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 הצעות  להציע  הזמנה
 

 הצעה  להציע הזמנה .1

 לביצוע עבודות איסוף ופינוי ביצוע עבודות  ( מזמינה בזאת הצעות ל״המועצה״)להלן:  אעבלין מקומיתהמועצה  ה
 (. "השירותים״ )להלן:נספחיוהמכרז ו  תנאיעל פי  הכול ,המועצהבור ע פסולת גושית וגזם

  
 

 

 המכרז  מסמכירכישת  .2

התשלום לא יוחזר.  ניתן לעיין במסמכי    ₪   1000המועצה תמורת תשלום בסך     משרדיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ב
 צלמם.העתיקם או ללא ניתן ל אך  המכרז קודם לרכישתם 

 
 להבהרות ובקשה שאלות .3

 בקובץ וורד בלבד, חוסין אבו ריא מר    מנהל מחלקת תברואה  לידי, ניתן להעביר ותהבהר  לקבלת שאלות ו/או בקשות  
 . 0012:שעה ב 22/11/16תאריךעד  hosin129@gmail.com באמצעות  דוא"ל:  

מסמכי    ירוכש לכל  דוא"ל  ו/או להבהרות ו/או עדכונים ו/או שינויים שיעשו על ידי המועצה, ישלחו ב  לשאלות  תשובות
  .  19.11.2022עד ליום  המכרז

 

 הצעת המציע  .4
כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים וברורים  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם  

, הפרטים והעובדות והוא מבין מהם התנאים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הדרוש לו, בחן את הנתונים
הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז והוא הסכים להם בהצעתו. כמו כן, הגשת הצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע  

כל הכישורים והידע הדרושים לביצוע העבודות המפורטות במכרז וכי הוא עומד בכל התנאים המפורטים במסמכי   את
 המכרז ומסוגל לבצע את העבודות בשלמותן מכל בחינה שהיא. 

 
אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, והמועצה תהא רשאית לראות בכל מחיקה, תיקון או שינוי  

 משום הסתייגות של המציע מתנאי המכרז, ועל כן, תהא המועצה רשאית לפסול את הצעת המציע. כאמור, 
 

 הגשת הצעות .5

  עמוד את טופס ההצעה )מסמך ב'(, בכתב יד קריא וברור, לחתום על כל   לרבותעל המציע למלא את כל מסמכי המכרז,  
 המפורטים במסמכי המכרז.   הנדרשיםכל המסמכים והאישורים  אתהצעתו ל  ולצרףמסמכי המכרז,  ב

,  המציע  של  נוסף  זיהוי  כל  ללא,  ״06.2022״מכרז פומבי מס'  מעטפה סגורה עליה יירשם:  ל  להכניס  ישאת ההצעות  
 אתלמסור  ו(,  וחתימה  הפרטים  מילוי  לאחר  מלא)העתק    נוסף   ואוגדן  המקור  מסמכי  אוגדן  יהיו  במעטפה  כאשר

  26.11.2022  מתאריך  יאוחר  לאמר אמיר חביב,  ,  המועצהלמזכיר   המעטפה במסירה ידנית בלבד )אין לשלוח בדואר(,  
 .  12:00שעה ב

 מועצה.   ה במשרדיאת המעטפה בנוכחות מוסר המעטפה בתיבת המכרזים   יפקיד  המועצהמזכיר 

 .  מעטפות תקבלו לאי,  לעיל הקבועים והשעה  המועד  לאחר,  ספק הסר  למען

 המכרזים  תיבת פתיחת .6

מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה. נציג/י המציע רשאי/ים להיות נוכחים במועד פתיחת    על
 תיבת המכרזים והמעטפות.  

 

 . שהיא הצעה כל או  ביותר נמוכהה  ההצעה את לקבל  מתחייבת אינה  המועצה

 

 
 בכבוד רב

 מאמון שיח' אחמד 
 ראש  המועצה                                                                                                           

 

 

mailto:hosin129@gmail.com


4 

 

 

 

 

 'א מסמך
 אעבלין  מקומיתמועצה 

 06/22מכרז פומבי מס׳ 
 לביצוע עבודות איסוף ופינוי

 פסולת גושית וגזם 
 

 

 תנאים והוראות למשתתפים 

 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז -חלק ב' 

להלן    יקראו)הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה י להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים   .1
 ״מסמכי המכרז״(:  ביחד:

 
 .  למשתתפים  והוראות תנאים–א׳  מסמך .1.1

 ; המציע והצעת הצהרהמסמך ב׳  ־ .1.2

 חתימה.   אישור מורשי   -1ב׳  נספח
 הצהרה על העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה.      -2ב׳  נספח

 על העדר הרשעות בפלילים.  ההצהר  -א2 ב' נספח 
 . 1976- הצהרה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -ב 2ב'  נספח

 דף מידע על המציע.   -3׳ נספח ב
 אישורים בדבר ניסיון המציע.   - 4ב׳ נספח 

 . (Check List)רשימת המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  -5ב' נספח 

 

 נוסח החוזה ונספחיו:  ׳ ־גמסמך   .1.3

 
 ההצעה הכספית של המציע  -      נספח ג'

 יטוחים.  באישור על קיום  -   1׳ גנספח 
 התחייבות לשמירה על סודיות.   -  2׳ גנספח 

 נוסח ערבות   – 3נספח ג' 
 

 כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.  

 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר   .1.4
המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר  

 כרז.  ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על־פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במ

נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות כלשהי   .1.5 מודגש, שכותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז 
נגד   "פרשנות  של  הכלל  בחשבון  יובא  לא  המכרז,  תנאי  פרשנות  לצורך  כן,  כמו  המכרז.  מסמכי  בפרשנות 

 ר כלשהו בפרשנותם נגדה.  המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה שמסמכי המכרז הוכנו על ידי המועצה כלי עז

אם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המועצה רשאית לבחור, לפי   .1.6
שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא  

כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המועצה .כל    כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות
סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן  

 המרחיב את חובות המציע או את זכויות המועצה.  

המכרז, לצורך    המועצה רשאית לשנות מעת לעת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, את מסמכי .1.7
הוספה, ביטול, או שנוי תנאים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת. כל שינוי יועבר לידיעתו של מי שרכש את מסמכי  
ויקבלו   ממסמכי המכרז  נפרד  בלתי  יהוו חלק  אלה  ומסמכים  לפני המועד האחרון להגשת הצעות,  המכרז 

 עדיפות על פני מסמכים קודמים. 

ל המועצה. המסמכים מושאלים לרוכשם לשם הכנת הצעתו והגשתה ולא  כל מסמכי המכרז הנם רכושה ש .1.8
למטרה אחרת כלשהי. על רוכש מסמכי המכרז להחזיר מסמכים אלה, כולם ללא יוצא מן הכלל, בין אם יגיש  
הצעה ובין אם לאו, ואין הוא רשאי להעתיק אותם, כולם או מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.  

ישפה את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למועצה בקשר עם אי החזרת המסמכים    המציע יפצה ו/או
 למועצה ו/או שימוש שעשה המציע במסמכים שלא לצרכי המכרז ו/או העברתם לצד שלישי.  
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 ביטוח .1.9

תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לדרישות הביטוח הקבועות בחוזה הכלול במסמכי המכרז, ובנספח   .1.9.1
 לחוזה )אישור על קיום ביטוחים(.   1'ג

ביטוחים,   .1.9.2 קיום  על  אישור  לה  ימציא  במכרז  כך שהזוכה  על  כי המועצה תעמוד  בזאת,  ומודגש  מובהר 
בנספח   הקבוע  בנוסח  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולן  החוזה,  דרישות  בכל  שינויים    1'  גהעומד  ללא  לחוזה, 

 כלשהם, בתוך פרק הזמן הקבוע לכך במסמכי המכרז.  

ל שיש למשתתף במכרז הערות ו/או הסתייגויות ו/או שאלות בכל הנוגע לדרישות הביטוח, הקבועות  ככ .1.9.3
 . בחוזה ובאישור על קיום ביטוחים, נתונה לו הזכות לפנות בשאלות הבהרה, 

בהגשת הצעתו למכרז, מצהיר המציע ומתחייב, כי היה והצעתו תתקבל והוא יבחר כזוכה במכרז, הוא   .1.9.4
לחוזה,  1  'גשור על קיום ביטוחים, העומד בכל דרישות החוזה, בנוסח הקבוע בנספח  ימציא למועצה אי

 ללא שינויים כלשהם.  

לפני הגשת הצעה למכרז, על כל משתתף לוודא, בעצמו ועל חשבונו, שהיה והצעתו תתקבל יהיה ביכולתו   .1.9.5
בכל דרישות הביטוח הקבועות בחוזה, ולהמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח הקבוע    לעמוד במלואן

לרשותו    1'  גבנספח   העומד  הביטוחי  הכיסוי  התאמת  של  הכספיות  המשמעויות  כל  את  ולברר  לחוזה, 
 לדרישות הקבועות במסמכי המכרז, ככל שיש כאלה.  

ת ביטוח מסרבת להתאים את הכיסוי הביטוחי  הזוכה במכרז יהיה מנוע מלטעון שאין ביכולתו ו/או חבר .1.9.6
שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת הכיסוי הביטוחי שלו לדרישות הקבועות במכרז לא נלקחו על  

 ידו בחשבון בהגשת הצעתו למכרז. 

 

 השירותים נשוא המכרז   .2

 
 על פי דרישות המכרז והחוזה.   פסולת גושית וגזםביצוע עבודות איסוף ופינוי למזמינה בזאת הצעות   המועצה .2.1

 .  איסוף ופינוי פסולת גושית וגזםשירותי "השירותים" נשוא מכרז זה הינם 

 
עם   .2.2 בתיאום  זה  מכרז  עפ"י  הנדרשים  השירותים  את  למועצה  לספק  יידרש  במכרז  מחלקת  הזוכה  מנהל 

 או מי שיקבע על ידו.  התברואה במועצה 

 הזוכה במכרז יהיה חייב לספק את כל כח האדם והציוד הדרוש.  .2.3

 המכרז. הזוכה במכרז יידרש להעמיד לרשות המועצה כח אדם מיומן וציוד תקין בהתאם למפורט במסמכי  .2.4

 

 ההתקשרות תקופת .3

 
  על פי תנאי החוזה, שתחילתה במועד שיהיה נקובחודשים,    12למשך  ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה, הינה   .3.1

 מועד שיהיה נקוב בחוזה.  סופה בו  בחוזה

ניתן להאריך את    .חודשים  12בת  כל פעם לתקופה  נוספת  הארכת החוזה לתקופה  ללמועצה הזכות הבלעדית   .3.2
חודשים, החל ממועד    36יכולה להימשך    הכוללת    ההתקשרות פעמיים וסה"כ תקופת ההתקשרות תקופת  

 תחילת תקופת ההתקשרות.  

