא יוחלף לל מכרי הסגרת מסמכו בממוצע על ידהצוות,  המאשר כי ראש    קבלןה .10.7

המועאישו  קבלת ב  צה מראשר  וכי החלפתו  לאישור המועובכתב  תאפשר צה תכפוף 
 ז.רט במכראי הכשירות כמפוש צוות העונה על תנלרא ך ורקא

 
 

 ההתמור .11

כם זה, לרבות על פי הס  קבלןלביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות ה   תמורהב .11.1
זכויות   הרוח מלוא  ההקנין  המוסלרבן,  בה   קשורותני  הזכות  הרות  ישלם    מזמיןית, 

במסמך ורט  וכמפ   במכרז  קבלןה   בהצעתו שלובתנאים כמפורט  שכר בשיעורים    קבלןל
 .  כתב הכמויות

 כמויות(   )כתב   ג'   בנספח   המוצע  המחיר   הכפלת   לפי   חודשי  ע"ב   תשולם   התמורה 
 החודשי:  בחשבון   להציג  הקבלן על  בפועל.  שבוצעו  בכמויות

 החודש   באותו   שבוצעו  דחסה תמשאי  בודתע  ימי  כמות -
 החודש   באותו   שבוצעו  וףהמנ  משאית  בודתע  ימי  כמות -
 החודש   באותו  שבוצעו  תדחסני   פינויי  כמות -
 עבור  תשלום   לטובת   –  החודש  אותו  במהלך   למועצה  ריםהמושכ  1,100  מכלי   כמות -

 ואחזקה.    הצבה
 םתשלו  טובתל  –  החודש  אותו   במהלך  למועצה  המושכרות  מ"ק  24  דחסניות  כמות -

 ואחזקה. הצבה עבור
 /   הטיפול  לאתר   שהועברה   הרטובה  הפסולת   )טון(   כמות  את   ן המציי  חודשי  דו"ח -

 משקל  שעה,   תאריך,   –  ניסהכ   ל כ  עבור  הפחות   לכל   הבא פירוט   את   הכולל   הטמנה, ה
 רכב.   ומס' ונטו( טרה  )ברוטו,

 /   להטיפו  לאתר  שהועברה  הגזם  פסולת  )טון(  כמות  את  המציין  חודשי   דו"ח -
 משקל  שעה,  תאריך,  -  כניסה  כל   עבור  הפחות  לכל  באה   פירוט   את  ללהכו  ה,ההטמנ 

 כב. ר  ומס' ונטו( טרה  )ברוטו,
 

התשלומיכ .11.2 יבוצ ל  בשקליםם  כדיןהסכומ לכל    חדשים.  עו  מע"מ  יתווסף  דלעיל   ים 
 גד קבלת חשבונית מס כדין. נלתשלום המע"מ, כשישולם במועד החוקי 

 
הג   התשלומים .11.3 כנגד  חשבוןיבוצעו  יאש  ,חודשי  שת  יד יפרר  על  בכפוף ומזמין  ה  יע 

לום עבור ביצוע  ין. התשבידי המפקח ולאחר מכן ע"י מנכ"ל המזמ  ואישורוקתו  בדיל
תוך  העב יועבר  מי  45ודות  המים  ובכפוף תום  חשבונית  למועצה  הומצאה  בו  חודש 
 בודה בשיעורים. עישורה. ולפי התקדמות ה לא

 

 א. ל סוג שהו יהיה זכאי להחזר הוצאות מכלא   קבלןה .11.4
 

ומ   ספק,הסר    עןלמ .11.5 בזוצהר  הינה ה,  מוסכם  לעיל  זה  בסעיף  הנזכרת  התמורה  כי 
ומוחל וכי  סופית  זכא  קבלןהטת  יהא  ללא  לרבי  נוספת,  תמורה  בגכל  החות  זר ין 

נדרש ובהתאם הירות, מנהלה, השתתפות בישיבות ככל  לרבות שירותי מזכ הוצאות,  
ודרישו זלצרכי  וביטול  נסיעות  המועצה,  איסוףת   דפסות,וה  יםצילומם,  ונינת  מן, 

הכול ודי ישיבות   התמורה  טיפולים.  רכבים,  וכן  שידרשו  ככל  תהווונים  את לת  ה 
 בית. וכיוצ"ב או הפרשי הצמדה ורי  במפרטינוי , שבגין כל העבודות.אה התמורה המל
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 קבלןכאילו קיבל ה  מפורט בחוזה זה יחשב הדברכ  קבלןהכספים שאושרו ל  קבלתעם   .11.6
חוזה זה ולא תהינה לו   פי   רותיו עלגין שיב  י הוא זכאלה  רה  תמואת מלוא ה מהמזמין  

 ה נוספת. מורם נוספים ו/או תום כספיכל טענות ו/או תביעות לתשל
 
 

 םמסמכיתכניות ו .12

התכמוס .12.1 כל  כי  במפורש  המפרטים, כם  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  ניות, 
החה שהכין  והמסמכים  ב  קבלןישובים  או  העבודות  מתן  הינלצורך  נו  ניי קם  מהלכן 

סוג  ין  א  קבלןול  המזמין ל  שהבלעדי   מכל  יוצרים  זכויות  לרבות  בהם,  זכות  כל 
המוסר ובזכות ומוסכה  מובהר  כית.  לם  המשולמת  התמורה  הסכלפ  קבלןי  זה י  ם 

והכו יוצרים,  זכות  כל  עבור  תשלום  גם  ועניין,  דבר  לכל  שיש זללת,  המוסרית  כות 
במבתכ  קבלן ל ו/או  הדגמים  ו/או  ב פניות  ו/או  ויטיתשרות  במפ/ם  ו/או טיר או   ם 

זה על  מוותר ב  קבלןלצורך מתן העבודות וה  קבלןאו במסמכים שהכין ה /ם ובחישובי
 ור. עת מזכות יוצרים כאמנובכל טענה ה

 
אמור  כ ימסור למזמין כל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך    קבלן ה .12.2

הראשו  דרישתו  עם  המזמיןמיד  של  לגרוע  נה  מבלי  האמור  .  היעבל,  לעי מן   קבלןיר 
אלמ התוזמין  כל  המסמכים כני ת  המפרטים,  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  ות, 

מין לפי הסכם  למז  קבלןן הבי   של סיום ההתקשרותרה  ם כאמור, בכל מק החישוביו
 פי דרישת המזמין.   זה. הנ"ל יועברו גם במדיה דיגיטלית ו/או קשיחה על

 
לנהוג בכל תכנייהי  המזמין .12.3 מסמך    שוב אוחי  , מפרט,ריטתש  פה,ת, דגם, מה רשאי 

וכיו"ב, ללא כל  תיקונם  לעיל מנהג בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם,    מורכא
מוותר בזה על כל טענה ו/או   קבלן שם כך, והל  קבלןשור הת או אי ך בקבלת הסכמצור

 תיקון כאמור.   ה אות משינוי, העתקה, הפצעדרישה ו/או תביעה הנוב
 

, מפרט חישוב או ריטמפה, תש  , דגם,יתנבכל תכ  בוןעכ  כותז  קבלןין למוסכם כי א  .12.4
ש או  בחזקתו  שמצוי  או  שהכין  לו מסמך  ב  נמסר  לעבודתו  לרבות פרובקשר  יקט, 

 נו לבין המזמין. קת בימחלו במקרה של
   

 
 סודיות .13

עובדי   קבלןה .13.1 וכל  הוא  כי  מטע  ומתחייב  מי  על  ו/או  ישמרו  בכל  מו  מלאה  סודיות 
"י המזמין כל ידיעה או ה עשלא הורשל אדם לכ  ו ימסרוו אביריע וייקט ולא הנוגע לפר

ה  לפרוייקט.  בקשר  לע  קבלןמסמך  עובידאג  את  ו דכן  שיועסק   או/דיו  מטעמו  מי 
 בת סודיות זו. ט בחורוייקבפ

 
להעבי  מובהר .13.2 הצורך  על  חלה  אינה  הסודיות  חובת  לרשויות מסמכים    רכי  ומידע 

מצהת ו/או  ליועצים  ו/או  הכל  כנון  שהוב   המזמין  ישתדר   לפייעים  מיד לבד  ע עברת 
 או מסמכים כאמור אושרה מראש ע"י המזמין. /ו

 

 חוזהסיום ה .14

י להביא חוזה זה לידי ן רשאהמזמי המפורטים להלן, יהא  ים  המקר   רות אחד מןבק .14.1
מוקדמת   הודעה  במתן  צורך  ללא  מיידי,  והכ סיום  ל  קבלן לשהי  זכאי  יהא  כל לא 

יו של יותרוע מזכובלי לגמ  תבל, וזאשקיים  לוממעבר לתש  תשלום נוסף מאת המזמין, 
 המזמין על פי כל דין/או הסכם.

 
אי  קבלןה .14.2 מביןהפר  ע ה  זו  פתחייבויותיו  זו  ל  והפרה  זה  חוזה  תוי  בלא    7תוך  קנה 

 ימים מן המועד בו נדרש לכך בכתב על ידי המזמין.
 

עהמ  פי על   .14.3 המזמין,  סבור  הדברים  כלך  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  השירותיל  ם  י 
מבטאישבאופן    עיםתבצמ עמידהנו  בלוחות בר  יח  ו/או  הנדרשת  המקצועית  מה 
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ן ק הזמ וך פר לא נקט בת   קבלןלבד שהוב  באופן רשלני,  אויבים ו/הזמנים ו/או התקצ
לפי   הדרושים,  בצעדים  המזמין  מאת  שקיבל  בכתב  בהתראה  דעתו ושיק שנקבע  ל 

 לתיקון הליקוי.   הבלעדי של המזמין,

 

, או ננקטו נגדו הליכי  צוןפירוק מרטה על  חלה שקיבל    או  וק,פירצו    קבלןה  הוצא נגד .14.4
  ם, אונגדו צו כינוס נכסי  וצאפשיטת רגל, או ה הליכי  בפשיטת רגל, או שפתח בעצמו  

נושים   ר להסד  קבלןה לו כונס נכסים או מפרק זמניים או קבועים, או שהגיע השמונ
שהציע או  נושיו  ו  עם  נושים,  להסדר  להגיע  שהצולהם  הבלבד  אטה  החל,    וההצעה 

 ימים ממועד נתינתם.  30טלו בתוך בו כאמור לא מינוי ה

 

להלא    קבלןה .14.5 במיכול  מסימשיך  תפקידו  פטיר  בותילוי  עליון,  כוח  או  של   אובדן ה 
   ימים רצופים.     14כושר עבודה לתקופה העולה על 

                   
 . קבלןשלא בשל הפרתו על ידי ה סיום החוזה או ביטולו .14.6

אף   א   בכלור  האמ על  יהא  בחוזה  ר  חמקום  סיבה  רשאזה,  מכל  עת,  בכל  המזמין  י 
ידי   מר עלולו או מקצתו לידי ג ה כ ט, להביא חוזה זו המוחלי שיקול דעת שהיא, על פ 

בכתב   ל  90הודעה  מראש,  החתומ   קבלןימים  של  החתימה  מורשה  ידי  על  זמין, מה 
ומבלי שהדבר  מבלי שיהיה חייב לנ ידו א ה עחוזת היחשב להפרמק את החלטתו    ול 

 . קבלןו ללשה בפיצוי כחייבו י

 :14.6בסעיף נתנה הודעה כאמור  .14.7
 ה. ודעד שיהיה נקוב בהזה במועהחו יסתיים 

 
ל  המזמין  .14.8 עד קבלןישלם  חלקלאות  ,  את  החוזה(,  )גמר  מועד  כפי  ו  התמורה  של  ה 

פי  עד לאותו מועד ול  קבלןידי ההתחשב בעבודות שבוצעו על  בשתקבע על ידי מפקח  
 . וזה זהח ף שום בגוהר מיםשלולוח הת

 
ה מאש  קבלןה .14.9 כי  ומסכים  ומוחלטר  סופי  סילוק  יהווה  כנ"ל  כל    תשלום  תביעה של 

טענה  ו/ו/  ו/או  הפסד  ו/או  נזק  אואו  ראו  הוצא בדן  ו/או  צפוי  ו/או ווח  שנגרמו  ות 
 לידי גמר כאמור.  מחמת הבאת החוזה  קבלןייגרמו ל

 
חוזה  ה   םקרה סיול מבכ   כי  ן הצדדים,מוצהר ומסוכם בי   קבלןלמנוע  על מנת   .14.10
סיבה  מ )לרשהי כל  המזא  יהיה  לעיל(  זה  בחוזה  המנויות  הסיבות  רשאבות  י  מין 

העבו את  ו/או    דותלמסור  חלקן  או  השכולן  א   למתן,את  אדם  אחרים לכל  גוף  ו 
א  כולם  התכנון,  במסמכי  זה  לצורך  ללא    וולהשתמש  עיניו  כראות  כל מקצתם, 

 .קבלן תמורה, שכר או פיצוי ל
 

ין או מי מטעמו, לרבות בביצוע  מזממלא עם הבאופן  ה  לשתף פעוב לחיימת  קבלןה .14.11
  רת כל י המזמין, לרבות העביד   החדש שנבחר על   קבלןעם ה   חפיפה הולמת וראויה

כאמוסמהמ חפיפה  זה.  בחוזה  כאמור  ידו  על  שנעשו  ועבודות  חישובים  לא    ר כים, 
ה את  בשבתשלום    קבלןתזכה  תבוצע  והיא  כלשהו,  עד  נוסף  ים  ימ  60  תוםלמותה 

לא יהא רשאי לעתור לקבלת    קבלן. הקבלןקת עבודת ההפס זמין על דעת המהו מיום
אצו   תוצמניעה  או  מטרתו  עב   אתושר  ביצוע  לרבבאתר  ודותעיכוב  מניעה  ,  צו  ות 

זכאי   קבלןנוסף לא יהא הבלשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה.  
 . וחוו מכ וצע שב דותזה והעבו ל זכות עכבון בקשר עם חוזהלכ

 

 מעביד  - חסי עובדהעדר י .15

ה  קבלןהסר    למען  .15.1 כי  וייעוץ כת העבודנותן למזמין א  קבלןמובהר  אי  מעצ  קבלןות 
יח יהיו  ולא  עוואין  ה  -בד  סי  בין  לבין    קבלןמעביד  המזמין  בין  ו/או  המזמין  לבין 

ה ה/ו   קבלןעובדי  מטעמו.  מי  בכל   מתחייב  קבלןאו  כאמור  הוראה  סכם  ה  להכניס 
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עסק על ידו בקשר לפרוייקט ולהנחות  שיוי מטעמו  ו/או מו  יין עובד לב   ינוך בשייער
 ו. בר הוראה זמו בדמי מטע את עובדיו ו/או

 

האמ   מבלי  .15.2 מן  לע לגרוע  מוור  ליל  ישלם  לא  המזמין  כי  במפורש  בגין    קבלןסכם  או 
בי  ו/או מי מטעמו  קבלןה ו/או  ו/או מס  פיכל תשלום  על  דין בש  טוח החלים  ל כל 

 על כל דרישה ו/או טענה כאמור.     בזהמוותר  קבלן, והידב מע -בד עו  חסיל יקיומם ש
 

מים  י  30  בתוך  או לשפות את המזמין/ ת ולפצו   קבלן תחייב הלעיל מ  האמור  עלנוסף    .15.3
ו לעובדיו ו/או  א ו/  קבלןמדרישה, בגין כל תשלום ו/או הוצאה שישא בהם המזמין ל

מטעמו המהנ   למי  בין  כי  מקביעה  לביןובעים  ילו  מא  מי  זמין    -עובד    סיחנקשרו 
ללר  מעביד, פשרה  במסגרת  שישולם  כאמור  תשלום  כל  הודאהבות  בחבות    לא 

 ר.כאמו מעביד קיומם של יחסי עובד בר כתוצאה מטענה בד

 

 קבלן אחריות ה .16

ו  קבלןה  .16.1 הפסד  נזק,  לכל  המזמין  כלפי  אחראי  למזמיןה יהיה  שייגרמו    ו/או   וצאה 
ג' צד  ו/או  מ  מפקח  זה אסכה  לפי  קבלןה  יותיבוהפרת התחיכתוצאה  כתוצם  אה  ו 

או מחדל שגרם  פעולה    בקשר לעבודות או כל  קבלןעולה רשלנית או בזדון של המפ
וזמילמ במישרין  בין  נזק  ב ן  ה עקיפיבין  של  צד    קבלןן. אחריותו  כל  לגבי  גם  תחול 

  קבלןן האמור לעיל, מתחייב הדות. מבלי לגרוע מ קב העבועשלישי שייפגע או יינזק  
ו/ המזות  לשפ או  לפצות  כן  ימאת  תשלובגין  או  ל  המזם  ששילם  לצד  הוצאה  מין 

מין  או הוצאה שהוציא המזום  ות לרבות כל תשלב העבוד שלישי שייפגע או יינזק עק
ו  אמובהר כי אין במתן אישור המזמין    קבלןכל הוצאה כאמור. למען הסר  קשר לב

של    שובחי  או  מסמך מעשה, מפה, דגם, מפרט, תשריט,  המפקח לכל פעולה, תכנית
ריותו בהתאם להוראות הסכם זה ומאחריותו  מאח  קבלןהרר את  די לשחכ  קבלן ה

 כל דין. על פי 
 

לכל נזק ו/או פגיעה ו/או   קבלןה  כלפי  אחראיבהר כי המזמין אינו  מו  ספרלמען הסר    .16.2
למי מטעמו בקשר עם  או לעובדיו או    קבלן רמו, ל גשייגרמו, אם יי  חבלה ו/או תאונה

 ו. קמת וה  ט, תכנונוהפרוייק
 

את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם  ו/או  מועצה  הה את  פצי  קבלן ה  .16.3
, שליחיה וכל מי  ובדיהצה, עלוטין ומראש את המועלח  משחרר   קבלןדין. הפי כל    על

אחר מכל  מטעמה  חבשבא  תאונה,  כל  בגין  וחבות  אשר  ליות  נזק  ו/או  ליקוי  ה 
 שהיא.  ילהל ע בכ י כל דין,ריותו על פי הסכם זה ועל פבאח

 
 

במת  קבלן ה  .16.4 לפחייב  דרישתה  זה  עם  מיד  המועצה  את  בשלמות  ולשפות  צות 
אשר תוגש ע"י    שהיא,עילה  ביעה או דרישה, מכל  ל תכל נזק וכנגד כ  נה בגיןהראשו

