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מכרז פומבי מס' 4/2020

למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

.1

עיריית ראש העין )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות מחירים למתן שירותי איסוף ופינוי
פסולת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח' רכש ואספקה ,אצל מנהלת המח' הגב' קרן נוני ,רח' שילה ,21
קומה ג' בימים א' ,ב' ,ג ,ו-ה' בין השעות  .08:30-12:00תמורת תשלום בסך של  ₪ 2,500כולל מע"מ,
שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה .רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת
זהות הגורם אותו הוא מייצג .מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז ,לא יוכל להגיש הצעה והצעתו
תיפסל.

.3

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של
העירייה.

.4

את ההצעות יש להגיש ב 2-עותקים במעטפה סגורה נושאת ציון מספר ושם המכרז ,במסירה ידנית
בלבד ,במשרדי העירייה עד לתאריך  11.2.2020בשעה .12:00

.5

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.

בכבוד רב,

שלום בן משה,
ראש עיריית ראש העין
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מסמך מס'  – 1תנאי המכרז

תנאים כלליים
.1

.2

כללי
.1.1

עיריית ראש העין )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף ופינוי
פסולת מתחומי העירייה והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

.1.2

נכון ליום  29.9.19מספר התושבים בעיר  61,585ומספר בתי האב באזורי המגורים .18,890

.1.3

המציע שהצעתו תהיה ההצעה הזוכה במכרז זה )להלן" :הקבלן"( יתקשר בחוזה למתן
שירותי איסוף ופינוי פסולת בראש העין ,המצורף כמסמך מס'  2למסמכי המכרז.

.1.4

חל איסור על מי שמשמש כיועץ של העירייה להשתתף ,בין אם במישרין ובין בעקיפין,
במכרז.

מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים להלן ייקראו יחד או לחוד "מסמכי המכרז" והם מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם ,אם וככל שייחתם עם הקבלן הזוכה במכרז:
.2.1

מסמך  – 1תנאי המכרז.

.2.2

מסמך  – 2הסכם התקשרות.

.2.3

מסמך  – 3נספח א' להסכם  -מפרט.

.2.4

מסמך  – 4נספח ב' להסכם – תכנית עבודה פינוי אשפה ופסולת גושית.

.2.5

מסמך  – 5נספח ג' להסכם  -טופס הצעת המחיר לביצוע השירותים.

.2.6

מסמך  – 6נספח ד' להסכם  -נוסח ערבות ביצוע.

.2.7

מסמך  – 7נספח ה' להסכם  -אישור על ביטוחים.

.2.8

מסמך  – 8הצהרת המשתתף ואישור רו"ח.

.2.9

מסמך  – 9תצהיר בדבר ניסיון.

.2.10

מסמך  – 10תצהיר בדבר הרשעות פליליות.

.2.11

מסמך  – 11הצהרת המציע.

.2.12

מסמך  – 12תצהיר על תשלומי שכר מינימום וזכויות עובדים.

.2.13

מסמך -13תצהיר עובדים זרים

.2.14
2.15

מסמך  – 14תצהיר תביעות משפטיות
מסמך  – 15תצהיר העדר קרבה וניגוד עניינים
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.3

לוחות זמנים
תיאור

.4

שעה

תאריך

עיון במסמכי המכרז באתר העירייה

מיום 16.1.2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

2.2.2020

16:00

מועד אחרון להגשת ההצעות

11.2.2020

12:00

תנאים להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה
למכרז בכל התנאים המצטברים ,המהווים תנאי סף ,כמפורט להלן:
.4.1

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות הנדרשות והערבות יהיו על
שם המשתתף מגיש ההצעה.

.4.2

בעל ניסיון מוכח של חמש שנים ) 5שנים( לפחות ברציפות בין השנים  2014עד  2019בארבע
) (4רשויות מקומיות לפחות אשר שתיים מהן לפחות מונות למעלה מ 60,000-תושבים,
במתן שירותי איסוף ופינוי פסולת )אשפה וגזם( באמצעות רכבי דחס ומנוף ייעודיים
לפינוי פסולת .הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו.
המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון המצורף במסמך  .9בנוסף יצרף המשתתף
להצעתו המלצות מ 4 -רשויות מקומיות לפחות להן סיפק שירותי איסוף ופינוי פסולת.

.4.3

מציע שבבעלותו ו/או ברשותו על פי הסכם ליסינג מימוני או תפעולי תקף במועד הגשת
ההצעה למכרז  5רכבי דחס  26טון ומעלה משנת ייצור  2019ואילך לפחות ו 5 -רכבי מנוף
משנת ייצור  2019ואילך לפחות.

.4.4

מציע שהיו לו במהלך השנים  2014עד ) 2019כולל( הכנסות ממתן שירותים נשוא מכרז זה
בהיקף של ) 15חמישה עשר( מיליון  ₪לא כולל מע"מ לפחות ,בכל אחת מהשנים.
המשתתף יצרף להצעתו הצהרה ואישור רו"ח על פי הנוסח במסמך .8

.4.5

.4.6

בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג2013-
קבוצה  – 5מים ופסולת ,סעיף  – 5.1אשפה ופסולת ס"ק ב – .איסופה ,הובלתה.
בעל רישיון מוביל ,תקף ,ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1997 -
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.5

אישורים ומסמכים
המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  -מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך-דין
כמפורט להלן:
.5.1

כתב הצעה בהתאם לנוסח המצ"ב במסמך .11

.5.2

אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( ,תשל"ו , 1976-אישור תקף
ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס
ערך מוסף.

.5.3

ערבות בנקאית כאמור בסעיף  6להלן לעיל.

.5.4

אישור רואה חשבון בהתאם לסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -

.5.5

אישור על היות המציע בעל רישיון מוביל בתוקף כנדרש על -פי חוק שירותי תובלה ,תשנ"ז
 -1977ותקנותיו.

.5.6

צילום רישיון תקף לניהול עסק על שם המציע רישיון לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני
רישוי( התשנ"ה ,1995 -קבוצה  – 5מים ופסולת ,סעיף  – 5.1אשפה ופסולת ס"ק ב– .
איסופה ,הובלתה ,מיונה או לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג,2013-
קבוצה  – 5מים ופסולת ,סעיף  – 5.1אשפה ופסולת ס"ק ב – .איסופה ,הובלתה.

.5.7

אישור רואה-חשבון אודות הכנסות ממתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת ומצב התאגיד
או בית העסק בהתאם למסמך  8למסמכי המכרז.

.5.8

העתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של רישיונות רכב של המציע בהתאם לאמור
בסעיף  4.3לעיל.

.5.9

תצהיר על תשלומי שכר מינימום וזכויות עובדים -בהתאם לנוסח מסמך .12

.5.10

למציע שהוא תאגיד:
 .5.10.1העתק מאושר ע"י עו"ד "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן
מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז ,בו
מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.
 .5.10.2אישור עורך-דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד ,מנהליו הרשומים
ומנהליו בפועל ,וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה
על -ידי מורשה החתימה.
 .5.10.3תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות בהתאם לנוסח מסמך .10
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.5.11

.6

המלצות בכתב ותצהיר על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי איסוף ופינוי יום -יומי של
פסולת עירונית )לרבות פסולת ביתית-יבשה וגזם( בהתאם לקבוע בהוראות סעיף  4.2לעיל
בהתאם לנוסח מסמך .9

.5.12

מסמך/י הבהרות ,ככל שהוצא/ו ,חתומים על ידי המשתתף.

.5.13

אישור על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף.