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4
 

רשאים להשתתף במכרז זה ולהגיש הצעות לאספקת השירותים, אך ורק מציעים, העומדים במועד האחרון להגשת  
 המפורטים להלן:   המצטבריםהצעות בכל התנאים 

 
 .  30.01.2023בתוקף ליום  ₪  10,000המציע צירף ערבות בנקאית בסך  .4.1

מורשה, שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין בישראל, שמטרתם אספקת שירותים מסוג   עוסקהמציע הוא  .4.2
השירותים נשוא מכרז זה. על המציע לצרף להצעתו תצלום של תעודת ההתאגדות, הרישום על פי דין ותדפיס  

 פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין. 

 . לעיל  2.1וין בסעיף   שנים לפחות במתן שירותים כמצ  1ניסיון מוכח של   למציע .4.3

 שיכול לתת מענה בתחום המוצע . המציע הינו ספק מאושר  .4.4

לרשות מקומית  , המציע סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא המכרז לפחות  האחרונותהשנים    1במהלך   .4.5
 אחת.  

וחוות דעת מטעם   יצרף אישורים  זה, המציע  בנוגע    תמקומיגורמים באותה רשות  להוכחת עמידתו בתנאי 
למכרז. ניתן לצרף מכתבי     4ב׳  שירותים כאמור בעבר ו/או בהווה, על גבי הטופס המצורף כנספח     תספקלה

 המלצה.  
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השותפים בשותפות ו/או בעלי המניות ו/או המנהלים בתאגיד המציע )דירקטורים  ספק השירותים עצמו ו/או  .4.6
 עובד בכיר במועצה ו/או לחבר מליאת המועצה. ומנכ"ל( אינם בעלי קרבת משפחה ל 

להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרה חתומה, מאומתת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצורף  
 למכרז.     2ב׳  כנספח  

 
מי    3  -ב .4.7 נגד  או  ומנכ"ל(  )דירקטורים  ממנהליו  מי  נגד  או  המציע  תאגיד  נגד  הוגש  לא  האחרונות,  השנים 

לחוק   השנייה  בתוספת  המנויות  העבירות  מבין  עבירה  ביצוע  באשמת  אישום  כתב  בשותפות,  מהשותפים 
, או בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או  1981-המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

מידתו בתנאי  בעבירת מרמה, ולא הורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה. להוכחת ע
 למכרז.  א2ב׳ זה על המציע לצרף להצעתו הצהרה חתומה, מאומתת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצורף כנספח  

ב .4.8 תצהיר  להצעתו  יצרף  התשל"ו  התאםהמציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לתשלום  1976- לחוק  בנוגע  שכר  , 
 למכרז.    ב2ב'ורף כנספח  עובדים זרים, חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד בנוסח המצתשלום ל מינימום ו

הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים  יצרף אישור כי    המציע .4.9
 . 1976  -ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל״ו

 ן מע"מ ואישור על ניהול ספרים.ילהוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה לעני 
 ז. המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכר .4.10

 .להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו העתק קבלה על שמו מהמועצה על רכישת מסמכי המכרז 
תנאי הסף שפורטו בסעיף זה לעיל, וכל יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז,חייב שיתקיימו    כל .4.11

ר משפטי כלשהו. עוד יובהר,  במציע עצמו ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, לרבות גוף משפטי הקשור למציע בקש
 שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים או יותר.  

 

 תנאים כללים  .5
 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים:  .5.1

 
המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, ויבחן האם המסמכים מובנים לו ,אם אינם מכילים   .5.1.1

סתירות והאם הם ברורים לו די הצורך להכנת הצעתו למכרז, וינקוט בכל האמצעים האחרים הנראים  
 לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי ההתקשרות עם המועצה לאספקת השירותים.  

הכרת ו/או  -מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי המועצה עקב איהזוכה במכרז יהיה  
ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים לאספקת השירותים ולקיום יתר התחייבויותיו לפי מסמכי  -אי

 המכרז.

 

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה בהתאם להוראותיו יימסרו למעוניינים באופן המפורט   .5.1.2
 בהוראות אלו.   להלן

 

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  -אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי  .5.1.3
לפני תום  למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע על כך בכתב, שיימסר למועצה  

ההבהרה לצרף  מועד שאלות  על המציע  לכל המשתתפים.  בכתב  תימסרנה תשובות  הצורך  במידת   .
 תו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  להצע

 

המועצה תהיה מוסמכת ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם   .5.1.4
ידי   על  יינתנו  אשר  למכרז,  בנוגע  וההבהרות  התשובות  המשתתפים.  לכל  שתימסר  בכתב  בהודעה 

המכרז באמצעות הפקסימיליה או    לרוכשי   ויופצו מתה ו/או כמענה לשאלות, יפורסמו  המועצה מיוז
לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות מטעם המועצה כאמור לעיל,    חייבבדואר אלקטרוני. כל מציע  

 והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.    כשהן חתומות על ידו

 

מי .5.1.5 הבהרות,  שרק  בזה  מובהר  ספק  הסר  טעויות  למען  נוספות,תיקוני  והוראות  דרישות  נוסף,  דע 
"( יחייבו את המועצה, כאשר בכל מקרה של  מסמכי הבהרות ושינויים כאמור שנמסרו בכתב להלן: )"

התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי הבהרות כוחן  -סתירה ו/או אי 
של האחרונות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמך הבהרות מסוים לבין הוראה  

אחר   הבהרות  הה  – במסמך  במסמך  הכלולה  ההוראה  של  עדיף.  כוחה  יהיה  יותר  המאוחר  בהרות 
פה למשתתפים במכרז, ואלה לא  -המועצה לא תישא באחריות לפירושים ו/או הסברים שיינתנו בעל

 יחייבו אותה.  
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור כזה   .5.2
 לא יגרום נזק למועצה.  

המציע לכך שהמועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או    בהגשת הצעתו מסכים
 פי שיקול דעתה המלא ,בדרך ובתנאים שתקבע.  על פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל 

 
     -המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .5.3

עדי; במקרה של  לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבל .5.3.1
 ביטול המכרז לא תהיה המועצה חייבת לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.  

לעיל, תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  5.3בסעיףמבלי לגרוע מכלליות האמור   .5.3.2
 את המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות:  

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המועצה,באופן המצדיק לדעת המועצה את ביטול המכרז;  .א

קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות שהגישו   .ב
רז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי דין או שיש בו כדי לסכל את מטרות  למכ

 המכרז; 

התברר למועצה שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות במסמכי המכרז, או הושמטו מהם נתונים   .ג
ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת מסמכי המכרז התבססה על נתונים שגויים ו/או בלתי  

 ם.  מספקי

 

השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר, אפילו אם היא איננה    מתןרשאית למסור את    המועצה .5.4
 ההצעה הזולה ביותר.  

 
להתחשב   .5.5 רשאית  תהיה  והיא  שהיא  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין 

באיכות הצעתו, בניסיון קודם של המועצה  במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע,  
 .  הנדרשתעם המציע ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה  

 
רשאית לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות    המועצה  .5.6

 עברם וניסיונם, וכן את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות והסברים להצעתו.  

וחקירות   בדיקות  לעריכת  והחופשי  הטוב  מרצונו  שהסכים  כמי  המציע  את  רואים  למכרז  ההצעה  בהגשת 
משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון המועצה, בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או    כאמור. מציע שימנע

ימסור מידע לא נכון או מידע חלקי או מידע מטעה למועצה או למי מטעמה,  תהיה המועצה רשאית לפסול  
ע  את הצעתו. כן מתחייב המציע לעדכן את המועצה ללא דיחוי אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במיד

 שמסר בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתו למועצה ועד לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.  
 

במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לבחון   .5.7
כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים  

פסקת התקשרות של גופים  עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע, סיבות לה
אחרים עם המציע, סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע, רמת אמינותו של המציע, וכן  
.בהגשת ההצעה   ידי המציע  על  כוח האדם המועסק  ורמת  הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון 

 יקות וחקירות כאמור.  רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בד

  שהיההמועצה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת רשות מקומית אחרת כלשהי,  
-, בהתייחס לשירותים שסיפק לה. במקרה כאמור תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעלאיתהלמציע קשר  

 המכרזים.    פה לפני קבלת ההחלטה הסופית, הנתונה לשיקול דעתה של ועדת

 
 המועצה תהיה רשאית לדחות הצעה,אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר תום לב.   .5.8

 
 זכיה במכרז, יימסרו בכתב למשתתפים במכרז.  -הודעות בדבר זכיה / אי .5.9

 
אין במכרז זה בכדי לחייב את המועצה בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של הצעת המחיר המבוקשת   .5.10

 ק ממנה. כמו כן, אין במכרז זה כדי לקשור את המועצה בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.  או חל

 
מועצה רשאית בכל שלב לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא  ה .5.11

 תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. 
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במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם    המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים  .5.12
 של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.  

 

כלל הנספחים למכרז )בין אם צורפו ובין אם לאו( הינם מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז. כלל הנספחים  
 לא תובא לדיון.     עו/או לא תהיה חתומה כדין על ידי המציידי המציע. הצעה שלא תהיה חתומה במלואה -ייחתמו על

 

 התמורה .6

 
כל    את״( יספק את השירותים עבור המועצה ויבצע את העבודות שיידרשו ממנו והזוכההזוכה במכרז )להלן: ״ .6.1

עבור התמורה שציין במסמכי    הדרוש לשם ביצועם המיטבי של כל השירותים המפורטים במכרז על נספחיו
 .המכרז

 
זכאי לתמורה   .6.2 יהא  ונספחיו,  זה  פי מכרז  על  ביצוע התחייבויותיו של הזוכה במלואן,  בהצעת    כמפורטכנגד 

לא יהיה זכאי ולא יקבל כל תמורה   למכרז. פרט לכך, הזוכה ׳ב מסמךכבמכרז  מציעהמחיר שהוצעה על ידי ה
 נוספת.  

. פרט לעדכונו בהתאם  , אם בכללסכום התמורה יהיה כולל, קבוע וסופי, ויעודכן רק בהתאם להוראות החוזה
להוראות החוזה, סכום התמורה לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או  

למעט שינוי בשיעור המע"מ( ו/או מכל סיבה אחרת, והזוכה לא יהיה זכאי  עקב שינוים כלשהם בתשלומי חובה )
  נשואלתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות כלשהן ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין אספקת השירותים,  

 .  המכרז

  

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .7

 
 למכרז.  ׳ ב במסמךנשוא המכרז  שיעור הנחה מהאומדן של המועצה המציע יציע  .7.1

   . הינו גלוי וכפי שמצויין בנספח מסמך ב' , על המציע לנקוב באחוז הנחה בלבד מהאומדן  אומדן המועצה  .7.2

 ההצעות תיבחנה בהתאם לניקוד שיקבלו ובאופן הבא:  .7.3

 . מהניקוד עבור ההצעה הכספית 70% .7.3.1

 ההצעה, בהתאם לחלוקה הבאה:  איכותעבור מהניקוד  30% .7.3.2

 ניסיון קודם    20% •

 המלצות    10% •

 
את הצעתו בשני עותקים כרוכים    להגישהצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים במסמך זה. על המציע   .7.4

)מקור והעתק(. שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. העותקים יוכנסו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על  
  מעטפה חתומהידי המציע ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, לתוך  

. אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או  המסירה  שעת  ציון  תוך,  המועצה"י  ע  נתקבל  חותמתב
 כל סימן מזהה אחר.  

