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מסמך א'  – הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים   
 

 כללי 

מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של   (""המזמין ו/או "האיגוד  )להלן:איגוד ערים כנרת   .1

:  להלן)    כינרתערים    איגודשבאחריות  הכינרת    פינוי פסולת בחופילגורמים נוספים, להציע הצעתכם  

  "(.העבודות"

שינועה לאתרי טיפול    ע"י פועלי הניקיון בחופים תפונה ע"י הקבלן, באמצעותאשר נאספת  הפסולת   .2

דחסנים/ מכולות פתוחות/מכולות סגורות )להלן:   -  מסוגים שונים  אצירה  אמצעי/מכלי  וסילוק ע"י  

האצירה"(   פינוי"אמצעי  ברכבי  פינו  ו/או  של  )במקרה  עגייעודיים  לתוך  נאספה  אשר  אשפה  לות  י 

בהתאם לכמויות ולתדירות הפינוי המפורטים  ו  במסמכי המכרז כמפורט    ם(, הכל אשפה בנפחים שוני

 במסמכי המכרז. 

של   .3 בנפח  סגורות  מכולות  של:  מסוגים  הינם  האצירה  בנפח    8אמצעי  פתוחות  מכולות    ,"32 "

 קוב.  24ודחסנים בנפח של  

 במסמכי המכרז.  , כמויות ומיקומים מפורטים אמצעי אצירה בבעלות המזמין  .4

 מין ישכיר אמצעי אצירה שונים כתופסת למערך אמצעי האצירה שבבעלות.המז .5

למזמין ישנה את הזכות להתקשר באופן נפרד עם אתר טפול בפסולת ועל הקבלן להוביל את הפסולת   .6

 לאתר שבו יורה לו האיגוד

 כולל, בין אם שבבעלות המזמין ובין אם לאו.השירותים יינתנו עבור מערך אמצעי האצירה ה .7

יינתנו  השי .8 כולם  ההוראותלפי  רותים  המכרז  במסמכי  ההמפורטות  )להלן:   להלן  7  בסעיף  מנויים, 
יהיה לספק את כל כוח האדם, כלי    , לפי העניין,זוכה או הזוכים במכרזהעל  כאשר    ( "מסמכי המכרז"

האמצעיםהרכב,   וכל  החומרים  לב   הציוד,  )להלןיצועןהדרושים  המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל   ,:  
 (.תים""השירו

 השירותים כוללים גם תחזוקה שוטפת של המכולות והדחסנים. 

שאר התחייבויותיו על פי מסמכי  ולקיים את    את השירותים  העניקלתתקבל יהיה חייב    מציע שהצעתו  .9
 .   מסמך ב' –הנקוב בהסכם  מכרז אלה במועד הנקוב בצו התחלת העבודה

הז   -הזכייהול  פיצ .10 בין  הזכייה  את  לפצל  רשאי  מהשירותיםהמזמין  חלק  להזמין  המבוקשים   וכים, 

  במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה,   ו/או לממש את ההצעה בחלקים ו/או בשלבים,
מדובר  אם  מזרח    בין  ו/או  הכינרת  מערב  חופי  )מתחם  השונים  החופים  למתחמי  הזכיה  בפיצול 

החו ו/או  ו/או  הכינרת  הפתוחים(  בבפים  העבודות  חופי  פיצול  חלקו  המזרחמתחם  או  פיצול  ,  כולו 
מתחם החופים הפתוחים, הכל לפי שיקול דעתו ב  ו/או   כולו או חלקו  מתחם חופי המערבהעבודות ב

והמוחלט בסעיף    הבלעדי  המפורט  לרבות  המזמין  ספק,    להלן.  13של  הסר  במכרז  זוכה  כל  למען 
 לכך.לא תהיה כל טענה ו/או דרישה /או תביעה בקשר    יכ ,מצהיר ומתחייב בזאת

תקופת מתן השירותים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי זוכה זה או    בכלהמזמין יהיה רשאי   .11
את יעניק  או  כל  אחר,  במספר   השירותים,  ממנו,  בחלק  או  מסוים  חופים  במתחם  מהם,  חלק 

לא תהיה    מצהיר ומתחייב בזאת, כי  במכרז  הזוכ כל  ו  ,מתחמים או בחלק מהם, בכל עת ובכל פרק זמן
 או תביעה בקשר לכך. /וטענה ו/או דרישה  כל

מתחם חופי מזרח הכינרת ו/או במתחם  המזמין יהיה רשאי, ב  -ביטול ו/או צימצום היקף העבודות .12
בכל    , ,, כולם או חלקםלצמצם ואף לבטל את מתן השירותים ו/או בכל חלק מהם,חופי מערב הכינרת,

ו/או דרישה ו/או ק זמן, וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב ב ובכל פרעת   זאת, כי לא תהיה כל טענה 

 תביעה בקשר לכך. 

חלק בלתי נפרד  במכרז יהפכו ל  ו/או הזוכים  החתימה על החוזה עם  הזוכה  לאחר, אשר  המכרזמסמכי   .13
 , הם אלה: החוזהמסמכי מ

 יע הצעות על כל נספחיו.הצעתו של הקבלן, לרבות מסמך ההזמנה להצ –מסמך א' 
 נת תנאי ההזמנה וטופס ההצעה אישור הב - 1טופס מס' 
 אישור עו"ד בדבר זכויות  החתימה של החותמים על ההצעה  - 2טופס מס' 
 ערבות ההצעה -נוסח ערבות בנקאית  - 3טופס מס' 
 תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.  - 4טופס מס' 
 5.5ן לעניין סעיף  אישור רואה חשבו -5טופס מס' 
 קבלת דמי תיווך. הצהרה בדבר אי  -6טופס מס' 
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 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה.  - 7טופס מס' 
 מבוטל  -8טופס מס' 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים   - 9טופס מס' 

 החוזה
 כתב כמויות והצעת מחירים  -נספח א 
 קיום ביטוחים אישור על  -נספח ב 
 דרישות לביצוע מפרט  -נספח ד 

 רשימת כלי הרכב  -נספח ה'
 ולרכבי פינוי.  מפרט טכני לדחסניות -'נספח ו

 ערבות הביצוע  -1נספח ז' 
 ערבות הבדק  -2נספח ז' 

 
 תנאים  להשתתפות במכרז )תנאי סף(   .14

העומדים   משתתפים  זה  במכרז  להשתתף  בכלרשאים  במכרז,  ההצעות  הגשת  התנאים    במועד 
 המצטברים המפורטים להלן:

לו   .א שיש  שני מי  שתי  של  )באסמכתאות(  מוכח  שבין ניסיון  בתקופה  רציף,  באופן  לפחות  ם 
  10,000ועד מועד פרסום המכרז, עם רשות מקומית אחת לפחות בעלת אוכלוסייה של    1.1.2016

לפחות שנתית.  תושבים  התקשרות  בסיס  על  מעורבת   עירונית  פסולת  פינוי  שירותי  במתן   ,
עבד המשתתף,  על המשתתף לצרף אשור מן הרשות בה    משתתף עצמו.הניסיון צריך שיהא של ה

חשבון המאשר  -חתום על ידי מזכיר/גזבר/ מנהל אגף התברואה או שפור פני העיר, ואישור רואה

 עמידתו בתנאי זה. 
 מי שבבעלותו וברשותו .ב

 מ"ק.  13 -משאיות לפחות לפינוי פסולת עם ארגזי דחס  בעלי נפח שאינו קטן מ   2
 . מ"ק 24בנפח   תו דחסנימ"ק ו/א  32רמסע המתאימות להובלת מכולה בנפח ת משאיו 2

 לרבות שכירות לטווח ארוך )ליסינג( . –בסעיף זה "בעלות" 
. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים  ואילך 2017כלי הרכב המפורטים יהיו משנת יצור  

 כם ליסינג(. המוכיחים כי המשאיות הדרושות בבעלותו כאמור )רשיון רכב או הס
  ר יסופקו ע"י הקבלן במהלך כל תקופת מתן השירותים אשגילם של כלי הרכב למען הסר ספק  

 שנים.   5לא יעלה על 
 5)קבוצה     1995בעל רשיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים ) עסקים טעוני רישוי (, תשנ"ה   .ג

ות מקום ניהול או השליטה על  אשפה ופסולת ב. איסופה, הובלתה, מיונה )לרב  5.1מים ופסולת  
על המציע לצרף עותק של הרשיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עורך    העסק לרבות משרד(.

 . דין כהעתק מתאים למקור

התשנ"ז   .ד הובלה,  שירותי  חוק  פי  על  התחבורה  ממשרד  תקף  מוביל  רשיון  ותקנות    1997  –בעל 
ל הרשיון האמור כאשר הוא מאושר על  . על המציע לצרף עותק ש 2001-שירותי הובלה, התשס"א

 ר. ן כהעתק מתאים למקוידי עורך די 

מיליון שקלים חדשים( לפחות    שני₪ )  2,000,000   המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי ממוצע של   .ה
במהלך   מע"מ(  כולל  הכלול  3)לא  שנים  שבין    ים)שלוש(  על      31.12.18ועד    1.1.2013בתקופה 

-ישור רואהעיף זה, לרבות א העונים על קיום התנאי הקבוע בסהמציע לצרף להצעתו מסמכים  
 . 5, טופס מס' חשבון בדבר עמידה בתנאי האמור

המציע התקשר עם אתר סילוק מורשה, כך שהינו זכאי )במקרה של זכייתו( להוביל את הפסולת   .ו
ההסכם.י בכ  הפתוחים  חופים  מהשנאספה   תקופת  כל  למשך  הנ"ל  הסילוק  אתר  אל  על    נרת 

מור כאשר הוא מאושר על ידי  תק של הסכם ההתקשרות עם אתר הסילוק האלצרף עו  המציע
 .עורך דין כהעתק מתאים למקור

 :1976  -כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   מציע בעל .ז

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה  אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  
 . 1975 - סח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו)נו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.

מאת בנק ישראלי, על סכום של  בלתי מותנית  אוטונומית  ערבות בנקאית  -  ערבות הצעהצירוף   .ח
  המכרז.להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  ,₪ כולל מע"מ 50,000
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 בנספח ה'.  נוסחעפ"י ה הא ערוכההערבות ת 
מורה תהייה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  הערבות הא

תשמ"א הביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  ע"פ  הערבות  1981  -בביטוח  תוקף  את  יאריך  המציע   .
 לקיום תנאי המכרז לבקשת האיגוד, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. 

 לחוזה.  פי נספח ב' המצורף -ום ביטוחים עלישור קי המצאת א .ט

המציע לב  היכולת  -לתשומת  הוכחת  ומטרתו  מכרז  לפני  אישור  הוא  הנדרש  הביטוחי  האישור 
להיות   צריך  במכרז.המסמך  המציע  וזכה  במידה  המכרז,  במסמכי  כמופיע  כזה,  אישור  להוציא 

 חתום ע"י חברת הביטוח / סוכן הביטוח.  
 

 שאלה אינם כוללים מע"מ.  יחסים לסכומים כספיים הרישר תנאי הסף מתימובהר, כי ככל א
 

 הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף דלעיל, תיפסל! 
 

לעיל,   כאמור  לצרף  המציע  נדרש  אשר  והמסמכים  האישורים  לאישיותכל  להתייחס    חייבים 
ההצעה את  מגישה  אשר  יהא,  המשפטית  אשר ש  רשאי  המזמין  מסמכים  או  אישורים  לקבל    לא 

 . מתייחסים לאישיות משפטית אחרת

  
 מוקדמות בדיקות .15

ביצוע   במקום  יבקר  המכרז,  מסמכי  כל  את  ויבדוק  יקרא  והעבודותהמציע  וינקוט      השירותים 
וכמותבאמצעים   מהות  את  המקום,  תנאי  את  לחקור  כדי  כנחוצים  לו  הנראים    השירותים  אחרים 

ה  יםהנדרש  ותהעבודו הקשיים  בעת  ואת  להתגלות  החוזה  םביצועעלולים  תקופת  )כמפורט    במהלך 
 .  החוזה(במסמך 

 
 והצעת המחירים הגשת טופס כתב כמויות  .16

דיו, בדיוק את הפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה, לחתום בראשי    על המציע למלא בעט 
 תיבות בכל דף של מסמכי המכרז הנ"ל ולחתום על הדף האחרון של המסמכים. 

ת כל המרכיבים ותוספות  , כוללים אנספח א'  –כמויות ומחירים    בכתבירשמו ע"י הקבלן  המחירים ש
 למיניהן, לרבות, תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה, אך למעט מע"מ. 

 למסמכי המכרז.   'נספח אב בנוסח המפורטעל המציע למלא את הצעת המחיר 
ולר  וסעיף  סעיף  כל  מול  המחיר  את  לרשום  המציע  סכום  על  ואת  במחיר  הכמות  מכפלות  את  שום 

 לות.  המכפ
יציין את הצעתו הסופית, הכוללת והמוחלטת, עפ"י הנוסח שבנספח א'  כתב כמויות והצעת    -המציע 

 .  מחירים
זה   סעיף  ביצוע  מחיר  את  כלל  כאילו  הדבר  יחשב  כלשהו,  סעיף  יד  על  מחיר  ירשום  לא  המציע  אם 

יבצע את הסעיף האמו בין מחירי  ר ללא תשלום נוסף, ותמורתו תחשב כמחולקת  בסעיף אחר, והוא 
 סעיפים אחרים שנקב המציע.

 
והעבודות של    ובוצע י  השירותים  ובמסמכים  בחוזה  הכלולים  וההתחייבויות  התנאים  לכל  בהתאם 

והציוד   החומרים  הרכבים,  האדם,  כח  כל  את  המציע  יספק  כך,  לשם  למכרז.  והנספחים  המכרז 
 הנ"ל. הדרושים לביצוע העבודה

   

לרשום מחיקה  אין  תוספת,  ובין  שינוי,  המסמכים  בגוף  בין  המכרז,  בחומר  הסתייגות  או  הערה   ,
 במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא.   

 , אך עלול להביא לפסילת ההצעה .   מזמיןזה שלא נתבקש, לא יחייב את הכל רישום כ
 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים נוספים .17
  המזמיןישלח, אם ישלח, אל המציע על ידי  ל מסמכי המכרז, וכן על כל מסמך שלחתום ע  על המציע

 וכד'. , הודעות לקבלנים כגון הוראות נוספות
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 המציעים יחתמו על מסמכי המכרז על פי החלופות שלהלן:
ציון ש (1) תוך  יחתום המציע  יחיד  ידי  על  מוגשת  שלו  אם ההצעה  הזהות  תעודת  מו המלא, מספר 

 .וכתובתו

מס (2) ידי  על  במשותף  המוגשת  הצעה  של  )להלן: במקרה  יחידים  קבלנים  ו/או  חברות     פר 
שנקבעו  "הקבוצה" הסף  תנאי  בכל  לעמוד  חייבים  )מצטבר(  ביחד  הקבוצה  מרכיבי  כל  יהיו   ,)

במכרז. ההצעה תחתם ע"י מורשי החתימה של כל אחד ממרכיבי הקבוצה ולגבי תאגידים, יומצא  
 אשור חתימה. 

ההצעה (3) ע  אם  רשומהמוגשת  שותפות  )לרבות  תאגיד  ידי  בצירוף  ל  החתימה  מורשי  יחתמו   ,)
בשם התאגיד.  ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום  חותמת התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"

יש לצרף גם מסמך )מאושר על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה  
 עדכנית של מנהליו. 

 

 יעים בדיקת המצ .18
י (1) רשאיהמזמין  דעת   ,הא  שיקול  לולפי  מהימנותם,  דרוש  ,  את  להוכיח  כישוריהם    מהמציעים 

 ניסיונם ויכולתם לביצוע עבודה דומה. 

י (2) לפנות למציעים ו/או לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ביחס למציע ו/או    הא רשאיהמזמין 
 להצעתו ולכל פרט אחר הדרוש לה. 

לעצמ   המזמין  הזכות   ושומר  דעת  , להעדיף  את  שיקול  מציעיולפי  של  הצעות  בהתאם ,    ם 
 לכישוריהם ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם. 

עמו ניסיון בלתי    וול הצעה של מציע שבעבר היה ללפס   רשאי  מזמין למען מנוע ספק מובהר, כי ה
 מוצלח. 