גוף   ו/או  לאומי,  אדם  לביטוח  המוסד  לרבות  מי  נכלשהו,  נגד  ו/או  המועצה  גד 
נזק    פסד אובלה, הח  ,הנל תאון כבגיה,  שבא מטעמ  ובדיה ו/או שלוחיה ו/או מימע

ת  ירובגין הוצאות סב  ין, וכןעל פי הסכם זה ועל פי כל ד  קבלן אשר הינם באחריות ה 
ל נשאה  המועצה  התאשר  ובלגוננושם  כאמור,  תביעה  מפני  הודיע  ת  שהמועצה  בד 

 להתגונן מפניה.    קבלןפשר לכל תביעה ו/או דרישה ותא   תבהקדם אודות קבל  קבלןל
 

   יותראחביטוח  ו .17

 

 הוראות   קבלןאו על פי דין, יחולו על ה\פ ההסכם וע" קבלן יות הע מאחררוגלמבלי  
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ואישו  ורטהביטוח כמפ              ונספח    מסומניםטוח הר הביבנספח הביטוח  א'  כנספחים 
 ד'     

 ם חלק בלתי נפרד הימנו. י להסכם זה, המהוו              
 

 בלן קאחריות ה  .17.1

אי  קבלןה  לכל  היה  ל  וא,שה  נזקחראי  בי ק  זנבין  לנזקגוף  נזק אחר  רכוש  ן  ולכל   ,
שה או מחדל מצד  ממעל עובד, כתוצאה ו/או לכשייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי 

ין במישרין ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהם, בין  בע, ב , הנוקבלןה
ובין  ב ובין  נגרם על    לאחר מכן, בין אםמהלך ביצוע העבודות  ידי  ם ענגראם  ידו  ל 
 או כל הנתון למרותו. יו ו/ו שלוחיו ו/א בדוע

 

יו  .17.2 לעיל,  מאמור  לפגוע  כי,מבלי  לק  קבלןה  בהר  פקודת    ייםמתחייב  הוראות  את 
תש"ל  בעבו  יחותטהב חדש(  )נוסח  לבטיחות,    1970  -דה  הנוגע  דין  כל  הוראות  וכן 

בההב לעבוד  וכן  לעניין,  לתוכנית  תאם  המותאם  של  לעניהעבודה    חות בטי ין  עצה, 
 משרד העבודה.  ידי   ושר עלפי שתא כ ,הבעבוד

 
ב  ספק למען הסר    .17.3 וחים כאמור הביט  לקיום   קבלןל הש  ו תן בחובאי  כי   זאתמובהר 

עבכ להתנות  ב די  לאחריותו  באשר  האמור  בעשייל  ואין  נזק,  כל  הגין  ביטוחים  ת 
 ו נוהג. חריות מכח כל דין אאותו מכל אבכדי לפטור 

 
ה  .17.4 מחברת  כלשהו  בתשלום  אין  כן,  הב כמו  את  לשחרר  בכדי  מאחריותו    קבלן יטוח 

וליסות  די הפ על י  מכוסה   שאינו   םגפו ל נזק  ן כבגיוי  חייב בפיציהא    קבלןכאמור. ה
יהא  זה  נזקים  ובכלל  לגבי  בפיצוי  חברת    חייב  פיצתה  לא  את  הביבעבורם  טוח 

 המועצה. 
 

הם גבוה שיעור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו  י במקרים בבהר בזאת כמו  .17.5
יהיש חייב  יתרת הסכ   קבלן א הלמה חברת הביטוח,  את  ללהשלים  ביחס  א  מלוום 
 . ר הנזקיעוש

 
מועצהיד  כיצהיר,  מ  קבלןה  .17.6 הינה  שהמועצה  לו  ב  וע  קיימים  אשר  ה  תעשייתית, 

מ וכן  מסוכנים  והתקנחומרים  שונים  הנדסיים  מתחייב  ים  ורק  להוא  אך  עסיק 
ה בתנאי  עבודה  ומאפשרת  תקינה  בריאותם  אשר  המ עובדים  יבצע    קבלןועצה. 

וע לעובדיובעצמו  בדיקה  כל  חשבונו  ל  ל  וצור שתידרש  בריויד ך  ה התקינ  םתו אוא 
 ה.  המשיך לעבוד בתחומי המועצלתם לכו וי

 
דב  .17.7 בכל  לפגוע  פמבלי  זה  בהסכם  האמור   מכל  בזה את המועצה  קבלןה   וטרר אחר 

ין כל  ג ת כלפיו ו/או עובדיו ו/או מטעמו והוא מתחייב לפצות את המועצה באחריו
מכ לה,  שי הוצאה שתגרם  נזק  כל  בגין  וסוג  מין  ל ל  עו/א  קבלןגרם  ו/אובדו    ימ   ויו 

 בתחומי המועצה כאמור. שהות עקב ה טעמומ
 

הת  קבלן ה .17.8 כל  את  לבצע  לחוזהמתחייב  בהתאם  כ  זה   חייבויותיו  שימנע,  כל  באופן 
 פרעה ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו. ניתן, כל ה ה

 
הוראות  .17.9 ביתר  לפגוע  ה  מבלי  משחרר  ונספחיו,  זה  מכל   קבלןחוזה  המועצה  את 

המועצה או לצד ג', וכן    עובדילמי מ  דיו אובוע מי  ו למ ו אם ל יגרלכל נזק שאחריות  
ג'   או  קבלןציוד או רכוש של הל   הוראות סעיף  קב הפרת, עשל המועצה או של צד 

 מתחייב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה שתגרם לה עקב כך.  זה, והוא 
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ל  ככ  פן שימנע,ויותיו בהתאם לחוזה זה באומתחייב לבצע את כל התחייב  קבלןה .17.10
 הקיימות בסביבתו.  ויות הפעיל ה ליתר ערפה ן, כל נית ה

 
חוזה  מבלי   .17.11 הוראות  ביתר  הלפגוע  משחרר  ונספחיו,  מכל    תא  קבלןזה  המועצה 

גרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי המועצה או לצד ג', וכן  לכל נזק שי אחריות  
ג', עקב    או של  קבלןוד או רכוש של הילצ ף  סעיות  ורא הפרת ההמועצה או של צד 

 לה עקב כך.  עצה בגין כל הוצאה שתגרם ת המושפות אחייב לתמ אה, והוז
 

 

אי  ב בתחילת ביצוע ההסכם עקב  אם יחול עיכוהצדדים, כי ב  ומוסכם בין  מוצהר .17.12
כל הוצאה או נזק שיגרם עקב  ב   קבלן ישא הנדרש,  כ  חו רת ביטי הסדא ת או  המצא

 כך. 
 

יהיה    קבלן ה .17.13 לנזקים  לבדו  מבוטאחראי  שהםחיםבלתי  נזקים  לרבות  תחת  מ  , 
 . ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסהלגבול  

 
לנזקי   קבלן ה .17.14 יהיה אחראי  וגבולות האחריות  העולים על סכומי הביטוח    ם לבדו 

 . פוליסותהנקובים ב
 

כי  מצה   קבלןה .17.15 לות  אל יר  טע   היה  ו/כל  המועצה  נה  כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  או 
ו/א  נבחריה  הבא ו/או  נזק ו  בגין  מטעמה  עפשה  ים  לשיפוי  זכאי  הביטוחים    "י וא 

דבר פטור  ביל  אחריות לנזק כאמור. האמור לעהנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל  
 . כלפי מי שביצע נזק בזדון  מאחריות לא יחול

 
הרמיות  הפ  םלתשלו   אחראי   לבדו  קבלן ה .17.16 ההשתתפויות  ביטוחעבור  לתשלום  ים, 

 תנאי הפוליסות. פי -המוטלות על המבוטח על העצמיות ולמילוי כל החובות
 

ה  קבלןה  פרה .17.17 אתאת  המפקיע  באופן  הפוליסות  זכוי  וראות  ו/או  ות  זכויותיו 
מלא באופן  ראי לנזקים שייגרמו למועצה אח  קבלן באים מטעמה, יהא הההמועצה ו 

ת  לעדי, בו תיני הולא  לו  המועצה,  ו/או  ביעות  ה  כלפי  אחרות,  או  כספיות  טענות, 
 כלפי המועצה. מורנוע מלהעלות כל טענה כא א יהא מ והו

 
תהיה המועצה    ו או בחלקו,תחייבותו לפי המפורט לעיל במלוא בה  קבלןמד הע  לא .17.18

ועל    קבלןשל היטוחים או חלק מהם במקומו  אך לא חייבת, לערוך את הב  זכאית,
מועצה  הוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הכום ש ו כל סבמקומ  לםשלו/או    שבונוח

ביטול  במקרה של    גםתחול    קבלןומו של ה במק חר. הזכות לערוך ביטוח  לכל סעד א
 . הביטוח במהלך תקופת ההסכם

  

 העברת זכויות .18

  ך כלשהיחות או לשעבד או למשכן בדראי להעביר או להסב או להמ שאינו ר  קבלן ה  .18.1
ת המזמין  הן לפי הסכם זה אלא בהסכמחלק מאו כל  יותיו  בו יי ו והתחויותי כאת ז

 מראש ובכתב.   
 

ו   המזמין  .18.2 להעביר  להמחות    או /רשאי  ואו  כלפי  זכויותיו    אתלהסב  והתחייבויותיו 
ד  , ובלבקבלןא צורך בהסכמת הלכם זה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי הסל  קבלןה

ין  המזמ  יבויותת התחי א  ומ על עצ  יקבל  רכאמו  ייבויותשמקבל הזכויות ו/או ההתח 
 . קבלןכלפי ה 



 
 

43 

 _ימת המציע:___________חת

 

 קיזוזים  .19

חייב   .19.1 לא  אך  זכאי  הנז   -המזמין  הפוליסות  את  ו/כרולרכוש  הביטוח  בנספח    אות 
ובמשלומי הפרמיות במולשלם את ת והעדיהן, אם  כך. במקרה   קבלןידה  לא עשה 

ה  אההוצ  דד מיוםם שהוציא, בצירוף הצמדה למאת המזמין בסכו  קבלן ישפה ה  כזה
 . בפועל וםלשיום התעד 

 

זהמז .19.2 לכאי  מין  הוא  חייב  אותו  סכום  מכל  הסכומקבלן לנכות  את  הוא  ,  בהם  ים 
והכל    קבלןו/או דין על ההסכם  טלות מכח ה מואות ו/או פעולות ההוצהתחייב עקב  

לבהצ יודיע  המזמין  למדד.  סכויבמ   קבלןמדה  ממנו  לנכות  ויחליט  כלשהו.  דה  ם 
המזמ-כמו זכאי  לקזזכן  ס  ין  שהככל  כל  מזמיןל  ביחי  קבלןום  כל  דין    ע"פ  ולפי 

 הסכם. 

 
ידו -כמו .19.3 תחת  לעכב  המזמין  זכאי  ל  כן  המגיעים  או  של  ב  קבלן סכומים  דרישות 

שהוגש מתביעות   התכנון  פטיות  עם  בקשר  המזמין  כנגד  המזמין  שו  עלול  ואשר 
 להתחייב בהם. 

 
 י דבהן כ  ואין  העיף זעל פי סעל המזמין בגין זכויותיו    מובהר כי לא תחול כל חובה .19.4

על פי    לבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו  קבלןהאחריות מה  יר אתו להעב רוע א גל
 הסכם זה. 

 
 : קבלןהיש שבון העסקה שיג מח קיזוז .19.5

 ביעות רצונה המלא של המועצה.  את מלוא השירותים לש קספתחייב למ  קבלןה

 

נספח  ב ם  רטיים המפוי במידה ויארע אחד מן המקרמאשר ומסכים בזאת, כ  קבלן ה  .19.6
להס הואז  םכה'  וזאת    לשאת  מסכים   ה,  ה'  בנספח  המפורט  בסך  הקיזוז  בסכום 

 פח ה'.  ס בנל מקרה ומקרה המפורטים בהתאם לכ
 

  –ו של חודש עבודה  פורטים בנספח ה' להסכם זה במהלכר מקרים המספאירעו מ  .19.7
 נפרד.  זוז בגין כל מקרה ומקרה ביבק  קבלןיישא ה

 
המקר   .19.8 מן  מקרה  המפארע  מספנספח  ב רטים  וים  במ פע  רה'  ש מים  חודהלכו  ש  ל 

 בנפרד. בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה  קבלןיישא ה –העבודה 
 

הקיזוהזכ שמורה  למועצה   .19.9 את  לגבות  לעזיות  כאמור  סכום  ם  קיזוז  של  בדרך  יל 
קיזזה    . לא קבלןשהוגש לה על ידי ה  של אותו חודש מן החשבון לתשלום  הקיזוזים

את לבצע  הזכות  רה לה  מוש  א, תהאה שהיבכל סיזוזים מקיהמועצה את סכום ה 
 הקיזוז מחשבונות העסקה של החודשים הבאים.  

 
המבכ .19.10 בו  מקרה  קיל  לא  בזמנם   זזהועצה  הסכומים  שמורה  –  את  למועצה    תהא 

 פרדת.  נאו בתביעה   קבלןבגמר חשבון עם ה הזכות לבצע את הקיזוזים
 

  עםטמניעות  או מ   קר השתום ויתובה מש  קיזוז במועדם לא יהאאי גביית סכומי ה .19.11
לגבוהמועצ את  ה  הקיזוז  ת  פי    –סכומי  על  לפעול  הזכות  שמורה  דין  ולמועצה  כל 

 . גביית הקיזוזיםל
 

             םהעדר ניגוד ענייני .20
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ה20.1  יפעל  העבודות  בביצוע  בנאמנו  קבלן.  ורק  אך  מטעמו  מי  המזמין     תו/או  עבור 
האי המזמיולטובת  של  לנטרסים  למי  ו/  קבלןן.  תצ  מטעמואו  טובלא  אה  הנ  תמח 

העמבי ו  בודותצוע  זה  בחוזה  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  לתמורה  לא  מעבר  הוא 
ים עם האינטרסים של המזמין  יגוד עניינ בנהוא עלול להימצא    בו   יעמיד עצמו במצב 

ב כאמוראו  הנאה  טובות  לו  שיצמחו  האמו   .מצב  מכלליות  לגרוע  מתחייב  מבלי  ר 
וכלקבלןה הוא  כי  מטעהפועלי   ,  לאמם  גורםלכ  ויעניק  ו,  )  ל  המזמין(    שאינואחר 

במישרין או  ת, וץ, פיקוח הקשור בעבודון יעהמעורב בעבודות, שירותים כלשהם, כגו 
 ה ובין ללא תמורה.בין בתמור ן,בעקיפי

 
ס  .20.1 הסר  לקבלמען  רשאי  אינו  הספק  כי  מובהר  אחר   לפק  תמורה  כל  ו/או  ת  כספים 

 זמין. נו המירם שא מכל גו  קשור במתן העבודות,בכל ה

 

בביצוע  ותי  למזמין על כל חשש לקיומו של ניגוד עניינים מהודיע  ייב להפק מתח הס  .20.2
 זה.  רז העבודות נשוא מכ

 

 חוזה ה ערבות לקיום .21

לחוזלהבט  .21.1 בהתאם  הספק  חיובי  מילוי  לאחר חת  למועצה,  הספק  ימציא  זה,  ה 
  כאשר  , לצרכןמחירים  נומית צמודה למדד האוטו ית  תימת חוזה זה, ערבות בנקאח

יהי סיב ההמדד   מדד  סי  ביום  2021  מאיחודש  בגין  ה  שפורסם  לפקודת    15.06.21, 
הת" המקומית  חובב",עשייתהמועצה  נאות  פיר  ית  דריעברת  עם  סך  ון  על  שה, 

 . כולל מע"מ  ₪ 100,000
הנ לפי  יהא  הערבות  למו נוסח  המצורף  והמסו  סמךסח  ב'מן  זה  "כנספח    ערבות , 

 ". חוזה ביצוע

י  תקופת החוזה.ה בכל מהלך  וקפבת  קאית תישארנב הת  והערב .21.2 נותן  די  ותחודש על 
לפחות   היה  30השירות  פקיעתה,  בטרם  הערב  ימים  תפקע  כלשהו  לא  וובשלב  ת, 

השירתשל לנותן  כלשהם  תשלומים  המועצה  של  ם  חידושה  או  להארכתה  עד  ות 
 . הפרה יסודית ההסכם ות יחשב כמי שהפר אתת ונותן השירערבות הבנקאיה

 
הביצוע   .21.3 תרבות  לקי  שמשע  ולמילוי   כבטחון  כל  ום  של  מסמכי  הורמדויק  אות 

מבל האמור  החוזה.  בכלליות  לפגוע  לי  הערבויות  תשמשנה  ולכיהלעיל  סוי  בטחת 
 של:

 
י  כל הפרה או א  גרם למועצה עקב ו/או בקשר עםכל נזק או הפסד העלול להי  .א

 ה. כלשהו מתנאי חוזה ז מילוי תנאי
 

והת  כל .ב ל  ם ימלושההוצאות  עלולש   קבלןהקשורים  להוציהמועצה  או  ות  א 
 זה.  ב בהם  בקשר עם  חוזהלהתחיי לשלם או

 
הערבויות, כולם או  את סכומי  תהא המועצה רשאית לגבותבכל מקרה כאמור  

 או משך  מקצתם, בפעם אחת
ולהיפר  פעמים,  ל   ע במספר  ההפסמתוכן  הנזקים,  ההוצאות  גבי  דים, 

 מור. מים כאוהתשלו 
 

מ  בייתחמ  קבלןה  .21.4 ערבולפ  פעםלהאריך,  את  הבעם,  עשהת  לא  ה  יצוע.    קבלן כן 
הרש את  לממש  המועצה  את  אית  בידה  ולהחזיק  כבטחון  ערבות  הערבות  סכום 

 מדויק של כל הוראות החוזה. ם ומילוי  ולקי
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 שונות .22
קף אלא אם נערך  או במשתמע, לא יהיה לו תו  כל שינוי של הסכם זה, במפורש 22.1

 ע"י הצדדים.  ונחתם בכתב

 
הימנעא  לכ 22.2 אומהפות  רכה,  זכות  בז   עלת  שימוש  תיאי  לא  כאמור  חשב  כות 

מניע ו/או  ביכויתור  מלדרוש  השתק  ו/או  לות  ו/או  התחייבות  כל  כל  תצוע  בוע 
 זה.  מהתחייבויות הצדדים לפי הסכםד או תרופה בגין הפרת כל התחייבות  סע

 
דים  דצהת  ושום לפי כתובדואר ר אחד למשנהו תישלח ב  כל הודעה שתישלח מצד 22.3

ככם  להסבמבוא   ותיחשב  נתקבלה  זה  לאחראילו  ימים  בבית    ארבעה  מסירתה 
מןהדואר.   לגרוע  כדי  באמור  שא  אין  אישית  למסירה  הה  זהזכות  ודעה  תיחשב 

 כנתקבלה עם מסירתה. 
 