 
למכרז, את הסכום הכספי המבוקש על ידו תמורת   'ב מסמך, המהווה ״הצעת המציע״המציע ירשום במסמך  .7.5

 כל אחד מהשירותים הנדרשים במסגרת המכרז.  

 
 מסמכי המכרז ונספחיו ובכל העתקיו.  המציע ישלים כל הדרוש בחוברת המכרז, יחתום על כל עמוד מ .7.6

 
אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס, במקרה שיש צורך לבצע   .7.7

 " על הרישום שרוצים לתקן, ולכתוב מחדש בעט. xתיקון של רישום שבוצע, יש לסמן" 

 
סמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב  אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במ .7.8

לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש  
 עלול הוא לפסול את ההצעה.   – ייחשב כאילו אינו קיים, ובמקרה שלדעת המועצה הוא מהותי 

 

 

 חתימת החוזה, ערבות לקיום החוזה   .8
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המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בהם, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם המועצה  חתימת   .8.1
הצע תשתכלל  במכרז,  הזוכה  זהות  בדבר  המועצה  החלטת  על  הודעה  מסירת  עם  לחוזה    תבחוזה.  הזוכה 

 התקשרות מחייב בין הצדדים. 

 
מועצה יחתום על עותקים נוספים של  לעיל, מציע שהצעתו תתקבל על ידי ה   8.1בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור   .8.2

החוזה על כל נספחיו ואישור חתום בידי חברת ביטוח על קיום ביטוחים, הכול כמפורט בחוזה. על המציע יהיה  
)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו, או תוך פרק    7לבצע התחייבויותיו אלו תוך  

 זמן אחר אשר ייקבע על ידי המועצה.  

 

 תוקף ההצעה .9

 
 )תשעים( יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.    90ההצעה תישאר בתוקף למשך  

)שלושים( יום נוספים או לפרק/י זמן נוסף/פים, לפי  30  -אם יידרש לכך בכתב ע"י המועצה, יאריך המציע ב
 . דרישת המועצה, את תוקף הצעתו

 
 המקום והזמן להגשת ההצעות  .10

 
וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,צריכה להגיע במסירה אישית    מלאה ההצעה, כשהיא   .10.1

המועד האחרון להגשת  )להלן: "12:00שעה     26.11.2022  תאריך המועצה עד  מזכיר    לתיבת המכרזים שבמשרד
 אין לשלוח את ההצעות בדואר. "(. ההצעות למכרז

 
 לא תובא לדיון.    –לעיל  10.1כל הצעה שלא תגיע לתיבת המכרזים בהתאם להוראות סעיף   .10.2

 

 המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך המכרז    .11
 

 לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, ולהניחם בתוך מעטפת המכרז:   עחובה על המצי

 
 לעיל.   4כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .11.1

 כשהיא חתומה על ידו ומאומתת כדין בידי עו"ד.    ׳(ב מסמך(נוסח הצעת המשתתף   .11.2

למסמכי   .11.3 המצורף  בנוסח  זרים  ועובדים  מינימום  שכר  חוק  לפי  בעבירות  הרשעה  אי  בדבר  תצהיר 
 חתום ע״י המשתתף ומאומת כדין בידי עו"ד.    (,ב2ב' מסמך)המכרז

 ( חתום ומאומת כדין ע״י עו׳׳ד.  ב' מסמךתצהיר המציע ) .11.4

 (.  1י החתימה בשם התאגיד המציע )נספח ב׳ אישור עו״ד בדבר מורש .11.5

בנוסח   .11.6 בפלילים,  הרשעות  והיעדר  המועצה  מליאת  לחבר  ו/או  המועצה  לעובד  קרבה  היעדר  על  הצהרה 
 (. 2המצורף למסמכי המכרז )נספח ב׳ 

 (.3  דף מידע על המציע )נספח ב׳ .11.7

 (.  4אישורים על ניסיון המציע )בנוסח המצ״ב כנספח  ב׳  .11.8

 העתק קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז . .11.9

לשאלות ו/או הבהרות שישלחו ע״י המועצה, אם ישלחו, כשהם חתומים ע״י המציע בכל    ובות  העתק מתש .11.10
 עמוד ועמוד.  

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, ע״י המציע   .11.11
 . 

 למסמכי המכרז.   5 מצורפת כנספח ב' (Check List)רשימת כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו 
 המציע מתבקש לוודא בעזרת רשימה זו שאכן צירף להצעה את כל המסמכים הנדרשים. 

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה  .12
 

 מובהר בזאת, כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.   .12.1
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לעיל מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים של המועצה לבחירת    12.1  מבלי לגרוע מכלליות האמור בס״ק .12.2
ניסיונו, על   הזוכה )להלן: ״ועדת המכרזים״ או ״הועדה״( תשקול הוועדה את הצעתו הכספית של המציע ואת 

 פי הפרמטרים המפורטים להלן:  

 מס׳  מהות הקריטריון  %  -ניקוד ב

 1 סכום הצעת המחיר של המשתתף 70%

 2 הקודם של המציע               ניסיון ההתרשמות מ  20%

 3 מהמלצות שהמציע מצרף  התרשמות  10%

  סה׳׳כ  100%

 

 

 הצהרות המציע  .13

 
כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים לו ונהירים לו והוא  המציע מצהיר כי הגשת הצעתו   .13.1

 ר ההתחייבויות בהצעה ובחוזה. חמסוגל למלא א 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  
 המכרז ו/או החוזה, על כל מסמכיהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  

 המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז בהשתתפות במכרז יחולו עליו.   .13.2

יר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והיא  המציע מצה  .13.3
 רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

המציע מצהיר שידוע לו שהמועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את הצעתו של מציע שהיה   .13.4
ניסיון רע, או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכה שכישוריו אינם מספקים, על פי    לה ו/או לרשות אחרת

 שיקול דעתה. 

ידוע למציע כי השימוש בלשון ״הצעה״ בגוף המסמך, אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו   .13.5
 על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

 

 הוצאות .14
 

עדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא, בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות עלות  כל משתתף במכרז יישא בל .14.1
 כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת המועצה.  

הבדיקות   .14.2 ,לרבות  במכרז  המשתתפים  של  כלשהן  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  לא  המועצה 
ו/או  המוקדמות, הערבויות, דמי רכישת מסמכי המכרז, ה וצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות 

 הנובעות ממנה. 

 

 עיון במסמכי המכרז   .15

 
בהתאם לדיני המכרזים נתונה למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה. העיון יבוצע בתיאום מראש עם המועצה.   .15.1

 תשלום עבור צילום המסמכים.   מהמציעיםהמועצה תהיה רשאית לדרוש 

"(, אשר  מידע סודיבהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: "ככל שלדעת המציע קיימים   .15.2
לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו נספח המפרט את המידע הסודי כאמור,  
ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל זאת, למעט הצעותיו הכספיות של המציע  

 נתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה.  ו

לעיל, יחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו     א יצרף להצעתו נספח כאמור  מציע של .15.3
המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת  

ולו האחרים,  המציעים  בהצעות  גם  סודי  זה  מידע  להיות  זה  ו מצידו  במידע  לעיין  זכותו  על  מראש  יתור 
 בהצעותיהם. 

של   .15.4 המכרזים  ועדת  של  בסמכותה  הינה  בהצעה  חלקים  של  חיסיון  או  חשיפה  בדבר  ההחלטה  מקרה  בכל 
 המועצה, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצוינו על ידי המציע כחסויים.  
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 הודעות ונציגות  .16

 
כל הקשור  בעת רכישת מסמכי המכרז יהיה על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת הודעות ב .16.1

במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני של האדם אשר ייצג  
אותו בכל הקשור במכרז זה. בכל הקשור במכרז זה תעמוד המועצה בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור  

 כרים לעיל. לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל הפרטים הנז

 

כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע   .16.2
)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר    72כעבור

תקבלה בתחילת  נלעיל, תחשב כ   19.1אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסר על ידי המציע, כאמור בסעיף   
 יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני.  

 

 

 ,בכבודרב

 

 מאמון שיח' אחמד 

 ראש המועצה 
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 מסמך ב׳                                                                                                                                 
 אעבלין  מקומיתמועצה 

 06/2022מכרז פומבי מס׳ 
 לביצוע עבודות איסוף ופינוי

 פסולת גושית וגזם 
 המציע  והצעת הצהרה

 

 

 אעבלין מקומית מועצהלכבוד:

 

 

 גזםפסולת גושית וביצוע עבודות איסוף ופינוי  06/22מכרז 
 

 
 

 הצהרת מציע 

 
תאגיד מס' ____________,שכתובתנו ת.ז./אנו הח״מ, _____________________

 ,____________________________________ 

 מגישים בזה הצעתנו למכרז שבנדון ומצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:  

 

פסולת  איסוף ופינוי  שירותי    מתן"( להמכרז)להלן: "  06/22  קראנו בעיון את כתב ההוראות למשתתפים במכרז פומבי מס' .1
"(, ואת  מסמכי המכרז)להלן ביחד: ""(, ואת כל מסמכי המכרז על כל תנאיהם ופרטיהם  השירותים)להלן: "  גזםגושית ו

"(, והננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם, כי תנאי המכרז  החוזה החוזה הכלול במסמכי המכרז )להלן: "
 והתנאים לאספקת השירותים ידועים ומובנים לנו, וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. 

מסכימים שהמועצה    והזכויות השמורות למועצה בהוראות למשתתפים במכרז וביתר מסמכי המכרז. אנ אנו מסכימים לכל   .2
תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו;לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז; למסור את אספקת  

ההצעה הזולה ביותר,  הכל לפי שיקול  השירותים לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם היא איננה  
דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של  

 המועצה.  

 הננו מצהירים בזה כדלקמן:  .3

וכלכלית .3.1 מקצועית  יכולת ארגונית,  בעלי  כל ההתחייבויותשם  ל  הננו  ולקיום  למועצה  נשוא   אספקת השירותים 
 המכרז והחוזה. 

 
במועד בו יהיה עלינו להתחיל בביצוע השירותים, אם תתקבל הצעתנו למכרז, יעמוד לרשותנו כל הדרוש לכך, לרבות   .3.2

 , לקיום כל התחייבויותינו בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  ציוד וכו'כוח אדם מתאים ומיומן, 
 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותינו המפורטות בכתב זה ו/או במסמך אחר  .3.3
תהיו    –הכלול בהצעתנו למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים לפסול את הצעתנו, ואם כבר נחתם חוזה אתנו  

 עקב ביטולו של החוזה.    רשאים לבטלו לאלתר מבלי שנהיה זכאים לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו
 

בסעיף   .4 המפורטים  הצעה,  להגשת  המצטברים  בתנאים  עומדים  זו,שאנו  הצעה  על  בחתימתנו  ומאשרים  מצהירים    4אנו 
 להוראות למשתתפים, כמפורט להלן: 

שירותים מסוג    מתן כדין בישראל )*מחק את המיותר(, שמטרתו    םשותפות רשומה/תאגיד הרשועוסק מורשה/הננו   .4.1
 נשוא המכרז .   השירותים

 יש לצרף תצלום תעודת ההתאגדות/רישום של המציע ותדפיס פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין.   
 

קודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפקנו שירותים דוגמת השירותים  החולפת,    השנה  במהלך .4.2
 שלהלן:  רשויות מקומיות 1-נשוא המכרז לפחות ל 
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האם המציע  
מספק את  

השירותים  
במועד הגשת  

 ההצעה

מספר העובדים 
מטעם המציע  

משתתפים  /שתתפויש
 באספקת השירותים 

 מהות השירותים  
 שסופקו 

תקופת 
אספקת 

 השירותים
 עד(  /-)מ

שם הרשות 
 המקומית

 

     

 

 
.1 

     

 

 
.2 

     

 

 
.3 

 
הרשויות המקומיות האמורות, על גבי הטופס המצורף כנספח   גורם רלוונטי מוסמך ממיש לצרף אישורים  

 למכרז. ניתן לצרף המלצות ומסמכים רלוונטיים נוספים.  4 ב'
 

 
אנו מצהירים שהבנו את הוראות מסמכי המכרז על פרטיהן, קיבלנו מהמועצה, לשביעות רצוננו המלאה, כל מידע ונתון   .5

ובדקנו  את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת   זו, בחנו  ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעתנו  שביקשנו ממנה 
 השירותים, ובהתבסס על כל אלה הננו מגישים הצעתנו זו. 

, ואנו מתחייבים לשלם  וציוד  אם תקבלו את הצעתנו יעמוד לרשותנו לצורך אספקת השירותים כוח אדם מקצועי ומיומן .6
לעובדים,שיועסקו על ידי לצורך אספקת השירותים, את מלוא השכר והתנאים הנלווים המגיעים להם על פי כל דין, הסכם  

 קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם .  

ותנים לכם בזה את אישורנו לבצע חקירות ובדיקות אודותינו כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו  הננו מסכימים ונ .7
מתחייבים לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים  

 ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתנו.   

)תשעים( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון להגשת ההצעות למכרז, ואם    90נו תישאר בתוקפה במשך תקופה של  הצעת .8
)שלושים( יום נוספים או     30-היא לא תבוטל. אם נדרש לכך בכתב על ידיכם, אנו מתחייבים להאריך ב  –תתקבל הצעתנו זו  

 פים, לפי דרישתכם את תוקף הצעתנו.  / ףלפרק/י זמן נוס

זו    אם .9 שבהצעתנו  התחייבויותינו  לקיים  ידיכם  על  ונדרש  הצעתנו  להתחיל     –תתקבל  כדי  השהייה,  כל  בלי  זאת  נעשה 
באספקת השירותים מייד עם תחילת תקופת החוזה, ולקיים את כל יתר התחייבויותינו שבמסמכי המכרז בתוך לוח הזמנים  

 הקבוע לכך בחוזה.  

 בזה כדלקמן:   אם תחליטו לקבל הצעתנו הננו מתחייבים .10

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל את 7לחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספחיו תוך .10.1
 הצעתנו, או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידיכם.  

 לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותינו שבמסמכי המכרז בכלל ובחוזה בפרט.  .10.2
ן זה בחוזה ולבצע חפיפה עם הגורם המספק לכם את  י השירותים בהתאם לתנאים הקבועים לענילהתחיל במתן   .10.3

 הכל בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצונכם המלאה.   –השירותים כיום 
 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה.  - במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  .10.4

 
הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתנו ו/או באיזה מהנתונים הדרושים   .11

לבחינת הצעתנו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנו ועד למועד ההכרזה על הזוכה; וידוע לנו שתהיו רשאים למחוק אותנו  
י אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך מאיתנו ובין  מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים שינו

 אם נודע לכם על כך בדרך אחרת. 

ידוע לנו שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה שזכתה. לפיכך, אם  תתקבל הצעתנו הננו מצהירים   .12
 מראש על הסכמתנו לגילוי הצעתנו בפני המציעים האחרים. 

ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו, וגם    הננו מצהירים  .13
שבסעיף נקיים התחייבותנו  לא  בין המועצה  10.1אם  כחוזה מחייב  בכתב  ידי המועצה  על  וקבלתה  הצעתנו  לעיל, תחשב 

 כרז.  לבנינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המ

בעצם הגשת הצעתנו זו הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזה ויתור סופי,   .14
מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי  

 המכרז, לרבות סבירותם .  

 יום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ורצוננו החופשי.  הצהרתנו זו ניתנה ב
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 בכבוד רב,

   

 

 

 

 ____________________ 

 חתימת המציע 

 
 

 

 

 דין -אישור עורך

 

________________ חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל,  -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש
נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת ,מחייבת את ____________________________ לכל  והצהירו על  

 דבר וענין. 

 

 

 

 _______________                              ________________ _ 

 וחותמת עורך הדין  חתימה    ת א ר י ך  
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 1נספח ב׳ 
 
 

 אישור מורשי חתימה 
 

 אעבליןמועצה מקומית לכבוד :  

 

 אישור מורשי חתימה בשם המציע הנדון: 

 

 

( במכרז פומבי מס׳  המציע״״  –______ )להלן __הנני עו״ד / רו״ח של_______________________ תאגיד מס '____
 פסולת גושית וגזם.איסוף ופינוי שירותי  לאספקת    06/22

 
 הנני מאשר בכתב, כדלקמן:  

 
 מורשי החתימה בשם המציע הם אלה:   .1

 
 גב׳ / מר___________________ ת.ז.__________________ 

 
 גב׳ / מר___________________ ת.ז.__________________  

 
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת  

 של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.  

 
 להלן דוגמאות של החתימה המחייבות של המציע לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז:   .2
 

  __________________    _________________     

   

 התקבלה אצל המציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.   .3

 

 

 
 בכבוד רב ,        

 

 דין________________ ה  ךעורשם                   תאריך_________ 

         

 ________________ חתימה וחותמת 
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2נספח ב׳   

 הצהרה על העדר קרבה לחבר מועצה
 והעדר הרשעות בפלילים 

 

אני הח"מ ,__________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, לאחר שהוזהרתי כי  
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:  

 
 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל.   .1

"(, והנני  המציעה_________________, תאגיד מס _______________  )להלן: " הנני משמש כ __________
ת , לאספקאעבלין  המקומיתהמועצה    06/22מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתה של המציעה במכרז פומבי מס  

 .פסולת גושית וגזםאיסוף ופינוי שירותי 

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  אעבלין  מקומיתהנני מצהיר בזאת כי מועצה   .2

 ב)א( לצו המועצות המקומיות( הקובע  כדלקמן:   89סעיף  .2.1
״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו    

קה עם המועצה, לעניין זה,  או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  לעס
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.״   - ״קרוב״ 

 

 של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  )א(12כלל  .2.2
חבר מועצה   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״   

 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  

 
בהתאם לכך הנני מצהיר כי השותפים בשותפות המציעה / בעלי המניות בתאגיד המציעה ו/או המנהלים בשותפות   .3

)דירקטורים ומנכ"ל( אינם בעלי קרבת משפחה לעובד בכיר במועצה  ו/או לחבר מליאת    ו/או המנהלים בתאגיד
 המועצה, בניגוד להוראות שהובאו לעיל. 

 

(השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגדי כתב אישום באשמת ביצוע עבירה  שלוש)3-ב .4
, או בעבירה שיש  1981-ילי ותקנת השבים, תשמ"אמבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפל

 עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה ,ולא הורשעתי בעבירה כזו במהלך התקופה האמורה.   

( השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגד המציעה או נגד מי  שלוש)3-למיטב ידיעתי, ב .5
רים במציעה או נגד מי מהשותפים בשותפות המציעה כתב אישום באשמת ביצוע עבירה מהדירקטומהמנהלים או  

, או בעבירה שיש  1981-מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א
לך  עמה קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה,ולא הורשעו, כולם או מי מהם, בעבירה כזו במה

 התקופה האמורה.   

למיטב ידיעתי, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא תלוי ועומד נגד המציעה צו פירוק,ולא תלוי נגדה צו  .6
 כינוס נכסים. 

לעיל אינן נכונות במלואן, תהיה    1-7ידוע למציעה והיא מסכימה לכך, שאם יתברר כי איזו מהצהרותיי שבסעיפים   .7
 תה של המציעה למכרז.  המועצה רשאית לפסול את הצע

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .8

 

 חתימת המצהיר 

 

מס'__________,  רישיון  בעל  עו"ד,   ,_______________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
,___________________  _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'____________/ המוכר לי יכתובתש

ם הקבועים בחוק אם  לא יעשה באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשי
 כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל  וחתם עליה בפני.  

 

 

___________________   

 עורך הדין  חתימה וחותמת
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א 2' נספח ב  

 

 תצהיר עובד בדבר העדר הרשעות בפלילים 
 

 

אני הח"מ __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, לאחר שהוזהרתי כי  
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:  

 
 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל.   .1

_______________, תאגידמס' _______________ )להלן: "המציעה"(, והנני מגיש הנני עובד  ____________ 
  ,בליןאע המקומיתשפרסמה המועצה   06/22תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתה של המציעה במכרז פומבי מס' 

 .פסולת גושית וגזםאיסוף ופינוי שירותי  לאספקת
 

 נשוא המכרז.  אעבלין מקומיתבאספקת השירותים למועצה האם תתקבל הצעת המציעה למכרז, אשתתף מטעמה  .2

( השנים שקודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוגש נגדי כתב אישום באשמת ביצוע עבירה שלוש)  3-ב .3
, או בעבירה שיש עמה  1981-מבין העבירות המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א
 התקופה האמורה.    קלון או בעבירה הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה,ולא הורשעתי בעבירה כזו במהלך

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4

 

__________________   

 חתימת המצהיר          

 

 
מס'__________,   רישיון  בעל  עו"ד,   ,_______________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

לי באופן   / המוכר  ת.ז. מס' ____________  לפי  שזיהה עצמו  כתובת,_________________________________, 

קבועים בחוק אם  לא יעשה כן, אישר את אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים ה 

 נכונות הצהרתו דלעיל  וחתם עליה בפני.  