 

 וניהול מו"מפיצול המכרז קביעת היקף העבודה  .19

ת מתאימות תוך פיצול  לבחור מספר הצעו  שיקול דעתה הבלעדי,  ל פית, ערשאי ועדת המכרזים תהא  
ההתקשרות ביניהן, ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או לבחור הצעות שונות בהתאם למבנים השונים  

 . , הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרזבכתב הכמויות
בודה שתבוצע ע"י  ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף הע

 ניהול מו"מ.  כל אחד מהזוכים באמצעות  
  דיני כמו כן ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף ל

 . המכרזים

להצ הזכות  לעצמה את  שומרת  המכרזים אף  ל,   יע ועדת  יחד  ,המכרזים  דיניבכפוף  גם  המציעים  לכל 
 בפרויקט.   ת וביצוע חלק מהיקף העבודנה על מנת לזכות במחירי ההצעה הראשוב תחרותלה

 
 ערבות הצעה .20

בנקאית ערבות  ימציא  מותנית   אוטונומית  המציע  של   בלתי  סכום  על  ישראלי,  בנק  ₪    50,000מאת 
  המכרז. להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  כולל מע"מ

 . 3הרשום בטופס מס'   הערבות תהא ערוכה בנוסח

ועד ליום    19.11.2020  שיחמי אשר נקבע ליום    להגשת ההצעותד האחרון  החל מהמועהערבות תהא  
כי הצעה  )כולל(.    16.2.2021 לב המציעים,  בנוסח שונה מהנוסח שצורף  תשומת  שתוגש עם ערבות 

 למסמכי המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.

על רשאית,  תהא  הרשות  האמור,  אף  מהמצ על  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  הערבות  פי  הארכת  יע 
     ( חודשים.3שלושה ) לתקופה נוספת של 

תשחר הצעה,  הרשות  של  דחייתה  לאחר  בסמוך  הבנקאית  הערבות  את  שהמציע    אור  לאחר  בסמוך 
 . שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע, בהתאם לתנאי החוזה

 
חלק ממנו(,  בה )או כל    הסכום הנקובלחלט את  להציג את ערבות המכרז לפרעון והרשות תהא רשאית  
הב דעתה  שיקול  המציעלפי  שבו  מקום  בכל  המכרז    לעדי,  תנאי  את  קיים  לא  ו/או  מהצעתו  בו  חזר 

לרבות ההוראות   במכרז,  זכייתו  בעקבות  הדרישות ממנו  סירב למלא אחר  ו/או  ובשלמות  בדייקנות 
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ות מסמכי המכרז  בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהורא
 הוראות המכרז. ו/או שסטה בכל דרך אחרת מ

כי   עומד  מובהר,  אשר  אחר  סעד  מכל  לגרוע  בכדי  זה  בסעיף  כמפורט  המכרזים  ועדת  בזכויות  אין 
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.   לרשות

  הרשות רשאית לחלט את הערבות, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם 
  .בות בפני הבנקלכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הער 

ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה במכרז, אלא אם כן המציא לרשות במצורף    מציע אשר 
 חודשים מיום החזרתה לרשות.   3לבקשתו לערער ערבות שתום תוקפה הינו 

   

 תנאים לחתימת חוזה   .21

  לא ייחתם חוזה  .ין ע"י המזמ  וןנים בהשלמת אישורים והשגת מימיצוע העבודה והיקף הביצוע מותב

 יע הזוכה לפני השלמת האישורים והשגת המימון ע"י המזמין. עם המצ

ב'   נספח  הביטוחי  האישור  לפי  ביטוח  פוליסות  המצאת  הוא  חוזה  לחתימת  גזברתנאי    ות והנחיות 
 . המזמין""

  וכתב שיפוי  'הת ביצוע( ע"פ הנוסח שבנספח  תנאי לחתימת החוזה הוא המצאת ערבות בנקאית )ערבו 
 שבנספח ז'.  עפ"י הנוסח

 

 חתימת החוזה, ערבות לביצוע העבודות .22
ידי    המציע על  להמזמין  שהצעתו תתקבל  של    מזמיןימציא  בסכום  בנקאית,  ערבות  הוא,  על חשבונו 

מע"מ    10% החוזהכולל  של  הכוללת  התמורה  הסופית,מהיקף  הקבלן  הצעת  עפ"י  ה   ,  מצורף  בנוסח 
ואשור על    מזמיןשל ה   והנחת דעת ות לקיום החוזה", הכל לרב , שתהווה "ענספח ה'  –  מסמכי המכרזל

תוך   אלו  התחייבויותיו  לבצע  יהיה  המציע  על  בחוזה.  כמפורט  הכל  ביטוחים,  ממועד    7קיום  ימים 
     . מזמיןזמן אחר אשר ייקבע על ידי ה  על קבלת הצעתו, או תוך פרק  מזמיןקבלת ההודעה מה

ימ לא  נתקבלה,  הצעתו  אשר  המציע,  ו/א א  ציאם  החוזה  לקיום  את  הערבות  לקיום  ו  האשור 
ה תוך  בסעיף  הביטוחים,  הקבוע  ה  המזמין היה  י לעיל,    21זמן  ביצוע  את  למסור  שירותים  רשאי 

דעת  והעבודות  שיקול  לפי  אחר,  ה  ו למציע  של  להצעה,  מזמיןהבלעדי  והערבות  מקצתה,  ,  או  כולה 
כלשהם, ומבלי  ו/או הפסדים ו/או הוצאות  , וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים  מזמיןהתחולט לטובת  

בזכויותי  לפגוע  ו/או  ה  ו לגרוע  נזקי  מזמיןשל  את  וגבוהים    ולתבוע  יתירים  שיהיו  במידה  הממשיים 
 מסכום הערבות  הנ"ל.  

 
 תוקף ההצעה .23

שני הבנקאית  הערבות  של  תוקפה  פקיעת  למועד  עד  בתוקף  תישאר  קיום  ההצעה  להבטחת  תנה 
 ההצעה. 

 

 שת ההצעותהמקום והזמן להג .24

 טפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום שם הרשות  והכיתוב: ההצעה תוגש במע .א

ההצעה    -06/2020מכרז  " פסולת  "  -ל מסמכי  פינוי  איגעבודות  שבאחריות  הכינרת  ד  ובחופי 

 ". ערים כינרת

 המכרז.   אשר קיבל לצורכיאת כל המסמכים   מזמיןיחד עם ההצעה יחזיר המציע ל

ה  .ב שכל  בזאת  המצמובהר  שקיבל  לצורכמסמכים  המכרז,  יע  רכושי  ה  ו הינם  והם    מזמין של 

 מושאלים למציע אך ורק לשם הכנת הצעתו.  

 בין אם בחר להגיש הצעת מחיר ובין אם לאו.   מזמיןהמציע יחזיר המסמכים ל

   במסירה ידנית צריכה להגיע  ההצעה, חתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,   .ג

יום    )בית מכבי האש צומת צמח(,  איגוד ערים כינרתשבמשרדי  לתיבת ההצעות     חמישי עד 

     "המועד האחרון להגשת ההצעות"(.)להלן:  12:00, בשעה 19.11.2020
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 כל הצעה שלא תגיע במועד האחרון להגשת הצעות לא תובא לדיון.  .ד

בקשנ .ה החקיקה  ו/או  הממשלה  החלטות  הוכח  ו/או  סגר  בדבר  הקורונה  משבר  עם  גבלות ר 

למ עד  למכרז  להגיש את הצעתו  כל מציע  על הציבור, רשאי  לעת  ועד תנועה המוטלות מעת 

המכרז,  הנקוב   המזמין, במסמכי  של  מיוחדת  דוא"ל  לתיבת  דיגיטלית  הגשה  של  בדרך  גם 

 .michrazim@lakekinneret.co.il בכתובת:

ז בדרך של הגשה דיגיטלית כנ"ל, ישלח את הצעתו ו/או ש את הצעתו למכרמציע הבוחר להגי . ו

הצעתו    להורדת  השעות    19.11.20חמישי  יום  בקישור  כתובת בלבד  08:00-12:00בין  אל   ,

 המייל כאמור לעיל. 

ייסרקו    כל .ז כאמור,  דיגיטלי  באופן  יוגשו  אשר  המציע  הצעת  ובמיוחד  מסמכי  לרבות  בצבע, 

ומס הצהרות  כאמור  תצהירים,  וישלחו  להצעה,  כנספחים  המצורפים  שונים,  התחייבות  מכי 

 לתיבת הדוא"ל הנ"ל של המזמין. 

ערבות   .ח את  ובמיוחד  לרבות  המקוריים,  ההצעה  מסמכי  כלל  את  לשלוח  המציע  על  כן,  כמו 

המכרז בחוברת  כמפורט  הבנק,  ע"י  כדין  חתומה  המקורית,  כלל    , ההצעה  אשר  באופן 

פיזית  יגיעו  )בנין מכבי  למשרדי המזמין באגף מנהלת הכינרת, בצומת    המסמכים הללו  צמח 

ימים מן המועד שבו הוגשה ההצעה לתיבת הדוא"ל של    7-אש(, עמק הירדן, וזאת לא יאוחר מ

 המזמין כאמור. 

 

 הוצאותומכירת מסמכי המכרז  .25
ש )טל:  יגוד ערים כינרת בצומת צמח, בניין מכבי אאת מסמכי וטופסי המכרז ניתן לרכוש במשרדי א

-8:00בין השעות    4.11.2020  רביעי  ₪ שלא יוחזרו, החל מיום  250( תמורת עלותם בסך  04-8591910

באתר 16:00 גם  לעיל,  הנזכר  מהמועד  החל  המכרז,  מסמכי  את  ולהוריד  למצוא  ניתן  בנוסף   .

, תחת לשונית "מכרזים". ההצעה תוגש אך    www.kineret.org.ilהאינטרנט של הרשות בכתובת:  

 ק ע"ג הטפסים הנ"ל. ור

ולא  ילא    המזמין  צורהיחזיר  בשום  הצעת    שהיא  שתתף  בהגשת  המשתתפים  של  כלשהן  בהוצאות 
מחיר, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן  

 מנה. ת בהגשת ההצעות ו/או הנובעות מוהכרוכ
 

ולא  ילא    המזמין  צויחזיר  בשום  בהגשת    שהיא  רהשתתף  המשתתפים  של  כלשהן  הצעת  בהוצאות 
מחיר, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן  

 ההצעות ו/או הנובעות ממנה. בהגשת  הכרוכת
 

 הבהרות ושינויים .26
י רשאיהמזמין  עד  הא  לפני  48,  להג  שעות  האחרון  ההצהמועד  שינו שת  להכניס  ותיקונים  עות,  יים 

בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  או    ומכי המכרז, ביוזמתבמס
ה מסמכי  רוכשי  כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  ממסמכי  נפרד  ו/או  בלתי  בפקסימיליה  מכרז 

 המכרז. מספרי הפקסימיליה או הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי בדואר לפי 
ליתר מסמכי המכרז שיוגשו    חתומות על ידיהם  כשהן  יצרפו את הוראות השינוי האמורותהמציעים  

 על ידם.  
 

 הוראות שונות .27
  ההצעות  בדיקת  עם  בקשר   המכרזים,  ועדת  דיוני  ו/או  פעולות  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען .א

 יכול  ופעולות  יוניםד  כיו"ב,  וכל  מומחים  ו/או  ביועצים  היוועצות  זה,  למכרז  יוגשו  אשר  השונות
  דעת  שיקול  ע"פ  וזאת   זום(,  אפליקציית  באמצעות  )כגון  חזותית"  "היוועדות  של  בדרך  גם  שייעשו
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  מגבלות  בגין  קההחקי  ו/או   הממשלה  הנחיות  נוכח  כך,  מחייבות  שהנסיבות  וככל   המכרזים  ועדת
 הקורונה. משבר עם בקשר סגר, וו/א תנועה

 
כל העבודות את הזכות לדחו  ומר לעצמ שו  המזמין .ב כולן, למסור את  כל הצעה או את ההצעות    ת 

אפילו    וככדאית ביותר בשביל  ורק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית ל  נשוא המכרז או   והשירותים
 ר. אם היא  איננה ההצעה הזולה ביות

לעצמ  המזמין .ג לפצל  ושומר  הזכות  ולמוסרן  את  חלקיהן  על  המכרז  נשוא  העבודות  לבעלי   את 
 , אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר.וככדאי ביותר בשביל וי שיראה להצעות שונות כפ

ן תחרות נוספת שבה  במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן, תיערך ביניה  .ד
כך, ומביניהם  יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה   על  ימים מיום קבלת הודעה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         תיקבע ההצעה הזוכה.
 כל ההוצאות הקשורות בביצוע החוזה, יחולו על הזוכה.   .ה
 הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף, תיפסל! .ו

 
 סיור בשטח וישיבת הבהרות .28

בקפידה את מסמכי המכרז    לקרא    . באחריות המציע  ירותיםשסיור במקום ביצוע המפגש ולא יתקיים  
המשפטיים, העשויים  , התנאים והנסיבות, הפיזיים ו לבדוק בקפידה את כל הדרישותיהם,  על כל נספח 

 .  או על מתן השירותים  תולהשפיע על הצע
 

  בקשות להבהרות מצד המציע/ ים .12
או הבהרות  לקבלת  בבקשה  המזמין  אל  לפנות  רשאים  למסמכי    המציעים  בקשר  לשאלות  תשובות 

פנייה   באמצעות  בלבדהמכרז  יאוחר  ילובמי  בכתב  לא  תוגש  אשר    בשעה     11.11.20  רביעי   מיום, 
 כדלהלן:  פורטת להלן, בדואר אלקטרוני וזאת לכתובת המזמין המ, 0016:

 
 ערים כינרת  איגודשבאחריות הכינרת  פינוי פסולת בחופיל 6.20מכרז מס' 

 בכר, מנהלת אגף מנהלת הכנרת לכבוד הגב' דנה 
 איגוד ערים כנרת 

 בית מכבי אש 
 15132צמח, 

 info@lakekinneret.co.ilדואר אלקטרוני: 

 

-04באחריות המציע לוודא שהפניה או הבקשה להבהרות אכן הגיעה לכתובת דלעיל, בטלפון מס':  

8591910 
 

יענות לפניות או בקשות, בין אם  המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להיענות או שלא לה 
 לאו.  נעשו באופן המפורט לעיל ובין אם 

המציעים לכל  תופצנה  לבקשות  המזמין  מבקש    תשובות  זהות  את  לחשוף  מבלי  בכתב,  כהודעה 
ועדת המכרזים למסמכי   של  לכל התייחסות  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען  ההבהרה. 

כ בכתב  הודעה  ניתנה  אם  אלא  בבקשה  המכרז,  שצוינה  כפי  המבקש  לכתובת  שתשלח  אמור, 
 להבהרות.

בסעיף זה, אשר תוגשנה לאחר  ר לעצמו את שיקול הדעת האם לענות לבקשות כאמור  המזמין שומ
 המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות כאמור לעיל. 
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 1מס'  פחסנ

 לכבוד 
 איגוד ערים כינרת 

 א.ג.נ.,
 
 

 2006/20כרז מס' מ –הנדון: כתב הצעה 
 כינרת ערים  איגודשבאחריות פינוי פסולת בחופי הכינרת  לביצוע

 
                                                                                                אנו הח"מ ___________________

 
 ברה/שותפות/זהות___________________________ ח מס'

 
ו ביחד  ___________________ מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנ ____________  שכתובתנו 

 וכל אחד מאתנו לחוד, כדלקמן:
 
 . המכרז "( "מסמכי :קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן .1

נו את כל  ע העבודות ובחהננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו במקום ביצו .2
הנ  ו/או  העבודות  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  הקרקע,  התנאים  תנאי  סביבתם,  לרבות  מהם,  ובעים 

אצירת   מכלי  של  ומיקומם  טיבם  איכותם,  כמותם,  את  העבודות,  של  וטיבן  כמויות  הגישה,  דרכי 
לפנות    ן שיהיה עלינוהפסולת, את שיטת ביצוע העבודות, את כמות וסוגי מכלי אצירת הפסולת למיניה

קיום תוצאות  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  את  הזמנים    וכן  ולוח  תנאי  התחייבויותינו,  כל 
 לביצוען של העבודות. 

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים והתמורה   .3
מגי הננו  התשלום,  ותנאי  העבודות  ביצוע  בעבור  זושתשולם  הצעתנו  להוציא    שים  בזה  ומתחייבים 

מסמכי נשוא  העבודות  את  ולבצע  ביחד,    לפועל  כולן  התחייבויותינו,  שאר  כל  את  ולקיים  המכרז 
 במחירים שהצענו.