.5.14

כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  4לעיל.

.5.15

שתי ) (2חוברות מכרז הכוללות את הצעת המחיר חתומות.

.5.16

לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש ממציע כל מידע ו/או
מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,מומחיותו ,יכולת המימון שלו
והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז .המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא
המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך ,אישור או
מידע כאמור ,תהיה רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.

ערבות בנקאית ותוקף הצעה
.6.1.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,מבנק
מורשה מסחרי מוכר ,לטובת העירייה ,בסכום של ) ₪ 325,000שלוש מאות
עשרים וחמישה אלפי שקלים חדשים( ,ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של
העירייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.
הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית – תיפסל

.6.1.2

הערבות תהיה תקפה עד ליום  30.8.2020ועד בכלל )להלן – מועד הערבות( .אם
לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות ,יגרום המציע להארכת הערבות
למשך  3חודשים נוספים .המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לעירייה
לפני מועד הערבות .אין העירייה אחראית למתן הודעה למציע בדבר הארכת
הערבות .הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז,
תחולנה על המציע בלבד.

.6.1.3

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י העירייה ואשר נמסרה ע"י המציע
שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא
יאוחר מ  3 -חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד
הארכת הערבות כאמור בס"ק )ד( לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.
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.7

.6.1.4

מציע במכרז שהצעתו לא זכתה במכרז תוחזר לו ערבות המכרז .קיבל המציע
את הערבות ולא השיבה לעירייה ,במסירה אישית בתוך  7ימים ,ייחשב הדבר
כוויתור על הצעתו במכרז.

.6.1.5

ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  5ימים לאחר חתימת ההסכם עמו
והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.

.6.1.6

הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור לעיל ,רשאית העירייה לדרוש מהמציע
הארכת תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את
תוקף הערבות בהתאם .הארכת התוקף כאמור לא תעלה על  3חודשים.

.6.1.7

לא האריך מציע את תוקף הערבות ,רשאית העירייה לדרוש ולקבל פירעון
הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

6.1.8

העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

6.1.9

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקפה של הערבות שניתנה להבטחת
עמידתו בתנאי המכרז.

הצעת המחירים
.7.1

הצעת המחירים תוגש על גבי נספח ג' -טופס הצעת המחיר.
הצעת המחירים תוגש בשני עותקים של חוברת מסמכי המכרז.

.7.2

הצעת המחירים תיכתב בעט בלבד ובכתב ברור וקריא.

.7.3

מובהר כי הצעת המחיר כוללת ביצוע מלא ומושלם של השירותים כנדרש במסמכי המכרז
על כל נספחיו.

.7.4

להצעת המחירים שתוגש ע"י המשתתף יתווסף מע"מ על פי דין.

.7.5

במידה ויירשמו הצעות שאינן זהות תילקח בחשבון ההצעה הזולה ביותר.

.7.6

המחירים שבהצעת המציע ,הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה .מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן ,למעט
מע"מ ,ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה.

.7.7

למרות האמור לעיל תהיה העירייה רשאית לשנות או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת המציע
ובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור ,למציע לא
תהיה כל זכות ,טענה או תביעה ,עקב שינוי זה .לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא
יאושרו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה ולא תישמע כל טענה מצד המציע
כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו.
חתימה וחותמת המציע___________________ :
עמוד  7מתוך 76

עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

.8

הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר הוצאו על -ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות
במכרז ,בכלל זה בחינת כדאיות הגשת הצעה למכרז ו/או הכנת ההצעה למכרז ו/או הגשת ההצעה
למכרז ,יחולו על המציע בלבד ויהיו על חשבונו והוצאותיו ולא תהיה למציע כל דרישה ו/או טענה
ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין.

 .9הבהרות ושאלות הבהרה
.9.1

.10

לא יאוחר מ  9-ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המציע בכתב
למנהלת מחלקת הרכש בדואר האלקטרוני ) keren@rosh.org.ilיש לוודא טלפונית
קבלה  ,( 03-9007224על כל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם
מצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או
עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז עד ליום
 2.2.2020בשעה  .16:00מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העירייה ,אם תראה
לנכון לכך ,תשובות בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
עותק של השאלות והתשובות ימסרו לכל אחד מהמציעים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי
נפרד מהצעתו.
מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

9.2

בפנייתו יציין המציע את שם המסמך ומספר העמוד והסעיף אליו מכוונת שאלתו .העירייה
תשיב לשאלות ופניות כאמור בכתב ,ככל שתמצא לנכון ותשלח את העתק התשובה לכל מי
שרכש את מסמכי המכרז.

9.3

העירייה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה ו/או בתשובות לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים
והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב ,בדואר אלקטרוני ו\או
בפקסימיליה לידיעת המשתתפים במכרז ,משתתפי המכרז יהיו חייבים להכניס את
מסמכי השאלות והתשובות ואלה ישמשו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

שמירת זכויות
.10.1

כל המחזיק ,בין אם רוכש או מקבל ,בין בתמורה או שלא בתמורה ,את מסמכי המכרז
אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש זולת למטרת הגשת הצעתו.

.10.2

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות כל
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שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת הצעותיהם והגשתן למכרז זה.
.11

.12

.13

.14

הגשת ההצעות
.11.1

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית ,במעטפה סגורה נושאת שם ומספר המכרז,
במשרדי עיריית ראש העין עד ליום  11.2.2020בשעה.12:00 :

.11.2

הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.

בחינת ההצעות
.12.1

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי ו/או תוספת ו/או
הסתייגות שייעשו במסמכי המכרז או ביחס אליהם ,בכל דרך שהיא ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.

.12.2

העירייה תכין אומדן למחירי המכרז אשר יושם במעטפה סגורה בתיבת המכרזים.

.12.3

העירייה רשאית לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה
מונע הערכת ההצעה כדבעי .סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות
שיוגשו על ידי משתתפים במכרז.

.12.4

במידה ויתקבלו שתי הצעות זהות ,או יותר ,הזולות ביותר ,תיערך התמחרות ביניהן באופן
שייקבע על-ידי וועדת המכרזים.

בחירת הזכיין/זכיינים
.13.1

העירייה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים
אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצעם בעצמה.

.13.2

לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור
שהוא .במקרה זה לא ישתנו מחירי היחידה בטפסי הצעת המחיר .למציע לא תהיינה כל
טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה ,והמציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי
שהוא.

.13.3

ההצעה העומדת בתנאי המכרז והזולה ביותר תסתמן כהצעה הזוכה במכרז.

הודעה על זכייה/אי זכייה
.14.1

עם קביעת זוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה בדבר זכייתו באמצעות דואר אלקטרוני או
הודעת פקסימיליה.

.14.2

המציע שייקבע כזוכה במכרז יחתום על הסכם וימסור לעירייה את כל המסמכים
הנדרשים כמפורט בהסכם לרבות ערבות ביצוע וטופס אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י
חברת הביטוח תוך  7ימים ממועד ההודעה על הזכייה.
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.15

.16

.14.3

למציע אשר הצעתו לא התקבלה תימסר הודעה על כך באמצעות דואר רשום בצרוף
הערבות הבנקאית שהוגשה על-ידו.

.14.4

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או כל חלק או פריט שלו ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,בכל מועד ו/או שלב במכרז ,לא לחתום על הסכם ו/או לא לבצעו ,כולו או מקצתו,
מכל סיבה שהיא ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

הצעת המחיר ובחינת ההצעות
.15.1

הצעת המחיר כפי שתינקב בהצעת הקבלן ,הינה קבועה וסופית ולא תהיה ניתנת לשינוי
מכל סיבה ,למעט עדכון עקב התייקרות ככל שעדכון כאמור קבוע במפורש במסמכי
המכרז .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות
למיניהן.