 בדים וקבלני משנההעסקת עו .23
להעס   בחיימת   קבלןה 23.1 השירותים  אספקת  וב לשם  בהיקף  אדם  כוח  על  יק 

תר במסמכי  בוהה ביוה הגתים ברמ ירוהש  לשם אספקת  שרדכנ  ורים, ניסיוןכיש
   .המכרז

 

ל  קבלןה 23.2 רשאי  יהיה  כהגדרתו  לא  זר  עובד  התעסוקה,  העסיק  שירות  בחוק 
 משנה.  קבלןבין כלצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ו  ,1959י"ט  שהת

 
זכאי    ו יהיהשלום מכל סוג ומין ללבדו יהיה אחראי לכל ת  קבלןבכל מקרה, ה 23.3

אומו  מטעפק  שיסהמשנה    קבלן ו  אהעובד   השירותים    עבורו  את  במקומו 
 למועצה. 

 
ודה  במלא ושלם של כל חוקי העהוא יהיה אחראי לקיום    עובדים,  קבלןה  העסיק 23.4

ההרחב  החלים צווי  ע"פ  לרבות  העובדים,  ובעל  מינימום,ה  שכר  חוק  זה    כלל 
 . 1987התשמ"ז 

 
מהזכא  המועצה 23.5 לקבל  עת  בכל  תלושי  העתק  קבלןית  של  מידע,  ו  ,כרשים  כל 

 קים עובדיו. ם בדבר תנאי העבודה בהם מועס ופרטים אחריים מכסמ
 

כמים  הרחבה להס  לקיום שלם ומלא של צוויאחראי    קבלןאמור, יהיה הל  בנוסף 23.6
 ם.קיבוציים החלים על העובדי 

 
חוקים    מוצהר 23.7 הוראות  הפרת  לכלוכי  תחשב  אלה,  הרחבה  ועניין    צווי  דבר 

 של הסכם זה.סודית כהפרה י
 

הצד  םכסמו 23.8 וייקבע מסהי  כי  דיםעל  כוונת  ה  למרות  כי  כל שהיא  הצדדים  יבה 
לידי  שבאה  זה    כפי  בהסכם  ע   –ביטוי  הכי  של  הש  קבלןובד  את  רותים  יסיפק 

תעשייתיכעו המקומית  המועצה  חבד  נאות  הת  על  יהיה  את    קבלןובב,  לשפות 
 . רעה כאמול קביעצה בשל ההוצאות שיהיו למומועצה, מיד עם דרישה על כה

 
לעילוע  לגרומבלי    וסףנב 23.9 בתשלומיםמהאמור  תחויב  המועצה  באם  כלשהם    , 

ז  בסעיף  לקכאמור  המועצה  תהיה  רשאי  סכוה,  מכל  אלו,  סכומים  שיגיע    םזז 
 ועצה. למ

 
 התקשרותויחוד ה סודיות .24
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של חוזה  זה,    וד כל מידע הנוגע לתוכנו  ס מסכים ומתחייב  בזה לשמור ב  קבלן ה 24.1
עקב ביצועו של חוזה זה,   לידיעתו      גיעו ישר הגיע  אא   ע ידמיביו, וכל   כ כל  מרעל   
 ה. זא לצורך ביצוע של חוזה כלשהו ולא להשתמש בו אלא לגלותו לצד שלישי  ול 

 
או   /ה כנגד המועצה ו/או המועצה ו בזה כי לא יגיש תביע  מסכים ומתחייב  קבלן ה 24.2

להוראו   בהתאם  אלי המפקח,  בקשר  או  החוזה  שביחו,  ת  צד  עם     ילישד 
 שהו. לכ 

 
צוע   או מטעמו  בבי   קבלןה  על  כל מי  שמועסק על ידי     ף זה  יחולוסעי  ות הורא 24.3

ופעולת   זה,  החוזה   את  תחייב   ד  קבלןו  וענייןבלכל  ידי    כאיל  ר   על  נעשתה  ו 
 עצמו.   קבלןה 

 
 

 הסבת החוזה  .25

  ק ממנו,  וכן כל חל  ואת החוזה, א   להעביראי להסב ו/או לשעבד ו/או  שאינו ר  קבלןה   25.1
להה  ן אי רשאי  א עביוא  לר  או  להסב  זכות ו  כל  לאחר  להמחות  או  לפי       שעבד 

 החוזה. 
 

מקצתה,   ואולם ולה או  כ  ,ר  את ביצועה של העבודהאינו רשאי למסור לאח  קבלןה  25.2
בין   עובדים,  העבודה  העסקת  זמן  לפי  משתלם  לפי  וששכרם  משתלם  ששכרם   בין 

אין  ורשיע מסירכשלעצמבה,    העבודה,  משום  העבוצי ב  תה,  של   חלק   או  ודהעה 
 אחר. ממנה ל

 
 משנה  קבלןצה להעסקתו של  ש הסכמה בכתב של המועמתחייב לקבל מרא   קבלןה  25.3

להי  והסכמתה  ב תוכל  שהסנתן  הסכמת    קבלןייגים  למלאם.  במפורש  יתחייב 
העבודההמו של  חלק  כל  למסירת  עבומשנה    קבלןל  עצה  הפסקת  כאמור  דת או  ו 

לה זה  לא בסעיף  ה  לן,  את  מאחר  אלו   קבלןתפטור  היות תגרע  הו  של    קבלןמלאה 
ידי    חוזה זה, כאילו נעשתהלבצוע העבודה לפי כל תנאי   נה,  המש  קבלןשבוצעה על 

בביצוע  המשנה    קבלןב בזאת להפסיק את עבודת  מתחיי  קבלןהעצמו.    קבלןעל ידי ה
חלק   מיד  כל  יד אלמהעבודה  על  בכתב  לכך  שיידרש  והחר  המפקח  יה  קבלןי  א  לא 

פקח כתוצאה מכל נזק או  עצה ו/או המהמופי  או טענה כל/ו  עה ילבוא בכל תב   רשאי
 על ידי המפקח. המשנה  קבלןבודתו של ת עשעמד בהם בקשר להפסק הוצאה

 
או על המועצה ו/ כלשהי  אם לאמור לעיל, איננה  מטילה חבות  מועצה בהתההסכמת    25.4

ל  כהחוזה  ולפי  ו לפי  חריותו והתחייבויותימא  קבלןאין היא פוטרת את הוהמפקח  
ב ייש  קבלןוה  ןיד לכ אחרא  מלאה  העביות  מבצעי  של  מחדל  או  מעשה  באי  ל  ודה, 

 הם. חם ועובדי כו
 

חוק לרישום או רישוי, מתחייב עליה חל    המור לעיל, לגבי כל עבודמבלי לגרוע מן הא  25.5
א  קהספ למסור  ללא  ביצועה  בה  ה משנ  קבלןת  מורשה  או  רשום  תאם  שאיננו 

 . להוראות החוק
 
 

 ה צעל ידי המוע ביצוע .26
פי חוזה  על  לבצע    קבלןאות , אשר היה על הנשיאה בהוצ  ות  לרב התחייבות,    לכ 26.1

נ ית  נמנע מלצי   שר קיבל מאת המפקח ואשרמנע מלבצעה, והוראות  אזה והוא 
בעצמה או    תהיה המועצה רשאית לבצען,  ה,כך בחוזה זלהן  על אף שהתחייב ל

 באמצעות אחרים. 



 
 

47 

 _ימת המציע:___________חת

 
גרמו  ר נאש  ור בהוצאות מאכ ם  יאת הספק במקרלחייב  תהיה רשאית    המועצה 26.2

יחשבו כהוצאות  שי  17%ות, בתוספת  וראצוע כל אותן התחייבויות או ה לה בבי
 מימון ותקורה. כלליות, 

 
בל   המועצה 26.3 תתחיל  ההורא  או  ההתחייבות  האמורו ביצוע  מתן  ת  אות  לפני 

 . קבלןל ימים 15התראה של  
 

כד   באמור אין   26.4 מהתחייבויותלעיל  לגרוע  החוזה    קבלןה  י  פי  ות  כזמו  אעל 
 ת. ל דרך אחרבכ  קבלןהאמורים מן ה את הסכומים ות לגבהמועצה  

 
 

 ותוש בזכויות, סטיות וארכשימ-או אי שימוש .27
ו/או 27.1 המועצה  מל    הימנעות  שימוש  המפקח  המוקעשות  עלבזכויות  להן  פי                       נות 

  תה ווויתור  על אאופן כבה ולא תפורש בשום    במקרה מסוים או בכלל אין  ה החוז
באותו   כז אמקרות  ואיה  בכלל,  מהתנהגות  ו  ללמוד   ויתור  ן  על  זו  כלשהו 

 פי חוזה זה. זכויותיהן ל
 

  וזה זה במקרה טות מתנאי חהמפקח לס והמועצה ו/או המפקח ו/א  הסכמה מצד 27.2
 זרה שווה למקרה אחר. גתקדים ולא ילמדו ממנה  תהווהמסוים לא 

 
עצה ו/או  המודי  ל פיו על יע  ותניו להוראות שנחוזה אויתור וארכה לתנאי ה כל   27.3

יפהמ לא  מטעמה  או  בזכויפקח  ו/או  געו  המועצה  של  ישמשו  ותיה  ולא  המפקח 
עם  צ  קבלןל בקשר  הגנה  או  איהידוק   או  מ  פרה  הקיום  ייחשבו    ,קבלןצד  ולא 

 ר מצדן על זכות מזכויותיהן. כוויתו
 

 

 החוזה  שינוי .28
ני ת ש תימה בכתב ובחשענם  א כל תוקף אלא  א  לו  וראות חוזה זה לא יהכל שינוי מה 

 ה בדרך האמורה. נה לשינוי אלא אם נעשהא  מנע מלהעלות כל טעי  קבלןהוהצדדים 
 

 וסעדיםהפרות  .29
הצדדי בין  כללםמוסכם  כי  שענ  ,  ההסעיפים  התחייבויות  את ל  קבלןיינם  בצע 

למפרטי בהתאם  הינם    ם העבודות  זה  להסכם  ויסוד המצורפים  עיקריים  יים תנאים 
והפ  של זה  תח  לכ ת  רחוזה  מהם  שכהפשב  אחד  יסודית  את ל  רה  המזכה  החוזה 

בפי וקבועיהמועצה  מוסכמים  של  צויים  בסך  מראש  צמודים ₪  30,000ם  כשהם   ,
מה המלמדד,  החידוע  דד  שביום  למדד  ועד  זה  הסכם  על  התשלום תימה  בעת  יהא 

וזאת   מכלמבפועל,  לפגוע  ו/או  לגרוע  אחרים  בלי  תרופה  או  לרשות המוקנ   סעד  ים 
   ן.על פי כל די או זה ל פי חוזה ע הינ מהמז

 
מ  אי  מהאמור  לגרוע  המבלי  של  התחייבות  ת  7במשך    קבלןילוי  רצופים  חשב ימים 

 ם זה.ככהפרה יסודית של הס 
 
 

 א החוזה בעת חירוםהעבודות ואספקת השירותים נשו ועביצ  .30
ולמתחייב לבצע את הע  קבלןוה  קבלןמובהר ל 30.1 שוא  ותים נאת השירספק  בודות 

זה   בשעותופירצבהסכם  גם  מל  רוםחי  ת  לרבות  וכל  ,  טבע  אסון  פיגוע  חמה, 
 צ"ב.  כיו
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ויקבל את אישויפנה למש  קבלןה 30.2 לר  רו בכתברד התמ"ת  לו  עובדי צתק  המאשר  ם  וות 
בי לטובת  חירום  בשעות  עבודה  השירותיםוכלי  ואספקת  העבודות  החוזה.    צוע  נשוא 

 אך   ית,ה רשאהמועצ    אתה  האמור לעיל,   על אף  ותק מהאישור למועצה. ימסור ע  קבלןה
עליהם התחייב    את השירותים והעבודותבשעת חירום לספק    קבלןלאפשר ללא חייבת,  

מ ובלבד  צבאופן  הומצם  שמשהשירותים  הצומצמים  המועצה     קבלןיספק  אישור  לפי 
 וראוי  את דעתה ויאפשרו תפקוד סביר יניחו

 
לאפש 30.3 המועצה  להסכמת  היק  קבלןר  את  השירלצמצם  אף  תהיה  כתב  ב  ק ור  ךותים 

  קבלןלכל עוד לא ניתן    לספק בשעת החירום .  קבלןשעל הף השירותים  היקאת  ותפרט  
כאמוראישו בכתב  מלו  קבלןה  יהיה  ר  את  לספק  עליהם   השירותים  אחייב  והעבודות 

ית  פה. מובהר כי המועצה רשא  לטענה על מתן הסכמת המועצה בעהתחייב . לא תשמע  
 .  היקף מצומצםת בודוולביצוע עב םיותרתה לאספקת שיממהסכ בכל שלב לחזור בה

 
לעיל   30.4 מהאמור  לגרוע  המועמבלי  הסכמת  כי   שירצמובהר  לאספקת  בהיקה  ף  ותים 

ה, מיד עם ת , ככול שלא בוטלה קודם ע"י המועצל אוטומטיטמצומצם בעת חירום תתב
החירום.   שעת  באו  קבלןהוסיום  לחזור  חייב  מידי  יהיה  את   ולספק  מלאה  לעבודהפן 

יהיה ה א היקפן. כממלות באת העבודו  עצבול  השירותים כן  ב  קבלןו  אופן  חייב לספק  
בשל  ם שנוצרו  יפים עד להשלמת כל החוסרבודות בהיקפים עוד בצע עותים ולמידי שיר

 ה . מצב החירום לשביעות רצון המועצ
 

לגר 30.5 כדי  לעיל  באמור  הספקו אין  על  המוטלת  מאחריות  התחי  ע  כלל  יותיו  יבו לביצוע 
  ין ד לכ יבחוזה זה ולפ

 
 רות תקשהה מיצוי .31

ב 31.1 ממוסכם  זה  חוזה  תנאי  כי  הצדדים  אין  נכונה  המוסכשקפים  והמת  ביניהם  ם  ותנה 
תהיה  במלוא לא  המועצה  וכי  בכל  קו,  מצגים, שורה  הצהרות,  פרסומים,  הבטחות, 

או  ה בכתב  והתחייבויות,  בחוזבסכמים  נכללים  שאינם  פה,  נעשו,  על  ואשר  זה  אם  ה 
 . קודם לחתימתונעשו, 

 
 ות שיפוטכמס .32

מכים, בבאר שבע המוס  י המשפטזה זה תהא לבתי כל דבר ועניין הנובעים מחוהשיפוט לגב  כותסמ  
 בד.בל

 
 הודעות  .33

הצ  הצדדים במדים תהיינ דהודעות  כתובות  לפי  הודעה שתישלח ה במכתב רשום  כל  לחוזה.   בוא  
 הדואר.  דרשלמ שעות ממסירתה 72וך בת אילו הגיעה לנמעןלפי הכתובות הנ"ל תיחשב כ

 
       ___ ___________________    ____ _________________ _ 
 קבלןה                              תעשייתית נאות חובב  מועצה המקומיתה        

 
 

__  __________ו _______י חוזה זה חתום על ידי __כ_________________ מאשר  אני הח"מ עו"ד _

ר בחוזה , ההחלטה להתקשקבלןה זה בשם החתום על חוז כים למוכי הם מוס_  ____ ___________  בשם

 .קבלןייב את הן, כי תוכן חוזה זה מחיה התקבלה כדז

    
    
    
    
                                                  

_______________ __________ 
 ו"ד , ע חותמת                         
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 אישור עריכת הביטוח -'א נספח
פקת  הנתאריך  חים אישור קיום ביטו 

 (DD/MM/YYYY)האישור

  למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל , בהתאםבתוקף פוליסת ביטוח לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 
ת הביטוח יגבר האמור  בועים בפוליסבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקזאת,  חד עם סה וחריגיה. יתנאי הפולי

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנ
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה אישורמבקש ה

ית  מועצה מקומ :  שם 
נאות חובב    תעשייתית

ו/או  ים מקומיים  או גופ\ו
חברות האם ו/או חברות  
   בנות ו/או חברות קשורות

  שם 

 נדל"ן ☐

 ותים  שיר☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______☐
, הובלה  ביצוע עבודות לאיסוף

רטובה וגזם  ופינוי פסולת  
האתרים בתחום  מהמפעלים ו

השיפוט של המועצה, ובכלל זאת  
  סולת )כניסהשירותי טיפול בפ

מורשים,    ת מעברלמטמנה / תחנ
לרבות היטל ההטמנה(, כמו גם  

שירותים נוספים בהתאם לתנאי  
 המכרז   הוראות מסמכיו

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 תים שירו מזמין  ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500217708 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 בעש –באר  360ת.ד 

 מען

 וייםכיס

 ביטוחסוג ה
 
לפי   חלוקה

אחריות   ולותגב
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

יך  תאר
 תחילה 

יך  תאר
 סיום

גבול האחריות/  
 ביטוחסכום 

 וביטול  ףבתוק נוספים כיסויים
   חריגים

 סכום  X לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 

מ
ט
ב 
 ע

₪      רכוש
  

309  
328  
313 
314 
316 

 

       

₪ 6,000,000     צד ג'
  

302  
309  
307 
321  
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
328  
312  
322 
329  

 
בות  ח

 מעבידים 
    20,000,000 ₪

  
309  
319  
328  

 

ת אחריו 
 מקצועית 

    1,000,000 ₪
  

309  
321  
328  
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332
303  
325  
326  
327  
301  

        חרא

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

 
 מחזור אשפה ושירותי  -004
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פקת  הנתאריך  חים אישור קיום ביטו 
 (DD/MM/YYYY)האישור

 הובלות  -022
 פינויים \הריסות -027
 פסולת, פינוי והובלה  -חומרים מסוכנים וכימיקלים -033

 
 ה  ינוי הפוליסביטול/ש

 האישור למבקשה  הודע משלוח  רלאח יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש תלרע שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ח ב' נספ

 
 זהערבות ביצוע חו

  בנק :  

 ף יסנ :  

 יף בת הסנכתו  :  

 יך תאר : 

 לכבוד 

 עשייתית המועצה המקומית הת
 נאות  חובב 

 _____ _______' סת מבנקאיערבות ן: הנדו 

  : )להלן   שים() מאה אלף שקלים חד₪  100,000כם לתשלום כל סכום, עד לסכום  ם בזה כלפיאנו ערבי .1
הערבותסכ" מאת    "(,ום  )________________שתדרשו  "לה__  מספר  בקשר    (,"הנערבלן:  למכרז 

הערבו  14/2021 צמוסכום  יהיה  למת  לצרכן,ד  המחירים  לפעם  כ  דד  מפעם  שיתפרסם  הלשכה  פי  ע"י 
ה בתנאי ההצמד  "(,המדד: "חר )להלןהמרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי א

 לן:  להש

 . 15.06.2021הידוע ביום    2021 מאיודש חבגין  דד יהא המין ערבות זו לעני" היסודימדד ה"

ערבות"  שהמדד החד" ליהזו,    לעניין  לקבלת התשא המדד שפורסם  בפועל  אחרונה הקודם  עפ"י  לום 
  ערבות זו.