משאיות לפחות לפינוי    2ליסינג(    -אנו מצהירים כי בבעלותינו וברשותינו )לרבות שכירות לטווח ארוך .4
שא נפח  בעלי  דחס   ארגזי  עם  מ  פסולת  קטן  להובלת  משאיות    2  -ו  מ"ק  13  -ינו  המתאימות  רמסע 

בנפח   בנפח  מ"  32מכולה  דחסניץ  ו/או  מצורפים  .  מ"ק  24ק  המתאימים  הרכב  מרשיונות  העתקים 
 . בזאת להצעתינו

אנו מסכימים שהרשות תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה, ו/או לפצל את   .5
ולמוסרן לבעלי הצעות שונות כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול  לן או מקצתן,  העבודות נשוא המכרז, כו

למועד  ד עד  בתוקפה  תישאר  הצעתנו  במכרז.  למשתתפים  בהוראות  כמפורט  והמוחלט  הבלעדי  עתה 
 סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה.  

 אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמן: .6
קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעתנו או   ימים ממועד    7לחתום על מסמכי החוזה תוך  .5.1

ידוע לנו כי ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנים , כפי שייקבע על ידכם. בתוך פרק זמן אחר
והשגת   האישורים  השלמת  לפני  חוזה  ייחתם  לא  וכי  מימון  והשגת  אישורים  בהשלמת 

 המימון ע"י הרשות.

במועד    –כפי שיקבע על ידיכם    –אחר  מלא או בהיקף  להתחיל בביצוע העבודות  בהיקפן  ה .5.2
שיינתן על ידכם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי  החוזה, הכל    שיקבע בצו התחלת העבודה 

 . רשותלשביעות רצונה המלאה של ה

בידיכם   .5.3 החוזה  -להפקיד  חתימת  בנקאית,    ולפני  במועד  ערבות  העבודות,  ביצוע  התחלת 
ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים    לחוזה. על  6ף  להנחת דעתכם, בהתאם להוראות סעי

 במסמכי החוזה. 

החוזה    –בידיכם    להפקיד  .5.4 חתימת  ביצוע  ולפני במועד  קיום    –העבודות    התחלת  אשור 
האחרים   והמסמכים  האישורים   העתקי  וכן  לחוזה  ב'  בנספח  המפורט  בנוסח  ביטוחים 

 כנדרש במסמכי החוזה. 
  
שאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא את  רשות   תהיה רידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .6

 ו בתנאים ובהתאם להוראות החוזה . החוזה לקצ

במסמכי   .7 כנדרש  בנקאית,  ערבות  בזה  מצרפים  הרינו  זו  שבהצעתנו  התחייבויותינו  לקיום  כערבות 
,  לממש ערבות זוהמכרז, לפקודתכם בנוסח הרצוף למסמכי המכרז  ומייפים  כוחכם באופן בלתי חוזר  

תנו זו, בלי כל הודעה או התראה ואנו  שבהצע  –כולן או מקצתן    –במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  
כדי   צעד שתנקטו  להתנגד לכל  זכות  כל  על  ובלתי מסויג  בוויתור סופי, מוחלט  מוותרים בזה מראש, 

 לגבות את הערבות הנ"ל. 
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בהוראות     5.9בהתאם לסעיפים    שוחרר על ידכםוהיא ת    ________תוקף הערבות הינו עד לתאריך   .8
 למשתתפים, לפי העניין.

מ .9 לקיום  אנו  הערבות  של  תוקפה  לסיום  עד  אותנו  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  הצעתנו  כי  בזה  תחייבים 
 ההצעה ועד בכלל. 

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה לביצוע   .10
נשוא  והדרושים    העבודות   המתאימים  והציוד  הרכבים  לרשותנו  עומדים  העבודות  המכרז,  לביצוע 

בביצוע   ניסיון  ובעלי  מיומנים  מקצועיים  עובדים  לרשותינו  ועומדים  מספקת  ובכמות  המכרז  נשוא 
על   החתימה  שבעת  ומאשרים  מצהירים  והננו  מספקת,  ובכמות  המכרז  נשוא  העבודות  מסוג  עבודות 

 אם למצב בעת הגשת ההצעה למכרז. המצב יהיה תו  החוזה,

מקומיות עבורן ביצענו עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה ורשימת  מצורפת בזה רשימת רשויות   .11
 המלצות מהם :

 
 א. ______________________________        

     
 ב._______________________________        

 
 ___ _____________ג._______________       

 
 .)תנאי סף( שתתפות במכרזתנאים לה – 5מצורפים בזה כל המסמכים המפורטים בסעיף  .12

והננו   .13 המכרז  במסמכי  הכלולים  התנאים  לכל  הסכמתנו  בזה  נותנים  הרינו  זו,  הצעתנו  הגשת  בעצם 
הכ הוראה  ו/או  תנאי  לכל  בקשר  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,  ויתור  בזה  לולים  מוותרים 

 המכרז, לרבות סבירותם.במסמכי 

סנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם ליחיד,  מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייח .14
 כאשר הקשרן ידרוש פירוש כזה.

 
 
 
 

 הצעתנו זו ניתנה מתוך הבנה ורצון החופשי. 
 

 שם: _________________
 

 _____________________________ ________מען: ת.ז. / ח. פ. / מס' שותפות __________
 

 ' טל' נייד_______________מס' פקס' __________________ מס' טל'______________ מס
 

 דאר אלקטרוני ____________________ 
 
  

 בכבוד  רב,                                                                                                   
 
 

 ________________        ________________ 
 חתימות )וחותמת(            תאריך          
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 2טופס מס' 

 

 

 אישור זכויות חתימה  

 

 תאריך: __________ 

 

 לכבוד 

 רשות ניקוז כנרת 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מאשר  ____________________ עו"ד  _______________  הנני,  כי  על  בזאת,  החתום/ים   ,_____
____ ידי  על  שהוגשה  הצעותההצעה  להציע  ההזמנה  במסגרת  "המציע"(  )להלן:   ________________  

מוסמך/ים לחייב      ערים כינרת  איגודבחופי הכינרת שבאחריות  לביצוע פינוי פסולת    -06/2020למכרז מס'  
 את המציע בחתימתו/ם. 

 

 

 בכבוד רב, 

  ___ ____________ 
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 3ס' טופס מ

 

 

 

 ערבות בנקאית  

 

 תאריך: __________ 

 

 כבוד ל

 רשות ניקוז כנרת  

 א.ג.נ.

 הנדון: ערבות בנקאית מס'_______           

על פי בקשת ____________________ )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם   .1

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  סכום  מע"מ     ₪  50,000כל  חמיש כולל  ₪(,)במילים:  אלף  )להלן:    ים 

דתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת  "סכום הערבות"(, בקשר לעמי

 . לביצוע עבודות פינוי פסולת מחופי הכינרת -06/2020למכרז מס' הליך ההזמנה להציע הצעות  

כל .2 בכתב,  דרישתכם הראשונה  לפי  לכם,  לשלם  דרי  אנו מתחייבים  באותה  יצוין  שה,  סכום אשר 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7ה )באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבע

 כתובתנו הבאה: ________________________________________. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין,   .3

זה    כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבותלום יתבצע בהתאם לדרישתכם  וכי התש

 . לא יעלה על סכום הערבות

לנמק,   .4 להסביר,  חייבים  תהיו  לא  זה  ובכלל  מותנית,  בלתי  היא  זה  ערבות  כתב  לפי  התחייבותנו 

 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

 זה אינו ניתן להסבה.  כתב ערבות .5

 . _________ד בתוקפו עד ליום, ויעמוביום ________ערבות זה ייכנס לתוקפו  כתב .6

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום__________.  .7

 

 בכבוד רב,  
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 4טופס מס' 

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

חר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את  . שמספרה ____________, לאאני הח"מ, _____________ בעל ת.ז

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כלהלן.האמת, וכי אם 

 "(. החברה אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ )להלן  .1

ציב  .2 גופים  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  תצהירי  עושה  התשל"ואני    1976-וריים, 

ה  )להלן: מהצעת  וכחלק  ציבוריים"(  גופים  עסקאות  מס'  חברה  "חוק  לביצוע    -06/2020למכרז 

 . שבאחריות איגוד ערים כינרת עבודות פינוי פסולת מחופי הכינרת

)כהגדרת מונח זה   .3 ולא הורשע בעל זיקה אליה  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשעה החברה 

רות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  ציבוריים( ביותר משתי עבי  בחוק עסקאות גופים 

 . 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אכד

תיראה אף כהצהרה מטעם החברה,   .4 ומבלי לגרוע מכך היא  ובאחריותי,  זו הינה אישית  הצהרתי 

 אשר הסמיכה אותי למסור הצהרה זו. 

 תי ותוכן תצהירי אמת. מצהיר כי זהו שמי, זו חתימאני  .5

 

 ולראיה באתי על החתום, 

 
          _____________ 
 חתימת המצהיר             

 

 אישור

מר   בפני  התייצב   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר   __________ מ.ר.   ___________ עו"ד  אני, 

ש זהות  תעודת  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר  המ____________,   /_______________ לי  מספרה  וכר 

ל עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  אישי,  לעונשים  באופן  צפוי  יהיה  כן  יעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  הצהיר 

 הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

 

 

 ________________       ___________________ 

 חתימה           תאריך              
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 5ס' טופס מ

 ____________ תאריך:_*              

 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי

 
כבוד ל  

 רשות ניקוז כנרת 
 

 הנדון:  חברת ______________ בע"מ/ח.פ.___________ 

 

למכרז  "( ובמסגרת הגשת הצעתם  החברהכרואי חשבון של חברת ______________________ )להלן:"

 ן: , אנו מתכבדים לדווח כדלקמאיגוד ערים כינרתשל  06/2020מס'  

 

( לפחות )לא  מיליון שקלים חדשים  שני)  ₪  000,0002,     המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי ממוצע של

 .1831.12ועד   1.1.2013( שנים הכלולים בתקופה שבין שלוש)  3כולל מע"מ( במהלך 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 _______________, רו"ח 
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 טופס מס' 6

 

 

 מכרז 06/2020  - הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 

העונשין, התשל"ז .1 חוק  לרבות  הדין,  עלינו מכוח  החלים  והאיסורים  לחובות  אנו הח"מ  1977-בנוסף   ,

 ן: ייבים ומצהירים בזאת כדלקמ______________________________________ מתח

ו בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/א .1.1

ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רשות  בעל ערך במטרה להשפיע במישרין 

)להלן   ו/או עובד החברה א   –ניקוז כנרת  נושא משרה  "החברה"( או נושא משרה בחברה  ו של 

בקשר להליך התקשרות ו/או כל    עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר,  בחברה ו/או

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה   .1.2

מידע חסוי/ לקבל  מנת  על  גורם אחר  כל  ו/או  מי מטעמה  להליך התקשרות  ו/או  סודי הקשור 

 ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה  /לא לשדל ו .1.3

לא   ו/או  מלאכותית  בצורה  מחירים  לקבוע  במטרה  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או 

 תחרותית.

קשרות של החברה ו/או כל  לעיל במסגרת הליכי ההת  1.3  -  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   .1.4

 הם. חוזה/הזמנה שנובעים מ

לעיל, ידוע לנו כי החברה שומרת לעצמה    1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2

נעשתה   כי  חשד  קיים  לגביו  ההתקשרות  בהליך  לשתפנו  לא  הבלעדי,  דעתה  שיקול  עפ"י  הזכות,  את 

כאמור )בסעיהפעולה  אחר  הליך  בכל  ו/או  הצעת ,  את  לקבל  לא  ו/או  ההתקשרות"(  "הליך  זה:  נו  ף 

זמן   בכל  לבטל  ו/או  ההתקשרות  בהליך  זכייתנו  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  ההתקשרות  בהליך 

 שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. 

המעורבים בכל  גינו, סוכנינו ומי מטעמנו  אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נצי .3

 ה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. דרך שהיא בהליך התקשרות של החבר

 

 

 

    על החתום: ולראיה       

         

 

 שם: _____________________         

 חתימה: ___________________         

 ותמת )חברה(: ______________ ח        
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 7ופס מס' ט

 

 תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה 

 

__ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם  אני הח"מ, _______

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

ח.פ. .1 בע"מ   _________________ חברת  של  מנהלה/תה  "המ  אני  )להלן:  ציע"(  ______________ 

 .06/2020למכרז  תה ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצע

הריני להצהיר, כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי המכרז,   .2

ת המהווים תנאי  להזמנה להציע הצעו 1.4לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור בכל התנאים שפורטו בסעיף 

 ה עמו. לחתימת החוז

יעמוד   .3 כי אם המציע לא  פי  הריני להצהיר,  על  תנאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו  פי  על  בהתחייבויותיו 

חילוט   לרבות  פי מסמכי המכרז  על  ו/או  דין  כל  פי  על  כל הסעדים  כנרת  ניקוז  לרשות  יעמדו  זה,  תצהיר 

 ערבות ההצעה. 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו   .4

 

 ולראיה באתי על החתום, 

          

__________ ___ 

 חתימת המצהיר/ה          

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי  

__________שמספ בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________________ /  מר/גב'   ____________ רה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  המוכר/ת   להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן  לי באופן אישי, 

  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

 

    

    ___________________ 

 ה +חותמת( עו"ד )חתימ                           
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 טופס מס' 9

 

 הנדון: הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים 

 

 

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

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

 

ניגוד עניינים בין פעילויותיי העסק .1 מס' מכרז  המבוקשים במסגרת  יות והאחרות לבין השירותים  אין 

 או חשש לניגוד עניינים כזה.  נוי אשפה מחופי הכינרתפילביצוע  06/2020

 . איגוד ערים כינרתבכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית ל .2

ניגוד עניינים בפועלאם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או   .3 ,  מצב של 

 . אודיע על כך מייד לרשות ואפעל פי הנחיותיה

 ידוע לי כי היעדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת.  .4

 

 

 ולראיה באתי על החתום, 

 

          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה          

 

וכן מנ   על התאגיד   –)כאשר מדובר בתאגיד   הל החוף המוצע למתן  לחתום על ההתחייבות 

 השירותים( 

 אישור

מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי  אני הח"

  /  ____________ __________שמספרה  בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________________ מר/גב' 

ול  הצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן  אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להמוכר/ת לי באופן אישי, 

הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.יהא/ת   

 

     

    ___________________  

עו"ד )חתימה +חותמת(                              
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 החוזה 
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 בחופי הכינרת  פסולת   לפינוימכרז   –06/2020חוזה מס' 

   שבאחריות איגוד ערים כינרת 

 
 2020לחודש ____________שנת   שנערך ונחתם ביום_________

 
 

 איגוד ערים כינרת    בין
 צמח  –בית מכבי אש 

 15132ד.נ. עמק הירדן  
 6752220-04: פקס  8591910-04: טלפון

 (  "ד"המזמין ו/או "האיגו) להלן  
 

 מצד אחד:
 

 ___ ________________    לבין
 רח'________________ 

 ) להלן  "הקבלן"(
 

 מצד שני: 
 
 

המזמין    הואיל: שונים    ובבעלות  ומסוגים  שונים  בנפחים  אצירה  :  מיכלי  ",  8  בנפח    מכולות כגון 
, דחסניות לפינוי אשפה32  בנפח    מכולות   יטרל  1100  -ליטר ו  360עגלות אשפה בנפחים  ,  " 

הכל   בנספחוכמפ   וכד'  )להלן  לחוזה  ד'  רט  האצירה",  הכנרת    ("אמצעי  בחופי  הפזורים 
והציבוריים האיגוד"  הפתוחים  "בתחום  מצויים  בחוק  "החופים"()להלן:    אשר  כמפורט   ,

 ."החוק"()להלן:  2008 -הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח
 

המזמין  והואיל: מאמצעי    ובכוונת  האשפה  את  אצו/או     שבבעלותו    האצירה לפנות  ירה  אמצעי 
ויוצבו  בחופים כולם או חלקם,     לפי שיקול דעתו הבלעדי,  נוספים אשר יושכרו ע"י המזמין 

חלקם או  כולם  הרחצה  עונת  חודשי  תקופת  ולמשך  זה  בהסכם  כמפורט  הכל  במסמכי , 
 . ("הפרויקט", המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: המכרז

 
ע"י הקבלן,צעווביאשר    ,בחופים  פינוי פסולתעבודות  ין בביצוע  יוהמזמין מעונ             הואיל:ו   באמצעות  , 

האצירה  פינוי שבאמצעי  כמפורט  ו  חופיםמה  האשפה  בכך  והכרוך  הקשור  , זה  בהסכםכל 
 (; "העבודות" :)להלן המכרזוביתר מסמכי  בהצעת הקבלן הסופית

 
יבוצעו  ו              הואיל:ו ב בההעבודות  המפורטים  הפינוי  ולתדירות  לכמויות  לרבות  תאם  המכרז  מסמכי 

הפסולת, ו  סילוק  כמפורטהובלתה  זה  הטמנתה, הכל  , המהווים  במסמכי המכרזו  בהסכם 
 .("הפרויקט"זה )להלן:  מהסכםחלק בלתי נפרד 

 
כים לקבל על  עבודות נשוא המכרז והסה והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז וזכה בביצוע                והואיל:

 ותנאיו; ע את העבודות בהתאם למסמכי המכרזעצמו לבצ
 

עבור             והואיל: ותקצוב  מימון  קבלת  שהוא  מפסיק   / מתלה  בתנאי  מותנה  זה  הסכם  של  ותוקפו 
נשוא ההסכם, כולן ו/או חלק מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או חלק    העבודות

ל  יועברו  לא  אזימזמיןממנו,  כלפי    ,  דרישה  ו/או  טענה  ו/או  תביעה  כל  לקבלן  תהיה  לא 
 בגין כך.   המזמין 

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן : 
 

 כללי  – 1פרק  .1

 דין המבוא וההצהרות והכלולות בו כדין הוראות החוזה.  .1.1

 בחוזה  זה תהה למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .1.2
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שהתפרסם  ,  לביצוע עבודות פינוי פסולת מחופי הכנרת  06/2020מכרז מס'    "המכרז" 

 .  המזמיןעל ידי 
 

 . איגוד ערים כינרת    "המזמין"
  

מי שימונה    ו/או   מינהלת הכינרתבאגף    חופיםותפעול  ניהול    מחלקת  מנהל  "המנהל"
 במקומו על ידי המזמין מעת לעת, למנהל הפרוייקט. 