.15.2

למרות האמור לעיל תהיה העירייה רשאית לשנות או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת הקבלן
ובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור ,לקבלן לא
תהיה כל זכות ,טענה או תביעה ,עקב שינוי זה .לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא
יאושרו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן
כאילו בוצעו על ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו.

.15.3

העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המציע לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של העירייה ו/או של רשויות מקומיות
וגופים אחרים עם המציע בעבר.

.15.4

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה ,הצעות של מציעים בהתאם
לכישוריהם ו/א ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית.

פגם בהחלטת ועדת המכרזים
.16.1

נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא
זכה המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהעירייה,
עקב אי זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי
המכרז שתוחזרנה .פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין
הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי
המכרז.
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.16.2

.17

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע מיידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י
המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז
עפ"י קביעת ביהמ"ש .המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד
הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות
מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכד' ולחוזה
שנחתם בעקבותיו ,ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.

ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 .17.1העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה
לביצוע חלק מן העבודות בלבד.
.17.2

העירייה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים
אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים ,או לבצעם בעצמה.

.17.3

לעירייה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא,
ובלבד שבמקרה של הגדלה לא יעלה שיעור ההגדלה ביחס להיקף הכספי של ההסכם על
 .50%היה והחליטה העירייה לבצע שינוי כאמור ,תהיה העירייה רשאית לפי שיקול דעתה
המוחלט להתקשר עם כל קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות לפי השיטה ששונתה ולרכוש
ולשים בעצמה ו/או באמצעות אחרים כלי אצירה בהתאם .לקבלן לא תהיינה כל טענות
כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף זה ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

.17.4

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק
מהמכסה ו/או מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,על אף כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד מהעבודות
נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את העירייה
בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או
טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.
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.17.5

אם תחליט העירייה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא
למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז
בלבד.

.17.6

החליטה העירייה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את
העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים
המחויבים על פי העניין.
בכבוד רב,
שלום בן משה,
ראש עיריית ראש העין
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מסמך מס'  – 2הסכם התקשרות

הסכם התקשרות
שירותי איסוף ופינוי פסולת במסגרת מכרז פומבי מס' 4/2020
שנערך ונחתם ב__________ ביום __________________

בין :עיריית ראש העין
מרח' שילה  ,21ראש העין
טל' ,03-9007364 :פקס03-9008824 :
)להלן" :העירייה"(

 מצד אחד -לבין________________________ :
מרח' ___________________
)להלן" :הקבלן"(
 -מצד שני -

הואיל

והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  4/2020לשירותי איסוף ופינוי פסולת מתחומה )להלן:
"המכרז"(;

והואיל

והקבלן הגיש הצעתו למכרז )להלן" :ההצעה"( והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים וכוח האדם ,וביכולתו לבצע את השירותים
כנדרש בכפוף להוראות הסכם זה;
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לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

כללי
.1.1

הקבלן מצהיר בזאת כי קרא ולמד היטב את תנאי ההסכם כולל מפרט העבודות ותכנית
העבודה המצורפים להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו והמסומנים כנספח א'
להסכם )להלן" :המפרט"( וכנספח ב' להסכם )בהתאמה(.

.1.2

הקבלן מצהיר כי ערך סיור בעיר וכי ידועים לו כל הפרטים והמידע לצורך ביצוע העבודות
עפ"י הסכם זה.

.1.3

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם.

.1.4

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
המפרט.
נספח א'
תכנית עבודה.
נספח ב'
טופס הצעת המחיר.
נספח ג'
נוסח ערבות ביצוע.
נספח ד'
אישור על ביטוחים.
נספח ה'

.1.5

כל המסמכים המפורטים בהסכם זה לרבות אלה המצורפים אליו ואלה שאינם מצורפים,
לרבות הסכם זה ,התנאים הכלליים של המכרז וכל יתר מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם
הקיצור "ההסכם".

ההתקשרות
.2.1

העירייה מזמינה בזאת מהקבלן ביצוע שירותי איסוף ופינוי פסולת המפורטים בהסכם זה
על נספחיו ועל פי מסמכי המכרז.

.2.2

הקבלן מתחייב לספק לעירייה את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם למפורט
בהסכם זה ,בתכנית העבודה הרצ"ב להסכם זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.

.2.3

נציג העירייה לצורך הסכם זה הינו :שלום אהרוני – חשב אגף שפ"ע
טלפון , 054-4940873 :דוא"ל :שלום אהרוני shahro@rosh.org.il
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.2.4

נציג הקבלן לצורך הסכם זה הינו, _______________________ :
טלפון , ___________________ :דוא"ל. _____________________________ :

.3

הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות כמוגדר להלן:
"העירייה"

עיריית ראש העין

"הקבלן"

מבצע השירותים/העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות נציגיו,
עובדיו ,שליחיו ומורשיו המוסמכים.

"מנהל עבודה ראשי"

מנהל העבודה מטעם הקבלן בקשר עם השירותים נשוא הסכם
זה )ישמש בנוסף גם כמנהל איזורי(.

"מנהל עבודה אזורי"

מנהל עבודה אזורי יהא אחראי לביצוע השירותים/העבודות
באזור שתחת אחריותו ,עפ"י חלוקת העיר לשני אזורים כפי
שתוגדר על-ידי העירייה ,ויהיה כפוף למנהל העבודה הראשי.

"תנאי המכרז"

התנאים הכלליים של המכרז.

"נציג העירייה"

מי שימונה על ידי העירייה בקשר עם ביצוע השירותים על ידי
הקבלן במסגרת הסכם זה.

"השירותים/העבודות"

השירותים/העבודות שהוזמנו מהקבלן והמפורטים בהסכם
זה.

"המנהל"

מנהל מחלקת תברואה ו/או מי שימונה מטעמו ו/או על ידי
העירייה לפעול מטעמה לניהול ,תיאום ובקרה על ביצוע
השירותים על ידי הקבלן בהתאם לאמור בהסכם זה ,הכל לפי
קביעת העירייה.

"שטח/י פינוי"

האזור/ים בעירייה בו/הם נדרש הקבלן לבצע את השירותים.

"שטח שיפוט"

שטח השיפוט של העירייה כולל כל שטח נוסף אשר יתווסף
אליו ,אם יתווסף ,במשך תקופת ההסכם.

"אתר סילוק פסולת"

אתר מורשה לסילוק פסולת.
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"תחנת מעבר"

מתחם מורשה אליו מובלת הפסולת כשלב ביניים עד
להובלתה לאתר סילוק הפסולת.

"רכבי פינוי"

רכבי דחס ורכבי מנוף הנדרשים לצורך ביצוע השירותים ,על
פי המפורט בהסכם ובמפרט.

"פסולת"

לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,קרטונים ,בקבוקים ,שברי
זכוכית ,ענפים ועלים ,עשבים ,אפר ,פסולת פירות וירקות,
קליפות ,קופסאות ,אריזות ,סמרטוטים ,פסולת בנין )עד כמות
של  1מ"ק( ,פסולת המצטברת מניקוי שטחים ציבוריים,
פסולת תעשייתית ,פסולת גינה וצמחיה ,שברי ריהוט ,פגר בעל
חיים ושאר דברים הגורמים ללכלוך ולמפגעי ניקיון ,ככל שהם
נמצאים בתוך כלי אצירה או בסביבותיהם ,ברדיוס של עד 4
מטר מכלי האצירה.