 

 ___________________ 

 עורך הדין  חתימה וחותמת                             
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 ב 2נספח ב' 
 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 
 

אני הח"מ __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, לאחר שהוזהרתי כי  
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:  

 
עו .1 התשל"ו הנני  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה  תצהיר  כחלק1976-שה  המוגשת   ,  מהצעה  נפרד  בלתי 

ופינוישירותי    לאספקת  ,בליןאע  המקומיתרסמה המועצה  שפ  06/22במסגרת מכרז פומבי מס'   פסולת גושית    איסוף 
 . למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק הנ"ל. וגזם

כהגדרתם   .2 אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  למועד ההתקשרות  התשל"ועד  ציבוריים,  גופים  לא  1976-בחוק עסקאות   ,
ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   1987-הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 . 1991- כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות, כאמור, הרי שבמועד הגשת ההצעה במסגרת   לחילופין, אם אני הח"מ .3
 מכרז זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4

 

 

 

__________________   

 חתימת המצהיר          

 

 

 

 אישור עו"ד 

 
מס'__________,   רישיון  בעל  עו"ד,   ,_______________ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 

לי באופן   / המוכר  ת.ז. מס' ____________  לפי  שזיהה עצמו  כתובת,_________________________________, 

קבועים בחוק אם  לא יעשה כן, אישר את אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים ה 

 נכונות הצהרתו דלעיל  וחתם עליה בפני.  

 

 

 

 ___________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין           
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 3נספח ב׳ 

 דף מידע על המציע 

 לכבוד   

 אעבלין  מקומיתמועצה 
 

 א.ג.נ,  
 

 להלן פרטים על המציע 
 

 1. שם המציע      

 2.  תאגיד  ת.ז./שותפות/מס'     

 3.  כתובת משרד ראשי      

מי שיספקו  כתובת סניף בו עובדים    
את השירותים למועצה )אם  

 רלוונטי( 

 .4 

 5. טלפון קווי / מס' פקסימליה  מס'    

 6.  כתובת דוא"ל      

 7.  שם איש הקשר*      

 9.  טלפון איש הקשר      

 .10 כתובת דוא"ל איש הקשר     

 11. המציע   של וקתחומי עיס     

 12. מס׳ שנות וותק של  המציע בתחום      

שמות אנשי המפתח אצל המציע   שם  תפקיד    שנות ותק  
 ותפקידם : 

 .13 

     

    

    

 
 * כל מידע שימסרו לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע  

 

  ____________________ 

 חתימת המציע 

 
 

 דין -אישור עורך

 

___________________________ חתם/מו בפני על כתב  -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

את   ,מחייבת  חותמת  עם/בלי  חתימתו/תם,  וכי  בו,  האמור  נכונות  על  והצהירו  דלעיל,  ההצעה 

 _____________________________ לכל דבר וענין.  

 

   _________           ______________________ 
 עורך הדין  חותמתחתימה ו                                          ת א ר י ך                            
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 4נספח ב׳ 

 אישורים בדבר ניסיון המציע
 

 חובה למלא אישור נפרד ע״י כל רשות מקומית  
 

 אעבלין מקומיתלכבוד:   מועצה 
 

 
 ____ _______________,  רשות המקומיתהמשמש בתפקיד ____________באני החתום מטה ________________  

 
שיפורטו   השירותים  את  המקומית  לרשות  ,סיפק  המציע(  )להלן:   __________________________ כי  בזאת  מאשר 

 להלן:   

 

 סוג השירות :   
 

 ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________   
   

 
 חוות דעת על ביצוע השירותים:  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 _________________    חתימה  תאריך: ________________  
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 5נספח ב׳ 
 (Check List)רשימת מסמכים להגשה 

 

 לנוחיות המציעים, להלן רשימת המסמכים שעליהם להגיש.
כדי לפטור את המציעים מקריאת מסמכי המכרז   ואין בה  לצרכי הנוחיות בלבד,  זו הינה  מובהר שרשימה 

כולם ללא יוצא מן הכלל. במקרה של סתירה    -כולם, מבחינה מדוקדקת של תנאיהם ומעמידה בתנאים אלה  
 יגבר האמור במסמכי המכרז:  - ור ברשימה זו לבין האמור במסמכי המכרז התאמה כלשהי בין האמ-ו/או אי

 

 מס' אור המסמך ית √

 1. כל מסמכי המכרז, חתומים על כל עמוד + חתימה מלאה במקומות המיועדים לכך   

 .2 )אישור מורשי חתימה( מפורט וחתום ע"י עו"ד  1נספח ב'  

 3. חתום ע"י מנכ"ל המציע ומאומת ע"י עו"ד   2נספח ב'  

 4. חתום ע"י מורשי החתימה מטעם המציע ומאומת ע"י עו"ד   3נספח ב'  

ע"י    ומאומת  ע"י מורשי החתימה מטעם המציע  מפורט, חתום  ג')הצעת המשתתף(  נספח 
 עו"ד  

.5 

 .6 ע"י מורשי החתימה מטעם המציע   םחוזה חתו 

 .7 מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הסף:  

עדכני ממרשם המתנהל    פרטים  ותדפיס  דין  עפ"י  התאגדות/רישום  תעודת  תצלום 
 עפ"י דין  

7.1  

וחוו"ד מטעם    ב'   עובדיאישורים  נספח  גבי הטופס  על  בצירוף  4רשויות מקומיות   ,
 מכתבי המלצה ומסמכים רלוונטיים נוספים  

7.2  

  7.4 צילום תעודת עוסק מורשה ואישור על ניהול ספרים   

  7.5 קבלה על רכישת מסמכי המכרז   

 .8 תשובות והבהרות שניתנו ע"י המועצה חתומות ע"י המציע  

 .9 )אופציונלי(פרופיל של המציע  
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 וזהח
 

 ביום_____________   אעבליןבשנערך ונחתם                                 

 

 אעבלין בין:  המועצה המקומית                    
 מצד אחד (                                                                                  "המועצה"  –)להלן                                

 
 

 לבין:  _______________________                 

 

                               _______________________ 

 
                               _______________________ 

 שני מצד                        (                                                "השירותספק /ספק"ה –)להלן                         
 
 
 

 (;"השירותים")להלן:  ופסולת קרטון  איסוף ופינוי גזם:     והמועצה מעוניינת לרכוש שירותי  הואיל
 

פסולת  איסוף ופינוי  במתן שירותי  עוסק, בין היתר,    "(ספק השירותים )שיקרא להלן גם: ":   וספק השירות והואיל
 ;גושית וגזם

 
, בכפוף  ים, והמועצה החליטה לקבל את הצעת ספק השירות   06.2022  הגיש הצעה למכרז   יםוספק השירות:   והואיל

 למותנה  
 במסמכי החוזה; 

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:                                              
 

ההוראות למשתתפים במכרז נשוא חוזה זה והצעת   המבוא לחוזה זה, לרבות ההגדרות וההצהרות הכלולות בו, וכן .1
 פק השירות למכרז האמור, על כל נספחיהם, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ס

 
 מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:   יםספק השירות .2

 
שבחוזה    ו , לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע התחייבויותיו, בהתאם למסמכי ההתאגדות של ךמוסמ  והינ  2.1

 זה.

להוראות למשתתפים    4א עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה לאספקת השירותים, כפי שפורטו בסעיף  וה 2.2
 ובנספחיה.    ובהצעת ו במכרז, ובהתאם להצהרותי

ל  והינ  2.3 ויש  מקומיות,  לרשויות  השירותים  במתן  וניסיון  ידע  הכספיים,    ו בעל  המשאבים  היכולת,  הידע,  את 
על מנת    כוח אדם מקצועי,הכישורים, המיומנות,   ניסיון בביצוע שירותים כאמור וכל יתר הדרוש  ובעל  מיומן 

 לספק למועצה את השירותים ברמה גבוהה, ובאופן שוטף רצוף ויעיל בהתאם למסמכי החוזה.  

ל  2.4 ומוכרות  ו  וידועות  הדין  הוראות  הסביבה    משרדה כל  והלהגנת  השירותים,  את  ולביצוע  לספק  מתחייב  א 
באופן הראוי ההולם   שבחוזה זה תוך קיום קפדני של הוראות כל דין,  והשירותים ולקיים את יתר התחייבויותי 

 שמירה על סודיות. ופעילות של רשות ציבורית, ותוך הקפדה על סדרי מנהל תקינים 

ובחוה 2.5 בדק  התחייבויותי  ן א  לקיום  הנחוצים  הנתונים  כל  את  כוח  ו בקפידה  היקף  ,לרבות  זה  האדם  - שבחוזה 
וכן כל נתון אחר    ולקיים התחייבויותי  ושיידרש לצורך אספקת השירותים, את התנאים שבהם יהיה עליוהציוד  

 א מוותר בזה על כל טענה הקשורה בכך.  ושבחוזה זה, וה ושיש בו כדי להשפיע על קיום התחייבויותי

פיע על אספקת השירותים וקיום  המלאה, כל מידע שביקשה ושיש בו כדי להש   וקיבל מהמועצה, לשביעות רצונ 2.6
 כל טענה כלפי המועצה בקשר לכך.   ושבחוזה זה, ואין ולא תהיה ל והתחייבויותי 

את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים    ןכל תנאי החוזה, בדק ובח   ונהירים ל  2.7
 קבועים במסמכי החוזה. בהתאם לכל הדרישות והתנאים ה ולקיים התחייבויותי  ומהם, ויש ביכולת
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רשאי לבסס תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המועצה עקב אי ידיעת ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם    אינו 2.8
א מוותר בזה על כל  ושבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, וה  והקשורים באספקת השירותים ובקיום התחייבויותי 

 טענה כאמור.  

במצב של ניגוד עניינים עם שירותים    ולמועצה לפי חוזה זה, כדי להעמיד אות  ואין באספקת השירותים על יד 2.9
א ימנע בעתיד מלקבל על  ו, והואו מנהלי/וא מספק ו/או התקשרויות אחרות שלו/או של בעלי מניותיואחרים שה

פן מיידי  התחייבויות שיש בהן כדי ליצור ניגוד עניינים כאמור. ספק השירות מתחייב להודיע למועצה באו  ועצמ
 ן זה. יי ווצר חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, ולפעול בהתאם להנחיות המועצה בענ יעל כל מצב בו י 

 

 השירותיםאופן מתן  .3

 
 .פסולת גושית וגזםאיסוף ופינוי  שירותי  לפי חוזה זה,  למועצהספק השירות מתחייב לספק   3.1

ופינוי   3.2 יזמין מספק השירותים שירותי איסוף  גושית וגזםאיש הקשר מטעם המועצה  , בהתאם  פסולת 
לפחות  לצרכי המועצה. ספק השירותים מתחייב בחתימתו על הסכם זה כי ביכולתו לספק את השירותים  

 .שבועב פעמיים

 סבבי פינוישלושה    שעות עבודה או   8מוגדר ל    יום עבודהכל הזמנה מטעם המועצה תהא ליום עבודה.   3.3
 . מרחקו לכל דיןבהתאם לאתר מורשה בתחומי היישוב אעבלין ופינוי הפסולת  פסולת גושית וגזםשל 

 איש הקשר מטעם המועצה. נקודות האיסוף יקבעו בהתאם להנחיה שתתקבל מ 3.4

אולם, המועצה מעריכה    המועצה אינה מתחייבת למספר מינימלי של ימי עבודה בחודש קלנדרי או בכלל. 3.5
 .ימי עבודה בחודש קלנדרי 10 -ל  8בין כי תזדקק לשירותים 

 
 כח אדם   .4

 
 .  מקובלבהתאם למיומנים ספק השירות מתחייב להעסיק לצורך ביצוע השירותים לפי חוזה זה, עובדים  4.1

רשאית שלא לאשר העסקתו של עובד על ידי ספק השירות בביצוע השירותים או לדרוש בכתב  מועצה  ה 4.2
המועצה   דרשה  המועצה.  עבור  השירותים  בביצוע  מסוים  עובד  של  שיתופו  להפסיק  השירות  מספק 

תוך מאשר  יאוחר  לא  להחליפו  השירות  ספק  מתחייב  השירותים  מביצוע  כאמור  עובד  של     30הרחקתו 
ממועד הדרישה, ולהימנע מלהעסיקו שוב בביצוע השירותים עבור המועצה. נבעה דרישת    )שלושים( ימים

ההרחקה כתוצאה מכך שהעובד התנהג באופן המסכן את שלום הציבור או עשה מעשה או מחדל שיש בו  
 רחיק ספק השירות את העובד מביצוע השירותים לאלתר.  י –משום הפרת אמון  

, שכר עבודה ותשלומים  ושבחוזה זה, על חשבונ   ו ם בקיום התחייבויותי , המועסקיולקבוע ולשלם לעובדי 4.3
סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין, הסכם, מנהג או נוהג ,לנכות משכרם את הניכויים המחויבים  

 והמותרים לפי דין ולהעבירם לתעודתם במועד . 