 
המת   "המדד"  )כללי(  לצרכן  המחירים  המרכזית  מדד  הלשכה  ידי  על  פרסם 

 מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.    כל לסטטיסטיקה או
 

כל אתר סילוק ו/או עיבוד/טיפול בפסולת ו/או תחנת מעבר, המאושרים על      "אתר הסילוק"
ידי המשרד להגנת הסביבה, אשר אליהם תועבר ובהם תסולק ו/או תעובד  

 להוראות כל דין.   , בהתאםמהחופיםהפסולת שתיאסף על ידי הקבלן 

 מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה:  תחנת מעבר"  "

לרבות   • אחד  קיבול  מכלי  וסילוקה  פינוייה  במהלך  פסולת  של  העברה 
 רכב להובלת פסולת, לכלי קיבול אחר. 

 הקטנת נפח של הפסולת בדרך של דחיסה.  •

אושר על  המ,  מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר •
לצורכי   הפסולת  תשונע  ושממנו  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי 

 סילוק/עיבוד אל אתר סילוק/עיבוד מאושר על פי כל דין. 
 

בהסכם זה  כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות   "כלי רכב וציוד" 
 שנים   5, שגילם אינו עולה על על נספחיו

 
 
קי          "מכולות" בנפח  מכולות  פתחים   8ימות  עם  לדחס,  היפוך  מסוג  ממתכת,    מ"ק 

 באתרים שונים מסביב לכינרת.  , המוצבותהמזמיןבבעלות  עליונים, 
 

, בבעלות האיגוד או  סת אשפהמיכל לאצירת פסולת בעל מתקן עצמאי לדחי         "    דחסן/ת"דחסני
 שלא בבעלותו. 

 
בבעלות האיגוד  ,  קוב  12ו/או בנפח    קוב   32פח  מכולות פתוחות ממתכת בנ          "מכולות פתוחות"

 או שלא בבעלותו. 
 
 

של   "עגלות אשפה" בנפחים  מפלסטיק  אשפה  ו/או    360עגלות  בבעלות  ליטר  1100ליטר   ,
 האיגוד או שלא בבעלותו. 

 
הפזורים   "אמצעי אצירה"      אשפה  עגלות  דחסנים/דחסניות,  פתוחות,  מכולות  מכולות, 

    בחופים.
 

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם יקבלו          "הקבלן" 
 וכל הבאים בשמו או מטעמו.  ( המזמיןאישור  את 

כגון: "אשפה ופסולת"  מעורבים  ואנאורגניים  אורגניים  מרכיבים  המכילים  ופסולת    אשפה 
קליפות,  שאריות  למיניהן,  אריזות  ופלסטיק,   מזון,  נייר  שקיות    כוסות, 

חתיכות   קרטונים,  קופסאות,  ארגזים,  זכוכית,  שברי  פלסטיק,  בקבוקים, 
עץ,   לוחות  פחיות,  פחים,  למיניהן,  גרוטאות  ניירות,  ריהוט,  חלקי  עץ, 
מסטיק,   גפרורים,  סיגריות,  בדלי  סמרטוטים,  קרשים,  סוג,  מכל  צינורות 
  צואה, שאריות גזם, חלקי מתכת, ענפים, חומרי בנין ופסולת מכל הסוגים

וכן כל דבר העלול לגרום לחוסר ניקיון, ו/או עלול לזהם את מי הכינרת ו/או  
 עלול לסכן את בריאות הציבור.

 
פסולת   "העבודות"   ופינוי  ד'בהתאם    בחופיםאיסוף  העבודות    לנספח  כל  וכן 

 . המכרז מסמכיהצעתו הסופית ווההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי 
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 החגים והמועדים המוסלמיים. כל חגי ישראל וכן     "חגים"

 

 חודשים   8מחודש מרץ ועד חודש אוקטובר )כולל(  כ    "עונת הרחצה"

 

 תוכנית שתימסר בכתב על ידי המנהל לקבלן.   "  "תכנית עבודה
  

המוסדרים  החופים " "החופים שקמים,הציבוריים  ברניקי,  צינברי,    חוקוק   שחף,  : 
כורסי, לבנון, חלוקים,  צאלון,    ן,  ולג דוגית,    ,  אמנון, כינר, דוגהמפרץ  ,  צפון

סוסיתא,   רותםגופרה,  חוף    ,שיזף  ו/או  בטבריה  הנפרד  החוף  צמח*,  חוף 
 . הדקל*

הפתוחים:   הירדן,  החופים  שפך  ספירית,  הדייג,  אגף  ג'ינו,  אפרת,  גן 
מג'רסה, זאכי, דיימונד, צילצל, שיטים, שיזף רותם, האון ומשרדי האיגוד  

 בצמח.

חוףמ  כי  בזאת  מובהר* עבור  השירותים  טבריה  בו  צמח  תן  מותנים חופי 
ייחתם   לא  מימון.  והשגת  אישורים  בהשלמת  וכן  המזמין,  דעת  בשיקול 

כן,  כמו  המימון.  והשגת  אישורים  השלמת  לפני  אלה  חופים  לגבי  חוזה 
המזמין יהיה רשאי להוסיף ו/או לגרוע חופים מהרשימה שלעיל בהתאם  

ב שיהיו  ולשינויים  דעתו  בתקופת לשיקול  אחריותו  שבתחום  חופים 

 ההתקשרות.
 

 
                             :המסמכים שלהלן רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה .2

 הצעתו של הקבלן, לרבות מסמך ההזמנה להציע הצעות על כל נספחיו.  – מסמך א'
 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס ההצעה  - 1טופס מס' 
 בר זכויות  החתימה של החותמים על ההצעה אישור עו"ד בד - 2טופס מס' 
 ערבות ההצעה -נוסח ערבות בנקאית - 3טופס מס' 
 תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.  - 4טופס מס' 
 5.5לעניין סעיף   אישור רואה חשבון -5טופס מס' 
 הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.  -6טופס מס' 
 ים לחתימת חוזה. תצהיר המציע לעמידתו בתנא - 7טופס מס' 
 אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה  -8טופס מס' 

 החוזה
 כתב כמויות והצעת מחירים -נספח א
 אישור על קיום ביטוחים  -נספח ב
 מפרט דרישות לביצוע  -נספח ד

 רשימת כלי הרכב  -נספח ה'
 לרכבי פינוי  לדחסניותמפרט טכני  -נספח ו'
 צוע הביערבות  -1נספח ז'
 ערבות הבדק  -2נספח ז'

 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".
 

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות   .2.1
פי הדרישות והתנאים המפורטי על  ולבצעם  ביכולתו לקיימם  יש  וכי  ובמועדים   שבהם  ם בהם 

 שנקבעו. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,   .2.2
גבוהה   ברמה  לבצע את העבודות  מנת  על  הנדרש  וכל  המקצועיים  העובדים  הציוד, החומרים, 

 ובהתאם למסמכי החוזה.

את   .2.3 מכיר  הוא  כי  ומתחייב  והדרכיםהקבלן מצהיר  וכל    ,הכבישים  והחניה  התנועה  את סדרי 
דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או  
כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום כל שהוא מעבר לתשלומים  

 להלן.  6המגיעים לו כמפורט בפרק  

 22



ע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה  הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצו  .2.4
שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו  ימחייב קבלת ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי, והוא מתחייב לעשות כל הנדרש לקבלתו. יר
 

 ביצוע העבודה  – 2פרק  .3
קבע ב"צו  התחלת העבודה" שייחתם על ידי המנהל  הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שיי .3.1

 ובתיאום מלא עם המנהל . 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. נספח ד'העבודה  תבוצע בהתאם למפרט הדרישות לביצוע  .3.2

3.3.  

יופעל או ל .3.3.1 על ידי הקבלן   אאם יתקלקל או לא  ו/או כלי רכב המופעלים  יסופק ציוד 
לתיקונ מיד  ידאג הקבלן  בידי  בביצוע העבודה,  עלה  לא  או הפעלתם.  או אספקתם  ם 

הקבלן לבצע את התיקון או האספקה או ההפעלה של הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק 
שעות, יעמיד תחתם ציוד ו/או כלי רכב אחרים, העונים על  כל   2זמן שלא יעלה על   

זה  בס"ק  האמור  העבודה.  ביצוע  לצורך  בנספחיו  ו/או  בחוזה  המפורטות  הדרישות 
 . בנספח ד'לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים כמפורט   לעיל

חליפיים   .3.3.2 רכב  כלי  ו/או  ציוד  הקבלן  העמיד  לעיל    –לא  הנקוב  הזמן  פרק  הא י   -תוך 
יפים  ולחייב ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלי  רכב  חל  ו רשאי לשכור בעצמ  המזמין

 לליות.  כהחזר הוצאות כ  10%, בתוספת ואת  הקבלן בהוצאותי 
, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר המזמיןמסמך חתום בידי   

 ועניין ביחס לתוכנו של המסמך. 
 

הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור   .3.3.3
 לביצוע  העבודה לרבות הוראות הבטיחות, ותקנות התעבורה. 

ל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה,  על הקבלן לנקוט בכ .3.4
 ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן. 

הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים  ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל   .3.5
 . רשותהעבודות הנד

ביצוע ה לצורך  ידי הקבלן  על  יהיו בעלי אזרחות ישראלית.כל העובדים שיועסקו  העסקת   עבודה, 
 .  המזמיןעובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, תהא מותנית בקבלת אישור מראש של 

          
זה .3.6 בחוזה  למפורט  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הסופית,הקבלן  והצעתו  נספחיו   ,  

יומי בהתאם להוראות ולמת  בצורה מקצועי יומן עבודה  ידי  ויסודית לנהל  כונת שתיקבע על 
 המנהל. 

3.7.  

בקורת  .3.7.1 סיור  יבוצע  המנהל,  שיקבע  כפי  ובשעות  בימים  במקומות,  לעת  מעת 
 המנהל והקבלן או באי כוחם, באמצעות רכבו של הקבלן.   בהשתתפות

יגיש הקבלן למנהל, לאישורו, דו"ח  חודשי מרכז  .3.7.2 בתום כל חודש של תקופת החוזה, 
 לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל.   של יומן העבודה המתייחס לחודש שחלף,

 

3.8.  

והנהלים  .3.8.1 המועדים  פי  על  לו  וידווח  המנהל   עם  יומיומי  הדוק  בקשר  יעמוד  הקבלן 
 שיקבעו ע"י המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.   

בכל כלי    הקבלן ידאג לספק ולהתקין על חשבונו מכשירי קשר אלחוטי מסוג "מירס", .3.8.2
עמו בכל עת,   המזמיןובמשרדי    המזמין שרות  רכב שיעבוד ב . הקבלן מתחייב לשאת 
 זמין לצורך שמירת קשר קבוע בין הקבלן למנהל .   יסלולארמכשיר טלפון 

ביצוע  .3.8.3 ממקום  הרחקתו  בדבר  המנהל  של  הוראה  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
דעתו שיקול  לפי  המנהל,  לדעת  אם  הקבלן,  ידי  על  המועסק  אדם  כל  של   העבודות 
את  למלא  מוכשר  שאינו  או  כשורה,  שלא  אדם  אותו  התנהג  והמוחלט,  הבלעדי 
דרישה  לפי  שהורחק  אדם  העבודות.  בביצוע  רשלנות  מעשה  נוהג  שהוא  או  תפקידו, 
כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על 

 פי חוזה זה. 
על נספחיו    את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים .3.9

הסופית, ובהתאם    והצעתו  דין  כל  בכל   מזמיןלהוראות  לשאת  הקבלן  מתחייב  כן  מוסמכת. 
כל  של  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  לרבות  זו,  התחייבות  של  מהפרתה  שתנבענה  התוצאות 

 בויותיו שבחוזה זה. המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחיי
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 יחסי הצדדים  -  3פרק  .4
חוזה .4.1 פי  על  העבודות  ביצוע  הקבלן,  ארגון  של  הסופית  והצעתו  נספחיו  בסמכותו    זה,  יהא 

הקבלן  ובאחריותו של  והבלעדית  שהוענקו    המלאה  מסמכויות  לגרוע  כדי  בכך  אין  ואולם 
 למנהל במפורש במסמכי המכרז.

כ  .4.2 כל  על חשבונו את  לספק  ההשגחה  הקבלן מתחייב  לביצוע העבודות, את  הדרוש  וח האדם 
 עליהם  ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 רשותשיון או היתר לפי כל דין או הוראה של  יבעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, ר
 שיון או בעל היתר כאמור. ימוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל ר 

הצדדי .4.3 בין  של  מוסכם  ואחריותו  ביקורתו  השגחתו,  פיקוחו,  תחת  ימצאו  הקבלן  עובדי  כי  ם 
פי מסמכי   על  ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות  הקבלן בלבד. הקבלן בלבד, 

הסכמת   נתקבלה  )אם  ידו  על  שיועסקו  המשנה  קבלני  ו/או  עובדיו  ידי   על    המזמיןהחוזה 
תשל לרבות  מטעמו,  שבא  מי  וכל  ובכתב(  ותשלומים  מראש  סוציאליות  זכויות  שכרם,  ום 

 אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.  רשות והפ
י .4.4 ידו  על  שיועסקו  לעובדים  כי  מתחייב  שכרהקבלן  לפחות  מפעם    שולם  שייקבע,  המינימום 

לדרישת   וכי  בחוק  ל  המזמיןלפעם,  לקיים את    ו ימציא  בעניין. הקבלן מתחייב  רו"ח   אשור 
עובדי חוק  התשנ"א  הוראות  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים    -ם 

 . 1953 –וחוק עבודת הנוער, תשי"ג   1991
 הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הקבלן, תהווה הפרה של תנאי החוזה. 

העבודה,   .4.5 חוקי  בכל  האמור  אחר  ולמלא  דין  כל  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
 העסקת עובדיו. הבטיחות והבריאות ביחס ל 

בין   .4.6 ואין  עצמאי  כקבלן  שבחוזה  התחייבויותיו  מבצע  שהקבלן  בזה  ומוצהר    המזמיןמוסכם 
עובד   יחסי  בשליחותו  ו/או  מטעמו  הפועלים  ו/או  ידו  על  מהמועסקים  מי  ו/או  הקבלן  לבין 

במסגרת   משתלבים  אינם  אלה  וכל  מכך.  וועובדי  המזמיןומעביד,  והנובע  הכרוך  כל  על   ,
מצה מפוהצדדים  בחוז  רשותירים  אין  יצירתכי  משום  מתנאיו  בתנאי  או  זה  עובד    ה  יחסי 

לבין   שיעסיק  המשנה  מקבלני  מי  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הקבלן  בין  סוכנות  ו/או  מעביד 
את  המזמין לפצות  מתחייב  הקבלן  לשפות  המזמין.  כל  ו/או  בגין  ראשונה,  דרישה  עם  מיד   ,

על   שיוטל  בקביעה  המזמין חיוב  שונה מהמוצהר    ושיסודו  ו/או המשפטי  העובדתי  המצב  כי 
 בס"ק זה לעיל. 