"פסולת גושית"

גזם ,גרוטאות ,פסולת בנין )עד כמות של  1מ"ק( ופסולת
רחובות.

"גזם"

פסולת שמקורה בגיזום צמחיה ,בגינות ובגינון ציבורי ,לרבות
עלי שלכת ,גזעים ענפים וכיו"ב.

"גרוטאות"

ציוד המשמש במשק הבית ובחצר כגון רהיטים ישנים ,תנורים
ומקררים ,לוחות עץ ,פחים וכיו"ב.

"פסולת בנין"

פסולת שמקורה בעבודות בניה לרבות חומרי בניה ,חומרים
שמקורם בהריסת מבנים ,עפר ,חול ,אגרגטים למיניהם ,ברזל
וכיו"ב ,עד כמות של  1מ"ק.

"פסולת רטובה"

פסולת פריקה ביולוגית המכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים
בלבד.

"פסולת יבשה"

פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים.

"פסולת מעורבת"

פסולת מוצקה ,מכל מקור שהוא ,לרבות ממשק בית ,מבית
עסק ,מתעשיה או מחקלאות ,המכילה מרכיבים אורגניים
ואנאורגניים מעורבים ,כגון שאריות מזון ,אריזות פלסטיק או
גזם ,ואשר אינה מכילה חומר מסוכן.
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"פסולת אריזות"

אריזות בהתאם לחוק להסדרת הטיפול באריזות תשע"א-
) 2011להלן" :חוק האריזות"( או כל הוראה אחרת שתבוא
במקומו.

"נייר"

נייר על כל סוגיו כגון נייר לבן ,נייר עיתון וכיו"ב.

"פסולת רחובות"

לרבות שיירי מזון ,קליפות ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית,
קופסאות ,קרטונים ,אריזות למיניהן ,קרשים ,שברי עץ
ומתכת ,סמרטוטים ,חול ,עלי שלכת וכל פסולת אחרת
הגורמת ללכלוך ומצויה ברחובות.

"סבב"

איסוף הפסולת לרכב השירות בקיבולת מלאה וסילוקה
לתחנת מעבר או לאתר לסילוק פסולת.

"כלי אצירה"

כלים לאצירת פסולת מכל הסוגים ובכל הגדלים ,לרבות פחי
פסולת ,מכלי פסולת ,מכולות דחס ,מכולות שינוע וטמוני
קרקע.

"פחים לאגירת פסולת"

פחים בנפח של עד  80ליטר.

"מיכלים לאגירת
פסולת"

מכלים בנפח  80-1100ליטר.

"מכולות היפוך לדחס"

מכולות בנפח עד  8מ"ק המפונות על ידי היפוך לרכב דחס.

"מכולות שינוע"

מכולות בנפח של עד  40מ"ק המפונות על ידי רכב שינוע.

"מכולות טמוני קרקע"

מכולות טמוני קרקע בנפח של עד  6מ"ק ,לרבות מפלסטיק או
מתכת ,עם או בלי שקית.

"פח עילי מתקדם"

פחי אשפה עיליים בנפחים משתנים עד נפח של  5מ"ק.

"מתקנים לפסולת"

ביתנים ,מתקנים וגומחות בהם מוצבים הפחים/המיכלים.

"היטל הטמנה"

כמשמעותו בתיקון מס'  9לחוק שמירת הניקיון.

"המדד" " או "מדד
המחירים"

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא
במקומו.
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"מדד הבסיס"

.4

מדד המחירים לצרכן הידוע במועד כניסת הקבלן לעבודה.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
.4.1

הקבלן מצהיר כי קרא הסכם זה על כל נספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים
והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע השירותים על פי
הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

.4.2

הקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים,
לרבות ,ומבלי למצות ,רישיונות רכב בני תוקף לכלי הרכב השונים ו/או לכל ציוד אחר
הטעון רישוי ,וכן פוליסות ביטוח חובה ומקיף בנות תוקף ,ומתחייב כי ישיג ,במועד החוקי
שיקבע לכך ,כל רישיון ו/או ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא על-ידי רשות מוסמכת
לאחר מועד חתימתו של הסכם זה ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של
הקבלן על פיו הסכם זה .כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי כל הרישיונות והביטוחים
האמורים יהיו בני תוקף ,כל תקופת תוקפו של הסכם זה ויוצגו לביקורת נציג העירייה
ככל שיידרש.

.4.3

הקבלן מצהיר כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה הוא יפעיל לפחות סניף פעיל אחד
לניהול עסקיו .הסניף יהא מאויש ויהא בו לפחות קו טלפון ,מכשיר פקסימיליה ותקשורת
אינטרנטית כולל דוא"ל.

.4.4

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס ו/או שיתייחס במישרין ו/או בעקיפין
בכל הקשור לביצוע השירותים ,לרבות הוראות הבטיחות ,ותקנות התעבורה לביצוע
העבודות הכלולות בשירותים וכי עובדיו וכל אדם שיבוא בשמו או מטעמו ,יכירו את
תקנות הבטיחות הרלוונטיות ,את חוקי העזר של העירייה ואת אמצעי הזהירות
המקובלים וכי ינהגו בהתאם.

.4.5

הקבלן מצהיר כי ידועות ומוכרות לו הוראות חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ,התשנ"ד
 , 1993ותקנותיו ,וכי הוא מתחייב לנהוג לפיהן.

.4.6

הקבלן מתחייב להעביר לעירייה ,תוך  7ימים ממועד דרישתה את כל הנתונים ,האישורים
והמידע ,המצויים או שיהיו מצויים ,ברשותו או ברשות מי מטעמו ,והדרושים לעירייה
לצורך הפעלת תכנית מחזור ו/או איסוף חומרים למחזור בתחומה ו/או לצורך דיווח
לרשויות המוסמכות לעניין מחזור.
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.4.7

.5

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות וההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז על
חשבונו והוצאותיו .בתמורה לביצוע מלוא התחייבויותיו יהיה הקבלן זכאי אך ורק
לתשלומים המפורטים בסעיף  9להלן.

ביצוע השירותים
.5.1

הקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע השירותים שהוזמנו ממנו במלואם החל מיום חתימה
על ההסכם , ,ועל פי המועדים שקבעה העירייה ,בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו
ועל פי הנחיות המנהל.