 כל ציוד שיידרש להם לביצוע השירותים, לרבות אמצעי תחבורה.  ומתחייב לספק לעובדי הספק 
הספק מתחייב לספק לעובדיו ציוד מגן וכל ציוד אחר הדרוש לשמירה על בטיחותם האישית ובטיחותם  

 של עובדי ותושבי המועצה. 
בחתימת 4.4 ומאשר  מצהיר  השירות  ה  ו ספק  כי  זה  חוזה  ומקייועל  השירותים  את  מספק  יתר    םא  את 

ספק    וותי התחייבוי  לבין  המועצה  בין  מעביד  עובד  יחסי  שוררים  יהיו  ולא  עצמאי  כקבלן  זה  שבחוזה 
השירות ו/או מי מבין המועסקים על ידי הספק השירות בביצוע השירותים. ספק השירות מתחייב לפצות  

עה  את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ואשר יסודו בקבי
 פסקה זו. ב כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של החוזה.  4.5

 
, ובהעדרו ממלא מקומו, או מי שימונה מפעם לפעם על ידי ראש המועצה, ישמשו  מנהל מחלקת תברואה .5

 לבין ספק השירות.    ובינ כאנשי קשר לספק השירות שיתאמו את הפעולות
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 התמורה .6

 
של ספק השירות, תשלם    ותמורת אספקת השירותים וקיומן המלא והמושלם של כל יתר התחייבויותי  6.1

'למסמכי   ג  )חלק  למכרז  השירות  ספק  בהצעת  הנקובים  בסכומים  תשלומים  השירות  לספק  המועצה 
לעיל(    3.3עבודה )כהגדרתו בסעיף יום  ל  ₪___________    של  בסך"(, ויומיתהתמורה ה " –המכרז; להלן  

 "מ. מע בתוספת

הינו כולל, קבוע וסופי, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, והוא מהווה תמורה מלאה    יומיתסכום התמורה ה  6.2
בהתאם למסמכי החוזה,    ועמוד בהן בקיום התחייבויותי י עבור רווח ספק השירות ועבור כל ההוצאות ש

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות משרדיות, תשלומי חובה מכל סוג  
 )למעט מע"מ(.

ועל כן ספק השירות לא יישא בעלויות   6.3 מובהר, כי קיים הסדר בין המועצה לבין אתר הטמנה מורשה, 
 ת.  ההטמנה והסכום שישולם לו אינו כולל עלויות נוספו

יל, לרבות בגין עליות  לע  6.1  ףם הנזכר בסעיזכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלו  יהאספק השירות לא   6.4
מחירים, עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל עלות ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה,  

 בה אחרת. בין שקיימת במועד חתימת חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד ו/או מכל סי 

ה 6.5 מע"מ,  יומיתהתמורה  בתוספת  כנגד    תשולם  בפועל,  תשלום  כל  ביצוע  במועד  בתוקף  שיהיה  בשיעור 
 המצאת חשבונית מס כדין על ידי ספק השירות למועצה. 

 )שנים עשר( חודשים בתקופת החוזה, באופן הבא:   12 סכום התמורה החודשית יתעדכן בתום כל שנה 6.6

בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה  סכום התמורה החודשית יעודכן 
"( שיתפרסם בסמוך לפני מועד תום אותה  המדד הכלליהמרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

שנה, לעומת המדד הכללי האחרון שפורסם לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז(. עדכון סכום  
לעי זה  בסעיף  ביצוע  התמורה, כאמור  בגין התקופה שממועד  בהתייחס לתשלומים החודשיים  יחול  ל, 

 העדכון ואילך.  
גיש ספק השירות למועצה חשבונית  י ימים מתום כל חודש קלנדרי בתקופת החוזה,    )עשרה(  01-מלא יאוחר   6.7

ה התמורה  לתשלום  המצטברתמס  גזבר    יומית  ע"י  לתשלום  הסכום  לאישור  בכפוף  חודש.  אותו  בגין 
יומית המצטברת  של המועצה, תשלם המועצה לספק השירות את התמורה ה  ההמועצה, ובכפוף לזכויותי

קלנדרי   חודש  אותו  מתוםע עבור  יאוחר  לא  מתום  שיםי )ש   60  ד  ימים  החשבונית  (  הוגשה  בו  החודש 
לגזבר עד הלתשלום נשוא החשבונית,    10  -. לא הוגשה חשבונית המס לתשלום  לחודש שלאחר החודש 

 יידחה מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש שלאחר מכן.  

יום בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לא ייחשב כהפרה מצד   )שלושים( 30 עד איחור של  6.8
 ום ריבית ו/או פיצוי כלשהו.  המועצה ולא יזכה את ספק השירות בתשל

גיש ספק השירות ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או בחלקו, לא יחשב כראיה  י אישור חשבונית מס ש 6.9
, להיעדר  וו/או כאישור מטעם המועצה לטיב השירותים שסופקו, לעמידת ספק השירות בהתחייבויותי

 טענות כלפי ספק השירות או לכל ענין אחר.  

פי דין, תהיה  -פי מסמכי המכרז ו/או חוזה זה ו/או על - כויותיה של המועצה לכל סעד עלמבלי לפגוע בז 6.10
ו/או כספים שיגיעו    יםהמועצה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי ספק השירות

כל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת ספק השירות, לפי חוזה זה או    יםממנה לספק השירות 
 מכל מקור אחר, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.  

 

 אחריות בנזיקין .7
 

אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממעשה    יהאספק השירות   7.1
של ספק השירות שבחוזה זה והיא תנקוט, על אחריותה    וו/או מחדל תוך כדי ו/או עקב ביצוע התחייבויותי

ו/או הוצאה כאמור. לעניין זה" ,ספק   נזק  ועל חשבונה, בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת כל 
ידהשי של ספק    ו בביצוע התחייבויותי  ואו מטעמ/ וו/או פועל בשליחותו רות" לרבות כל מי שמועסק על 

 השירות שבחוזה זה.  

ראשונה, בגין כל נזק והוצאה  הה  ת ספק השירות מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דריש 7.2
ו/או  לעיל, ובכל מקרה שהמועצה תא  8.1א אחראי להם בהתאם להוראות סעיףושה לץ לשלם פיצויים 

כאמור   הוצאה  ו/או  לנזק  בקשר  כלשהו  הוצאה    -תשלום אחר  פיצוי,  כל  לשלם  השירות  מתחייב ספק 
לשלם כל סכום כזה    - ותשלום כאמור במקום המועצה לפי הוראותיה או, אם תידרש לכך על ידי המועצה  

 עמדה בהן בקשר לכך.   למועצה עצמה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שהמועצה



25 

 

אם תוגש תביעה כאמור נגד המועצה, מתחייבת היא למסור הודעה על כך תוך זמן סביר לספק השירות.  
תחייב ספק השירות בהתחייבות  יבכפוף להמצאת התחייבות בכתב על ידי ספק השירות למועצה, שבה  

ת שכ"ט עו"ד, והן בכל תוצאות  בלתי מסויגת לשאת הן בכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בהתדיינות, לרבו
 ההתדיינות, תאפשר המועצה לספק השירות להתגונן בפני כל תביעה כאמור.  

 

 ביטוח  .8
 

  פי דין, -א אחראי עלולנזקים להם ה  ופי חוזה זה ומאחריות- מבלי לגרוע מהתחייבויות ספק השירות על 8.1
ספק השירות מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט להלן ובנספח אישור על קיום ביטוחים המצורף לחוזה זה  

"(. עלות הביטוחים  אישור על קיום ביטוחיםומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:"  1  ג'  כנספחומסומן  
 וההשתתפויות העצמיות יחולו על ספק השירות בלבד.  

.על ספק    בהתאם למקובלות וסכומי הביטוח הנדרשים בחוזה זה הנם  הביטוחים הנדרשים, גבולות האחרי  8.2
 ולמועצה.   עצמוהשירות יהיה להסדיר ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד ל

ערוך ספק השירות ואשר קשור בביצוע שירותי הגביה נשוא החוזה ירשם סעיף בדבר וויתור  יבכל ביטוח ש 8.3
 . הוהבאים מטעמ על תחלוף כלפי המועצה 

ערוך ספק השירות ואשר קשור בביצוע השירותים נשוא החוזה, ירשם סעיף לפיו כל סעיף  יבכל ביטוח ש 8.4
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי  

,  אשוני"פי הביטוח של ספק השירות הוא "ביטוח ר-ולגבי הנ"ל, הביטוח על  המועצה וכלפי מבטחיהם,
את   בביטוחי    המועצההמזכה  השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  המגיע  השיפוי  מבלי  המועצהבמלוא   ,

ממבטחי   תביעה  זכות  למבטח  בסעיף  המועצהשתהיה  כאמור  החיוב  בנטל  חוזה   59 להשתתף  לחוק 
 .   1981-התשמ"א הביטוח, 

  ולאחר תום חוזה זה וכל עוד קיימת למשיך להחזיק בתוקף ביטוח אחריות מקצועית גם  יספק השירות    8.5
 חבות על פי דין כלפי המועצה. 