 
 
 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה  – 4פרק  .5

ו/או   .5.1 מזכויותיו  כל חלק  או לאחרים  לאחר  להעביר  או  להסב  למסור,  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
ובמידה שיינתן לכך אישור   זה אלא בתנאים  חוזה  לפי  זבר  והג  המזמיןיו"ר  מהתחייבויותיו 

ובין   העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים  העסקת  ואולם,  בלבד.  ובכתב  מראש 
ששכרם משתלם לפי שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או  

 חלק מהן לאחר.

הסכמת   .5.2 את   המזמיןניתנה  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם 
וה מאחריותו  או  הקבלן  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  החוזה,  לפי  תחייבויותיו 

 מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם. 

או יותר מהשליטה בתאגיד    25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת    .5.3
בחלקים,   נעשתה  אם  בין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  לאחר,  השותפות  מזכויות  או 

 לעיל.    4.1עברת זכות מנוגדת לסעיף כה
 

 נזיקין וביטוח  5פרק  .6
לכל נזק לגוף ולרכוש, ולכל אבדן   באחריות מלאה ומוחלטתיהיה אחראי כלפי המזמין  הקבלן  .6.1

ל לעובדי   מזמין שייגרמו  לרבות    ואו  לרכושו,  או  שלישי  צד  לכל  או  אלה  של  לרכושם  או 
מעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר ובמיוחד לכלי אצירה לפסולת מכל סוג, כתוצאה מ

קלקול   או  נזק  כל  ולרבות,  למרותו,  שנתון  מי  ידי  על  או  מטעמו  או  הקבלן  ידי  על  אליהן 
צינורות   טלפון,  כבלים,  חשמל,  ביוב,  מים,  רשת  גדר,  שביל,  מדרכה,  דרך,  לכביש,  שייגרמו 

בין שהנזק או הקלקול  להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות,  
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן  
לשביעות   ביותר  ובדרך היעילה  מיידי  וזאת באופן  נזק או קלקול כאמור  כל  על חשבונו הוא 

 המלא של המזמין ושל כל אדם או מזמין המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך,  ו רצונ
מובילים   או  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  כבלים,  חשמל,  ביוב,  מים,  ברשת  שביל,  מדרכה, 

 אחרים וכיו"ב כאמור. 

, מייד עם דרישה ראשונה, בגין  והקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמין  ו/או לשפות .6.2
בפסקה   כאמור  מחדל  ו/או  אבדן  ו/או  נזק  התחייבות    5.1כל  מהפרת  כתוצאה  ו/או  לעיל 

כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, וכן בכל מקרה  

 24



הוא  י שהמזמין   מתחייב  כזו  לתביעה  בקשר  אחר.  תשלום  וכל  קנסות  פיצויים,  לשלם  ידרש 
ל כזה  כל סכום  לצד שלישי    ועצמ   מזמיןלשלם  וזאת מייד עם דרישה    –  ו לפי הוראותי  –או 

בתוספת   זאת  כל  אף  ראשונה,  נתבע לשלמם  והוצאות שהמזמין  ריבית  ו/או  הפרשי הצמדה 
הא המזמין רשאי לנכות כל  יאם טרם שולמו בפועל ע"י המזמין . מבלי לגרוע מהאמור לעיל  

ממנ  שיגיע  סכום  או  תשלום  מכל  כזה  לחלט    וסכום  ו/או  החוזה  לפי  שהיא  עת  בכל  לקבלן 
 זה.ידי המזמין  לפי חוזה להערבות בנקאית שהקבלן מסר 

אחר   .6.3 אדם  לכל  או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  הקבלן 
ביצוע   עקב  ו/או  כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  הנמצא 

הראשונה בכל סכום    והעבודות. הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין מייד עם דרישת 
יעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות אף אם טרם נשא  ידרש המזמין לשלם בגין תביש

 בהם המזמין בפועל. 

את   .6.4 ויקיים  יערוך  וכן  ב'  בנספח  כמפורט  והביטוח  האחריות  הוראות  אחר  ימלא  הקבלן 
, מהווה חלק בלתי נפרד  1הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ב' 

 מהסכם זה. 
 

 בנקאית תשלומים וערבות  – 6פרק  .7
כי    .7.1 זה, מוסכם  יגיש לבכפוף לתנאי המתלה/המפסיק כמפורט במבוא להסכם    מזמין הקבלן 

בשני עותקים בגין העבודות שבוצעו על    הראשון לחמישי בכל חודש, חשבון   אחת לחודש , בין
במסמכי   הכלולים  המחירים  בהצעת  המפורטים  מחירים  פי  על  מחושב  החולף,  בחודש  ידו 

יצו לחשבון  לתעודות  החוזה.  בהתאם  פסולת  וכמויות  פינויים  של  מפורט  חודשי  דו"ח  רף 
השקילה וכן העתקים של תעודות השקילה מאתר הסילוק לפי סדר הפינויים והתאריכים וכל  

 נתון אחר שיידרש ע"י המנהל.

ל להמציא  מתחייב  הסביבה    מזמיןקבלן  להגנת  המשרד  הנחיות  ע"פ  מתאימים  אישורים 
ע"י הקבלן מתחומי  והמנהל על סילוק כל כ לאתר הסילוק    החופיםמויות הפסולת המפונות 

 המאושר. 
יאושר   לא  הנ"ל,  המסמכים  ללא  הגזברות.  אל  יועבר  הנ"ל,  המסמכים  כל  של  אחד  עותק 

 החשבון לתשלום. 
       

 ימים ממועד הגשתו.   14המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו תוך  .7.2
רשאיי   המזמין של    הא  רצונו  לשביעות  בוצעו  עבודות שלא  בגין  להפחית מהחשבון סכומים, 

המנהל, ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל ובין מסיבה אחרת  
 כלשהי, לרבות קיזוזים, נזקים וקנסות. 

תוך    המזמיןגזברות   שבוצעו,  להפחתות  בכפוף  המנהל  ע"י  המאושר  החשבון  את    60תפרע 
ע"י  ים  ימ החשבון  אישור  עם  תוגש  המס  חשבונית  המס.  חשבונית  הוגשה  בו  החודש  מסוף 

 . המנהל
 מבוטל.  .7.3

יפקיד הקבלן במעמד חתימת ההסכם    הז  סכםהשל הקבלן ע"פ  כערבות לקיום התחייבויותיו   .7.4
בנקאית  החוזה(    אוטונומית   ערבות  לקיום  למדד)ערבות  וצמודה  מותנית    120בגובה    בלתי 

מערך מלוא התמורה שתשולם לקבלן ע"י המזמין עפ"י הסכם  רים אלף ₪()מאה ועש    אלש"ח
ועוד   כחוק, לתקופת ההסכם  כולל מע"מ  של ההסכם  90זה,  תוקפו  תום  כנדרש יום לאחר   ,

לפקודת המכרז,  כוחו1ז'בנספח  כמפורט  בנוסח    המזמין  במסמכי  את  מייפה  הקבלן  של    . 
זו, במקרה    המזמין  או    –התחייבויותיו  את  קיים  יולא  באופן בלתי חוזר לממש ערבות  כולן 
מוותר בזה מראש, בוויתור סופי,    הקבלן  ., בלי כל הודעה או התראההז  הסכםשב  –מקצתן  

מס  ובלתי  שמוחלט  צעד  לכל  להתנגד  זכות  כל  על  הערבות    המזמין  טונקיויג  את  לגבות  כדי 
תהא בתוקף    הערבות תהא בתוקף והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, כך שהיא   הנ"ל.

 יום לאחר תום תוקפו של החוזה, לרבות תקופות ההארכה שלו.  90עד 
כערבות להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן, במשך תקופת הבדק, ימציא   .7.5

ובלתי מותנית, בשיעור של   ולפקודתו ערבות בנקאית אוטונומית  מערך    10%הקבלן למזמין 
כחוק,   מע"מ  כולל  התמורה,  בנוסח  מלוא  זה,  הסכם  עפ"י  המזמין  ע"י  לקבלן  שתשולם 

"ערבות הבדק" ו/או המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:    2נספח ז'  –המצורף להסכם זה  
חודשים ובגין תקינותם של מיכלי    12ערבות הבדק תהא בתוקף למשך    "ערבות טיב ביצוע"(.

 ותיו בגין תקופת הבדק.האצירה. תוקפה לא יפקע לפני שישלים הקבלן את כל התחייבוי 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת   .7.6
כדין.   ערוכה  מס  חשבונית  כנגד  התשלום,  על  ביצוע  המוסף  הערך  מס  את  ישלם  המזמין 

אלה   סכומים  להעביר  הקבלן  על  בו  אשר  האחרון  החוקי  במועד  יידרש,  אם  התשלום, 
 מע"מ. לשלטונות ה 
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 מכל תשלום המגיע לקבלן, ינוכו כל התשלומים שיש לנכות ע"פ כל דין.
הקבלן לא יהא  התמורה לעבודה ע"פ הסכם זה הינה סופית ומוחלטת.  מוסכם בין הצדדים כי   .7.7

בגין ביצוע העבודות וההתחייבות שעל הקבלן לבצע על  מעבר לתמורה  זכאי לכל תשלום נוסף  
החוזה  מסמכי  שנקבע  פי  כפי  זה  אלא  התייקרויות    .בהסכם  תשולמנה  לא  כי  בזאת  מובהר 

 כלשהן. 

רשאי לחלטה    המזמין הא  י  המזמיןבכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת   .7.8
את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ו/או    וולעכב תחת יד

   על פי חוזה זה. מזמין לחלט ממנה כל סכום המגיע ל
 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים – 7פרק  .7.9

סט  זכאי  המזמין .7.9.1 כל  בגין  הקבלן,  את  נספחיוי לקנוס  על  זה,  חוזה  מהוראות   יה 
ולקזז את לכל סטייה  ₪    1000-בסכום מוסכם מראש של    והצעתו הסופית של הקבלן

הקנס   שיעור  חודש.  אותו  בגין  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  חודש  בכל  הקנסות  סך 
   .יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מהמדד הבסיסיהמפורט לעיל 

נספח יה מהוראות מפרט הדרישות לביצוע,  יסט   כללרבות    –יה מהוראות החוזה  יסט
שת  ד' העבודה,  מתכניות  ו/או  זה  לביצוע ילחוזה  בנוגע  לעת  מעת  לקבלן  מסרנה 

, בכל יום עבודות פינוי הפסולת, כל כלי רכב ו/או פריט ציוד חסר ו/או כל עובד חסר
ו/או הציוד,  כלי הרכב  ו/או תחזוקה לקויה של כל אחד מהמכולות,  עבודה, שמירה 

 יה מימי ו/או שעות ביצוע העבודות וכד'. יניהול לקוי של יומן העבודה, סט
בדקנה על בסיס ימובהר בזאת כי סטיות הקבלן מהוראות החוזה ת  , למען הסר ספק

ם ליום תגרורנה הטלת קנסות בגין כל יום  יומי וסטיות שתחזורנה ו/או תמשכנה מיו
 בו תחזורנה ו/או תמשכנה.  

לעיל מכל סכום   7.1.1כומי הפיצויים האמורים בסעיף  לקזז את ס  הא זכאיי  המזמין .7.9.2
שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל 

 דרך חוקית אחרת. 

ניכויים   .7.10 או  בפיצויים  הקבלן  המחיוב  הקבלןמסכומים  את  ישחררו  לא  לקבלן    גיעים 
 מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. 

7.11.  

, והצעתו הסופית   נספחיו  ,וא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זהלא ימלא הקבלן את מל .7.11.1
ביצוע  ולדרוש  בו  להתרות  המנהל  רשאי  המנהל,  הוראות  אחר  הקבלן  ימלא  לא  או 

 בדואר רשום או במסירה ביד. העבודות כראוי. ההתראה תהיה בכתב ותישלח 

תוך   .7.11.2 לעיל  )א(  בס"ק  המוגדרים  הליקויים  תוקנו  ההתראה   4לא  משלוח  מיום  ימים 
ודת הקבלן, לבצע את העבודות לבטל את החוזה, להפסיק את עב   רשאי   המזמין  יהא

הוצאה    ובעצמ ו/או  נזק  ולחייב את הקבלן בכל  ביצוען לאדם אחר  ו/או למסור את 
 בנדון.  ורמו לשייג

 כנדרשל אף כל האמור בסעיף זה, בכל מקרה בו יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות  ע .7.11.3
רשאיי חוזה,  ב הקבלן,   המזמין   הא  של  עבודתו  את  ולהפסיק  לעיל  כאמור  לפעול 

₪. סכום    50,000שעות, וכן לקנוס אותו בסכום מוסכם מראש בסך    24בהתראה של  
 הקנס יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס.

לעיל,  לקבל  המזמין  דיעהו .7.11.4 כאמור  החוזה  ביטול  בדבר  רק    המזמיןשלם  ין  לקבלן 
ידי  על  אושרו  ואשר  החוזה  ביטול  תאריך  עד  בפועל  הקבלן  שבצע  העבודות  תמורת 

בנ זכאייהמנהל,  לו  סכום  כל  ו/או    המזמין  כוי  נזקי  וכל  זה  חוזה  עפ"י  מהקבלן 
 בלן. עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה ע"י הק המזמיןהוצאות  

לחלט את הערבות שניתנה על ידי הקבלן   רשאי  המזמיןהיה  ימבלי לפגוע באמור לעיל   .7.11.5
 לעיל.  6.7להבטחת ביצוע החוזה, כמפורט בס' 

מזכות   אין .7.11.6 לגרוע  כדי  זה  בחוזה  צעדים    המזמין של    ובאמור  הקבלן  כנגד  לנקוט 
 משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה עפ"י כל דין. 

 

מהאמו .7.12 לגרוע  כהפרה  מבלי  יחשבו  הבאים  האירועים  הרי  זה  שבחוזה  אחר  מקום  בכל  ר 
על פי מסמכי החוזה ועל פי    ו בכל הזכויות המוקנות ל  המזמין יסודית של חוזה זה ויזכו את  

 כל דין במקרה של הפרה יסודית.

נכסי  .7.12.1 לגבי  לפועל  הוצאה  של  כלשהי  פעולה  שנעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  הוטל 
חלק או  כולם  הוסרו  הקבלן,  או  הופסקו  לא  האמורים  הפעולה  או  והעיקול  ם, 

 יום ממועד הטלתם.  30לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או   .7.12.2
חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה  

הוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק  על ידו החלטה על פירוק מרצון או ש 
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שהוא  או  מפרק,  קדם  ו/או  קבוע,  ו/או  זמני  מפרק,  ו/או  נכסים  כונס  לו  מונה  ו/או 
קבל  למען  לנושיו  פנה  שהוא  או  חלקם,  או  כולם  נושיו,  עם  סידור  או  לפשרה  הגיע 

סעיף   פי  על  אתם  הסדר  למען  פשרה  או  חדש  233ארכה  )נוסח  החברות  (, לפקודת 
 . 1983 -תשמ"ג 

כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה ו/או הסב זכויותיו    המזמין של    והוכח להנחת דעת  .7.12.3
 על פיו. 

נתן או הציע שוחד,   המזמיןשל    והוכח להנחת דעת .7.12.4 כי הקבלן או אדם אחר מטעמו 
למסמכי   בקשר  ו/או  במכרז  הזכייה  עם  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון  מענק, 

 החוזה זה או ביצועם.

דעת .7.12.5 להנחת  או    המזמיןשל    והוכח  במכרז  שניתנה  הקבלן  של  מהותית  הצהרה  כי 
בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה  

 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 
 

לקבלן מאת    ווחשבונותי   המזמיןספרי   .7.13 ששולמו  לתשלומים  הנוגע  בכל  ראיה מכרעת  ישמשו 
 על ידי הקבלן.   מזמיןבכל הנוגע לסכום שיינתן לוכן   המזמין 

לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות    7.3על פי סעיף    ובחלק מזכויותי   המזמין  השתמש .7.14
על כך במפורש ובכתב, והקבלן    הודיע  המזמיןאלא אם    המזמיןכביטול החוזה על ידי    המזמין 

 ד לא ניתנה לו הודעה, כאמור. יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עו

בכל    זכאי  המזמין היה  יעל פי דין ו/או על פי חוזה זה,    לכל סעד   המזמין מבלי לפגוע בזכויות   .7.15
ו/או מאחרים לקבלן    והקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנ  מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי

או פיצוי ו/או שיפוי  /מהקבלן לרבות כדמי נזק ו  ולכל סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע  
ידי   על  ששולם  קנס  כהחזר  מי    המזמיןו/או  ו/או  הקבלן  של  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה 

 . מזמיןמהפועלים מטעמו ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן ל

הפסולת   .7.16 פינוי  עבודות  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  ניתן    בחופיםהקבלן  שלא  חיוניות  עבודות  הינן 
קופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות ואשר על כן להפסיקן בכל מקרה לרבות בת

פי    , מטעם כלשהו על המזמיןההסכם בוטל על ידי  ש או    ותהפסיק ביצוע העבוד היה והקבלן  
  יר את ביצוע העבודות באופן מיידי להעב  רשאי  המזמיןהיה  יהדין או על פי הקבוע בהסכם,  

 למנוע זאת. לידי קבלן או כל צד ג' אחר בלא שלקבלן תהיה זכות 
מ כלשהי  בדרך  שימנע  צו  שיפוטית  מערכאה  לבקש  זכותו  על  בזאת  מוותר    המזמיןהקבלן 

הענ אם  אף  לאחר,  העבודות  ביצוע  את  של  ילמסור  הביטול  זכות  הינו  במחלוקת  השנוי  ין 
, אלא אם כן ברור על פני הדברים, בלא צורך להיכנס לברור כלשהוא של העובדות, כי  המזמין

 היה שלא כדין.  המזמיןל ידי ביטול ההסכם ע 
 

 תקופת החוזה והפסקתה – 8פרק  .8
 תקופת החוזה היא כמפורט: .8.1

של     .8.1.1 )    12תקופה  עשר חודשים  ___________עד   (שנים  מיום 
 יום____________)להלן: תקופת החוזה"(. 