 : דלהלן" לעניין ערבות זו יחושבו כהפרשי ההצמדה"

 למכפלתכום השווה  ה, הסדהפרשי ההצמ  והיסודי, יהיד  לעומת המדלה  ע  כי המדד החדש  אם יתברר 
היה  אם המדד החדש י  י.היסודמחולק במדד    שה,י בסכום הדריהמדד החדש למדד היסודהפרש בין  ה

היסודי, מהמדד  לכם    נמוך  הפרשי  נשלם  כל  ללא  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הנקוב  הסכום  את 
 צמדה. ה

ז .2 ובלתו  ו הינה מוחלטתערבותנו  נשלם לכם  אני תלויה   , הצמדה  וספת הפרשית, בתואת סכום הערבו 
התשלום   חייבים לדרוש אתו  שתהי  רישתכם ומבלית דיח או לנמק אה עליכם לבסס או להוכמבלי שיהי

 ב.תחילה מאת הנער

דרי .3 בלפי  בדרישה  הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  אנו  בכתב,  הראשונה  ובלבאופן  שתכם  שלא מיידי  ד 
 הצמדה למדד. ספת הפרשי התוהערבות ב כוםס יעלה על

ברבות  ע .4 תישאר  ועחוד  12שך  מ לתוקפה  זו  הוצאתה,  ממועד  דשים  כל  בכלל.  ערבותרישד  עפ"י  זו   ה 
 ריך הנ"ל.ינו בכתב לא יאוחר מהתאכה להתקבל על ידריצ

ת .5 מקומית  שמועצה  לכך  חוזרת  הבלתי  הסכמתנו  בזאת  נותנים  חועשייתאנו  נאות  לפי  ית  תוכל  בב, 
ו מעניקים אף  ת לעת ואנעמערבות  רכת תוקף האת הא  הבנק ולדרוש  ט, לפנות אלחלדעתה המו  קולשי

 ן. כל שיידרש על ידכ רבות,ך את תוקף העארילכך שהבנק י הסכמתנו

 בנק_______          
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 כתב כמויות –נספח ג' 
 

יח'  רכיב פרק 
 מידה

מחיר  
 מקסימום
 ללא מע"מ 

חיר  מ
יחידה  
לאחר  
  הנחה  

מוערכת  כמות 
 לשנה 

 

 לותה"כ עס
פי כמות נתית לש

 מוערכת

חד פעמי   פינוי דחסניות   
של מכולת  

דחס בנפח עד  
מ"ק   24

ות רכב  אמצעב
 שינוע 

  פינויים
ם  בהתא

להוראו 
ת 

 המכרז

פינויים  60    350 ₪    

תשלום חודשי  
  בגין הצבה של 

  24דחסנית 
 מ"ק  

יח'  
 דחסנית 

'יח    1,400 ₪     24 
(2*12) 

 

ת  יומשא 
 חסד

  מכלי וי פינ 
1,100 

  קו
 עבודה  

                              
 ₪ 2,650  

                                                        
קווים   208   

 

תשלום חודשי  
  צבה של בגין ה

עבור מיכל  
 טר לי 1,100

                                 ידה יח
ליחידה    ₪     

לחודש     45   

יחידה  162    

וף  אית מנ מש ינוי גזםפ
 לגזם

קו  
 עבודה 

                          
1,800  

 24  

טיפול 
בפסולת 
 מעורבת

  לאתר +ניסה  כ
 יטל הטמנה ה

  1,306  280 טון 

 טיפול
 בגזם

  כניסה לאתר +
 נה היטל הטמ

  429  280 טון 

  סה"כ לא כולל מע"מ  

 
ת ו/או היטלים. אגרו ההטמנהוכל תשלום נלווה לאתר  הטמנהפינוי יכלול    

 גזם" כוללמעורבת" ו"טיפול ב פסולתול בטיפ" – ביםיהרכמחיר ה על הסך המופיע בסעיף זה צ ככל ויעל
מוד בצ ל בעלותהשינוי שיחו בגובה יעודכןוכה  ההצעה הזמחיר  .לטון ₪ 8.7310 ךבס ,ההטמנה להיט את

  במהלך ההתקשרות. היטל ההטמנהעל  שיחולו לשינויים
בגזם בגובה בפסולת מעורבת וטיפול רכיבי טיפול ו בתוספת על מחיר הצעתל יה יהא זכאהמציע הזוכ

  עיף זה.ככל ויעלה על הסך המופיע בס הפרש עלות היטל ההטמנה

 
בת לכמויות או  ת, אינה מחויויותים בכתב הכמבחלק מהשירו  רשאית לבחור להשתמשהמועצה  

בלבד  ת המציעים מובהר כי הכמויות המוערכות נועדו לנוחו יות.  ם בכתב הכמולשירותים המופיעי
 סתמך עליהן. להואינן מהוות התחיבות ואין  

 
 מ. כוללים מע"ת אינם בכתב הכמויו מחיריםה*
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 ביטוח  - ד' נספח

ם זה או על פי כל דין, על פי הסכ  ים נותן השירות  לגרוע מאחריות  מבלי .1
  כל , למשך  נותן השירותיםן  לערוך ולקיים, על חשבו  נותן השירותים  על

)ולעניין ביטוח   נותן השירותיםההסכם וכל עוד אחריות  תקופת   קיימת 
 את  ,סכם(פת ההקונוספות לאחר תום תשנים  3 צועית למשךאחריות מק

הביטוח באישור  המפורטים  ם  הביטוחי   זה  םלהסכהמצורף    עריכת 
)להלן:    ,א'כנספח   ממנו  נפרד  בלתי  חלק  נותן    ביטוחי"והמהווה 

העניין(, אצל חברת ביטוח    לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  "השירותים
 בישראל.  מורשית כדין

ותן  נ   ידי  לע  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי   מוסכם  -חבות מעבידים .א
  תוך מ"  מעבידים  תחבו"  ביטוח  ףסעי  למחוק  יהיה  יתןנ,   השירותים

 . החתום על ידי המבטחים הביטוח אישור

  על   נערכת  לא  והפוליסה  ככל  כי  מוסכם  -מקצועית  אחריות  ביטוח .ב
השירותים  ידי השירותים  על,  נותן   אחריות  חריג  לבטל  נותן 

 . לישיש צד פיכל אחריות בביטוח , גוף נזקי לעניין  מקצועית

השי  על  -ליסותהפו  נוסחי .ג "  רבתי   נותרשל"  חריג  כי  לוודא  רותיםנותן 
 מזכויות   לגרוע  כדי   באמור  אין )  נותן השירותים  ביטוחי  בכל  יבוטל

 (.  הדין פי על המבטחים

מצד    ללא .2 דרישה  בכל  השירותים  על,  המועצהצורך  לידי   נותן  להמציא 
תחילת  צההמוע לפני  למווכתנאי  השירותים    מתן,  או התקשרות  קדם 

ת התמולכל  חשבון  על  אישורשלום  את  הביטו  רה,  כשהוא עריכת  ח, 
בידי   כן,  מבטחהחתום  כמו  הביטוח,    מיד.  תקופת  נותן  על  בתום 

מעודכן  המועצהידי  ל  להמציא  השירותים ביטוח  עריכת  בגין   ,אישור 
ביטוחי   תוקף  השירותים חידוש  ומדי נוספת  ביטוחלתקופת    נותן   ,

ביטו ע  ח,תקופת  בתוקףכל  זה  הסכם  נוספת  וד  לתקופה  כמפורט    ו/או 
 לעיל.   1ף בסעי

שמבטח  ב פעם  השירותיםכל  ל  נותן  מביטוחי  מועצהיודיע  מי  כי  נותן  , 
מבוטל    השירותים להיות  כאמור עומד  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או 

על   הביטוח,  עריכת  לאישור  הבסיפא  א  שירותיםנותן  את  ותו  לערוך 
ו לפני מועד האישור עריכת ביטומציא  לההביטוח מחדש  ביטול ח חדש, 

 טוח כאמור.נוי לרעה בביאו השי

ביטוחי    מובהר .3 הנדרשים במסגרת  גבולות האחריות    נותן השירותים כי 
, שאין בה כדי  נותן השירותיםהמוטלת על    , שה מזעריתהינם בבחינת דרי

 דין,  כלו/או על פי  ההסכם  לפי    נותן השירותיםלגרוע מכל התחייבות של  
זה    ת על פי הסכםממלוא החבו  םנותן השירותירר את  ואין בה כדי לשח

או מי   המועצהכל טענה כלפי לא תהיה    נותן השירותיםול  ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,המועצהמטעם 

  ,הביטוחעריכת  אישור  לבדוק את    תהא הזכות, אך לא החובה,  מועצהל .4
לבצע    םנותן השירותיועל  ,  כאמור לעיל   רותיםן השיותנשיומצא על ידי  

שי הרחבה,  ,  תיקון  ,נויכל  או  להתאים    ו שיידרשהתאמה  מנת  את  על 
 .על פי הסכם זה נותן השירותים להתחייבויות השירותיםנותן ביטוחי 

שינויים  לעריכת הבדיקה ולדרישת ה  המועצהזכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
לעי  על  ,לכמפורט  מטילות  מטעם  על  או    מועצהה   אינן  כל    מועצההמי 

, טיבם, היקפם,  נותן השירותיםי  ביטוחא לגבי  ל אחריות שהיכאו  חובה  
המוטלת    ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאותוקפם, או לגבי העדרם,  

  רשה דנוזאת בין אם    או על פי כל דין, זה    הסכםעל פי    נותן השירותים על  
שור עריכת אי  בדק  נבין אם    לאו,  אםובין  כמפורט לעיל  שינויים    עריכת

 .בין אם לאווהביטוח 

מאחריות  המועצהואת הבאים מטעם  המועצהפוטר את  םנותן השירותי .6
  נותן השירותיםלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי  אובדן או נזק    לכל

לצורך מתן ו/או ה  המועצהלחצרי    נותן השירותיםאו מי מטעם   משמש 
ל  (,ה"וצמ  ברכ  כלי  לרבות)רותים  השי תהיה  השירותים  נולא  כל ותן 
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 , בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  התביעה כלפי    דרישה או  ,נהטע
 ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

על   .7 השירותיםבנוסף,  הבאים  לערוך  נותן  הביטוחים  או את  בעצמו   ,
מטעמובאמצעו  הבאים  ביטת  על:  כנדרש  חובה  פגיעה דין    פי  וח  בגין 

כוש של צד שלישי  חריות בגין ררכב, ביטוח את עקב השימוש בכלי  גופני
עד   רכב  בכלי  השימוש  אחד  400,000לסך  עקב  נזק  בגין  ביטוח    ,₪ 

לעניין ציוד מכני    ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ו  ,"מקיף" לכלי הרכב
 .הנדסי

האמור   אף  השירותללעיל,  על  לערהזכות,  ים  נותן  ב  וךשלא  יטוחי  את 
, במלואם טים בסעיף זההמפור(  שלישיביטוח אחריות צד  ט  )למעהרכוש  

הפטור   אך  בחלקם,  באו  נער  ,יחוללעיל    6סעיף  המפורט  כו כאילו 
  ם.במלואהאמורים  יםהביטוח

ייכלל ,  נותן השירותיםשייערך על ידי  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8
ים  וכלפי הבא  המועצה כלפי  ף  בטח על זכות התחלוסעיף בדבר ויתור המ

ור לא יחול לטובת אדם ת התחלוף כאמעל זכו  ויתורוה  ;המועצהמטעם  
 שגרם לנזק בזדון. 

מכל    מבלי .9 זה  לגרוע  הסכם  מהוראות  ההסכם,    לענייןהוראה  הסבת 
בו   ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  ובמקרה  משנה מטעם   ניקבלעל 

השירותיםנ השירותיםנעל  ,  ותן  בי ג  לדאו  ותן  המשנה    קבלנידי  כי 
  .שרות עמםי והיקף ההתקאם לאופת בהת נאותווליסות ביטוח פ

  המועצהאחריות כלפי מוטלת ה נותן השירותיםעל כי  ,מובהר בזאת
שירותים שניתנו או אמורים היו  לרבות שירותים במלואם, ביחס ל

 . משנה  להינתן על ידי קבלני
  רה של ההסכם. וה הפהורי ההסכם והפרתו מח הביטוח הינו מעיקנספ .10

במועד לא תהווה    עריכת הביטוחהמצאת אישור  אף האמור לעיל, אי  על  
נותן מאת    המועצהימים ממועד בקשת    10הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור השירותים
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 נספח ה'
 מידע התחייבות לשמירת סודיות 

  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
 בב  נאות חויתית עצה המקומית תעשיוהמ

 
 דיות מידע רת סושמיל ותחייב התדון: נה

 
נינו  סגרת הסכם בי במ(  )להלן: "העבודות"(  10הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא החוזה )מסמך  

 לקמן: יצוע העבודה  ולאחריה כד בם בתקופת יכמתחייבים  כלפ  , אנולבינכם
 
שור  בכל הק הותי ורא ו לפי העצה אלידי על ידי המו  ר וג שהוא אשר יימסכל מידע מכל מין וס .1

מוחלטת  ות שתימסר בעבודוך  כרוה בסודיות  ידי  על  ישמר  שבנדון,  במסגרת ההסכם  לי  נה 
 . זההעבודה בעניין יצוע ורק לצורך בימוש אלא אך ש ולא יעשה בו כל

ה .2 יא המידע  על  יועבר  לא  לעיל,  בהסמור  אלא  אחר,  גורם  לכל  המוקדמת  די,  כמתה 
 ועצה. של המורשת מראש ובכתב פ והמ

המידה .3 לא  א ע  מקלו  כור  יימסמור  לעובדאו  מבלי    צתו  עמי  הקשור/ים  לגורם/ים  או  שלי 
 ליו.זה ויחתמו ע  ותשאלה יהיו מחויבים על פי הסכם סודי 

שנמסר לי בכתב או    חומר, מסמך עיוני או אחר  ע, תכנית,ידות מוחלטת כל מבסודילשמור   .4
 בכל דרך שהיא. בעל פה 

ל  לא .5 לא  ו/או  מיד  קעתילה  לאחרים  הרשותלהעתיק  וכל  כל  זה  ללבכע,  לרב,  ות  העתקה 
י זהירות  צעצילום, תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמ

ולהחזיר כל    כל חומר או מידע כאמור,  ל ידי אחר של   ובדנו או הגעתויעת א רשים לשם מנהנד
 תן. שדריעם את מיד ה, וז תקיו, לידי המועצעשנמסר לידי על ה חומר וכל מידע

בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע  מידע בין  מוש ב שי   כלת  לעשולא   .6
 היא. ש זה לצד ג' לכל מטרה 

ת .7 כתבלהביא  של  לידיעת התחי   וכנו  זה  מעוכ  יבות  כבל אחד  וכאמור אהיה אחראי  לפי  די, 
 המועצה לכל מטרה שהיא.

ה  רמו ל שיגת  אוההוצם ו/או  ינזקל הבגין כ  אשונהמיד עם דרישתה הר  לפצות את המועצה .8
ים  עדמהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סכתוצאה  

 .ההסכםכאית על פי להם היא ז
ו, אגב,  , מנהלי או אחר שיגיע אלינ ות כל מידע עסקי, תפעוליישמור בסוד ל  אנו מתחייבים .9

,  רטי הפת  הגנ  אות חוקרהו  על  ך הקפדהות תומהלך ביצוע העבודבבקשר או     –תשמ"א  ות 
 ו/או כל דין.   1981

שב,  , תכניות מחוטים, מפרטיםרטלרבות: תכניות, ש  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו   
רשש עבודה,  שמיות,ימ יטות  וכל   ות  אישי  או  מקצועי  ברשתות    מידע  האגורים  המסמכים 
 לכם.שמחשבים והתקשורת ה

לגידי-ל ע  קטיםרות הננ יהזה עי  וט באמצ ם לנק אנו מתחייבי .10 הסודי שלנו, וזאת  בי המידע  נו 
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר. 

 א תחול על:תחייבות זו ל ה למרות האמור לעיל,  .11
נחלת הכלל לאחר גילויו  ילויו לנו או הפך לחלק מ גכלל לפני  ה  שהיה חלק מנחלתמידע   .א

 ייבות זו;חשלא עקב הפרת הת לנו
 ו; סר לנשנמי פננו ל ידוע ל השהי יח כל להוכ שר נומידע א .ב
 שר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. מידע א .ג
 כל דין. ראות פי הו-רש על שר גילויו נדא מידע .ד

 
 ב, ר בכבוד

 _______ _____________________ 
 ____ אמצעות: _________________ב

 ____________ ________________ _ 
 __ ____ ______________מה: ___ חתי
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  פח ו'נס
 

 בדבר שמירה על מאגרי מידע  קבלןהצהרת  
 
 

 לכבוד  
 ב ובהמועצה המקומית תעשייתית נאות ח

 
 

 מאגרי מידע ה על בדבר שמיר  קבלןהצהרת 
 

 
מצהיר     .1 הוריאנו  לידיעתנו  הובאו  כי  ,תשמם  הפרטיות  הגנת  חוק     1981  –"א  אות 

או    ע העבודותביצו  גרתמס לינו בבר אמועדע הבמיל  לפעו  ואנו מתחייבים"החוק"(  :)להלן
 השירותים בהתאם להוראות החוק. 