ביטוחים כשהוא חתום עלימסור  ספק השירות   8.6 על קיום  ביטוח בעלת- למועצה את האישור    ידי חברת 
 .  יום לפני כניסת הסכם זה לתוקף  14, רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו

יום לפני תום    14אישור על הארכת תוקפו של האישור על קיום ביטוחים  ה  למועצימציא  ספק השירות   8.7
בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי   וכשהוא חתום על ידי מבטחיהמועד הנזכר באישור המקורי, 

 ." ותוך ציון מועד פקיעת ההארכה תוקף אישור זה מוארך

מסור ספק השירות למועצה את  יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה,  יאם ספק השירות   8.8
העתק האישור על קיום ביטוחים המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו  

 נשוא החוזה, המאוחר מבניהם .   יוכל עוד חוזה זה בתוקפו וכל עוד לא הסתיימו התחייבויות

 )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  הפרה של סעיף זה  8.9

האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של ספק השירות על פי חוזה   8.10
במקרה שהאישור על קיום ביטוחים כאמור   ו זה. המועצה תהיה זכאית למנוע מספק השירות את פעילות

 לפי המועד שצוין לעיל.    ולא הומצא ל

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן פטור   8.11
על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות    ו כלשהו לספק השירות מאחריות

אמור לעיל,  על נזקים או הפסדים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור על קיום ביטוחים לידי המועצה כ
 אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה   8.12
 חייבת לעשות כך.  

צאת או אי הסדרת  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי המ  8.13
 ביטוח כנדרש, ישא ספק השירות בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .  

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית    וספק השירות לבד 8.14
 הנקובה בפוליסות.  

 בפוליסות.   אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים וספק השירות לבד  8.15

או  /וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה,    ו"סעיף הפטור :"ספק השירות מצהיר כי לא תהיה ל 8.16
והיא   ביטוחים אחרים,  הנ"ל או  פי הביטוחים  על  בגינו  זכאית לשיפוי  נזק שהיא  בגין  הבאים מטעמם 

מאחריות לא יחול כלפי אדם  פוטרת בזאת את הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור  
 שביצע נזק בזדון.  
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הא ספק  יו/או זכויות המועצה,    והפר ספק השירות את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי 8.17
תביעות ו/או טענות, כספיות    והשירות אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה ל

 מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה.   א מנועהואו אחרות, כלפי המועצה, וה 

לפי המפורט לעיל במלואן או בחלקן, תהיה המועצה זכאית, אך לא    יולא עמד ספק השירות בהתחייבויות  8.18
  ו של ספק השירות ועל חשבונ   ו חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם וככל שתוכל לעשות זאת ,במקומ

וצאה אחרת הקשורה בהסדרת הביטוח כאמור, וזאת מבלי  כל סכום שהוא, וכן כל ה וו/או לשלם במקומ 
של ספק השירות תחול גם במקרה    ו לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומ

 של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה.  

 

 תקופת החוזה    .9

 

זה לתקופה   9.1 חוזה  של  נקוב  חודשים    12של  תוקפו  שיהיה  במועד  ידי  שתחילתה  על  בהודעה שתימסר 
 "(. תקופת החוזה המועצה לבעל ההצעה שהצעתו תתקבל על ידה )לעיל ולהלן: "

עד שניים עשר חודשים  לתקופה של    ת החוזהפלמועצה שמורה הזכות, אך לא החובה להאריך את תקו  9.2
 . סה"כ חודשים  36עד לתקופה מצטברת של בכל פעם, 

 הפרת החוזה וסעדים   .10

 

 בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים תחשב הספק השירות כמי שהפרה את החוזה בהפרה יסודית:  10.1

 .13 ,12  ,10.1 ,7.1-7.2,  4, 2.1,2.4,2.9הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים: .א

תיקונה בתוך פרק הזמן  -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי .ב
 המועצה או חזרה על אותה הפרה. שנדרש לכך בכתב על ידי 

מניותי .ג מבעלי  מי  ו/או  השירות  ספק  מנהלי /ו אם  השותפים  ואו  ומנכ"ל(ו/או  )דירקטורים 
בסעיף כאמור  פלילית  בעבירה  יורשע  תפתח    4.10  בשותפות  או  במכרז  למשתתפים  להוראות 

מניותי מבעלי  מי  ו/או  השירות  ספק  כנגד  כאמור  עבירה  לביצוע  בחשד  פלילית  או  / וחקירה 
 הבכירים.  ואו מי מעובדי /ו השותפים בשותפות ו/או מנהלי

פעל באופן המפר את קיומם של יחסי האמון  ימעל באמונה של המועצה ו/או  יאם ספק השירות   .ד
המיוחדים בין המועצה לספק השירות, שהינם הכרחיים לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה  

 זה. 

ו צו כינוס נכסים ו/או ימנו לספק השירות מפרק זמני  אם יינתן כנגד ספק השירות צו פרוק ו/א .ה
  ו ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד ספק השירות פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי 

שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו    והדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותי 
 מועד ביצועם. )חמישה עשר( יום מ15או הוסרו לחלוטין תוך

נגד . ו פירוק מרצון או שניתן  על  ידי ספק השירות החלטה  על  פירוק או שה  ואם נתקבלה  א  וצו 
ארכה או    תלמען קבל  ו א פנה לנושיו, כולם או חלקם, או שהוהגיעה לפשרה או סידור עם נושי 

 פשרה למען הסדר איתם.  

 הוכח להנחת דעתה של המועצה שספק השירות הסתלק מביצוע החוזה.   .ז

נתן או הציע    וכשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שספק השירות או אדם אחר מטעמ .ח
 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או ביצועו.  

ק השירות שניתנה במכרז או במסמכי  הוכח להנחת דעתה של המועצה שהצהרה מהותית של ספ  .ט
על   להשפיע  כדי  בה  היה  מהותית אשר  עובדה  גילה  לא  או שספק השירות  נכונה  אינה  החוזה 

 . וההתקשרות עמ
 

במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למועצה בחוזה ו/או בדין, תהיה   10.2
 המועצה רשאית לבטל את החוזה לאלתר.  

קבועים,מוערכים  שלם  יכן   פיצויים  החוזה  של  יסודית  הפרה  של  במקרה  למועצה  השירות  הספק 
של   בסכום  מראש  )  חמישיםומוסכמים  זה,  50,000אלף  סכום  על  למדד  הצמדה  הפרשי  בצרוף   ,₪  )

מחושבים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד הכללי שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים  
בפועל על ידי ספק השירות למועצה לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  

ייבת בתשלומו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או  אם המועצה תהיה ח  –למכרז, ובתוספת מע"מ כדין  
 סעד להם זכאית המועצה, לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.  
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לעיל,  2.10-ו   1.10סעיפים בקפידה את הוראות    ן על חוזה זה, כי בח   וספק השירות מצהיר ומאשר בחתימת  10.3
ל כל טענה כנגד האמור בהן, לרבות סבירות סכומי  א מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג עווה

 הפיצויים הקבועים, המוסכמים והמוערכים מראש.  

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע את המועצה מלתבוע מהספק השירות סכומים נוספים כלשהם   10.4
ו על פי כל  לסכומים הנקובים לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותה לכל סעד על פי חוזה זה ו/א  ברמע

 דין.  

 
 שמירת סודיות וזכויות במידע  .11

 

  ו ספק השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור בשירותים ובקיום יתר התחייבויותי  11.1
שבחוזה זה, לא לגלות ולא למסור בזמן כלשהו, במישרין או בעקיפין, הן בתקופת תוקפו של חוזה זה  

תוך כדי ו/או עקב ו/או    ווהן לאחר מכן, לאדם ו/או לגוף כלשהם, כל ידיעה ו/או מידע שהגיעו לרשות
הנוגעת למועצה,   שבחוזה זה, לרבות ידיעה או מידע   ו אגב ביצוע השירותים וקיום כל יתר התחייבויותי

לניהולה ולפעילותה ו/או לעובדיה ו/או לספקים ו/או נותני שירותים אחרים למועצה, וכן כל מידע סודי  
פה, בין בכתב ובין בכל דרך  -או אחר הקשור במועצה. לעניין זה" ,מסירת ידיעה ו/או מידע": בין בעל 

 בדי המועצה.  אחרת. כן מתחייב ספק השירות להקפיד על שמירת פרטיותם של עו

א מתחייב להחתים כל  ו, והושל ספק השירות בפסקה זו חלות על כל עובדי ומוסכם בזה שהתחייבויותי
תף בביצוע השירותים על כתב הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ופרטיות כאמור, בנוסח  תשיעובד ש 

 וזה זה.  לח3ג'כנספח המצורף 
נתון, קובץ נתונים או מאגר   11.2 נתונים, בין אם הוא מודפס ובין אם הוא אגור באופן  כל מידע, מסמך, 

בקשר ו/או    ומסר ו/או יגיע לרשות ספק השירות ו/או יוכן על ידיאלקטרוני כלשהו )להלן: "מידע"(, שי
במהלך ו/או לצורך ביצוע השירותים לפי חוזה זה, יהיה רכושה הבלעדי של המועצה, ויימסר לידיה מיד  

שלא תהיה לספק השירות כל זכות עכבון על המידע או כל חלק ממנו  עם דרישתה הראשונה. מובהר  
רשאי    יהארשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק לצורך ביצוע השירותים, ולא    יהא.ספק השירות לא  

 לעשות בו שימוש למטרה אחרת כלשהי .  

המועצה תהיה רשאית להשתמש במידע בכל אופן ודרך שתמצא לנכון, בכפוף להוראות כל דין, ללא כל   11.3
 תשלום נוסף לספק השירות וללא צורך בקבלת הסכמת ספק השירות ו/או צד שלישי כלשהו.  

 האמור בסעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.   11.4

 
 נוי שליטה  איסור הסבה ואיסור שי .12

 
לא   12.1 השירות  מזכויותי  יהאספק  חלק  כל  לאחרים  או  לאחר  להעביר  או  להסב  למסור,  או  /וזכאי 

בה    ומהתחייבויותי אין  עובדים  ואולם,העסקת  ומראש;  בכתב  המועצה  הסכמת  ללא  זה,  חוזה  לפי 
כשלעצמה משום מסירת ביצוען של ההתחייבויות לאחר. הסכמת המועצה כאמור לעיל אינה פוטרת  

שא באחריות מלאה לכל מעשה  ילפי החוזה, וספק השירות י  ווהתחייבויותי  ואת ספק השירות מאחריות 
 .  וו/או מחדל של מבצעי ההתחייבויות מטעמ

העברת מניות בספק השירות ו/או שינוי בהרכב השותפים ו/או שינוי בהנהלת ספק השירות, אשר יש   12.2
ניהול ספק השירות, יהיו טעונים הודעה בכתב    בהם כדי להשפיע על השליטה בספק השירות ו/או על

ומראש למועצה על כוונה לבצע מהלך כאמור. יובהר,שמתן הודעה כאמור יכול שיהיה עילה למימוש  
 הזכות הנתונה למועצה,להביא את החוזה לידי סיום.  

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של החוזה. 12.3

 

 תנאים כלליים   .13
 

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המועצה עפ"י   13.1
החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המועצה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם 

 נעשו בכתב חתום כדין על ידי המועצה.  

אי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה  הסכמה מצד המועצה לסטות מתנ 13.2
 שווה למקרה אחר.  