זכו  מזמין ל .8.1.2 מוקנית  דעתבלבד  שיקול  לפי  )אופציה(,  ברירה  והמוחלט,   ות  הבלעדי 
של תוקפו  למשך    להאריך   זה  נוספות    ארבעחוזה  )שנים   12של    תקופות  חודשים 

לפחות  עשר לקבלן  בכתב שתשלח  בהודעה  כל תקופה,  תום    30(  לפני  יום  )שלושים( 
הוראות  כל  המחויבים,  בשינויים  לחול  ימשיכו  ההארכה  בתקופת  החוזה.  תקופת 

 חוזה זה.

, המזמיןום הודעת  יום מי   15תוך    מזמיןהודעה כאמור, ימציא הקבלן ל  המזמין  מסר .8.1.3
האופציה  לתקופת  יחולו  אשר  החוזה  לתקופת  בקשר  הנזכרים  המסמכים  כל  את 

 בהתאמה.  
 

בתשלום כספים ו/או במתן    הא חייבי את ההתקשרות כאמור בחוזה זה, לא    המזמין  הפסיק .8.2
למועד   עד  בפועל  שביצע  העבודות  בעבור  לו  שתגיע  התמורה  מלבד  לקבלן  שהוא  כל  פיצוי 

או טענה, כספית  ו/ לסיום תוקף החוזה,  ולקבלן לא  תהיה כל תביעה     המזמין  הנקוב בהודעת
 בשל כך.   המזמיןאו אחרת, מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל, נגד  

 
 שונות  - 9פרק  .9

הוראות   .9.1 בין  סתירה  ו/או  הנספחים  בהוראות  ו/או  החוזה  בהוראות  סתירה  הקבלן  גילה 
בל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על  הנספחים השונים, יפנה למנהל על מנת לק

 ידי המנהל יחייב את הקבלן. 

לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר על זכות הקיזוז   .9.2
 וזכות העכבון. 
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מצד   .9.3 לא    המזמיןהסכמה  מסוים/ים  במקרה/ים  החוזה  מסמכי  מתנאי  לסטות  המנהל  או 
למדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה אישור  תהווה תקדים ולא י 

 . המזמיןבכתב, חתום כדין ע"י  

רשאי    המזמיןהיה  י י חוזה זה ואשר הקבלן לא קיימה,  כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפ .9.4
ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים    ון בעצמלעשותה במקום הקבלן, בי אך לא מחויב 

 יחולו על הקבלן.   בקשר לכך

כי את   .9.5 מודגש  לעיל,  לפגוע באמור  בכתב החתום    המזמין בנוסף, מבלי  ורק מסמך  אך  יחייב 
 .  המזמיןכדין על ידי 

מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו   .9.6
כמים, והתחייבויות,  בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הס היה קשורילא   המזמיןוכי 

בכתב או בעל פה שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל  
ויתור הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב  

 ובחתימת שני הצדדים. 

תינתן בפקס  .9.7 פי מסמכי החוזה  על  ליתן למשנהו  ימיליה, במסירה  כל הודעה שצד אחד צריך 
בדואר   שנשלחה  הודעה  זה.  לחוזה  במבוא  המצוינת  הכתובת  לפי  רשום  במכתב  או  אישית 

 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.   72רשום תחשב כמתקבלת 

ש .9.8 האישורים  כל  שיתקבלו  לאחר  רק  לתוקף  יכנס  דין,  ל  דרשנ  המזמיןההסכם  כל  ע"פ  הם 
 . המזמיןשל   ובהתאם לשיקול דעת

 
 
 
 
 
 
 

_ ___________________________  ____________________________ 
 המזמין  הקבלן 
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A B C D E F G H 

  ליחידה מחיר כמות  יח' תקופת העבודה  תאור 
(₪ ) 

סה"כ 
 עלות

 הערות 

וב בשיטת היפוך  ק 8מכולות סגורות בנפח פינוי  1
 לדחס. 

 .  הפינוי לפי קריאה   600 פינוי  כל השנה 

, הטיפול  המחיר לפינוי כולל את הפינוי, ההובלה
 היטל ההטמנה.  בפסולת )סילוק( ואת  

מכולה פתוחה  חודשיים עבור   דמי שכירות 2
 ".  32בנפח 

של   לצורך  הערכה  עבור    1קיימת    7מכולה 
חודשים    7מכולות, לתקופה של    7חופים, סה"כ  

 בשנה. 

בעונת הרחצה,  
 כולה או חלקה 

ראשונה   50 חודש  הובלה  כוללים  ההשכרה  כל    דמי  של 
ומכולה   פינוי   מכולה  ואת  החוף  אתר    האל 

 מהחוף בסיומה של תקופת ההשכרה. 

 

מכולה פתוחה  חודשיים עבור   דמי שכירות 2
 ".  12בנפח 

קיימת הערכה להשכרה של מכולה אחת למשך  
ודשים לצרכים שונים לפי  מספר בודד של ח

 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

בעונת הרחצה,  
 כולה או חלקה 

ראשונה   3 חודש  הובלה  כוללים  ההשכרה  כל    דמי  של 
ומכולה   פינוי   מכולה  ואת  החוף  אתר    האל 

 מהחוף בסיומה של תקופת ההשכרה. 
 

 לדחסנית.חודשיים   דמי שכירות 3

  2בור  דחסניות ע 2קיימת הערכה להשכרה של  
 חודשים. 7חופים לתקופה של  

בעונת הרחצה,  
 כולה או חלקה 

ראשונה   14 חודש  הובלה  כוללים  ההשכרה  כל    דמי  של 
ודחסן   פינוי   דחסן  ואת  החוף  אתר  מהחוף    ואל 

 בסיומה של תקופת ההשכרה.
 

ו/או    " קוב32מכולה פתוחה בנפח  דמי הובלת 4
קוב ו/או   12של מכולה פתוחה בנפח של 

 . לטיפול וסילוק באתר  פינוי ל  - דחסנית 

בעונת הרחצה,  
 כולה או חלקה 

 ההובלה לפי קריאה.    380 פינוי 
 

לאתר החוף    הריק  מכולההקבלן מתחייב להחזיר  
 . ההמלא מכולה שעות מרגע עזיבתו עם ה 6בתוך 

 
לאתרה דחסנית  הובלת  כולל  ההטמנה    מחיר 

חיבורה   כולל  לאתר  ריקונה  לאחר  והחזרתה 
 ות החוף.  המחודש לתשתי

החוף   לאתר  ריק  דחסן  להחזיר  מתחייב  הקבלן 
 שעות מרגע עזיבתו עם הדחסן המלא.  6בתוך 
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A B C D E F G H 

סה"כ    ליחידה מחיר כמות  יח' תקופת העבודה  תאור 
 עלות

 הערות 

וק( באתר  לת )סילהמחיר כולל את הטיפול בפסו   1200 טון  כל השנה  מורשה  באתרפסולת  מחיר לטיפול וסילוק  5
וזאת עבור כל האשפה מכל   ואת היטל ההטמנה 

האצירה ,    -אמצעי  פתוחות  מכולות  דחסניות, 
   משאית דחס ככל שתפעל בחופים וכד' .

המציע מתחייב כי לקח בחשבון שינויים שיחולו  
 באגרת היטל ההטמנה בכל מהלך תקופת החוזה. 

יום עבודה של משאית דחס כהגדרתה בחוזה,   6
 ראה נספח ו. 

משמרת יום   
שעות   8של 

בשבת או  
 בחג 

 עובדים.  2-העבודה כוללת צוות של נהג ו   250

 

תוספת עבור הפעלת משאית  דחס נוספת   7
 כהגדרתה בחוזה,  ראה נספח ו. 

משמרת יום   
שעות   8של 

בשבת או  
 בחג 

עובדים עבור כל   2-העבודה כוללת צוות של נהג ו   20
 משאית. 

 
ענפים  וף לפינוי גזם )יום עבודה של משאית מנ 

ועצים כרותים, עשבים, עלים, שאריות גידולים  
 יבשות וכו(. 

יום עבודה   
ש"ע ,   8של 

לא כולל  
בשבתות  

 וחגים. 

10    

8 
      סה"כ 

 

9 
      מע"מ 

 

10 
      סה"כ כולל מע"מ 
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 1-נספח א'
 הערות כלליות לכתב הכמויות 

 
 גים כמופרט בנספח ד'. בבעלות האיגוד אמצעי אצירה בכמויות ובסו .1

המזמין שומר לעצמו את הזכות להשכיר אמצעי אצירה כמפורט בכתב הכמויות. אמצעי האצירה המושכרים    .2

יוצבו בחופים שונים, לפי הגדרת המזמין, לתקופות שונות במשך עונת הרחצה, כולה או חלקה, וזאת לשיקול  

ה של אמצעי האצירה  של המזמין.דמי ההשכרה  אל  דעתו הבלעדי  כוללים את ההובלה הראשונה  מושכרים 

 אתר החוף של אמצעי ההשכרה ואת פינויו מהחוף בסיומה של תקופת ההשכרה. 

הפינויים,   .3 לפינוייכמוכמות  האשפה  משאית /ת  של  הפינוי  רכבי  עבור  העבודה  ימי  לרבות  הובלה 

דירות  תאת אופן  מוערכת בלבד. המזמין רשאי לקבוע ולשנות  ו  עקרונית    הינה      ladyהדחס מדגם  

כל   תהיה  שלקבלן  מבלי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  ועפ"י  עת,  בכל  לפינוי,  האשפה  וכמות  הפינוי 

 טענה/דרישה/תביעה כלשהי.

רשאי להקטין או להגדיל את תדירות הפינוי באופן קבוע או לתקופות מסוימות בכל אזורי   המזמין .4

בחופים כולם או חלקם, לרבות להקטין    אצירה מסוימים-הפינוי, או בחלקם וכן באופן פרטני לכלי

וכל העבודות תבוצענה עפ"י הצעת    ladyאו להגדיל את תדירות העבודה עם משאית הדחס מדגם  

   , ללא קשר עם הגדלת/הקטנת כמויות ככל שיחולו. 1-המחיר בנספח א'

דעתיהמזמין   .5 שיקול  ע"פ  רשאי  הה  והא  את  יוצא  וכפועל  העבודה  היקף  את  להקטין  יקף הבלעדי 

 .והכספי הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונ

ו/או טענות   .6 כלשהן כנגד המזמין  ו/או דרישות  מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות 

או  תשלום  או  כלשהו  לפיצוי  כך  בגין  זכאי  יהיה  לא  וכי  לעיל  כאמור  העבודה  היקף  צמצום  בגין 

 גדלת שכר.ה

 כל הפינויים הינם לפי קריאה. .7

ו לעצמו    שומרהמזמין   .8 את הזכות להתקשר עם אתר  או  /את הזכות לקבוע את האתר אליו תסולק הפסולת 

 ולשלם ישירות לאתר הסילוק את עלויות סילוק האשפה.  הסילוק באופן עצמאי

ה .9 ובמקום הקבלן את מחיר  על חשבונו  לשלם  הזכות  לעצמו את  שומר  ישירות לאתר  המזמין  יטל ההטמנה 

 . סילוק האשפה

  התקשר מול אתר שכזה בצורה עצמאית יבחר לאת אתר הסילוק וההטמנה בעצמו ו/או    יבחרככל שהמזמין   .10

האתר   אל  מהמזמין  ישירות  ההטמנה  והיטלי  הסילוק  שירות  בעבור  התשלומים  ביצוע  תהיה    –לרבות  לא 

 לאמור.קבלן  כל טענה ביחס ל

ובכפוף להוראות הדין, להגדיל את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף   ופ שיקול דעת הא רשאי ע" יהמזמין  .11

על   יעלה  שלא  בשיעור  החוזה  ע"פ  הכולל  זה    50%הכספי  לשינוי  בהתאם  ולהיערך  לפעול  מתחייב  והקבלן 

 בהיקף העבודה על כל הכרוך בכך, לרבות הקצאת כח האדם, הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש. 

לן מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא יודע כי תדירות ביצוע הפרויקט משוערת בלבד וכי המזמין רשאי, עפ"י  הקב .12

שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אופן ביצוע הפינויים, המפורט בטבלת כתב כמויות ומחירים כנ"ל. כל זאת  

יאוח ידו לא  יבוצע על  שעות מהמועד בו  )שש(    6  -ר מועוד, מצהיר הקבלן כי כל פינוי נשוא הפרויקט כנ"ל, 

 נקרא ע"י המזמין ו/או מי מטעמו, לבצעו, בין אם מדובר ביום חול ובין אם מדובר ביום שבת/חג. 
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כלי  יהמזמין   .13 בסוגי  הפינויים, להשתמש  האצירה, את תדירות  כלי  או להקטין את מספר  להגדיל  רשאי  הא 

יים בסדרי הפינוי ומיקום מכלי האצירה, וזאת  , להחליט על שינוואצירה שונים עפ"י חלוקה שתיקבע על יד 

 מבלי שישתנו מחירי הפינוי של מיכל בודד. 

 העבודה תתבצע בימי חוף שבתות וחגים. אין תוספות מחיר על עבודה בשבתות וחגים. .14

הק .15 בעמודה  על  הכמויות  בכתב  השונים  לסעיפים  ידו  על  המוצעים  המחירים  את  למלא    Gבעמודה    .  Fבלן 

  Eת מכפלת המחיר ליחידה אחת כנ"ל במספר המשוער לכל תקופת העבודה הרשום בעמודה  ירשום הקבלן א

  בהתאם לקבלת מחיר ההצעה כולל מע"מ. יש לסכם את המכפלות  10-8. בשורות 

 

אני מתחייב לבצע את העבודות שאדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז, לפי  

 המחירים שבכתב כמויות.  

 

 הצעתי זו ניתנה ביום _____________________ מתוך הבנה ורצוני החופשי. 

 

 שם המציע________________________טלפון_______________פקס__________________ 

 

 

 כתובת המציע_______________________________________________________________ 

 

 

 

                             תאריך/____/____/_____            

 

 

 חותמת וחתימת המציע______________ 
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 נספח הוראות ביטוח –נספח ב' 
ה  .1 השירותים  מתן  תקופת  כל  המפורטים    קבלן במשך  הביטוחים  את  בתוקף  ויחזיק    -1'בבנספח  יערוך 

בנוסח "ביט" ביטוחים"(,  )להלן: "אישור קיום  ביטוחים  בנוסח אחר מקביל    אישור קיום  )למעט או    לו 

יחזיק בתוקף את ביטוח האחריות המקצועית גם    קבלןביטוח אחריות מקצועית(. למרות האמור לעיל, ה

 לאחר סיומו של הסכם זה, וזאת כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין בגין השירותים. 

על    תחילת מתן השירותים  דאקטיבי בביטוח האחריות המקצועית לא יהיה מאוחר ממוע-התאריך הרטרו .2

 . קבלןידי ה

, לפני תחילת מתן השירותים, את  מזמיןלהציג בפני ה  קבלן, מתחייב המזמיןללא צורך בדרישה מצד ה .3

ה ימציא  הביטוח,  תקופת  תום  לפני  מבטחיו.  בידי  חתום  כשהוא  הביטוחים,  קיום  אישור    קבלןאישור 

, ומידי תקופת ביטוח, כל  לתקופת ביטוח נוספת  ן קבל קיום ביטוחים מעודכן בגין הארכת תוקף ביטוחי ה

יהיה רשאי למנוע את מתן השירותים    מזמיןעוד הסכם זה בתוקף וכל עוד קיימת לו אחריות על פי דין. ה

 כל עוד לא הומצא אישור קיום הביטוחים במועד. 