 
 

  ה בודות נשוא חוזרת הערשותנו במסגידע שיועבר לבמאנו מתחייבים כי לא יתבצע שימוש     .2
 ה נתקבל המידע.( שלא למטרה לשמ 10)מסמך  ההתקשרות

 
 
 רטיות. ת הפהגניני  בד דעה למילהם תהיה גיש  עובדינו ת תחייבים להדריך אאנו מ    .3
 
 
לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה לנכון למועצה על נהלי האבטחה    מתחייבים  אנו      .4

הוראות ן  ואופ  יד  ביצוע  על  והחוק  מידע  ינו  כל  שי   אולמסור  ידי  יפירוט  על  מאתנו  דרש 
 בעניינים שפורטו לעייל.  המועצה

 
 
שוא  דות נעבוה   ביצוע  ר עם בקשתנו  רשו ל  שהגיע ועצה כל מידע  להשיב למ  אנו מתחייבים    .5

אנו  מכרז   כן  כמו  המועצה,  לידי  לנו  שנמסר  אחסון  אמצעי  ו/או  מדיה  כל  לרבות  זה 
 העבודות. ם ברשותנו עם סיוישאר כל מידע שי חייבים למחוקמת

 
 
שמירתו  ת מידע ו קפרטיות )תנאי החזעל פי דרישות תקנות הגנת ה אנו מתחייבים לפעול      .6

ממנהל    1986  -ו  התשמ" (,  יםציבורי פיםגו   בין  ידעמ  העברתוסדרי   הנדרש  פי  על  ולפעול 
 . 14 -ו  3המאגר לרבות סע' 

 
 
כ     .7 מצהירים  נמצאיםי  אנו  ני   איננו  של  עבמצב  איגוד  ו/או  ענ ן  ניינים  כל  במידע  ילנו  ין 

 כרז. תנאי המ יצוע העבודות על פ רך ביצוע העבודות מעבר לביהמועבר לנו לצו
 

 
 
 
 
 
 חתימת הספק:________________                             ___   ___________ יך:_תאר                  
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 נספח ז' 

 
 חות נספח בטי

 
 

 
ים  לביצוע עבודות לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם מהמפעל –בטיחות בעבודה 

 והאתרים בתחום השיפוט של המועצה 
 

 
 להלן:   המפורטות  תחויהבטת את כל דרישו פדניתורה ק לפי המזמין לבצע בצמתחייב כהקבלן 

 
 כללי 

 
מסוכן ומלווה במרבית סוגי הסיכונים הקיימים: סיכונים  עיסוק בפינוי אשפה מטבע הדברים 

  .ביולוגיים, כימיים, מכניים, פיסיים, חשמליים ואש
 :וןתו כגלעבודעיתיים האופייניים יבתיים בבד פינוי אשפה מתמודד מידי יום עם גורמים סב עו

בעלי   ,ים חוניםשתנה, מגוון סוגי אשפה, ילדים בסביבת העבודה, תנועת כלי רכב, רכבמ מזג אויר 
יש להוסיף לכל הגורמים האמורים את סביבת   .חיים, משטחים הגורמים להחלקה, מכשולים ועוד

 .ה הדינאמית של העובד המשתנה בכל רגעהעבוד
 

  קבלןהן חובב לבי -מועצת נאות ן  או הזמנה בי חוזה  אי כלחלק בלתי נפרד מתנ  זה מהווהנספח 
   .נותן השירות

 
 שפועל מטעמו יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה הקבלן וכל מי 

 ות מלאה לכל הפרה שלהם . בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחרי
 

 ובו לנקוט בנוסף מחאינן גורעות ח זה בנספ ת הבטיחות המפורטותכי דרישוהקבלן מודע ומאשר 
 מהוראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות החלים על  בכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות הנגזרת

 ם אם אינם מפורטים בנספח העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, ג
 ות . זה או בחוזה ההתקשר 

 
 שות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם רילנהוג לפי ד ובדיואת ע חריות הקבלן להדריךבא

 נהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה וכללי הבטיחות בדרכים. כללי המקצוע ולהוראות כל דין, 
 

 פי ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על  הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו 
 ים בנספח זה. רטהבטיחות המפונהלי  צוע ות כל דין, כללי המקהוראו

 
ר  יהיה לטפל בכל הקשו האחראי. תפקידו של לצוות עובדיו שיהיה אחראי נציגהקבלן ימנה   .1

 . לבטיחות וגהות עובדי הקבלן, או עובדי כל קבלן משנה מטעמו, באתר העבודה
  

  תקנות וקיםבהוראות כל דין, ח  המעוגנים ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות    והאחראיהקבלן   .2
האמור ,   מכלליותבעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע  ותוכללי הבטיח

חדש ,   ;פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 1954 - דחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי" כגון: 
וכמו  ;  2007ס"ז ובה, התש; תקנות עבודה בג  יותיה )תקנות ציוד מגן איש ותקנ   1970 -לתש" 

 בורה במדינת ישראל.  תעוקי ותקנות הכל ח עפ"י כן
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   מטעם הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את  האחראי .3
 ורים בכל הקשור ושיפ ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוסף יהיה אחראי לתיקון ליקויים       
 הקבלן. לבטיחות וגהות עובדי        

 
 הגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע ו  ציוד הבטיחותת כל ספק א אחראי להקבלן יהיה  .4

 העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן        
 יחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בט  -לעובדיו 

 ע"י אחר הדרוש ו/או שיומלץ  ד תמות וכל ציו ר גן,יות מן, אוזנן, כובעי מג משקפי מגמגן, 
 לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.   האחראי

 
 . הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים  .5

 
יוד מגן  ח וינקוט בכל האמצעים לוודא שהעובד משתמש בצמנהל העבודה/ראש הצוות ישגי .6

אש הצוות, שהעובד אינו משתמש בציוד  ר/ מנהל העבודה . ראהכראויתקין, מתאים ואישי 
 .מגן אישי, יפסיק את עבודתו לאלתר

 
 .  מנהל העבודה ידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד  -נתגלה בציוד פגם או נזק  .7

 
ויזהירו מפני  וחות עבודה בט ידריך כל עובד חדש הנקלט ביחידה בדבר שיטות מנהל העבודה  .8

וכן ימסור לו עותק מהוראות הבטיחות הללו. פעולה זו תחזור על  ה  קיימים בעבודנים ה הסיכו 
 עצמה לפחות אחת לשנה לגבי כלל עובדי פינוי אשפה 

 
ת ולאחר מכן יחתימו  מנהל העבודה יוודא שהעובד הבין את ההוראות באמצעות שאלות מנחו  .9

  חותעל טופס קבלת הוראות בטי 
 

לממונה על הבטיחות על כל תאונה ו  ממונים עליהםיעו לת יודבודה/ראש הצווהל העמנ .10
  .שנגרמה, מפגע בטיחות ועל כל מצב מסוכן העלול לגרום לתאונה בהתאם להנחיות

 
 .העובדיםיש לדווח לממונה על הבטיחות על כל הפרה של הוראות הבטיחות מצד   .11

 
  מדינת וקף בה שבת ו עפ"י חוקי התעבורכה, ייעשובסביבתו הסמו נהיגה באתר העבודה  .12
 ישראל.          
 

 הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי למפקח מטעם .13
 ממונהך, המשך או עצירת העבודה וכו . המזמין, ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרו

 ה. יקת תאונמידית למזמין דו"ח בדבטיחות של הקבלן יעביר ה
 

האביזרים והציוד הנלווה אשר   התחבורה י כל  י העבודה,ות כל תקינ  הקבלן יוודא את .14
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.  משמשים את

 
 קשור לרפואה אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל ה  .15

 חול על הקבלן בלבד.תעסוקתית ת
 

 אי בטיחות וגהות הקשוריםושת לעובדיו בנ קופתי ית ותראי למתן הדרכה יומהקבלן אח .16
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. 
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 הוראות בטיחות כלליות לעובדי פינוי אשפה  
  עפ"י כל חוקי, תקנות והוראות ת בעבודה וינהג העובד ישמור על תנאי בטיחות וגיהו  .1

 הבטיחות 
ע, ליקוי בטיחות שנתגלה לו תוך כדי  פגעליו על כל מ מונה וח למחובה על העובד לדו .2

 על כל מפגע שיש עימו סיכון לציבור יש להודיע למנהל העבודה.  .עבודה
  עובד לא ייעשה במזיד דבר העלול לסכן את עצמו או זולתו. .3
 לרעה בכל אמצעי, התקן שניתן לו. ולא ישתמש   עובד לא יפגע .4
חובה  -יאותו או בטיחותו ברהתקן להבטחת י או אמצע הותקן לשימוש העובדסופק או  .5

  עליו להשתמש בהם
 העובד חייב להתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות וגיהות שנשלח אליה מטעם המעסיק .6
איות, שנשלח  בדיקות רפו העובד חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת .7

 מועדים שנקבעו לו בימים ובאליהם מטעם המעסיק, 
ועבר לקבלת טיפול רפואי. כמו כן, חובה עליו או על עובד י  בתאונת עבודהנפגע ובד ה ע .8

 העד לתאונה לדווח על התאונה לממונה עליו מיידית 
את כל   עליו למסור –זומן עובד המעורב בתאונה לתחקיר ע"י הממונה על הבטיחות  .9

 ע הידוע לו וללא דיחוי המיד
  פהוע עבודות פינוי אש בעת ביצ אסור לעשן .10
  .צרוך משקה אלכוהול וסמים לפני ובזמן העבודהל  תכלית האיסורסור בא .11
 בזמן העבודה אין לשוחח בפלאפון או במכשיר קשר אחר   .12
 :הודע לממונים עליך באם  .13

 אינך בריא  •

 ביצוע העבודה קשה לך מבחינה פיסית  •

 ואתה בספק כלשהו   זקוק לעזרה הינך •

  .זקוק להסבר והינך ר לך  ה או משהו אינו ברו זו עד כ  לא עסקת בעבודה •

 הקפד על כללי נהיגה זהירה בדרך לעבודה וממנה  •
 

  :בתחילת כל משמרת יש לוודא את תקינות המערכות והאביזרים הבאים .14

 מצב הצמיגים והבלמים  •

 לקבינה )לא שבורים או רפויים( ליה מדרגות אחוריות, ידיות אחיזה, מדרגות ע    •

  הצלה, זמזם. לחצן ירום,דרגה חכמה", לחצן חיחות ב"מהתקני בט  •

יאה,   ,ודא ציוד עזר וחירום במשאית: מטף כיבוי, מים, אפוד זוהר, כפפות רזרביות •
 מטאטא וערכת עזרה ראשונה

 פנסי תאורה חיצוניים, נורות אזהרה, צליל חיווי נסיעה לאחור  •

  ת ועדשות הפנסים נקיים ולא שביריםמראושמשות,   •

 , מיכל המים מלא  ם תקיניםמגבי •

  ורות הדלק תקיניםינמיכל מלא, צ -הדלק ערכת מ •

 מצב שמן מלא, אין דליפות שמן, פעולה תקינה   -דחסן הידראולי  •

 2.2.7 .שמן מנוע ברמה הרצויה, מיכל רדיאטור מלא •

אם לא ניתן לתקן את   ליך.באם נמצא ליקוי כלשהו יש לדווח מיד לממונים ע  •
 ה ש במשאית עד לתיקונעשה שימוהליקוי במקום, לא י

 
 

 אשפה   ויבטיחות לפינ וראות ה .15
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 כללי                
 אין לטפס אל המשאית לכל מטרה שהיא, למעט עלייה לקבינה   .א
 אין להיכנס לתוך שוקת המשאית או לתוך חלל הדחס  .ב
 אין לחטט בשוקת המשאית  .ג
 רח רחוק. זה עלול לפגוע בעובד אחר או בעוברי אומאין להשליך אשפה  .ד

 
 משאות נכונה   הרמת

 .לוטומטען בטרם טלאת ה לגשש  חובה .א
 לפני הרמת המשא, יש לבדוק אם הוא בגבול יכולת ההרמה של העובד. בכל מקרה לא   .ב

 ל היותר כק"ג ל 40עובדים  2ק"ג ע"י עובד יחיד ולצוות בן   20יורם ידנית משא העולה על              
 באמצעי עזר מיכני נוסף או אם המשא כבד מדי, יש להיעזר בעובד    .ג
  .ה קרובות למשא המורם כשהגב זקוף והכפיפה נעשית בברכייםינהרגליים תהי  הרמה,בעת ה  .ד
 אין לבצע את הרמת המשא בתנועות חדות או סיבוביות  .ה
 את המשא יש להניח על משטח יציב  .ו
 .והגב ישר ת הנחת המשא תבוצע כשהברכיים כפופו .ז
 ה האצבעות א תיתפסנ הנחת המשא תבוצע בזהירות, כך של  .ח
  .אין לשנע יותר מאשפתון אחד בו זמנית. ז בשתי ידייםלאחו  פה ישמכלי אש  .ט
 שקיות אשפה יש להרים מהקצוות העליונים. אין להרים אשפה פזורה בידיים אלא   .י

 .באמצעות מטאטא ויאה            
 

 נהיגה: 

 שאית :ירידה ועלייה למ •

 ית דת מהמשא השתמש בידיות האחיזה כדי לעלות או לר ✓

 י המדרגות. לב לג על אחד משין לדית וא אין לקפוץ מהמשא  ✓

 עליך להקפיד על כל חוקי התנועה ולציית לתמרורים כמפורט בתקנות התעבורה  •

 בזמן הנהיגה אין לשוחח בטלפון ומכשיר קשר, אין לאכול, אין לקרוא וכד'  •

ת  ל שמהירוירת מרחק מתאים. זכור כי מרחק הבלימה גדל ככ עליך להקפיד על שמ  •
  תריובמשקל גדול   עמוסהר או  משאית גדולה יותה

יש להימנע מבלימות פתאומיות ומסיבובים חדים כל עוד מאספי האשפה עומדים על   •
 המדרגות האחוריות 

לפני יציאתך לעבודה ולאחר הרקת האשפה מהמשאית, יש לוודא סגירה נכונה   •
 ליך ממונים עלת של הזנב האחורי. במקרה של תקלה דווח מיד  ומושלמ

ים אינם בסמוך אליו או כאשר הרכב  בדסה, כאשר העוהדחי נגנוןעליך לנתק את מ •
 'בדרכו לאתר פינוי אשפה, חניון, נסיעה לאזור אחר וכד

בעת עמידת המשאית במדרון יש להפעיל את בלם החנייה ולהפנות את גלגלי הרכב   •
 .כהלכיוון המדר

 
 :  התנהגות בעת נסיעה 

מוד  לעשתי הידיים ו אית בל המש טב בידיות האחיזה ש החזיק הי הנסיעה יש ל בזמן  .א
 .במרכז המדרגה האחורית בשתי רגליים יציבות

 בעת נסיעה אין לגעת בזרועות ההרמה  .ב
 בזמן נסיעה אין להפעיל את מנגנון הרמת המכלים או את הדחסן  .ג
רות על מנת  לב בנסיעה, בסיבובים ובסמטאות צ הנהג והעובדים חייבים לתת תשומת .ד

 ם מרוריגע מענפי עצים או תשלא להיפ
 

 : יעה לאחורנס
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 אין לחצות את המשאית או לעמוד בטווח הנסיעה של המשאית בעת שהחלה לנסוע לאחור או    
  .עם הפעלת נורות האזהרה או עם הישמע צליל חיווי נסיעה לאחור   

 
 : רמות וגזםהוראות בטיחות לפינוי ע 
 ינוי אשפה:עבודות פהקפד על קיום הוראות הבטיחות ל 

 ן דת מגחבוש קס .1
 עבודה ב  נעלי בטיחות  נעל .2
 הרכב משקפי מגן  .3
 לבש ביגוד זוהר  .4
 לבש חולצה עם שרוולים הדוקים ומכנסיים ארוכים, הרכב משקפי שמש ומרח משחת מגן  .5
 השתמש בכפפות מגן ודאג להחלפתן בעת הצורך  .6
 :דים גם יחאלא אם נתקיימו שני התנאים הבא  להעמסה עצמיתלא יופעל מנוף   .7

 בדיקה תקף המאשר הפעלתו ר ונתקבל תסקי מוסמךבודק המנוף נבדק ע"י  .א
 .המפעיל הינו בעל תעודת הסמכה בתוקף להפעלת עגורן להעמסה עצמית בהתאם לחוק .ב

 המנוף לא יועמס מעבר לעומס העבודה הבטוח כפי שנקבע לו  .8
אשר בקרבתו ובטוח כך שלא יימצא אדם תחתיו ו למסלול העמסהמפעיל המנוף ידאג  .9

   מלים ומקווי חשמעצמ  ק דיוהמנוף יהיה רחו
 אין לעמוד מתחת ובקרבת כף העמסה של המנוף  .10
 אין לחטט בין ערימות הפסולת .11
שקיות אשפה יש להרים מהקצוות העליונים. אין להרים אשפה פזורה בידיים אלא   .12

 באמצעות מטאטא ויאה 
  ף גרוטאות, עצמים או אשפה אל המנוהשליך ידנית אין ל   .13
 ידני של:    איסוף .14

 .רמתולההעזר בחברך  –כבד חפץ      א. 
 .הזהר לבל תפגע בעיניך או בחברך –מטען ארוך        ב.                

 יש להעמיס ערמות בתוך המשאית בצורה מבוקרת, כך שלא יגלשו או יעופו חלקי ערמות כלפי  . 15
  תעבורהחוץ. גובה המשאית לא יעלה על המותר בחוקי ה       
 ארגז הרכב  דלתותה של יש לוודא סגיר  . 16
 אין לנסוע או לעמוד בתוך ארגז הרכב   .17
 .בגמר יום העבודה הקפד על היגיינה אישית: החלף בגדיך, שטוף את ידיך . 18

 

 אי מילוי הוראה מקרה של למפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל  •
 טענה ל לן לא תהיה כ. לקב מזמיןהמפקח או מהוראות המהוראות מהוראות נספח זה ו/או       
 או תביעה כנגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.     

 

  מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות / ו או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או •
 הי עלידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלש בלן על שתינתן מפעם לפעם לק 

 החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו פ מאחריותו ע" הקבלןר את  המזמין ולא תפטו     
 באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות .     