.5.2

הקבלן ימציא לנציג העירייה ולמנהל תוך  14יום ממועד החתימה על ההסכם את המידע,
האישורים והמסמכים כדלקמן:
5.2.1

הקבלן ימנה  2מנהלי עבודה איזוריים מטעמו ,אשר יהיו כפופים לו )להלן:
"מנהלי העבודה"( .אחד ממנהלי העבודה יוגדר כמנהל עבודה ראשי בנוסף
לעבודתו כמנהל עבודה איזורי וישמש כאיש קשר מול העירייה ויפקח על
מתן השירות ועל עבודתו של מנהל העבודה האיזורי הנוסף ,בהתאם
להוראות הסכם זה ,ויעבוד בתיאום ועל פי הנחיית העירייה לרבות טיפול
בכל פניות המוקד והנחיות המנהל .כל אחד ממנהלי העבודה יצויד בטנדר
משנת ייצור 2019

5.2.2

ומעלה ושלא יעלה על  4שנים לכל אורך תקופת ההתקשרות ,עם ארגז פתוח
המאפשר העמסת ושינוע פחים ,במכשיר טלפון סלולארי חכם )סמארטפון(
המאפשר צילום וקישור למערכת המוקד העירוני )אם וככל שהעירייה
תחליט ליישם קישור כאמור( ,באיתורית ,בארגז כלים הכולל מברגה ,חלקי
חילוץ וכלים הנחוצים לתיקון פחי/מיכלי אשפה .כל אחד ממנהלי העבודה
יימצא במהלך כל יום העבודה בתחומי הרשות ויבצע סיורים בשטח לפני
ואחרי הפינוי )מכלי אצירה וערימות גזם וגרוטאות( על-מנת לוודא שהפינוי
התבצע בהתאם לתכנית העבודה ודרישות ההסכם .מובהר ומודגש כי עלות
מנהלי העבודה חלה על הקבלן .כל אחד ממנהלי העבודה האזוריים יהיה
אחראי על אזור שייקבע עפ"י חלוקת העיר לשני אזורים כפי שתוגדר על-ידי
העירייה .מנהלי העבודה ,יאספו קרטונים ופסולת וידאגו שהאזורים יהיו
נקיים .למנהל העבודה הראשי תהיה אחריות כוללת על ביצוע של כלל
העבודות בעיר על-פי דרישות ההסכם והמפרט ובהתאם להנחיות המנהל
ולדאוג שהעיר תהיה נקייה .מנהלי העבודה ישהו פיזית בעיר בין השעות
מראש.
אחרת
אישר
המנהל
אם
אלא
06:00-17:00
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שמות מנהלי העבודה ,קורות חיים ורישיונות נהיגה שלהם יועברו לעירייה
לקבלת אישור להעסקתם בעיר .לאחר אישור העירייה ,פרטי הקשר המלאים
של מנהלי העבודה ,לרבות מס' טל' נייד/מירס/איתורית ,יועברו לנציג
העירייה ולמנהל על מנת שניתן יהיה להשיגם בכל עת.
5.2.3

.6

הקבלן יבקר ויסייר פיזית בשטחי הפינוי בהם עליו לבצע את השירותים
ויערוך את תכנית העבודה לרבות מסלולי הפינוי וזמני הפינוי לביצוע
השירותים בשלמותם עפ"י הנחיות העירייה.

.5.3

תיערך פגישת הכנה של נציגי העירייה עם הקבלן ושני מנהלי העבודה מטעמו שבועיים
לפני כניסת הקבלן לעבודה .בפגישה יוצג על ידי הקבלן לנציגי העירייה פירוט תכנית
העבודה ,אופן הביצוע והרכבים שייכנסו לעבודה )כולל מס' רישוי ,שנת ייצור ,רשיונות
וביטוחים(.

.5.4

הקבלן מתחייב להעמיד לצורך ביצוע העבודה ,עד למועד הכניסה לעבודה ,את כלל כלי
הרכב הנדרשים לביצוע העבודה כנדרש במפרט.

.5.5

מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפעיל
תוכנית לאיסוף חומרים למחזור בתחומה ,וכי פעולות ,כאמור ,לא תהוונה הפרה של
התחייבויותיה על פי הסכם זה ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או
אחרות ,כלפי העירייה בגין פעולות אלה ,כאמור .העירייה רשאית להפעיל מסלולי פינוי
נפרדים לסוגי פסולת שונים לרבות פסולת אורגנית )רטובה( ,פסולת מעורבת ,פסולת
יבשה ,פסולת אריזות ,קרטון ,נייר וכיו"ב .הקבלן יאסוף סוגי פסולת אלו בנפרד ,דהיינו,
ע"י רכב ייעודי לכל סוג פסולת ויפנה את הפסולת לאתרים עליהם תורה העירייה .הקבלן
יעביר לעירייה עפ"י דרישתה נתוני שקילה של כל אחד מסוגי הפסולת.

איסור הסבת זכויות
.6.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את ההסכם ,כולו או
חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או
להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,אלא אם
קיבל הקבלן את הסכמת העירייה ,מראש ובכתב.

.6.2

העברת  25%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
בחלקים ,יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  6.1לעיל .במקרה זה תהיה העירייה
רשאית לזמן את הקבלן לשימוע ולבטל את ההסכם ,מטעמים עניניים שיירשמו.
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.6.3

הקבלן מתחייב לא להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות ,אלא אם יקבל מראש ובכתב
את הסכמתה של העירייה להעסקתו של קבלן משנה .הסכמתה של העירייה תוכל להינתן
בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם .הסכמת העירייה למסירת כל חלק של
השירותים לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן ,לא תפטור את הקבלן
ולא תגרע מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע השירותים לפי כל תנאי הסכם זה ,כאילו
נעשתה אותה עבודה  ,על-ידי הקבלן עצמו .הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן
המשנה בביצוע כל חלק מהשירותים מיד לאחר שידרש לכך בכתב על ידי העירייה ו/או
המנהל ,והקבלן לא יהיה רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או המנהל
כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בהקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה
כאמור.

.6.4

למען הסר ספק מובהר כי הסכמת העירייה בהתאם לאמור בסעיף  6.3לעיל ,איננה מטילה
חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי
ההסכם ולפי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה,
באי כוחם ועובדיהם.

אחריות וביטוח
.7.1

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה
שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא
מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש ,בקשר ובכל הנובע ,במישרין או
בעקיפין ,מביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי
הסכם זה .הקבלן יפצה את העירייה ו/או את הניזוק )ים( לפי המקרה ,בכל דמי הנזק
שיגיע לו )ה()הם( .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיהן שלוחיהן ואת מי
שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה
מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.

.7.2

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם
הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

.7.3

אם תתבע העירייה ו/או המנהל ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן על נזק,
שנגרם כתוצאה מהאמור בסעיפים  7.1ו 7.2-לעיל ,יהא על הקבלן לטפל בתביעה ולסלק
את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית
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משפט.
.7.4

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדן ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או
שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  7.2 ,7.1ו-
 7.3לעיל לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.

.7.5

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי
בהתאם לסעיפים  ,7.3 ,7.2 ,7.1ו 7.4 -לעיל ,ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,מתחייב הקבלן
לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:

.7.6

7.5.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,על פי כל דין ,בקשר ו/או הנובע מביצוע
השירותים לרבות כלפי העירייה ,המנהל ,עובדיהן ,וכל הבאים מכוחן או
מטעמן ,בגין נזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי מעשה או מחדל כלשהם של
הקבלן ,עובדיו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו ובגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך :אירוע ) 4ארבעה( מיליון  ,₪מקרה ותקופה )כל  12חודשים() 4 -ארבעה
מיליון  .₪ביטוח זה יורחב לכלול כיסוי מפני נזקי רכוש שנגרמים על ידי כלי
רכב המשמשים בביצוע השירותים ,מעל לגבול האחריות בביטוח צד ג' נזקי
רכוש של כלי הרכב הנ"ל ,וכן נזקי גוף שעלולים להיגרם על ידי כלי הרכב
המשמשים בביצוע השירותים ואשר אינם מכוסים "בביטוח חובה".

7.5.2

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע השירותים בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם,
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך ) 6שישה( מיליון  ₪למקרה ו) 20 -עשרים(
מיליון  ₪לתקופה ) 12חודשים(.

7.5.3

ביטוח רכב חובה וביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים את הקבלן בביצוע
השירותים.

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
7.6.1

הקבלן ,העירייה והמנהל יכללו בשם המבוטח בקשר למעשי ו/או מחדלי
הקבלן.