ה .4 יערוך  הביטוחים  קיום  באישור  המפורטים  לביטוחים  קבקבלןבנוסף  באמצעות  או  בעצמו  משנה  ל ,  ני 

רכב כנדרש על פי דין וביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש  –ח חובה  מטעמו, ביטו

 בכלי רכב בגבול אחריות סטנדרטי.  

 : קבלןהוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי ה .5

  ן ימזמוהבאים מטעמו ו/או כל מי שה  מזמין הביטוח)ים( ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי ה  .5.1

 למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשוני לגביו. התחייב בכתב קודם 

ה .5.2 כלפי  השיבוב  זכות  על  שה  מזמיןויתור  מי  כל  ו/או  מטעמו  הבאים  על    מזמיןו/או  לוותר  התחייב 

 זכות התחלוף כלפיו, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

יימחק, אולם מובהר כי אין    לוודא כי חריג כאמור  קבלןככל וקיים בפוליסה חריג רשלנות רבתי, על ה .5.3

 באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או זכויות המבטח על פי דין.  

ובנספחים   .6 זה  בנספח  המפורטות  הכיסוי(  ותנאי  האחריות  גבולות  )לרבות  הביטוח  דרישות  כי  מובהר, 

עלות כל  ר, כי יהיה מנוע מלה ימצה  קבלן. הקבלןהנלווים לו הינן בגדר דרישות מזעריות המוטלות על ה

מתחייב לאמוד את    קבלן והבאים מטעמו בכל הקשור לנ"ל. מובהר, כי ה  מזמיןטענה ו/או דרישה כלפי ה 

 חשיפותיו ולערוך על חשבונו כל ביטוח נוסף ו/או משלים לכיסוי רכושו וחבותו על פי הסכם זה ועל פי דין.  

ו, כי לא תהיה להם כל טענה  לישיים הפועלים מטעמשמצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה וצדדים    קבלן ה .7

ה כנגד  תביעה  ו/או  דרישה  שה  מזמיןו/או  מי  וכל  מטעמו,  קרות    מזמין ומי  טרם  כלפיו  לפטור  התחייב 

מקרה ביטוח, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שייערכו על ידו, או שהיה זכאי לשיפוי  

העצמי ההשתתפות  )אלמלא  א  ת בגינו  בפוליסה(,  ההנקובה  לרכוש  שנגרם  נזק  כל  בגין  והבאים    קבלןו 

ה את  בזאת  פוטר  והוא  תוצאתי,  אובדן  ו/או  נזק  כל  בגין  וכן  מכל    מזמיןמטעמו,  מטעמו  הבאים  וכל 

 אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.  

לכך שהסכמי ההתקשרות    קבלןה  צדדים שלישיים, ידאג   מתקשר עם קבלני משנה או  קבלןבמקרה שבו ה .8

עמם יכללו הוראות מקבילות להוראות נספח זה בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות  

 עמם. 

בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד    מזמיןנושא באחריות בלעדית כלפי ה  קבלןמובהר ומוסכם בזאת כי ה .9

ישפה ויפצה את    קבלן, וה קבלןשלישיים מטעם הקבלני המשנה וצדדים    שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי

שלישיים    מזמין ה וצדדיים  המשנה  קבלני  מחדלי  ו/או  מעשי  עקב  שייגרם  והפסד  אבדן  נזק,  כל  בגין 

 לערוך ובין אם לאו.  קבלןכאמור, בין אם נזק, אבדן והפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב ה

ה  .10 כי  הביטוח  לבדו   קבלן מובהר  בפרמיות  הקשורה  יישא  אחרת  עלות  ובכל  העצמית  בהשתתפות   ,

 לביטוחים הנ"ל. 
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 אישור קיום ביטוחים  – 1ב' נספח

 
 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים 

אי הפוליסה  אינו כולל את כל תנ  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  וחריגיה. יחד עם זאת,  

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 * רוהאיש מבקש מעמד * העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור* 
 שם

 כנרת  ערים  איגוד

  שם

 זכיין ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען 

 

 

 מען 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 ילה חת

ל האחריות/ סכום  גבו תאריך סיום 
 ביטוח 

  נוספים כיסויים
   חריגים וביטול בתוקף

  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

ביט"/    צד ג' 
"פסגה"/"מגדל 

ביט"/"הראל 
 ביט"/"מנוביט" 

  10,000,000 ₪ 302  ,304  ,309  ,315  ,
321  ,328  ,307  ,322  ,
329 . 

אחריות  
 מעבידים 

"ביט"/  
דל "פסגה"/"מג

ביט"/"הראל 
 ביט"/"מנוביט" 

  20,000,000  ₪ 309 ,319 ,304 ,328  . 

אחריות  
 מקצועית 

    4,000,000  ₪ 301  ,303  ,309  ,321  ,
325  ,326  ,327  ,328  ,
 חודשים(. 12) 332

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

 *  ביטול/שינוי הפוליסה
  האישור   למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 פטור מאחריותהצהרת  
 

 ______________ _תאריך: ____ 

 

 בוד:לכ

 "( מזמיןה)להלן: " ערים כינרת   איגוד

 . ________________רח' 

 

לבין  מזמיןשנחתם בין ה פינוי אשפהפטור מאחריות בקשר עם הסכם מתן שירותי הנדון: 

 "(קבלן)להלן: "ה________________________________

 

 חשבוני. לרכוש בבעלותי על   םי מצהיר בזאת כי ערכתי ביטוח רכוש ואובדן רווחי הרינ 

ו/או    יהמובא על ידי ו/או עבוררכוש  שייגרם לשהוא  מאחריות לכל נזק  אני פוטר את המזמין וכל מי מטעמו  

לרבות עקב/ כתוצאה/ בקשר עם פריצה ושוד, וכן לכל אבדן ו/או נזק תוצאתי שעלול    ו/או באחריותי   י מטעמ

כאמור לעיל שהיה אמור להיות מכוסה    שר עם כל נזק לרכושקלהיגרם/ נגרם לנו כתוצאה ו/או עקב ו/או ב

הרווחים. אובדן  ו/או  רכוש  ביטוח  הננ  במסגרת  זה  ו  י ולעניין  תביעה  כל  על  ו/מוותר  תלונה  דרישה  / או  או 

כנגד מי מהמנויים לעיל ובלבד שהאמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם    יאו למי מטעמ  ישעלולה להיות ל 

 . לנזק בזדון

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 

  ___________________ 

 ( קבלןה)             
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 נספח ד' 

 מפרט דרישות לביצוע

 כללי  .1
האצירה מאמצעי  האשפה  את  יפנה  של    הקבלן  בבעלותו  נמצאים  אשר  חלקם,  או  כולם  השונים,  לסוגיהם 

 המזמין או אשר מושכרים על ידו מהקבלן, כדלקמן:
 משאית היפוך לדחס. עות  " באמצ8בנפח  ת מכולו .1
 ".  12. תיתכן השכרה של מכולות פתוחות בנפח של  "32מכולות פתוחות בנפח   .2
 דחסניות אשפה. .3
 ליטר אשר האשפה שבהם תפונה באמצעות משאית דחס.  1100ליטר ו  360עגלות אשפה בנפחים של  .4

 
 להלן :אמצעי האצירה".

 
 לא הבאה: רים בחופי לפי הטבופז בבעלותו של האיגוד אמצעי האצירה .2

 

מכולה  דחסן "8מכולות  האתר 
32" 

עגלות 
אשפה   

 ליטר  360

עגלות אשפה  
 ליטר   1100

  1.  

 2.  

 3.  

  .4          1 משרדים בצמח 

צינברי/ברניקי/שקמים  
  .5  21   1   5 )שחף( 

  .6          7 13דוגית קטע 

  .7    110   1 17 דוגית

  .8          1 גן אפרת

  .9          2 'ינוג

  .10          1 אגף הדייג 

  .11          2 חוקוק צפון 

  .12          6 חוף ספירית

  .13      1   5 מפרץ אמנון

  .14          6 שפך הירדן

  .15          3 מג'רסה

  .16          2 זאכי 

  .17          3 גופרה

  .18          3 חוף כינר 

  .19         1 1 חוף דוגה

  .20         7 צאלון

  .21          4 דיימונד

  .22    140 2 1 11 כורסי/לבנון/חלוקים

  .23          1 צילצל 

  .24          2 שיטים

  .25          4 שיזף רותם

  .26          1 האון

  .27  21 250 4 3 95 סה"כ מיכלי אצירה 
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 השכרות של אמצעי אצירה נוספים כגיבוי למערך אמצעי האצירה שבבעלות האיגוד  .3

:  32מהקבלן מכולות פתוחות בנפח    שרות ישכיר המזמין קבמשך תקופת ההת )להלן  " ודחסניות אשפה, 

 "(.אמצעי האצירה המושכרים"

עונת   במשך  שונות  לתקופות  המזמין,  הגדרת  לפי  שונים,  בחופים  יוצבו  המושכרים  האצירה  אמצעי 

 הרחצה, כולה או חלקה, וזאת לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

של אמצע אמצעי  האצירה המושכרים    ידמי ההשכרה  של  אתר החוף  אל  את ההובלה הראשונה  כוללים 

 ההשכרה ואת פינויו מהחוף בסיומה של תקופת ההשכרה.

 אמצעי האצירה המושכרים יוצבו בחופים כאשר הם תקינים. 

 

 תדירות הפינוים .4

 הפינויים כולם הינם לפי קריאה מהמזמין. 

 ח א' למכרז/חוזה זה.הכמויות, ראה נספ   במוגדרת באופן עקרוני בכתכמויות הפינויים 

 
  היקף העבודות ומהותן .5

 
ידו. הסיור יערך  -שיפונו על   אמצעי האצירהטרם תחילת העבודות יבצע הקבלן סיור לבדיקת תקינות   .1

ובו יפורטו:    גרת הסיור יכין הקבלן דו"ח ליקוייםבהשתתפות המנהל או נציגו. במס שיועבר למזמין 

 יקוי.  למיקום המכולה ומהות ה

 את הליקויים ויכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי באשר לנכונות טענות הקבלן.  המנהל יבחן .2

 נו ע"י המזמין.וקכלל הליקויים אשר בהם יכיר המזמין ית  .3

הליקויים .4 תיקון  הקבל  לאחר  של    ןיהיה  השוטפת  לתחזוקה  הקיימים  האחראי  האצירה  מיכלי  כלל 

 לקול. שעות מרגע הדיווח על  הק 24וקלקול וזאת תוך   יטפל בכל נזק, פגם, ליקובחופים. הקבלן י

 יעשה זאת המזמים על חשבונו ויחייב את הקבלן.   -לא תיקן הקבלן .5

 
 עבודות איסוף ופינוי הפסולת .6

 
 על ידי הקבלן, כוללת את הפעולות הבאות:    באמצעי האצירהעבודת פינוי הפסולת  5.1

הפינוי רכב  בהתאם  הגעת  כנדרש  שהוא  סוג  מכל  לסו   ילאמצע,  כאמור  מקום  ,  גיוהאצירה  אל 
של מטר והכנסת הפסולת שנאספה אל    5ברדיוס   ם  ניקוי יסודי של סביבת,  אצירההמכלי  הצבת  

וריקוןהרמ,  וי, התחברותתוך רכב הפינ  רכב הפינוי,     התכולה   ה  סגירת  אל תוך ארגז הדחס של 
   פסולת לתוכה.ה על גבי הקרקע באופן שיאפשר השלכת   האמצעים הריקיםהמכסים והצבת 

 לחלוטין.  ות יהיו אטומיםהדחס במשאי  ימיכל
 

שטח  אל מ  כב הפינוי: הגעת ראת הפעולות הבאות  יכלול  ע"י הקבלן  , הפינויניתדחסבמקרה של  
הדחס   .תהדחסני הרמת  ניתהדחס אל    הרכב   התחברותמהחשמל,    נית ניתוק  רכב    ניתהדחס ,  על 
על      הוהצבת  פהושטו   הנקי  ניתאתר של  דחסלהחזרה  באתר ההטמנה.    הוריקונ  ההובלת  הפינוי,

מיכל   . ההשלכת הפסולת לתוכושל   ה  ו המשך עבודתשיאפשר  לתשתיות  ה משטח הבטון וחיבורגבי 
   הדחס במשאית יהיה אטום לחלוטין.

   השהתפזרה סביבוהכנסת הפסולת    הוסביבת  ניתהדחס  כל משטח  ניקוי יסודי של  יש להקפיד על  
הפינוי רכב  תוך  כול אל  של התש  ל,  במים  אל תעלות  שטיפה  רצפת המשטח  על  טיפים שהצטברו 

 הניקוז וניקוז תעלות הניקוז.
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כהגדרתה  5.2 פינוי  משאית  באמצעות  האשפה  ופינוי  החוף  ברחבי  הפזורות  אשפה  עגלות  ריקון  
 , אל מכולות אצירה בחוף לבנון ו/או אל אתר ההטמנה.ו' לחוזה בנספח

 העבודה כוללת:
o משאית חופים,  הפעלת  ברחבי  בנפחים    פינוי  אשפה  עגלות  ריקון  ו    360לצורך     1100ליטר  

ליטר הפזורות ברחבי החופים, לפי סדר איסוף שיקבע ע"י המזמין ובתדירות שתיקבע ע"י  
 המזמין, כולל ערבי חג, חג,  ימי שישי ושבתות. 

o  עובדים. 2-הפעלת המשאית תעשה ע"י צוות מיומן הכולל נהג ו 
o  אים, בגדי עבודה , אפודים זוהרים, כובעים וכפפות.את עובדיו בלבוש מת הקבלן יצייד 

o   רמפת אשפה באזור  האצירה המוצבות  מכולות  אל  הדחס  תכולת משאית  יפנה את  הקבלן 
והטיפול   ההטמנה  אתר  אל  ישירות  ו/או  חלוקים"(  "רמפת  )להלן:  חלוקים  בחוף  ייעודי 

 בפסולת, הכל לפי דרישת המזמין. 
o  על הקרקע כתוצאה מעבודתו. לא יישארו שיירי אשפה ה בריקון מכלי האשפי כהקבלן יוודא 
o   לפי בחוף  אחר  מקום  לכל  ו/או  הקבוע  למקומם  העגלות  תוחזרנה  העגלות  הרקת  לאחר 

 מין. דרישת המז
o   הבטיחותית בצורה  המשאית   ריקון  על  הקבלן   יקפיד  חלוקים  ברמפת  אשפה  פינוי  בעת 

 וזלים באזור וסביב הרמפה.  אזור הרמפה וימנע נבביותר ובאופן שלא יגרום לכלוך 
 כמו כן יקפיד על אי שפיכת נוזלים בעת נסיעה. 

o   האחריות את  לקבל  הקבלן  על   , המפעילים  של  רשלני  מטיפול  כתוצאה  נזק  ויגרם  במידה 
 לתיקון . 

o  אשר ובמקום  ובמועד  ובדטרגנטים  במים  האשפה  עגלות   של  שטיפה  תתבצע  לחודש  אחת 
 לולה במחירי היחידה ולא ישולם בעבורה בנפרד. ין. השטיפה כאמור כמיקבע ע"י המז

 
 סילוק הפסולת .6

, אל אתר הסילוק בעצמו ועל חשבונו.  בחופיםהקבלן ישנע את הפסולת שנאספה ממכלי האצירה  
עיכובים, מתחומי החבמסגרת חוזה זהכל הפסולת המפונה   וללא  ישירות  ותסולק    ופים, תשונע 

 נה. מוההט אתר הסילוקאל 
         

   אצירהה אמצעיאחזקת   .7
 

כולל הכיתוב על גבי המכולה, אחת לשנה או מיד עם קרות  הקבלן ידאג לתחזוקת צבע המכולות  
נזק לכלי האצירה, כגון: שריפה, לכלוך המכולות ע"י צביעה )גרפיטי(, נזק פיזי וכיו"ב. חידוש צבע  

 . RAL5012וון גוצביעה בצבע ב   המכולות, יכלול את הסרת כל הצבע הישן
מיקרון לפחות ובצבע    15ות יצבעו על גבי הדפנות החיצוניות והפנימיות בצבע יסוד, בעובי  המכול 

 מיקרון לפחות.  15עליון בעובי  
 

   מכולות פתוחות/ותדחסני /המכולותאזור שטיפת  .8
המכולות/דחסני 8.1 פתוחות/ ות שטיפת  מיכל    עגלות,מכולות  שיכלול  שטיפה  מיתקן  עם  תיעשה 

לתמנגרלדט לחץ  באורך  טים, משאבת  גמישה  וצנרת  מים    10יסות קרות,  עם אקדח התזת  מטר 
 בעל נחיריים כפולים לסילוני רסס, נקודה ופיזור. 