 
 
 

כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות  )הקבלן( מאשר בזה  אני _____________ הח"מ, 
ל דין בנושאי הבטיחות  כ ישות והוראות כל דראחר   למלא לעיל ומתחייב   המפורטותוההוראות  

 והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות . 
 
 

        ___________________  _________________             __      ____________________ 
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 ' חנספח 

 מפרט טכני  
 הגדרות   .1

 
סולת "פ

 רטובה"
 מזון. משאריות  בובית שמקורהאורגנית רקפסולת 

 ת עלים. רישו נא פסולת צמחית שנוצרת כתוצאה מגיזום צמחיה "גזם"

 
"כלי 

 אצירה" 

 

מהסוגים:כלי   לפסולת  כהגדרת  אצירה  דחסנית,  המשמשים  מיכל,  להלן,  ם 

 לאצירת פסולת לסוגיה. 

 

בהת מיכל"" )פוליאתילן(  מפלסטיק  אשפה  האירופאי  עגלת  לתקן  בנפחEN480אם  של     , 

   .ליםג לגלגלים ומעצור לג  4לת רגלית, אזני הרמה,  ירוק, הכול  יטר, בצבעל  1,100

 

 "פינוי"

 

למשא  קתהור אצירה  דחסמיכל  הית  לעמדה ,  לאתר    והעברת   חזרתו  הפסולת 

אתר    פסולתה  לקליטתמורשה   אל  דחסנית  הובלת  פסולת  ה  לקליטתמורשה  / 

לוהח גז  /עמדה  זרתה  והובלת  מנאיסוף  מום במשאית  אל אתר    לקליטת רשה  וף 

 .פסולתה

 

מ"ק, הכולל בנוסף תא    24רה בנפח של  אצירת פסולת מעורבת ע"ב מכולה סגוכלי   "דחסנית " 

מנו עם  אינטגרלי  ודחסן  המאפשרת  קליטה  הידראולית  בוכנה  המפעיל  חשמלי  ע 

   א הקליטה אל המכולה;הפסולת מתלדחוס את 

 

"היטל 

 מנה"הט

  9  ס'קון מתין,  וי הניק  תו בחוק שמיר דרת הגכ   עורבתעבור פסולת מ היטל הטמנה  

ההט2007-התשס"ז היטל  גובה  צמו.  למחירמנה  פסולת  ד  הטמנת  היטל  ון 

 המשרד להגנת הסביבה.   המפורסם ע"י

זם, תקינים,  ף גמנוית  נוע, משא–משאית דחס, משאית דחס / מנוף, משאית מגבה ""כלי רכב

 לן;  רתם לה כהגד

 

ת המכרז ופינוי הפסולת  ודובעיצוע  בניהול הליך  מטעם הרשות לכל אדם שהוסמך   "מנהל"

 אם להוראות המכרז. בהת

 

המ "מפקח" עבודות  ביצוע  הליך  על  ובקרה  לפיקוח  הרשות  מטעם  שהוסמך  אדם  כרז  כל 

 ופינוי הפסולת בהתאם להוראות המכרז. 
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"אתר 

ת  קליט

 ת" סולפ

ו/אותחנת   אזורית  ו  מעבר  אזורי,  בפסולת  טיפול  לטיפו \מפעל  אתר  ואו  או  \ל 

ל  תפסול  ת הטמנ הרלוונט ,  הפסולת  בסוג  ברשיטיפול  מחזיקה  ואשר  עסק  ית,  ון 

 או גזם.  \ולת מעורבת ותקף לקליטת פס 

 

"תוכנית 

 עבודה"

ידי המ ודעב תוכנית   על  לעת  לקבלן מעת  לביצוע העבודות, שתימסר  או  ו/  פקחה 

 המנהל.  

 
 . תעבודוה לימי ביצוע בודה, בהתאם ם ומקומות הנמצאים בתוכנית העאתרי "מסלול"

 

"סבב 

משאית  

 דחס"

פסו ידיאיסוף  על  דחס    לת  אומשאית  אחד  המוגדר    מאתר  לפי  אתרים  מכמה 

 לת סו פ  בתכנית הפינוי והובלתה לאתר קליטת

 

"סבב 

משאית  

 מנוף"

ית העבודה  נאחד או יותר, בהתאם לתכעל  ממפף,  איסוף גזם על ידי משאית מנו

   .פסולת לאתר קליטת נהל, והובלתושהועברה על ידי המ

 

"יום עבודת 

 משאית" 

וף ע"פ המוגדר בתכנית העבודה.  ס או משאית מנ ה של משאית דחות עבודשע  8  -כ

ית אל האתר הראשון ביום העבודה ועד רגע  שאהמהשעות נספרות משעת כניסת  

מהמ העבחרוהא  פעליציאתה  כאשר  העבודה  ביום  וללא  ן  רציפה  הינה  ודה 

ר המנהל  העבודה ללא אישורת  יצעה. עש ת למשך חצי  לבד הפסקה אחמהפסקות  

 וזז מיום העבודה. תק

   

יום  העצמאות חג הפסח הראשון והשני, סוכות, ראש השנה, שמחת תורה,  יום  "חג"
 ( ה"מכיפור, חג שבועות ויום העצמאות )לא כולל ימי  חו 

 
 

"פיצוי 

 מוסכם" 

 

 

 "הקבלן"

לק מהתשלום  לקיזוז  כספי  מקר סכום  בכל  חריגה  בלן,  של  דות  העבו  ביצועמה 

סכומים המפורטים  ם ללן, בהתאלעיל ולהובנספח זה    כמפורט בכל מסמכי החוזה

 לן.  לה   0בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש, סעיף 

 

ולת במועצה  איסוף, הובלה ופינוי אשפה ופסוכה במסגרת מכרז פומבי ל ז הן  הקבל

נאותה ומורשיו  לרבו   חובב,  מקומית  הקבלן  של  נציגיו  מית  כל  וכן    המוסמכים, 

 ות בהתאם לחוזה.  במתן וביצוע השירותים/העבודשפועל בשמו ומטעמו 

 

 

 

  

 י  כלל .1
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מפעלים כוללת  חובב  נאות  תעשייתית  מקומית  לוגיסגד  ,יםקטנ  מועצה  מחסנים  טיים,  ולים, 

 "האתרים"(.   להלןמשרדים ותחנת דלק )

 

 אות: ן הזוכה יידרש לביצוע המטלות הבל ה הקבזמכרז במסגרת 

אצ • כלי  של  אחהצבה  כל  עבור  כמפורט  ירה  האתרים  מן  האצירה   להלןד  כלי  ותחזוקת 

שוטף ושינוע    ;  באופן  רטובה  איסוף  באמהאגזם    פסולתופסולת  לפי  ף,  שוטופן  תרים 

מתקן  אל  לקליטת   תכנית,  אלה   מורשה  פסולת  הכורכים  מתשלוהכולל    סוגי  בכך ים 

   ;היטל הטמנהו  מי טיפול בפסולתדלרבות 

 

סבב פינוי בנפרד,    דורשים היתר רעלים, נדרשבור חלק מהמפעלים, הע  –לתשומת לב המציע  

 ויים. נתכנית פי  –. 2.2כפי שמופיע להלן בסעיף 

לאסוף   ניתן  )לעלא  זמנית  במבו  פסולת(  בנפרפעלרבב  פינוי  עבורם  הנדרש  אישור  ים  ללא  ד 

 הל. המנ

 מפת הרשות .1.1
בא  מס'להלן  ו  1  יור  המפעלים  שמות  עם  התעשיה  אזור  מפת  הינה  מוצגת  המפה  מיקומם. 

המזר באתרים  בלבד.  אלהמחשה  במפה:  מהמתואר  שונה  הינו  המידה  קנה  תש"ן  חיים  תר 

א ופ)מסוף  ח רת(  החאתר  כמרוחשמל  ברת  ממחלף    3-קים  חנאוק"מ  תע"ש  ת  מפעל  ובב. 

 ב.  חובות ק"מ ממחלף נא 8-מרוחק כ



 

 

 

 
 מפת אזור התעשיה  – 1איור 

 עבודהאופן ביצוע ה .1.2

  ההמועצ שיפוטסולת הרטובה והגזם מכלל שטח הקבלן יוביל וישנע על חשבונו את כל הפ
כול להשתנות מעת  ם ישר כמותם וסוגוט המועצה )א שטח שיפ ם במצויי ירה הצומכלל כלי הא

טמנת פסולת , או ה\אתר לטיפול ו או\טיפול בפסולת ו פעלו מ מעבר ו/אחנת לעת( אל ת 
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יטת פסולת מעורבת  ברשיון עסק תקף לקל ואשר מחזיקה, הרלוונטית לטיפול בסוג הפסולת 
   או גזם.\ו

 : םעלירטובה מן המפאיסוף פסולת  .1.2.1

 
המועצה  י  לפ .1.2.1.1 מהחלטת  נאומשיקוליה,  מפעלי  באות  רבית  יפונו  ופן    חובב 

 פעל;נו בסבב נפרד לכל מדול מן המפעלים יפו ק ג שחל אתר קצה, כך נפרד ל

 פעל;  איסוף הפסולת יבוצע מחצר המ .1.2.1.2

שבוע  .1.2.1.3 דו  עבודה  תכנית  לפי  תפונה  המנהל,  הפסולת  ידי  על  תוגדר  אשר  ית 

 . עובשב  םועיקב  קווי עבודה תכלול ארבעה ו

 .  4 וע:ית הדחס בשבימי עבודת משא אומדן מספר .1.2.1.4

  נפותה  565רטובה בחודש:  ת הסולהפ ם כלי אצירת  אומדן של כמות פינויי .1.2.1.5

של דחסניות ע"ב משאית    פינויים  5  -ליטר ע"ב משאית דחס ו  1,100י  של פח

 נוע; -מגבה

בה .1.2.1.6 הפינ בשבועות  יום  חג, ם  ליום  מתוכנן  הקבלן  וי  תוכנית    ייבצע  את 

ביוםא ליים  ופינ ה יום  ליום    ותו  קדם  במידהאשר  נקבע  ויו  החג.  הפינוי  ם 

שני ש הליום  ייבצע  חג  תן אקבלל  ביו ת  הפינויים  והכל  וכנית  ם שלאחריו, 

ת בכ את  לשנות  המועצה  של  לזכותה  על  פוף  כאמור  העבודה  פי  -וכנית 

הבל דעתה  ותגב עד שיקול  נוספים  לפינויים  בקשר  לחגים.י,  בימי    ורים 

 . ביום חולצע כה תתבדחוה"מ העבו

 

חס ביום חול  הדריגה לפינוי ע"ב משאית  אה חהמועצה רשאית לדרוש קרי  .1.2.1.7

אין פינויים. במקרה כזה    ודההעבכנית  על פי תת ולא יום חג( בו  )לא יום שב

ה.  שעות מרגע הקריא  4וך  ת הדחס עם צוות העבודה להתייצב תעל משאי 

עבור סכוממ  150%  תהיהה  ז  רותיש  תמורה  הנקוחצית  ההצעה  ע"י  ם  בה 

  משך   שבו  מקרה  עבור  חס על צוותה   ת הדשל משאי  עבודה  קולן עבור  הקב

להעבו ההתייצבות  מרגע  ה דה  עד  קריאה  עבו  4ינו  ושעות    150%  -דה, 

ה הנקובה  ההצעה  שנ"ל  מסכום  מקרה  מרגע    בועבור  העבודה  משך 

 ת עבודה. שעו 8-ל   4ין ב ההתייצבות לקריאה הינו 
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 איסוף גזם   .1.2.2

לכך על    יעדוחים או מכולות שילים ממשטמחצרות המפע ע זם יבוצאיסוף ג .1.2.2.1

ביום קבוע בשבוע שיקבע ע"י   םישבועירות של אחת לבתדי,ידי המפעלים

 ;  המנהל

יעביר המנהל אל הקבלן או  ר אש  לפי תכנית עבודהתפונה פסולת הגזם  .1.2.2.2

 הפינוי.  שעות לפני   20עד  מנהל העבודה 

אית  ע"ב מש (קווי עבודה 2) םימי 2פינוי גזם בחודש: אומדן של כמות ימי   .1.2.2.3

 מנוף; 

 ;סבבים 3: ו עבודהקזם בפינוי ג בי סב דן של כמותאומ .1.2.2.4

 
 התארגנות בסיסית לתחילת עבודה   .2

 ה תכלול: לעבוד  לןת הקב והתארגנ  .2.1

להלן  אם לכתב הכמויות, כפי שיפורט  צבתם בהתה והכלי אציראו השכרה של  רכישה   •

 ה. ימים טרם תחילת העבוד  5ר עד המאוחל לכ  0בסעיף 

 - 0  פורט להלן בסעיפיםרכב בהיקף ובמפרט המתאים, כפי שיכלי  ו  ותאיצי מש  הצגת •

 ב. כולל רישיונות, ביטוח חובה, למשאיות ולכלי הרכ 0

ות התעבורה  "תקנלנדרש ב  ל בהתאםורה למנהן בטיחות בתעבות קצידו"ח רתמסי •
 ". כב במפעליםי רלת כלבהפע   תחלק י': סדרי בטיחובטיחות,  החדשות לקציני ה

 י כלי הרכב.  וגדר במפרטמתאים כפי שמהצגת צוות עבודה בהיקף  •

תוצג הצגת   • וגזם. ההתקשרות  מעורבת  פסולת  לקליטת  מורשה  עם אתר  התקשרות 

 העבודה;  יום טרם תחילת 15המאוחר  כלל

 - 0ועצה כמפורט להלן בסעיפים הקבלן לדרישות המכב בשירות י הרי כלל כלהכנת צ  •

0  

 כלי אצירה הצבת  פירוט   .2.2
   2020מוקדם משנת  ו בשימוש לא  חדשים או שהי  ב מכליםהקבלן נדרש לרכוש ולהצי .2.2.1

בלבד.    1,100בנפח   המועצה  בשרות  יהיו  אשר  יאושרו    האציר  כליליטר,  ג  נצי ע"י  , 

 .   י המצוין בי האצירה יבוצע לפכמות ופיזור כל  .עללהצבה במפ  המועצה

ותאם לכך אם את החלל הזמין המק התומ"   24פח  דחסניות בנ   2יב  דרש להצהקבלן נ .2.2.2

כלי האצירה יבוצע   ר פיזו  ו בחכירה של הקבלן.עלות אסניות יהיו בבהדח   במפעלים. 

 .  לפי המצוין ב

 . תשיחודצבה התשלום על  האצירה ותחזוקתם יקבל הקבלן  תמורת השימוש בכלי  .2.2.3

בעלותו בהאצירה הינם  . כלי  ה על פי דרישות המכרז עצוצבו ברחבי המואצירה י כלי ה .2.2.4

באחריותו, והקבלן ישא בכל נזק שייגרם לכלי האצירה מכל סיבה שהיא,    \של הקבלן

הקבלן יהיה  ק  ספלמען הסר  עות רצון המועצה.  קלה בפרק זמן סביר לשבי ויתקן כל ת

 אצירהה אחראי הבלעדי לכלי ה

2.2.5. . 
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 םומיהכמויות מכלים שיש להציב  ומיק –  1טבלה 

 ם האתרש מס"ד 
להצבה   1,100ות  כמות עגל

 ר תאבנוי  יולפ 

 10 ' וויבלנגת   1

 12 אלקון  2

 8 אקוסול   3

 5 וגיה אקולדור  4

 12 שירותי איכות הסביבה החברה ל 5

 12 סף( ) תחנת כח אורות יו  רת חשמלחב 6

 8 לוכסמבורג תעשיות  7

 3 פי פארמה אמ 8

 6 טק -טלמ 9

 2 ר תעשיות מחזו יבאב 10

 8 לק )פיברו( קופו  11

 4 קם רינ 12

 4 ל רכבת ישרא 13

 2 נשר  בלשו 14

 2 יות  נולוג טכ זג 15

 6 אלביט  –תע"ש  16

 6 ת גלובוס אחזקו 17

 2 תש"ן  18

 1 ואן אחים ארז'  19

 10 צינורות המזרח התיכון  20

 8 תרכובות ברום  21

 1 כימיקלים  ב גנ 22

 1 ספקטרום  23

 1 בי מער ץפרי.ב.  24

 1 מזרחי פרץ  .י.ב 25

 1 לה עלי תובפמ 26

 2 גז  כל בו 27

 1 גל -גז 28

 1 ון דנז ירפ 29

 3 דלק מנטה  30

 3 משרדים  –צה מוע 31

 5 רגיה גב אנרמת נ 32

 4 זים בית גנ 33

 1 טב"מ  –מועצה  34
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 ם האתרש מס"ד 
להצבה   1,100ות  כמות עגל

 ר תאבנוי  יולפ 

 1 אנרג'יקס  35

 2 מקסימה  36

 2 עוז ף וע 37

 1 בטון ראד  38
216 צירה להצבה סה"כ כלי א  

 

 

 

 

 

 הציב ומיקומן ל  ישות שכמות דחסני – 2בלה ט

 אתרה  שם ד מס"
כמות דחסניות להצבה  

 וי ולפינ 

 1 שים מכתאדמה  1

 1 טק -טבע 2
 

 י משאיות זמינות צ .2.3
להציג  הקבלן הזוכה    , עלקבלת הודעה בדבר הזכייהלכל היותר ממועד    יום  30תוך   .2.3.1

מס' משאיות     כירה,אם בחו, אם בבעלות וברשותיש  כי    ועצה אסמכתא לכך בפני המ 

אורך כל תקופת בנוסף הקבלן מתחייב שגיל משאית הדחס ל אים.הבם פיעיבסש דרכנ

יהיה המחמיר ביותר   ו יעמדו המשאיות,יטה ב שנים ותקן הפל   5לה על  ה לא יעהעבוד

 עת הרכישה. ב זהמסוג לרכב הנהוג 

יעביר בולעו  סתני כ  עם .2.3.2 ולרש  לןהקב  דה  ממסמכי נהלת מטעמה העתק  ברה המ לחות 

 שיונות רכב וביטוחים(.  ועסקו ברשות )רי הרכבים שי 

 ירות המועצה כמות המשאיות המוקצות לש  .2.4
ה לצורך   הקבלןביצוע  מ  עבודות,  לש  שאיותיפעיל  הנדרשת  בתוכניובכמות  עמידה  ת  ם 

יו  עלופ שיכמות המשאיות  ב  מצבשום  אולם    ,העבודה   ות מהכמו  חת יפלא    די הקבלןעל 

 טת להלן: המפור

 ס; טון עם ארגז דח  26( במשקל  1אחת )  משאית .2.4.1.1

 נוע;-טון לפחות עם מגבה  14.99( במשקל 1משאית אחת )  .2.4.1.2

  32ף וארגז פתוח בנפח  טון לפחות עם מנו  14.99במשקל  (  1משאית אחת ) .2.4.1.3

 מ"ק.  
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ם  הן ארגזיות לאימשב שהצריה( תע)ותו לתסולת הפי הוב הקבלן מתחייב בזאת כ 
סיעת  ך נזורם במהלהיטב באופן אשר ימנע פיטיפים, והמכוסים ילת תשנזפני  ב  יםומאט

 .המשאיות
 

 מפרט משאית דחס לפינוי מכלי אשפה .2.5
 ת.דיאמצעות משאית דחס ייעויתבצע בפינוי מכלי אשפה  .2.5.1

 המשאית תכלול:   .2.5.2

 ליטר.   1,100קן היפוך מכלים בנפח של  תמ .2.5.2.1

 ; ותמכולו  יםכלפת מלחץ לשטיים בתזמו ם מימתקן שטיפה של  .2.5.2.2

וצינו .2.5.2.3 הידראולי  לחץ  והור  להרמה  מהיר  מתרדת  חיבור    מת" רומ"במה 

 ליטר לארגז המשאית;  1,100מהקרקע  לפריקת האשפה ממכלים בנפח 

 , יעה, ודלי; אטא, את העמסהמט  -יון יוד ניקצ .2.5.2.4

 ; 0סעיף ן בהלל  גדרתהחס כהה מותקנת במשאית דתור ובקר מערכת אי .2.5.2.5

יצוע  שך כל תקופת בבוח מקיף, בתוקף במוביטוח חובה וביט  ן רכביו ריש .2.5.2.6

 העבודות. 