7.6.2

בפוליסות תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי
העירייה ,על כלל מוסדותיה ,עובדים ומנהלים של הנ"ל ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק בכוונת זדון.
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7.6.3

בפוליסות ייכלל סעיף אחריות צולבת.

7.6.4

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל ולמילוי
כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

7.6.5

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה המפקיעים או מגבילים את הכיסוי
כאשר התביעה מעוגנת בנזק למנופים ,למעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה
ופריקה ,אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון ,בהלה ,רכוש העירייה שהקבלן פועל
בו למעט אותו חלק של רכוש עליו פעלו במישרין ,קבלנים וקבלני משנה
ועבודת נוער.

7.6.6

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את
אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה והמנהל,
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את העירייה
במלוא השיפוי המגיע על פי תנאיו.

7.6.7

כל סעיף בפוליסות המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות
המבטח בגין מעשה או מחדל של הקבלן שנעשו בתום לב ,אשר הינו בניגוד
לתנאי הביטוח ,יופעל רק כלפיו.

.7.7

להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא הקבלן למנהל ,כתנאי
לביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה ,אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח שבמסמכי
המכרז נספח ה' )המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה( מחברת ביטוח המורשה כדין על
ידי המפקח על הביטוח ,על כל תנאיו .הקבלן יחזור וימציא אישור על קיום ביטוחים,
כאמור ,חתום ובתוקף ,בכל פעם שיידרש לכך על ידי המנהל ובכל מקרה ,שבעה ימים לפני
מועד פקיעתו של האישור התקף באותה עת.

.7.8

היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף  7.5לעיל ,הרי מבלי
להטיל על העירייה חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא העירייה רשאית לבצע את הביטוחים,
כולם או חלקם ,תחתיו ,לשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ולנכות
תשלומים אלה מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות
מהערבות הבנקאית.

יחסי הצדדים
.8.1

בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה ו/או המנהל לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן
עצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד .בכל
מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו יפצהוישפה הקבלן את העירייה בכל
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סכום בו הם יחויבו כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
.8.2

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא ישא בכל ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים
במכרז ועל פי כל דין ,הכרוכים בהעסקתם .הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ואו למנהל,
מעת לעת ,לפי דרישתן אישור רואה חשבון לפיו הוא משלם לכל העובדים המועסקים על
ידו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן את כל יתר התשלומים המגיעים להם על
פי כל דין או הסכם ו/או חוקי העבודה ,לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל ההפרשות
והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות ,במלואם ובמועדם.

.8.3

הקבלן מתחייב למלא ,כלפי כל עובדיו את כל הוראות הדין הנוגעות לשמירה ו/או הגנה על
זכויות עובדים וכן את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,בין אלה הקיימות
במועד חתימת הסכם זה ובין אלה שתהיינה בתוקף בעתיד ובנוסחם כפי שיהיה מעת לעת,
לרבות -חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א ,1951-חוק
דמי מחלה תשל"ו ,1976-חוק חופשה שנתית התשי"א ,1950-חוק עבודת נשים התשי"ד-
 ,1954חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו ,1996-חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה
התשמ"ח ,1988 -חוק הגנת השכר תשי"ח ,1958-חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג ,1983-חוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה  ,1995 -חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד-
 ,1994חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו ,1996-חוק עבודת הנוער
התשי"ג ,1953-חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח ,1998 -חוק שיוויון זכויות לאנשים עם
מגבלות התשנ"ח ,1998 -חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד ,1954 -חוק שירות
התעסוקה תשי"ט  1959 -ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה( ,1945 ,פקודת
הבטיחות בעבודה ,1946 ,חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש"ט ,1949 -חוק
החניכות ,תשי"ג ,1953-חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז ,1967-חוק הסכמים
קיבוציים תשי"ז ,1957-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין( ,התשנ"א ,1991-חוק הודעה
מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א ,2001-סעיף  29לחוק מידע גנטי ,התשס"א-
 ,2000חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב ,2002-חוק הגנה על עובדים בשעת
חירום ,התשס"ו ,2006-סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במינהל התקין( ,התשנ"ז ,1997-סעיף )7ב( לחוק למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח  ,1998 -סעיף  29לחוק מידע גנטי התשס"א  ,2000חוק הגנת השכר ,חוק איסור
קבלת בטחונות מעובד התשע"ב .2012 -

.8.4

הקבלן מתחייב לקיים כלפי העירייה את כל התחייבויותיו הנובעות מתחולתם של חוקים
ו/או תקנות ו/או כל דין הנוגעים לדיני העבודה ו/או לשמירה ו/או להגנה על זכויות
עובדים ,בין כאלה הקיימות במועד חתימת הסכם זה ובין אלה שתהיינה בתוקף בעתיד
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ובנוסחם כפי שיהיה מעת לעת ,ובכלל זאת למסור לעירייה ו/או למנהל את כל המסמכים,
הנתונים ,הפרטים והמידע הדרושים לצורך קיום ההוראות כאמור.

.9

.8.5

בנוסף לאמור לעיל יעביר הקבלן לעירייה ולמנהל ,אחת ל 6 -חודשים ,אישור רו"ח של
הקבלן ,חתום בידי מורשה חתימה של הקבלן ,בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים
החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת הסכם זה
לפיו לעובדים כאמור ,שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים
וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים לענף נשוא הסכם זה.

.8.6

הקבלן מתחייב להמציא תעודת יושר מהמשטרה לכל עובד שיועסק על ידו בביצוע
השירותים ,אם יידרש לכך על ידי נציג העירייה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

תשלומים וערבות
.9.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה יהא הקבלן זכאי לתמורה
המפורטת בהסכם זה ,בהתאם להצעתו שהוגשה למכרז והוראות מסמכי המכרז ועפ"י
ביצוע העבודות בפועל.

.9.2

עדכון התמורה
מועד העדכון -עדכון התמורה/המחירים יתבצע אחת לשנה ,החל מתום שנת ההתקשרות
הראשונה ,ביחס לעבודות שתבוצענה בחודש העוקב וכן הלאה אחת לשנה .עדכון
המחירים ,כאמור ,יחול רק על השירותים שיינתנו על ידי הקבלן לאחר מועד העדכון.
שיעור העדכון -תוספת הפרשי הצמדה לתמורה ,בין מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד
העדכון.

.9.3

עלות קליטת הפסולת באתר קליטת פסולת מורשה )אתר סילוק/תחנת מעבר(:
9.3.1

פינוי פסולת ע"י רכב דחס:
הפסולת תובל על-ידי הקבלן לאתר חירייה .התשלום בגין קליטת הפסולת
באתר יבוצע על-ידי העירייה ישירות לאתר חירייה.
העירייה רשאית לדרוש מהקבלן לפנות את הפסולת ע"ח לאתר קליטת פסולת
מורשה ולשלם ישירות עבור קליטת הפסולת באתר .במקרה זה תשלם העירייה
את תעריף הקליטה הנדרש ע"י האתר אליו פונתה הפסולת ,ואשר יציג הקבלן
בפני העירייה טרם הפינוי ,בתוספת מע"מ לטון ובלבד שתעריף זה מקובל על
העיריה יצוין כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי ,למעט תוספת בגין מרחקי
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נסיעה כמפורט בסעיף  9.6מטה.