ועל חשבונו.   ידי הקבלן  על  יעשו  לה,  הנחוץ  והציוד  חומרי השטיפה  רכישת  פעולת השטיפה,  כל 
לא   השטיפה  שמי  באופן  האצירה  מכלי  שטיפת  את  יבצע  הקרקע.  ול ייזהקבלן  ים  התשטיפ  על 

 ייאספו וירוקנו אל מערכת ביוב באחריות הקבלן ועל חשבונו. 
     

 אופן ביצוע עבודות פינוי פסולת .9
 בעת הפינוי.   של אמצעי האצירה את כל תכולת  הקבלן מתחייב לרוקן 9.1

הפסולת   פינוי  השלמת  לאחר  האצירה  מיד  הובלת  מאמצעי  תבוצע  זה,  בחוזה  למפורט  בהתאם 
 המורשה, באופן שוטף ורציף ללא עיכובים וללא הפסקות.   פריקתה באתר הסילוקו לתהפסו

 העבודה תתבצע לפי קריאה.  9.2
, אלא   ים  מלא     םאף  אם אינאשפה מאמצעי האצירה לסוגיהם  הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות    9.3

 אם הורה  המנהל אחרת. 
פסולת   9.4 תשפך  שלא  אחראי  האצירההקבלן  למקום  מאמצעי  הסמוך  השטח  בכל    םתהצב  על  או 

ריקומקום   כדי  תוך  דבר  ן אחר,  יקרה  באם  אך  את    –,  יאספו  שהפועלים  אחראי  יהיה  הקבלן 
 הפסולת וינקו את המקום מיד באופן יסודי.  
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נזילות של מיצי פסולת או שמנים מכל רכבי הפינוי במהלך עבודות   9.5 הקבלן אחראי שלא תהיינה 
קה את האזור שעליו נזלו  מיד את העבודה, ינ  קהקבלן יפסי  –פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר  

 מיצי הפסולת או השמנים באופן יסודי וידאג לתיקון הרכב או לריקון מיכל התשטיפים.

לנקות את המקום, וכל הוצאות הניקוי יחולו על    המזמין   מידה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאיב 9.6
 הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. 

  
   מועדי הפינוי .10

 עפ"י קריאה מהמנהל ו/או מי מטעמו עפ"י החלטת המזמין.  פינויהיגיע לאתרי   ןהקבל 10.1

תפונה   10.2 העקרוניות  הפסולת  והתדירויות  הכמויות  א'והמפורט  לפי  בנספח  בהתאם  1ת  או   ,
   להנחיות המנהל. 

המנהל  המזמין  10.3 לתקופות    רשאי   ו/או  או  קבוע  באופן  הפינוי  תדירות  את  להגדיל  או  להקטין 
א בכל  בחלז מסוימות  או  הפינוי,  באופורי  וכן  פרטנקם  לכלין  מסוימים-י  העבודות  ו  אצירה  כל 

           , ללא קשר עם הגדלת/הקטנת כמויות ככל שיחולו. 1-תבוצענה עפ"י הצעת המחיר בנספח א'

הפינוי 10.4 בנספח   תתבצע   עבודת  )כמפורט  הפינוי  ובתדירות  ימי השבוע  1א' בתקופת  בכל  כולל  (   ,
 שבתות וחגים. 

להנחיית נציג המזמין בפקס  פסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם  דות איסוף ופינוי הועב 10.5
 ו/או באמצעות אפליקציה סלולרית כדוגמאת ווצאפ, ס.מ.ס וכד'. ו/או בטלפון ו/או במייל

חודש,   10.6 העבודות,  מידי  בעבור  החשבון  עם  ביחד  למנהל  הקבלן  עבודה  יגיש  ביצוע  אישור  טופס 
שבוצעו בכל חודש עבור כל חוף בתאריכים השונים,    ינויוכמויות הפ   פינוייםההמפרט את מספר  

התשלום לקבלן יבוצע רק    .הקבלן ונציג המזמיןיחתם ע"י  יכפי שבוצעו במהלך החודש. הטופס  
 על הטופס. לאחר חתימת המזמין 

ו/או מפגעי תברואה, מתחי  10.7 ב  יבשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהמשתמשים בחופים 
נכון ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומייד עם היקראו  להיות    בזה הקבלן 

 לכך ע"י המנהל. 

 

 וצוותי הפינוי רכבי הפינוי .11

קבוע   .19.1 נהג  פסולת  פינוי  רכב  בכל  יעסיק  הקבוע  קבלן  הנהג  עובדים.  אלא  ושני  יוחלף  לא 
רה של  לואים פעיל. בכל מקיהנהג כתוצאה ממחלה,חופשה או שרות מ עדרותי במקרים של ה

 חילופי הנהג, יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למפקח.

כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז, )לרבות מרכבי הדחס, ארגזי   .19.2
יהיוהמטען פינויים(,  לצורך  המכלים  להרמת  והמיתקנים  והזרועות  המשאיות,  שילדות   ,  
ייצור  לפחות  ויהיוו   2015  משנת  עיקול. נקיים   מעלה  תותר    מכל  לא  החוזה  במהלך תקופת 

 שנים.   5הפעלת רכב פינוי פסולת שגילו מעל  

נקיים   .19.3 כשהם  העבודה  לאזור  יגיעו  הפסולת,  בפינוי  העוסקים  הקבלן  של  הרכב  כלי  כל 
 ושטופים באופן יסודי. 

תקין הקבלן בעצמו  יעל כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה,   .19.4
יכלול את  הכיתוב  צידי רכב הפינוי.    2-צבעוניים ממגנט אשר יצמדו ל   שלטים  2על חשבונו,  ו

בשירות איגוד ערים כינרת, הולכים על נקי זאת הכינרת שלנו, כולל לוגואים ועיצוב   -המלל
 מ"ר ליחידה.   8גראפי שיועבר ע"י המזמין. גודל השלט יהיה עד 

 המלל כאמור, לפני הפקת השלט.  את הזכות לשנות את והמזמין שומר לעצמ .19.5

היחידה   .19.6 במחירי  כלולים  והם  בנפרד  ישולם  לא  כאמור  הצבעוניים  השלטים  הפקת  בעבור 
 .  1-בנספח א'

באופן   .19.7 וישטפו  ושמישים  תקינים  יהיו  הפסולת,  בפינוי  העוסקים  הקבלן  של  הרכב  כלי  כל 
 יסודי לפני התחלת כל יום עבודה. 

ה .19.8 פינוי  יבצפצוותי  הקבלן,  של  יצירת  סולת  ללא  הפסולת  פינוי  עבודות  את  פגעים  מעו 
 פגעי רעש.סביבתיים לרבות צעקות ומ 

הכיתוב: .19.9 את  שתישא  זוהרת  אפודה  לעובדיו  לספק  מתחייב  ניקוז    רשות"בשרות    הקבלן 
מועדי  -כינרת בכל  זו,  זוהרת  באפודה  לבושים  יהיו  העובדים  שכל  ולדאוג  הכנרת"  מינהלת 

 ה.ד ביצוע העבו

בעצמ .19.10 יבצע  )רהקבלן  הדברה  חשבונו,  ועל  החיצוני  י ו  בצידם  האצירה  מכלי  דפנות  של  סוס( 
 והפנימי, באמצעות חומרי הדברה למניעת היווצרות מוקדי משיכה והתרבות של זבובים.

 ימים. 10 -פעילות ההדברה הנ"ל תבוצע בתדירות שלא תפחת מאחת ל .19.11

צוע הדברת הזבובים  אמצעים הדרושים לביההקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לאספקת כל   .19.12
האד כח  והציוד.  ם,לרבות  חומרים    ההדברה  יהיו  הקבלן,  ישתמש  שבהם  ההדברה  חומרי 

 . מאושרים לשיווק ולשימוש על פי כל דין
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 פקוח בקרה ודווח

ידי המנהל,   .20 על  פי המתכונת שתיקבע  על  דו"ח שיוכן  כל סוף חודש עבודה,  למנהל מידי  יעביר  הקבלן 
מספ   לגבי הפסולת,  אתר  כמויות  אל  שנכנסו  הרכבים  פסולת,  המפנים  הרכב  כלי  פרטי  הפינויים,  ר 

וימסור   הסביבה,  להגנת  המשרד  ו/או  המנהל  ע"י  שיידרש  אחר  מידע  וכל  עבודה,   יום  בכל  הסילוק, 
 הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו. 

לעת מעת  החודשי  הדו"ח  הגשת  מתכונת  את  לשנות  רשאי  יהא  של    ,המנהל  מראש  ימים    10בהודעה 
 לפחות. 

ממכלי   .21 הפסולת  פינוי  אופן  השונים,  האצירה  מכלי  של  הפינויים  מספר  של  יומי  רישום  ינהל  הקבלן 
האצירה, התשומות שהועסקו בפינוי הפסולת )כ"א ורכבים(, כמויות הפסולת, פרטי כלי הרכב המפנים  

לה המשרד  ו/או  המנהל  ע"י  שיידרש  אחר  מידע  וכל  וימסור  ג פסולת,  הסביבה,  הנ"ל  נת  הרישומים 
 למנהל על פי דרישתו. 

של   .22 הקשר  ברשת  שיופעלו  אלחוטי  קשר  מכשירי  חשבונו  על  ולהתקין  לספק  ידאג  או    המזמיןהקבלן 
)ע"פ בחירת המנהל(   המזמין , במשרדי  המזמין , בכל כלי רכב שיעבוד בשרות  ברשת הקשר של הקבלן 

 . המזמין ואצל המפקח מטעם 
שאת עמו בכל עת, מכשיר קשר נישא או מכשיר טלפון סלולרי זמין  של הקבלן מתחייב ל  המנהל העבוד 

 שעות ביממה, בין הקבלן  למנהל.  24לצורך שמירת קשר קבוע,  
באי   .23 או  והקבלן  המנהל  בהשתתפות  בקורת  סיור  יבוצע  המנהל,  שיקבע  כפי  ובשעות  בימים  לעת  מעת 

 כוחם, באמצעות רכבו של הקבלן. 
ידווח .24 כל  למנהל, ע"פ מתכונת    הקבלן  יום עבודה של  כל  וסיום  ע"י המנהל, על מועד תחילת  שתיקבע 

 אחד מרכבי הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת. 
יום   .25 ובסיום  בתחילת  המנהל  יורה  עליו  במקום  הפסולת  פינוי  רכבי  יתייצבו  המנהל,  דרישת  פי  על 

 העבודה. 
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 נספח ה' 
 

 בכרשימת כלי הר
 
 

 טי המרכב )ארגז דחס(פר פרטי השילדה 
מס'  

 סידורי 
שם 

 היצרן 
מספר   מודל 

 רישוי 
שנת  
 ייצור 

שם 
 היצרן 

נפח ארגז   מודל 
 הדחס 
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 ספח ו'נ
 מפרטים טכניים

 
   אלית גרטכני לדחסנית אינטמפרט 

 
 דחסנית המיוצרת ומותאמת לרכב הפינוי 

 והמופעלת בעזרת נעילת מפתח בלבד כמנגנון הגנה.   דחסנית חזקה ומיועדת לעבודה אינטנסיבית

 תא דחיסה גדול במיוחד המאפשר הכנסת אשפה ללא מעצורים 

לל מפסק  , כו סוסטט הידראולירקדת ע"י קופסת פיקוד חשמלית עם בקר אלקטרוני באמצעות פתפמערכת מ

 חירום וקופסת חשמל סטרטופ. 

 מאפשר דחיסה מקסימלית ואחידה  -מוכנות מוצלבות 2

 פאזות.  3לט,  וו  380

 ( RSTשלוש נורות בלוח הפיקוד לזיהוי תקלות ברשת החשמל ) 

 טון  15אטמ', כח דחיסה   150לחץ עבודה  

 1:6יחס דחיסה  

 חיסה דשיני אל חזור למניעת חזרת אשפה בעת ה

 לפי דרישת המזמין סוד אנטי קורסיבי, צבע עליון  שכבות צבע י 2

 

 מידות הדחסנית 

 
 24 מ"ק  נפח מיכל 

 7100 אורך )מ"מ(  מידות ברוטו
 2600 רוחב )מ"מ(  
 2750 גובה )מ"מ( 

 1900/1500 רוחב )מ"מ(  מידות תא דחיסה 
 600 גובה )מ"מ( 

 1350 מ"מ  מהלך נגח 
 7.5 כ"ס הספק מנוע

 16 טון  דחיסה  כח
 960  תא דחיסה  אורך

 
 

הקבלן מתחייב לביצוע שירות תיקונים   -אשר תושכר ע"י המזמין מהקבלן  דחסנית בקשר עם 

 מסמכי החוזה.בותחזוקה מלאה של הדחסניות כמוגדר 
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 מרכב דחס  – רכב פינוימפרט טכני ל

lady 

 קוב דגם   10ארגז דחס  .28

 ון. ט  15מתאים לשילדה במשקל כולל  .29

 המערכת כוללת:   – 5273ת בטיחות לפי התקן הישראלי דחס הכולל מערכ .30

 זמזם התראה בין תא הנהג למפעילים מאחור.  -

מערכת טלוויזיה במעגל סגור לקשר עין של הנהג עם הנעשה מאחורי הרכב: פועלים, מפגעים, תנועה   -

 וכיו"ב.  

 . הדחס במקרה של בעיה כפתורי חירום משני צידי הארגז להפסקה מיידית של כל פעולות -

 כפתור הצלה להרמת הכף מיידית בכל מקרה שפועל הכניס יד או רגל שנתפסו ע"י הכף. -

 מנגנונים ראשונים במעלה לבטיחות:  3מדרגות בטיחותיות הכוללות  -

 קמ"ש.  30כשפועל עומד על המדרגה, הרכב לא יכול לנסוע מעל   .א

 . רכשפועל עומד על המדרגה, הרכב לא יכול לנסוע לאחו .ב

 מדרגה לא ניתן להפעיל את מערכות הדחס. כשפועל עומד על ה .ג

 .ST-52הארגז עשוי מפלדת  .31

 זמן פעולת דחיסה מהיר ביותר. .32

 פעולה שקטה.  .33

 תפעול קל ונוח.  .34

 מע"ק.  10נפח הארגז  .35

 מע"ק. 1.1נפח השוקת  .36

 כולל: מתקן מסרק וזרועות לעגלת אשפה.  .37
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 1-ספח זנ

 ערבות בנקאית 

   וע ההסכםצלהבטחת בי

 _________ תאריך: _
 

 לכבוד 

 רשות ניקוז כנרת  
 

 א.ג.נ.
 _______           ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם   .1 על פי בקשת ____________________ 

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  סכום  ש"ח(כל   __________ )במילים:  ש"ח  הלן:  ל)  ____________ 

הערבות" ל"סכום  בקשר  איגוד  ל–  06/2020מס'  הסכם  (,  שבאחריות  הכינרת  בחופי  פסולת  פינוי 

 הסכם זה. בהתחייבויותיו הכלולות ב עמידתו של המבקשול ערים כינרת

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2

כתובתנו  ים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  ( ימ7ר מתום שבעה )ח מיידי ובכל מקרה לא יאו

 הבאה: ________________________________________. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי   .3

מכו  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור,  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע  לא    חהתשלום  זה  ערבות  כתב 

 . עלה על סכום הערבותי

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,   .4

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5

 .    ___________   קפו עד ליום, ויעמוד בתו_____ _ ביום_____כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

 הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום:____________.  .7

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
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 2-נספח ז'

 ערבות בנקאית 

 להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק 

 

 תאריך: __________ 
 לכבוד 

 רשות ניקוז כנרת 
 

 א.ג.נ.
 ___           _ ___ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  על   .1 פי בקשת ____________________ 

לסכום   עד  דרישתכם,  לפי  סכום  ש"ח(כל   __________ )במילים:  ש"ח  )להלן:    ____________ 

ע"פ הסכם"סכום הערבות"(, בקשר   –  06/2020מס'    להבטחת אחריותו של הקבלן בתקופת הבדק 

 . ינרת שבאחריות איגוד ערים כינרתנוי פסולת בחופי הכילפ

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2

כתובתנו  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 ___________. _הבאה: ____________________________

הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי  למען   .3

לא   זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור,  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע  התשלום 

 . יעלה על סכום הערבות

לנמק, לפרט,    היו חייבים להסביר,ת התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא   .4

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5

 ________ ______, ויעמוד בתוקפו עד ליום                 ביוםכתב ערבות זה ייכנס לתוקפו  .6

 ם:____________. ום לצרכן שפורסם בי ייר הערבות תהיה צמודה למדד המח .7
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