 מפרט משאיות מנוף ארגז פתוח  .2.6
   צעות משאיות ייעודיות.בצע באמפינוי גזם ופסולת גושית ית .2.6.1

 כל משאית תכלול:  .2.6.2

 ת המנוף;עלהפחוק לשלט רמטר לפחות, עם  7רדיוס ף למנו .2.6.2.1

דולות, עם מתקן  כפות גי  ג שת סומ  וףהמנ  מותקן עללי האודרהיר  מכשי .2.6.2.2

)"סביבון ה לסובבידראולי  המאפשר  ב    "(  הכפות  הכל    180  –את  מעלות. 

 מותאם לאיסוף גזם ופסולת גושית; 

 דני.  יריעת כיסוי יתכלול   המשאית .2.6.2.3

מגצי .2.6.2.4 : מטאטא,  ניקיון  דליוד  יעה,  ש  נדריזר  ל אבכו   רפה, את העמסה, 

 ;וןקיניטובת ביצוע ה ל

 ; 0 גדרתה להלן בסעיףאית כה משב נתתקמו ה ובקר תור ת אימערכ .2.6.2.5

תקופת  רישיון    .2.6.2.6 כל  במשך  בתוקף  מקיף,  וביטוח  חובה  וביטוח  רכב 

 ודות.  צוע העבבבי

 נוע -בהמפרט משאיות מג .2.7
   נוע.  מגבה משאיות מסוגיתבצע באמצעות פינוי דחסניות  .2.7.1

 :  כל משאית תכלול .2.7.2

 ק; מ"  24 עדנפח  ת ב ונידחס  מת להרמתמותא עורז .2.7.2.1

 עמסה, יעה, דלי;מטאטא, את ה  -ציוד ניקיון   .2.7.2.2

 ה מותקנת במשאית כהגדרתה להלן;ת איתור ובקר רכמע .2.7.2.3

יצוע  תקופת בבמקיף, בתוקף במשך כל    וביטוח  רישיון רכב וביטוח חובה .2.7.2.4

 העבודות;
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 מערכת איתור ובקרה   .2.8

,  ם זהסכה  רת במסגות חובב  בנא  מוטעמ  לת דחס הפועמשאית    ן על כליתקי  הקבלן  3.8.1
חשב הבלעדיעל  איתמערכ  ,ונו  ניטת  תהליכית,  ובקרה  מעקב  )להל ור  ומדידה  ן:  ור 

או   הסוגים  מכל  אצירה  בכלי  וכן  רכב  בכלי  מתחייב מחלקם.  "המערכת"(,  הקבלן 
כת  ערהמ כיבי  נות ריביה, ובנוסף לשמור על תקית המערכת ולשמור על רכלהפעיל א 

ב העיר,רחב  רהציהאי  כלהקיימת  במורמפכ  הכל  בי  הטכנ פרט  ובחוזט  ידוע  י  ה. 
יפגע בזדון ברכיבי המערכת,    נת המערכת ו/אוה כי ככל שלא יאפשר התקקבלן הזוכל

 רט במפרט הטכני. תו כמפוהמועצה תהא רשאית לקנוס או
 מערכת לכלול: על ה

 :ו, כדלקמןמות וידאשלוש מצל .2.8.1.1
ם את ותצלת  אימשה  הימני של  ן מצדהר תותקשאחת אמצלמה   .2.8.1.1.1

 ה; ודעב בת הסבי
ותצלם את  לי שהשמאתותקן מצדה    השניי   מהמצל .2.8.1.1.2 ל המשאית 

 ודה; סביבת העב 
ותצלם   .2.8.1.1.3 המשאית  של  האחורי  בחלקה  תותקן  שלישית  מצלמה 

פינו תהליך  האשפהאת  אוטומטיי  באופן  תסרוק  המונף    ,  המיכל  את 
 פגמים במיכל;   ותזהה

ול  כני שיכל רט טמפ ת  לובעאית הדחס יהיו  שמ   נו עלשיותקכל המצלמות   .2.8.1.2
אפשרות לצפייה בזמן אמת +   :ןלהל   יות המפורטותהפונקצת ות אפחה  כלל

למשך  צפי נתונים  ושמירת  מאוחרת  אפליקציה    90יה  הפחות;  לכל  ימים 
לש בטמותאמת  אפשרימוש  חכם;  סלולרי  הצגתלפון  סטילס;  לצילום    ות 

אמת   בזמן  הרכב  כלי  מפמיקום  אינעל  )כגוןאקטרה  (  גלגו ת  פומ  טיבית 
סימולר עלבות  פעם  בכמפה  ה  ביג  ן  מבצעל  פישהמשאית  הנתונים    נוי;ת 

לצפייה זמינים  סלו  יהיו  בטלפון  ייעודי  בממשק  המנהל  חכם  עובר  לרי 
 ובמחשב. 

מסל .2.8.1.3 תקבע  אהמערכת  קו  תכנול  ע"פ  אופטימלי  העבודה.  ייסוף  ת 
תתר  בהמערכת  העבודה  ולמנהל  למנהל  סטייהי  לרהסלו   טלפון יעה  כל    על 

 ותו יום.עבור אה עבוד ה  יתכנדר תנוי שהוגפי ה  קול  לומסמ
ה   קילהכת שמער .2.8.1.4 רציף  עומס  ניטור  או  משקל הפסולת  רציפה  מציג את 

יומיים  ות שקילהמערכת תכלול אפשרות להצגת דו"ח  בכל משך הפינוי.  ה 
עב  בנפרד,ותקופתיים  כל מפעל  בפינוי  כול   ור    משותףל המפעלים המפונים 

של    יה )סט  95%  ותלפח   שקל תהיההמת  ידמדת  נומי ם נוספים. אליפעעם מ
 הקבלן.   גו לרשות בלבד ולא יעברו דרךיוצ אלו (. נתונים5% עד

זה, על ת הסכם  הקבלן יתקין על כל משאית מנוף הפועלת מטעמו בנאות חובב במסגר .2.8.2
לו  ,חשבונו הבלעדי ומעקב  איתור  מ מערכת  הרכב   כלי   יקום ויינית המאפשרת הצגת 

ייה ו זמינים לצפ ים יהיונהנת  ;  ל(וגות ג )כגון מפבית  טיאקטרינעל מפה אמן אמת  בז

 סלולרי חכם ובמחשב.המנהל בממשק ייעודי בטלפון  עבור

 שילוט משאית הדחס  .2.9
 :קמןת לביצוע העבודות, כדלס המשמשהקבלן יתקין שילוט על משאית הדח .2.9.1

ינוי התוכן  ל שת עהורושאי לשר יהיה רעל ידי המנהל, א  תוכן השילוט יקבע .2.9.1.1

   ודשים.ח  12ל בכת אחפעם א יותר מ אך ל, עתל עתמ
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ה .2.9.1.2 משאית  המוד   מדבקתן  תותקדחס  על  איכותית,  עשוי  ויניל  לוח  על  בקת 

גז משאית  ב על ארשיוצ  מגנט  לחילופין  אומ"מ     3ר אלוקובונד בעובי  מחומ

י  ועצה, מודפסים בדפוס צבעונ שהות המשאית בתחום המ  ס בכל משך הדח

, עם  UVגנת  ה  לל כו,  ירי מזג או כל תנאב  נה השת  דה בכל עונומיע  יטלי,דיג

מעוגלותפ מו ינות  מידתאמי,  הרכב.  דפנות  על  להתקנה  או  ם  המדבקה  ות 

 ס"מ.    140גובה    Xס"מ  300 רוחב  –המגנט על הארגז 

 

 בודה וותי העצ .2.10
להע .2.10.1 מתחייב  העבודהקבלן  ביצוע  לצורך  עובדים  סיק  צוות  מהימקבועות  ן,  , 

חום ודה בתעבטח ה ש  אתם  כיריעליהם ומלים  וט המם  דיקיא בתפקי ומן ובמן, מאומי

 .  השיפוט

בלת  בודה ידרש במילוי שאלון ביטחוני וקכניסה לחלק מהמפעלים, צוות הע  ורעב .2.10.2

לל אישור בטחשלא יקבאדם  אישור לאחר בדיקת השאלון.   כנ"ל  יוכל להיות  וני  א 

 .  מהמנהלב כתשור בכך אי, אלא אם ניתן על ת העבודהחלק מצוו

 ; קבועיםל פוע   הג +נ  עסקות דחס יו אימשת על הפם לש .2.10.3

 +פועל קבועים; הג ת מנוף יועסק נלשם הפעלת משאי .2.10.4

 סע( יועסק נהג קבוע;-נוע )רם-לשם הפעלת משאית מגבה .2.10.5

ה  30עד   .2.10.6 טרם  הנ יום  הק מועד  העבודה,  לתחילת  לנציג  בקבע  יעביר  הזוכה  לן 

ך קבלת לצור,  כהזוה  ת העבודות מטעםאל  בפוע  יבצעוהמועצה רשימת עובדים אשר  

 .  ישורא

מהקב .2.10.7 ומתצה לן  כוחיייר  לו  יש  כי  מתאים,  ב  אדם  לביצח  המתאים  וע  ובמספר 

מועדים  ייצבו בהוא ועובדיו ית  העבודה באופן שוטף וסדיר, וכן הינו מתחייב לכך, כי

 לביצוע העבודה.  וובמקומות שנקבע

 .  0 טות להלן בסעיףרפוות המלהוראהקבלן ימנה מנהל עבודה, בהתאם  .2.10.8

, כולל מנהל עבודה, שיראה בעיניו  רשאי להרחיק מהעבודה כל אדםיהא    המנהל  .2.10.9

טרס הציבורי  האינו שאינו מייצג את  למת ו/א התנהגות בלתי הוחרוץ ו/או בעל    בלתי

ה  קרבמ.  דיקול דעתו הבלעשיי  את לפות וזשל המועצה כיאות, ללא שהות וללא שאל 

 קבלת ההודעה.  שבוע מך בתו  פוליהח לן לה על הקבכז

 

 הל עבודהנ מ .2.11
המיומן .2.11.1 מטעמו,  עבודה  מנהל  להעסיק  נדרש  פינוי    הקבלן  בתחום  ומקצועי 

ה מעת לעת, בהתאם מועצנוכח בשטח שיפוט הדה יהא  מנהל העבו  .סולתהאשפה והפ

המועצה   מאת  קריאה  ו/או  יספטעמ  המנהלו/או  לדרישה  הקבלן  ל  נהלמ ק  מה. 

מכשירהעבו מנע   סלולארי  דה  באמצעשמנהל  ת  ל  שוטף  בקשר  יהא  עם העבודה  ותו 

מילוי כלל עובדי הקבלן, עם נציגי המועצה ועם המנהל, לצורך תיאום ודיווח קיום ו

העבתנאי   מנהל  כן  כמו  זה.  אודה  חוזה  בימים  זמין  בשעות  -יהיה    17:00  –  7:00ה 
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וספת  לא תל   כם, וזאתוראות הסוי ה יל מ   רךצוודות דחופות לעב ע  ביצו   ו/או  לקריאות 

 .וםשלת

שעות    2דה להגיע למועצה בהקדם, עליו להגיע תוך  במידה והתבקש מנהל העבו  .2.11.2

 מהקריאה. 

ב .2.11.3 עבודה  מנהל  המנהל  בהעדר  יוכל  עלשטח  שהוסמך  מי  לכך  -או  די  י-עלידו 

זא כל  ובשמו,  הקבלן  לעובדי  הוראות  לתת  מבלהמועצה  לגר ת  של ב  ועי  זכויותיה 

 .ורט להלןמפ קנס כ רבותל  גד הקבלןצעדים כנקוט לנה  עצמוה

 הפעלה שוטפת .3

 כללי .3.1
למפורט   .3.1.1 בהתאם  תבוצע  הפינוי  משאיות  בהתאם  עבודת  שינוייה  על  זה,  במפרט 

 .ועצהלקבלן תקופתית על ידי המ ת העבודה שתוגדרלתכני

 קףולת מוצקה בהי פסק  וסילונוע,  המועצה איננה מתחייבת להזמין עבודות פינוי, שי .3.1.2

ל   וכן  הולשכ המושומרת  אתעצעצמה  היקף ל   הזכות  ה  את  להגדיל  ו/או  הקטין 

ד  שיקול  לפי  הכול  שתבקש,  היקף  בכל  ועפ"י  ההזמנות  והמוחלט  הבלעדי  עתה 

ע וסילוק פסולת רטובה וגזם שינו ים בביצוע שירותי פינוי, תקציביים הקשור  אילוצים 

 .נשוא מכרז זה

שינוע וכל  פריקה    ,בלה, טעינהים להומשמש ה  לכלי הרכבהנוגע  י בכל  כמוסכם בזאת   .3.1.3

יב (, הקבלן מצהיר ומתחי "רכבי האיסוף")להלן:  אחד מהזרמים הייעודיים    כל   של

א יות של פסולת מכל סוג שהוקיים כראוי משארלהשתמש ברכבי איסוף מרוקנים ונ

תאושרבט לא  שלב  בשום  פינוי.  סבב  כל  תחילת  פסול  רם  מעבר   נוספת  תהכנסת 

 תב מהמנהל. מראש ובכשור עבור כל סבב ללא איעבודה  ית הכנ למצוין בת

הפסולת להעביר את  אתר הקליטה אליו הוא בוחר  שובהר בזאת שעל הקבלן לוודא  מ  .3.1.4

מורשה דין  הינו  כל  פי  ופעיל  על  הפינוי.,  כל   במועדי  להעברת  הבלעדית  האחריות 

ינה על  ה  אתר כזהולהתקשרות עם    ליטת פסולתמורשה לקהפסולת המפונת אל אתר  

   הקבלן.

גלל חסימה ע"י כלי  ישה לכלי אצירה במסלול הפינוי בשל העדר ג  יםמובהר כי במקר .3.1.5

במידה   ם הפינוי.ביו  ת הכלים בשעה מאוחרת יותר ן יחזור לפנות ארכב וכד', הקבל

   למנהל.ותו היום  כך בא ווח על דקן, הקבלן י מת\והחסימה הנה בשטח מפעל

 דות.  למנהל על גמר העבו  קבלןכל יום העבודה יודיע ה בתום .3.1.6

העבודך  במהל .3.1.7 המשאיות   שעות  ימצאו  העבודה,  וימי  העבודה  ה  באזורי  ורק  אך 

להן.  תע שהוקצו  לא  משאית  אלא  אף  העבודה,  אזור  את  של באישזוב  מראש  ור 

ות ולשביעאופן מלא  צבה, בבו הו  ר ה באותו אזוהמנהל, ורק לאחר שהושלמה העבוד

 .נו של המנהלרצו

תהא לא מאוחרת   יום העבודהס   ושעת   07:00הא החל משעה  ודה תהעב   שעת תחילת .3.1.8

תוגדר    תוך   16:30משעה   בתוכנית העבודה אשר  ידי המועצה.עמידה  חג  בערב   על  י 

   . 15:00השעה  מ ה לא מאוחרת שעת סיום העבודה תהי



 

74 
  המציע   חתימת                              

 

 

 

כי תכני .3.1.9 נ  קבועה  על תכנית  מבוססתהרשות    לת העבודה ש מובהר  יתנת לשינוי אשר 

 א הקובעת. ע"י המנהל היהמנהל, ותכנית העבודה שתמסר  ייד  על  מעת לעת

,  דרישות הרישוי והבטיחות באופן שוטףעל מנת להבטיח עמידה של הרכבים בכל  .3.1.10

כל הממונה על הבטיחות של הרשות כ  יתייצב אצל   ה על הבטיחות של הקבלןהממונ 

 הרכבים המועסקים ברשות. פת על  ה משותלבצע בקר  על מנתידו,   לעשיוזמן  

 וף פסולת ע"ב משאיות דחסאיס .3.2
האשפה בכל   בהתאם למסלול בתוכנית העבודה, עד לסיום איסוף   י האשפה יעשהפינו .3.2.1

 מסלול מדי יום.  