מובהר כי התשלום בגין קליטת פסולת באתר מורשה בטופס הצעת המחיר כולל
את היטל ההטמנה .תשלום בגין היטל ההטמנה יעודכן בהתאם לעדכון בגובה
ההיטל כפי שיקבע בחוק שמירת הניקיון ,תשמ"ד) 1984-או בכל דין אחר
שיחליף אותו( ובמועדים שיקבעו לענין זה בחוק.
9.3.2

פינוי גזם ופסולת גושית ע"י רכב מנוף:
הפסולת תובל על-ידי הקבלן לאתר חירייה .התשלום בגין קליטת הפסולת
באתר יבוצע על-ידי העירייה ישירות לאתר חירייה.
העירייה רשאית לדרוש מהקבלן לפנות ע"ח את הפסולת לאתר קליטת פסולת
מורשה ולשלם ישירות עבור קליטת הפסולת באתר .במקרה זה תשלם העירייה
את תעריף הקליטה הנדרש ע"י האתר אליו פונתה הפסולת ,ואשר יציג הקבלן
בפני העירייה טרם הפינוי ,בתוספת מע"מ לטון ובלבד שתעריף זה מקובל על
העיריה יצוין כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי ,למעט תוספת בגין מרחקי
נסיעה כמפורט בסעיף  9.6מטה .מובהר כי התשלום הנ"ל בגין קליטת הפסולת
באתר מורשה כולל את היטל ההטמנה .תשלום בגין היטל ההטמנה יעודכן
בהתאם לעדכון בגובה ההיטל כפי שיקבע בחוק שמירת הניקיון ,תשמ"ד1984-
)או בכל דין אחר שיחליף אותו( ובמועדים שיקבעו לענין זה בחוק.

.9.4

הקבלן יגיש תעודות שקילה מפורטות הכוללות תאריך יום שעה ומשקל הרכב בכניסה
וביציאה מהאתר ,יצרף לחשבון החודשי דו"ח שקילות מפורט וכן ,יהא על הקבלן להמציא
אישורים עבור המשרד להגנת הסביבה כאמור בסעיף  4.7לעיל.

.9.5

מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת בגין מרחקי נסיעה לאתר חירייה.

.9.6

דרשה העירייה שינויים במרחקי הנסיעה ו/או באתר ההטמנה/שפיכת הפסולת בהסדר
ישיר של העירייה מול האתר ,יהא הקבלן זכאי לתוספת בגין מרחקי נסיעה למרחק העולה
על  30ק"מ מתחומי הרשות 1% ,לכל ק"מ מעל  30ק"מ )מובהר כי מרחק מתייחס לכיוון
נסיעה אחד ,קרי ,לאתר המרוחק  35ק"מ מתחומי העירייה יהא הקבלן זכאי לתוספת
בשיעור של  5%על מחירי הפינוי(.

.9.7

אחת לחודש ,בין ה 1 -ל 10 -בכל חודש ,יעביר הקבלן למנהל ,חשבון בגין השירותים
שניתנו על ידו בחודש החולף לעירייה .החשבון ישולם לקבלן תוך  45יום מתום חודש
העבודה הקלנדארי אליו מתייחס החשבון.
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.9.8

תוספת תשלום בגין תוספת יחידות דיור ברשות – העירייה צופה תוספת אכלוס של כ-
 7,700יחידות דיור במתחמים  A-Fושכונת נופרים בין השנים  2020עד  .2024התשלום
לקבלן בגין תוספת יחידות הדיור ברשות יעודכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לתוספת
מספר בתי האב על פי דו"חות מחלקת הגבייה של העירייה ובאופן יחסי למספר בתי האב
עם כניסת הקבלן לעבודה .התוספת לבית אב תיקבע על פי התשלום החודשי הכולל לקבלן
חלקי מספר בתי האב בעיר במועד כניסת הקבלן לעבודה .מובהר כי העירייה אינה
מתחייבת להיקף הגידול באכלוס ו/או קצב הגידול באכלוס ו/או אופן הצבת כלי האצירה
ו/או סוג/גודל כלי האצירה שיוצבו .העירייה תעדכן באופן שוטף את תכנית העבודה של
הקבלן בתאום מולו בהתאם לתוספת יחידות הדיור והאכלוס בפועל .כמו-כן ,מספר רכבי
הפינוי של הקבלן יוגדל ויותאם לתוספת כלי האצירה בגין גידול האוכלוסייה .מובהר כי
תנאי ההסכם והמפרט יחולו במלואם על תוספת האכלוס ,המהווה חלק בלתי נפרד
ממפרט העבודות במסגרת הסכם זה .הקבלן מצהיר כי האמור לעיל ברור לו ומקובל עליו
וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לכך.

.9.9

תוספת תשלום בגין תוספת כלי אצירה באזור התעשייה  -בגין כלי אצירה שיתווספו
בעתיד באזור התעשייה )ביחס למפרט בטופס הצעת המחיר( ,התשלום לקבלן בגין הפינוי
יהא עפ"י התעריפים המוגדרים בהצעת חוק העזר לענין פינוי פסולת בסיסית ופסולת
עודפת .,להלן התעריפים לפינוי חד פעמי של כלי אצירה הנקובים בחוק העזר:
.9.9.1

 24ל'16.6-

.9.9.2

 360ל'24.25-

.9.9.3

 1100ל'74.09-

.9.9.4

 4.5מ"ק249.59-

.9.9.5

רמסע  8מ"ק538.81-

.9.9.6

רמסע  10מ"ק673.51-

.9.9.7

רמסע  12מ"ק808.21-

.9.9.8

דחסן  12מ"ק4,754.19-

המחירים בסעיפים  9.9.1עד ) 9.9.8כולל( לעיל כוללים מע"מ וכוללים את תקורת
הרשות.
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.9.10

.9.11

בזכות העירייה לדרוש תוספת שירותים והקבלן יספק את השירותים במחירים
המפורטים להלן )המחירים אינם כוללים מע"מ(:
.9.10.1

מנהל עבודה מצויד בטנדר וסמארטפון כמוגדר בסעיף ₪ 18,000 – 5.2.1
בחודש )בגין חלקיות חודש ישולם החלק היחסי(.

.9.10.2

יום עבודת פועל – ₪ 320

.9.10.3

יום עבודה של  8שעות נטו של רכב דחס כמוגדר בסעיף  2במפרט  +נהג 3 +
פועלים – ₪ 3,000

.9.10.4

יום עבודה של  8שעות נטו של רכב מנוף כמוגדר בסעיפים  3/4במפרט +
מפעיל  +פועל – ₪ 2,000

.9.10.5

יום עבודה של סיירת ניקיון כמוגדר בסעיף  6במפרט – ₪ 1,440

.9.10.6

עובד כונן לצורך ביצוע פינויים נוספים ,מסיום יום עבודת הקבלן ועד השעה
) 00:00חצות( ,אשר יהיה זמין ויגיע תוך שעתיים ממועד קבלת קריאת
העירייה .התשלום בגין כונן כאמור –  ₪ 350ליום עבודת כונן.

החשבון שיוגש ע"י הקבלן יכלול את פירוט העבודות ושקילות הפסולת ,אשר ייחתם על
ידי נציג העירייה ועל ידי נציג הקבלן .החשבון כולל דו"ח ביצוע העבודות המצורף אליו
יכיל את הפירוט הבא:
.9.11.1

פירוט יומי של מכולות שפונו )דחס ,שינוע וטמוני קרקע( על פי מספר
המכולה ומיקומה.

.9.11.2

פירוט יומי למספר משמרות עבודה של רכבי מנוף ורכבי דחס בכל יום
עבודה ,כולל מספר הסבבים של כל רכב.