נעשו בכתב   13.3 יהיו בתוקף אלא אם  לא  הנחה מטעם המכללה  ויתור, ארכה או  כל  זה,  כל שינוי בחוזה 
 ומראש ונחתמו כדין על ידי המועצה.  
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ו/או   13.4 יישומו ,אכיפתו  סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, 
 . חיפהמחוז  בהפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים 

וכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל מערכאה שיפוטית  ימוסכם בזה במפורש, שספק השירות לא   13.5
ביצוע   צווי  ו/או  צווי עשה  זמניים או קבועים, בכל  כלשהי  ו/או סעד הצהרתי,  צווי מניעה  ו/או  בעין 

הזכות לתבוע מהמועצה סעדים כספיים בלבד. עוד מוסכם    ו הקשור ו/או הנובע מחוזה זה, אלא תהיה ל
בנסיבות כלשהן חלק מהשירותים ו/או כל מסמך ו/או נתון    ורשאי לעכב בידי   יהאשספק השירות לא  

בכל הקשור באספקת השירותים    וו/או הוכנו על יד ותונים ו/או ציוד שנמסרו ל ו/או תוכנה ו/או קובץ נ
א מוותר בויתור סופי ומוחלט על כל טענת  ועל חוזה זה ה ולפי חוזה זה ובחתימת ווביצוע התחייבויותי

 עיכבון ו/או על כל זכות עכבון, על פי דין ו/או חוזה.  

א מוותר  ובקפידה את הוראות החוזה וה  ןכי בח  על חוזה זה,  וספק השירות  מצהיר ומאשר בחתימת 13.6
 בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.  

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא ,תראינה כאילו הגיעו   13.7
ושתי  72בתום  לנמען   בצורה  ים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הו)שבעים  דעה אשר שודרה 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה    –ונתקבל על כך אישור טלפוני    – דואר אלקטרוני  /תקינה בפקסימיליה
 ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.  

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

  __________________            __________________  
  

 המועצה המקומית      ספק השירות   
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 'גנספח 

 ההצעה הכספית 

 

 תאריך: ___________ 

 

 להלן הצעתי הכספית: 

 לא כולל מע"מ ליום עבודה ₪   1800אומדן הרשות : 

 לעיל על המציע לנקוב באחוז הנחה בלבד מהאומדן 

 

 

 

 

 

 , כמפורט במסמכי המכרז.שיוגדר ע"י המועצה סבבי פינוי לאתר מורשה 3ולפחות שעות עבודה  8 –"יום עבודה" 

 

 שם המציע: ____________________________ 

 תיאורו )עוסק מורשה, שותפות רשומה, חברה או אחר(: ___________________________ 

 מס' זיהוי: _____________________________ 

 כתובת:________________________________ 

 טלפון:________________________________ 

 שמות ומספרי הזהות של מורשי החתימה מטעם המציע:

 ____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ חתימות: 

 

 אישור חתימה: 

 אני הח"מ, ___________________________, עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 _____________________________, ת.ז. ____________________  .1

 _____________ _____________________________, ת.ז. _______  .2

 

 אשר חתמו על מסמך זה בפני.

התאגיד ולחייבו הם  המוסמכים לחתום בשם)כשהמציע הוא תאגיד מאשר עורך הדין בחתימתו כי מורשי החתימה  

 אלה החתומים על מסמך זה(.

 

 

 

  _________________      ___________________ 

 חותמת וחתימת עורך הדין       תאריך 

 

 

 

 

 ₪ + מע"מ כדין.    1800המחיר המוצע ליום עבודה אחד )"התמורה היומית"( הינו 

 ____________  שיעור ההנחה של המציע :

 המחיר לאחר הנחה : ______________ 
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 1' גנספח 

 אישור על קיום ביטוחים 

 תאריך:__________ 

 לכבוד   

 אעבלין   מקומיתמועצה 

 .נ,גא.

 ______________________   להנדון: אישור על קיום ביטוחים ש

 "ספק השירות"(  -מס' __________________ )להלן  תאגידת.ז./שותפות/
 פסולת גושית וגזםאיסוף ופינוי בקשר לחוזה לאספקת שירותי 

 
אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם ספק השירות, 

חשבונאי   יעוץ  שירותי  מתן  עם  שכר  בקשר  מס׳ וחשבות  פומבי  מכרז  לפי  המועצה,  עבור  נלווים  ושירותים 
 פק השירות כמפורט להלן.   ____)להלן: ״השירותים״( ,בין היתר, בקשר עם החוזה שנערך ביניכם לבין ס/ 2018

 
מקצועית אחריות  לביטוח  בגבולות    פוליסה  שלו  מחדל  או  מעשה  בגין  דין  פי  על  השירות  ספק  חבות  את  המבטחת 

 לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪  1,000,000אחריות של  
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין: אי יושר של עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש והעיכוב עקב  

 מעשה או מחדל או טעות או השמטה, אחריות שילוחית בגין נותני שירותים, אובדן מידע ומסמכים.   
למעשה או מחדל של ספק השירות ולצורך הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בגין אחריותם  

 כיסוי זה יראו את המועצה ונציגיה כאחד מיחידי המבוטח. 
 בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.  

 הפוליסה אינה מכסה תביעות של ספק השירות כנגד המועצה. 

 א תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים ללא תשלום פרמיה נוספת כלשהי.  אם הפוליסה תבוטל או ל 
 ₪. 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך

 בגין חבות ספק השירות כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

 הביטוח מורחב לשפות את המועצה במידה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי ספק השירות . 

 הגבול הטריטוריאלי על פי פוליסה זו הנו בכל מקום בו מתבצעת עבודה על ידי ספק השירות ועובדיו . 

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ₪   2,000,000ו הנםגבולות האחריות בפוליסה ז 

שלישי  צד  כלפי  אחריות  לביטוח  כלשהו,לרבות    –  פוליסה  שלישי  צד  כלפי  השירות  ספק  של  אחריותו  לביטוח 
 לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.   ₪  1,000,000המועצה,בגבולות אחריות של 

וב של המוסד לביטוח לאומי, למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח  ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיב 
 עבור עובדיו.  

 הביטוח מורחב לשפות את המועצה, וכל הבאים מכוחם או מטעמם בגין מעשה או מחדל של ספק השירות.   
 פוליסה זו.בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי 

 
 בהתייחס לפוליסות לעיל:

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה,   .1
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע  -וכלפי מבטחיהם, ולגביהם ,הביטוח על

עה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב  לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תבי 
ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל  1981- ק חוזה הביטוח, התשמ"אחול  59בסעיף כאמור    ,

 כלפיהם וכלפי מבטחיהם. 

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה   .2
 יום מראש.   60לידי המועצה לפחות על כך בדואר רשום

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על ספק השירות בלבד.  .3

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה, העובדים של המועצה,התושבים בתחום המועצה והבאים מטעמם.   .4
 הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 

  ריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.  אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקו
  

 בכבוד רב,  

 טוח_________________________   הבי חברת שם

 

                  __________________          ____________   ___________      __________ 
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 תאריך        שם החותם     תפקיד החותם         חתימת וחותמת המבטח  

 

  מתאריך  עד תאריך  פוליסה מס'

ביטוח אחריות     
 מקצועית   

ביטוח אחריות כלפי     
 צד שלישי  

ביטוח חבות     
 מעבידים  

 
 : פרטי סוכן הביטוח

 
 שם_____________ ;  כתובת________________ ;  טלפון____________   

 
 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 
 

חתימה וחותמת חברת  
 רשימת הפוליסות: מתאריך  עד תאריך  הביטוח

אחריות      ביטוח 
 מקצועית   

כלפי      אחריות  ביטוח 
 צד שלישי  

חבות      ביטוח 
 מעבידים  
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   2 'גנספח 
 התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדי ספק השירות

 לכבוד:

 אעבלין  מקומיתמועצה 
 

 א.ג.נ,  

 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

 

 

אני הח״מ ______________ת״ז____________ העובד אצל___________________ )להלן: "ספק השירות"(, 
 )להלן : ״המועצה"(, כדלקמן:  אעבליןמקומית  מועצהמתחייב/ת בזאת כלפי 

 

לשמור על סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים שהוסמכו   .1
מועצה לקבל את המידע כהגדרתו להלן, כל מידע, עובדה, רישום ,תוכנית, מפרט, מסמך, טבלאות, נתון  ע״י ה

עיוני, נתונים כספיים וכיו"ב, בין בכתב ובין בעל פה, שהובאו לידיעתי ונמסרו לי ע״י המועצה, במישרין ו/או  
 דע"(.  בעקיפין או שהגיעו לידיעתי בקשר עם או כתוצאה מן העבודה )להלך: ״המי

 
 אני מתחייב/ת לגבי המידע כדלקמן:  .2

 

ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול,   2.1 לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים 
 העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.  

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיה.   2.2
 על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  לשמור בהקפדה  2.3
 להודיע למועצה בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.   2.4
 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע.   2.5
י דרישת  לשמור על שלמות המידע / המסמך נושא המידע אשר יימסרו לי מעת לעת במסגרת השירותים. לפ 2.6

המועצה אמסור את המידע / המסמך שהועבר לי ואת כל העיבודים שנעשו בהסתמך על המידע כאמור  
ואחזירם למועצה בשלמותם, ובכל מקרה לא אבצע העתקה ולא אשמור אותם בכל צורה ואופן לאחר  

 כאמור.   קבלת דרישה
ה שיהיו זקוקים לו לצורך ביצוע  לגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעם המועצ 2.7

על   יקפידו  כאמור  המידע  שמקבלי  המועצה  כלפי  אחראי/ת  אני  זה  במקרה  בלבד.  ולאלה  השירותים 
 שמירת המידע כמתחייב מהוראות כתב זה.  

ידוע לי כי קיים איסור מוחלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות המועצה ואני מתחייב/ת שלא    2.8
 הסכמתה המפורשת של המועצה לכך, בכתב. לעשות כן ללא קבלת 

ידוע לי כי אני אהיה אחראי/ת כלפי המועצה בנזיקין, בהפרת חוזה ,בגרם הפרת חוזה ובכל דרך אחרת    2.9
על פי כל דין, לכל נזק או פגיעה מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למועצה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה  

 מהפרת אחת ההתחייבויות על פי כתב זה.  

 
ההתחייבות לסודיות כאמור לעיל הינה לכל עת, אינה מוגבלת לזמן כלשהו, והיא חלה גם לאחר סיום תקופת   .3

 החוזה שנחתם / ייחתם בין המועצה לבין ספק השירות.  
 אני מתחייב/ת להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך הנוגע למידע או לעבודה.   .4
בין   .5 כי,  לי  הפרת  ידוע  וכי  המועצה  עם  העבודה  לתחילת  תנאי  הינה  זה  התחייבות  מסמך  על  חתימתי  היתר, 

ההתחייבות לשמירת סודיות, עלולה לגרום לנזקים כבדים למועצה. המועצה שומרת לעצמה את כל הזכויות  
 המוקנות לה על פי דין במידה והתחייבות זו תופר.  

  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

  _______________                 ____________________ 
 חתימה        תאריך  