 והאיסוף:  כלולות בעבודות הפינוי מטלות הרשימת  .3.2.2

שא .3.2.2.1 כמות  בכל  הפסולת  ופינוי  המצויהיסוף  ובב  היא  כלי  סביבת  תוך 

אף    את כל כלי האצירה,  רוקןספק, יודגש כי הקבלן י  הסרען  למ    ה.האציר

 ם מלאים.  אם אינ

)רדיוס של  סב .3.2.2.2 היה נקיה מפסולת  תמטר(,    3יבת כלי האצירה במפעלים 

 ון. עם סיום הריק 

הנפתם פ .3.2.2.3 בטרם  המיכלים  מכסה  לאפשר    תיחת  הפסולת  כדי  צילום  את 

 דחס שאית הת על מנקחורית המותע"י המצלמה הא

  .באופן רציףדחס נוי כל הפסולת למשאית הים ופי להמיכ  ריקון  .3.2.2.4

מותיהם הקבועים באתר, כאשר כיוון  מרוקנים למקוהחזרת המיכלים ה .3.2.2.5

סילוק פסולת על ידי  שות לפונה לחזית, באופן המאפשר נגיפתיחת המכסה  

   יעת תזוזה.לי האצירה למניעת התדרדרות ומנילת גלגלי כהמפעל, נע

 יקתו שם. לת ופר טת פסולאתר קלי  הפסולתהובלת   .3.2.2.6

 

 דחס  "ב משאיתים עתכנית הפינוי .3.3

תכנילהלן   הפינויים,  מוצגת  עלת  מבוססת  עשויה  ב  הדרישה  אשר  התכנית   . מפעלים 

נה  התכנית הי  ת היקף העבודה של משאית הדחס.ומוצגת אך ורק כדי להבין א   להשתנות

נו  ונים בצבע יפשהמפעלים המסומ  ך יים כע בוקופה של שועית, כלומר נפרסת על תשב-דו

 .  ים יפונו אחת לשבועמפעל אחת לשבועיים, יתר ה
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מס' סבב 

פינוי
חמישירביעישלישישניראשון

רינקםגלובוס אחזקותתע"ש מערכות - אלביטחברת חשמל + תש"ן1

צינורות המזרח התיכוןאחים ארז'ואןאלקוןאקוסול 2

3
החברה לשירותי איכות 

הסביבה
דור אקולוגיה וויבלנגת'

תרב"ם, ספקטרום, י.ב. 
מזרחי, י.ב. מערבי, נגב 

כימיקלים, מפעלי תובלה

שובלקופולק )פיברו(4

לוכסמבורג5

דלק מנטהדלק מנטה

רמת נגב אנרגיהמועצה - משרדים

מועצה - משרדיםבית גנזים

כל בו גזמקסימה

גז טכנולוגיות אנרג'יקס

מס' סבב 

פינוי
חמישירביעישלישישניראשון

רינקםאביב תעשיות מחזורתע"ש מערכות - אלביטחברת חשמל + תש"ן1

צינורות המזרח התיכוןרכבת ישראלאלקוןאקוסול 2

3
החברה לשירותי איכות 

הסביבה
מאפי פארמה וויבלנגת'

תרב"ם, ספקטרום, י.ב. 
מזרחי, י.ב. מערבי, נגב 

כימיקלים, מפעלי תובלה

מטל-טקעוף עוזקופולק )פיברו(4

ראד בטוןלוכסמבורג5

דלק מנטהדלק מנטה

רמת נגב אנרגיהמועצה - משרדים

מועצה - משרדיםבית גנזים

גז-גלמקסימה

פרידנזוןמועצה - טב"מ

תכנית פינוי שבוע א

תכנית פינוי שבוע ב

 

כוננות

פינוי 

משותף

פינוי 

משותף

כוננות

כוננות

 כוננות
 

 וע דחסניותנ שי .3.4
נוע, מותאמת   -ית מגבהקבלן יוביל ויפנה אשפה בדחסניות בכל נפח, באמצעות משאה .3.4.1

המורשה  הדחסנית  לנפח   המרבי  המשאית,ולמשקל  ל  של  שנקבעה  בהתאם  תדירות 

   . פינויים 5ודש הינו בח  פויאומדן למספר הפינוים הצ .עבודהה ת ית בתוכנילכל דחסנ

 עולות הבאות: את הפ  שינוע תכלולבלת האשפה בהו .3.4.2

מעו  נית,הדחס .3.4.2.1 לפסולת  מורשה  לאתר  לתדירות  תובל  בהתאם  רבת, 

 שנקבעה בתוכנית העבודה לכל  דחסנית.  

הדח .3.4.2.2 האשפסנית  שטיפת  ריקון  הליך  באופן  ת  -  ה בסיום  שטיפה  תבצע 

מכלולי בכל  הפ  –  הדחסנית  יסודי  בחלל  הדחסנית  ובמעגוף    תטפנימי 

הדחסנ   ית,נו החיצ ערצפת  כיסוי  )ל ית,  הדחסנית(,יון  זאת מכסי  גג  ם, 

שט  מתקן  מיבאמצעות  עם  ומסירי  יפה  דטרגנטים  בתוספת  מותזים  ם 

 שומנים במשאבת לחץ.  

 ה. לעמד  החזרת דחסנית .3.4.2.3

 גזם מנוף איסוף גזם באמצעות  .3.5
 . העצו ע"י המו ועיים. ימי הפינוי יקבעכאחת לשב איסוף הגזם יבוצע  בתדירות של  .3.5.1
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 י אצירהכל תקאחז .3.6
ישלים האצי  טף את כל כליפן שוו יתחזק באלן  הקב .3.6.1 שעות כל חוסר    72תוך    רה, 

  יתקן מיידית כל ליקוי ופגם מכל סוג שהוא שנתגלה בכלי האצירה.  במהלךו

חלף  דדים. כלי אצירה אשר לא ניתן לתיקון, יותקופת ההתקשרות בין הצכל  

 לפים  קה ואספקת חחזותהודות בנוסף בגין ע, מבלי לדרוש תשלום וםבו בי

 .עבודההאצירה לא יכללו בשעות הכלי  שלם קונלפתם ו/או תיכי הח ר מובה .3.6.2

לקבלן .3.6.3 להורות  רשאים  המפקח  או  דעת  המנהל  שיקול  לפי  אצירה,  כלי  ם  לתקן 

 א. בה שהיכי כלי האצירה אינו תקין מכל סי הבלעדי, מקום בו מצא

קבלת  או    צוות הפינוי  ע"י  הזיהוירגע  מ  שעות  72תוך    ,בין השאר, יחליף הקבלן .3.6.4

סיבה    תקינים ו/או לקויים מכלו/או לא  צירה בלויים  א  כלי  ,המנהלהודעה מ

יצאו מכלל  מו/ ה במקום כלים שאבדו/נגנבו/נעלא, יספק מיידית כלי אצירשהי

ס  מכל  וכשימוש  וצירים,  גלגלים  מכסים,  וישלים  יחליף  שהיא,  יו"ב  יבה 

 הל.  המנ הוראות ה לפי תחזוק   עבודות

לקים והרכבת ח ספקה, החלפה  א  ה אחראי על יהיהקבלן    -ליטר    1,100נפח  ב   כליםמ .3.6.5

ג  –פגומים   צימכסים,  שילוטלגלים,   , הרמה,  אזני  נוסף, רים,  מכלול  או  חלק  וכל   ,

 ו למקום שיקבע המנהל. החלקים הפגומים שהוחלפפינוי 

יסודית .3.6.5.1 לשטיפה  יידרש  של    הקבלן  יטר  ל   1,100בנפח  כלים  מוחיטוי 

מע עובאמצ משארכת  על  המותקנת  השטיפה  בכ ית  ת  או  אמצעי  ל  הדחס 

ו בתדירות שתקבע  חת לשנה אידי המנהל, לכל הפחות אאושר על  אחר שי

 בין הרשות לקבלן.   המנהל. מועדי השטיפה יתואמו מראשעל ידי 

  

איננו   .3.6.5.2 האצירה  כלי  וחיטוי  שטיפת  לביצוע  הנדרש  הזמן  פרק  כי  יובהר, 

העבודה   בשעות  מנכלל  לקה  חויבבהם  את  בלן  ואיסוף    נויפי   עבודותבצע 

 .תול פסה

 דחסניות לשינוע   .3.6.6

מכסים,    –  פגומיםכבה של חלקים  חלפה והרקבלן יהיה אחראי על אספקה, הה

מסי  צירים,  זזה,  לאטי  לות,דלת  גומי  לגוף  מסבים,  הדחסנית  מכסה  בין  מה 

  ומים ם הפג הדחסנית, פינים להרמת הדחסנית, גוף הדחסנית ויפנה את החלקי

 .  וחלפוהש

כל  במקו .3.6.7 לתשית  חסנדם  דחסנית  וןיק תילקח  הקבלן  יציב  הוצאתה,  במועד   ,

   הדחסנית התקינה למקומה.זרתה של  חלופית עד להח

צה תבצע בדיקה של  המוארכת/ות, המוע  ה/ותתקופת החוזה והתקופ  במשך כל .3.6.8

ו/או   כנדרש  מתוחזק  שאינו  שימצא  אצירה  כלי  כל  לסוגיהם.  האצירה  כלי 

מנהל או להחליפו  ה  שתעות מדריש  72ך   וקנו תידרש לתבלן י קה  גום,מצא פי

את    תיקן או לא החליף הקבלןנהל. לא  בכלי אצירה תקין בהתאם לדרישת המ

ה עלכלי  שיידרש  כפי  שיק  ידי  אצירה  ובמועד  רשאית  המנהל  המנהל,  בע 
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ת  המועצה לרכוש ולהציב כלי אצירה חדש מאותו הסוג ובאותו הנפח, ולקזז א

המועצה מהחשבון    שלת  ת מיוחדוווצא ה  15%ספת  צבה בתו ה וההש כית הרעלו

 החודשי של הקבלן. 

 . 1רק הגדרתם בפעל ידי הקבלן יהיו כפי שיסופקו  כל כלי האצירה  .3.6.9

ו .3.6.10 הצורך  פבמידת  הבלעעל  דעתה  שיקול  תורה  י  ו/או  בעצמה  המועצה  תציב  די, 

יחשב אלו  אצירה  כלי  הנוספים.  אצירה  כלי  להציב  ככל לקבלן  אצו    היר י 

 לן לפי הסכם זה.קבה המלאה של   ותוחרי א סרו לים, וימתקינ

, יישא  הצבת כלי אצירה נוספים  ט לעניין מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למע .3.6.11

בכלהק בלעדי  באופן  בדריהעל  בלן  הכרוכות  שיהא  ויות  מבלי  זה,  פרק  שות 

 זכאי לכל תוספת תמורה בשל כך.

 שטיפת משאיות  .3.7
לבצ .3.7.1 הקבלן  שטי באחריות  שע  המשכל  פה  מעל  לשאיות  לפחויהפע ות  עבר  ת  לות 

פי הנחיית    יידרש עלת לשבוע כולל שימוש בחומרי ניקוי/דטרגנטים וככל שאח

 עי ברשות. המנהל המקצו 

 עבודה בשעת חירום  .3.8
לו  קבלןה .3.8.1 ידוע  כי  למתן    מצהיר  כ"מפעל  ו/או  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  שהמועצה 

כי בזאת  מתחייב  והוא  קיומים"  ויבמיד   שירותים  ע"ירוכ ה  המוהרשויו   ז  ת מכוס ת 

המצביםחא מהתב  ד  על  הכרזה  הבאים:  מחוקים  יותר  או  אחד  להוראות  צב אם 

לכך-על  חירום המוסמך  השר  בת  ידי  )סמככאמור  חירום  שעת  מיוחדות(   ויותקנות 

בסעיף  1973-תשל"ד כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  הכרזה  ההתגוננות 9;  לחוק  ג 

א 90ף  רתו בסעידכהגני  ו ון המירוע אס וע כאראיעל    הכרזה;  1951-האזרחית, תשי"א

תשל"א חדש(,  )נוסח  המשטרה  ע1971-לפקודת  הכרזה  חי;  מצב  בהתאם ל  רום 

סעיף  תלחוק    38  להוראות  אזי,  הממשלה;  ה חולניסוד  החוקים  הוראות  ו/או  ה  נ"ל 

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

ם לצורך ביצוע השירותים שישמ המבצע המ  כליאו  /ותי ואו שיר /בדי ווע  ם עלחר, גא

 נשוא חוזה זה. 

 מפעלה מקומית נאות חובב  היות מועצ קבלן כי ידוע לו שלאור  הר ע"י ה מובהר ומוצ .3.8.2

ומיים בשעת חירום הוא מתחייב להעניק למועצה עדיפות בקבלת  הנותן שירותים קי 

 שירות על פני לקוח אחר שלו.

מתהקבל .3.8.3 כי  יחי ן  חיב  י בשעת  מתא   ח כו  מיד ערום  זמינים  ו  יםאדם  וציוד  מלאי  כן 

 מכרז.לצורך ביצוע העבודות נשוא ה

 סודית של החוזה. רה יר בסעיף זה תהווה הפ ירום כאמוהתייצבות הקבלן בשעת ח אי .3.8.4

לטובת כ .3.8.5 חרום  לשעת  מרותקים  יהיו  נלווים,  ועובדים  נהגים  )משאיות(,  הרכב  לי 

 (ח" מל-יק משקהמועצה )ריתו
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 ים מועיצו  וסכמיםצויים מפי .4
בתוספת  תקה  המועצ מראש  מוסכמים  פיצויים  לקבלן,  מתשלומיה  לזז   , בגין  מע"מ  מקרה,  כל 

 : 3ו כמפורט להלן בטבלה ישות החוזה ונספחי לדר  י ביצוע עבודה בהתאםוי ו/או אביצוע לק 

 פיצויים מוסכמים – 3טבלה 

/   נושאה מס"ד
א /  שהנו "דמס ש"חכום בס   יקויהל

 "חבשם סכו קוי  הלי

  
פיצוי מוסכם 
ליחידה לכל  

 מקרה
סכם פיצוי מו    

   מקרה לכל 

1 

יון  אי ביצוע ניק
כלי פנים 

  האצירה
קף  בהיומסביב 

 מטרים 3

אי שילוט משאית   17 500
 1,000 הדחס  

2 

כל יום עיכוב  
בתיקון מפגע  

בכלי רכב / כלי  
 אצירה  

500 18 

ו"ח  דת הגש  אי
קינות  דיקת תב
קצין   רכב ע"יל

תעבורה   ותיחבט
בתדירות הקבועה  

  585בתקנה 
 ה בתקנות התעבור 

1,000 

3 

פגיעה /נזק  
קרה  באמצעי ב 

וני של  אלקטר
מערכת הבקרה  

קנת בכלי  מות ה
בכלי   הרכב ו/או

 האצירה . 

, או   500 
עלות תיקון  
הנזק  הגבוה  

 מבניהם  

19 

אי העברת  
הפסולת לאתר  

  וקסיל יפול/ט
כל  ,עבור מורשה

 ה מקר

1,000 

4 

פינוי  ע צואי בי
במועד שנקבע  

עבור מכלי  
 אצירת פסולת 

500 20 

ת / אי  אי הפעל 
תקינות מערכת  

,  תור ובקרהאי
עבור כל רכב לכל  

 עבודה   קו

1,000 

5 

ת לא  משאי
שטופה /  

משאית ללא  
 שילוט

500 21 

אי מתן הרשאת  
צפייה במערכות  

האיתור של  
   המשאיות

1,000 

6 

מידה  אי ע
בודה  עשעות ה ב

ועות  הקב
כל כלי  ט ל פרבמ

רכב לכל שעת  
 עבודה 

500 22 
או  נזילות שמן ו/

ים מכלי  תשטיפ
 רכב 

1,000 

7 

  עסקת עובד ה
שהורחק  

בהוראת המנהל  
 . קו עבודה ל לכ

800 23 

אי ביצוע:  
תחזוקת כלי  

אצירה ו/או עמדת  
הצבתם, ו/או  

החלפה, במועד  
 הנדרש. 

2,000 

8 

עה  ל נסיכ
ולת  קת פסילפר

  משאית  של
 כיסוי. מנוף ללא 

הפרת הוראת   24 1,000
 3,000 מנהל  
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/   נושאה מס"ד
א /  שהנו "דמס ש"חכום בס   יקויהל

 "חבשם סכו קוי  הלי

  
פיצוי מוסכם 
ליחידה לכל  

 מקרה
סכם פיצוי מו    

   מקרה לכל 

9 

אי החלפת מנהל  
  14ך עבודה תו

יום מהוראת  
קו  ,לכל  המועצה

 . בודהע

1,000 25 
וע איסוף  אי ביצ

קבע  גזם במועד שנ
 לכל יום איחור. 

3,000 

10 
איסוף והובלת  

גזם במעורב עם  
 פסולת בנייה. 

1,000 26 

  עבודה מסירת
א  משנה לל לקבלן

ור בניגוד  שאי
ל,  המנה ות להורא

 לכל רכב  לכל יום. 

4,000 

הפרת הוראת   11
 27 1,000 קח. המפ 

ביצוע עבודה  
ית בניגוד  פרט

 ראות החוזה  להו
8,000 

12 

יציאת כלי רכב  
מי  מתחו

המועצה בזמן  
העבודה ללא  
 אישור המנהל. 

8,000 28 

השבתת  
השירותים באופן  

ד  בניגוחלקי/מלא 
וזה,  ות החאלהור

 לכל יום.    לכל רכב

8,000 

13 

השלמת   אי
ביצוע העבודה  
עפ"י תוכנית  
עבודה, לרבות  

ירום  ח בשעת 
בניגוד להוראות  

נהל,  לכל  המ
 לכל יום.רכב  

3,000 29 

איחור יומי  
י  באספקת כל

 אצירה 
חלופי )לכל כלי  

 )אצירה

200 

14 

אי החזרת כלי  
אצירה למקומו  

)לכל כלי  
 ( אצירה

100 30 
עובד   העסקת  אי

  וי )לכל פינהבצוות  
 ממנו( חלק   אויום 

500 

15 

אי הענות  
המנהל למנהל  

 העבודה 
ן  מטעם הקבל

 )בתוך פרק זמן 
על  העולה  

שעתיים מרגע  
 אה הקרי

 )ה ו/או הדריש

1,000 31 

החזרת  אי הוצאת/ 
 כלי אצירה עד 

שעה וחצי מעת  
 ביצוע הפינוי )לכל 

 כלי אצירה( 

200 

16 

אי העמדת  
  על פי  רכבים

 - ן השנתו
זה  והקבוע בח

ם או  כל יו)ב
 קחל

 )וממנ

500    

 
 יתווסף מע"מ כשיעורו ע"פ דין ביום התשלום  לכל הסכומים לעיל 
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 סיום עבודה  .5

  כלי האצירה שהוצבו על ידו. הוצאת צירהותו את הכלי האלרש זירסיום העבודה, הקבלן יח עם 

 מאתר תהיה בכפוף לאישור המנהל ורק לאחר קבלת אישור זה. 

 
 
 
 
 
 
 

 