.9.11.3

דו"ח אקסל הכולל פירוט שקילות כלי הרכב הכולל את כמות טונות הפסולת
עפ"י שקילה בכל כניסה לאתר עם שיוך לסוג רכב ומס' רכב ,סוג הפסולת
וזמן שקילה )תאריך ,יום ,שעה( .יוגשו דו"חות נפרדים לכל סוג פסולת
)ביתית ,גושית ,ממכולות בשינוע וכיו"ב(.
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.9.12

.9.11.4

רשימת כלי האצירה שנדרשו לתיקון ופירוט התקלה והכלים שתוקנו.

.9.11.5

דו"חות אחרים על-פי דרישת העירייה.

הקבלן יעביר לעירייה טרם כניסתו לעבודה ועפ"י דרישה במהלך ההתקשרות ,את כל
המסמכים הנדרשים לפיקוח על העבודה ,כגון :מסמכי רכב ,תכניות עבודה מפורטות
וכיו"ב ,לרבות:
.9.12.1

מספרי הרישוי של כלי הרכב שיועסקו בעירייה ,מספרי כלי הרכב שביצעו
את העבודה בפועל עפ"י אזורי/מסלולי הפינוי.

.9.12.2

פירוט שמי של הנהגים/פירוט שמי של הנהגים עפ"י תאריכי העבודה.

.9.13

מובהר בזאת כי לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע השירותים בשעות הלילה.

.9.14

לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת התשלום,.
אלא אם צויין אחרת.

.9.15

ערבות בנקאית
.9.15.1

להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או חלקן ,ימסור הקבלן
לידי העירייה ערבות בנקאית ,בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים
המוקדמים להשתתפות במכרז .עלות הוצאת הערבות תחול על הקבלן.

.9.15.2

הערבות הבנקאית תהיה בסך של ) ₪ 700,000שבע מאות אלפי שקלים
חדשים( כשהיא צמודה למדד הבסיס הידוע במועד כניסת הקבלן לעבודה.

.9.15.3

9.15.4
9.15.5

תוקף הערבות יהיה לשנה אחת והקבלן ידאג לחידושה מדי שנה עובר
לפקיעת תוקף הערבות של השנה הקודמת ועד לתום ההתקשרות לרבות
תקופות האופציה ,ככל שיממושו ועוד חודש .לא חודשה הערבות – תדרוש
העירייה פירעונה .הערבות הבנקאית הנ"ל תימסר לעירייה עובר לחתימת
הסכם זה.
הוצאות הערבויות יחולו על המציע.
יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו -רשאית העירייה ,מבלי לגרוע מכל
הוראה אחרת לפי חוזה זה לחלט את סכום הערבות ,כולו או חלקו לפי
שיקול דעתה הבלעדית ומבלי שלמנהל תהיינה טענות או מענות כלשהן כלפי
העירייה בקשר לכך .סכום הערבות שחולטה יהיה לקניינה הגמור של
העירייה.
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.10

הפרות ותרופות
.10.1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לעומת המועד שנקבע
בצו התחלת העבודה יזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 3,000
ש"ח לכל יום איחור .הפיצויים כאמור ישולמו מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין
עקב הפרה זו של ההסכם.

.10.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.1לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ,5.2 ,5.1 ,4.4 ,4.3
 9.15 ,7.7 ,7.5 ,6.1 ,5.3בהסכם וסעיפים  1.27 ,1.26 ,1.16 ,1.15 ,1.11 ,1.6 ,1.5במפרט הם
תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות
המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  50,000ש"ח.

.10.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  10.1ו 10.2 -לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים
לעירייה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת ההסכם
כמפורט להלן תהא העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט להלן:

מס'

ההפרה

פיצוי מוסכם

.1

איחור בהתייצבות פועל ליום העבודה.

 ₪ 85לכל מקרה.

.2

אי התייצבות פועל ליום העבודה.

 ₪ 400לכל מקרה.

.3

היעדר ביגוד ו/או ציוד של פועל או נהג כנדרש.

 150ש"ח לכל מקרה.

.4

איחור בהגעת כלי רכב ו /או משאית לשטח שיפוט העירייה  ₪ 400לכל
בהתאם לתוכנית העבודה שמפורטת במסמכי המכרז וחוזה רכב/משאית לכל
הקבלנות ובהתאם להנחיות המנהל מטעם העירייה ,לכל שעה מקרה.
איחור בהגעה כאמור ולכל כלי רכב ו /או משאית.
אי התייצבות רכב פינוי ליום העבודה ,ללא מתן התראה  3,000ש"ח לכל
מקרה.
ותאום מראש עם נציג העירייה.
 ₪ 2,000לכל מקרה.
אי הצבת רכב חלופי תוך שעתיים.

.5
.6
.7

התייצבות רכב פינוי שלא נוקה כנדרש במפרט.

.8

התייצבות רכב פינוי שלא על פי הוראות ההסכם לעניין :שנת  ₪ 400לכל מקרה.
יצור ,נפח ארגז ,גודל רכב ,שעות עבודה וכיו"ב.
 ₪ 180לכל מקרה.
התייצבות רכב פינוי ללא שילוט כנדרש.

.9

 ₪ 250לכל מקרה.

 .10אי עמידה בדרישת סעיף  2.16במפרט )מיכל השטיפה והגרניק  ₪ 500לכל מקרה.
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מס'

ההפרה

פיצוי מוסכם

בכל אחד מהרכבים יהיו תקינים בכל עת כולל מים וחומרי
חיטוי(
 .11אי פינוי כלי אצירה ו/או אי פינוי כלי אצירה בהתאם לדרישות  ₪ 50לכל מקרה.
המפרט )בפרט ריקון מלא וסגירת המכסה(.
 ₪ 200לכל מקרה.
 .12אי פינוי מאטליז
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20

אי פינוי טמוני קרקע או פחים עיליים ) 3.77קוב או יותר(  ₪ 200למתקן לכל
מקרה.
במתקן ראש תואם.
אי פינוי טמוני קרקע ופחים עליים חכמים  3.75קוב ע"י הנהג  ₪ 1,500לכל יום
עבודה.
הקבוע.
עיכוב של הוצאת והחזרת כלי אצירה ביחס לזמנים המוגדרים  ₪ 80לכל מקרה.
במפרט.
אי החזרת כלי אצירה למקומו לאחר הפינוי .מובהר כי הכוונה  ₪ 80לכל מקרה.
לכלי אצירה שלא הוחזר למקומו בתום ביצוע עבודות הפינוי
באותו יום וכי הפיצוי המוגדר בסעיף זה יתווסף לפיצוי
המוגדר בגין עיכוב בהחזרת כלי אצירה כמוגדר בסעיף 10
לעיל.
 ₪ 50לפח/מיכל.
אי שטיפה של כלי אצירה כנדרש.
 ₪ 150למכולה.
אי איסוף קרטונים ,פסולת ניילונים וכיו"ב ,מסביב לכל  ₪ 200לכל מקרה.
אצירה ,לכל כלי אצירה.
 ₪ 50לפח/מיכל.
סביבת כלי אצירה שלא נוקתה לאחר פינוי.
 ₪ 200למכולה.
 ₪ 500לכל מקרה.
אי פינוי פגר בזמן הנדרש ) 60דקות(

 .21אזור פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות( שלא נוקה כראוי  ₪ 250לכל מקרה
לאחר הפינוי ,כולל אי ניקוי מתחת למצבורי פסולת גזם
ופסולת יבשה )לכל אי ניקוי(.
 ₪ 100לכל מקרה.
 .22אי איסוף מפגעים ע"י מנהל העבודה באזור עליו הוא אחראי
 .23אי השלמה יומית של עבודות בהתאם לתוכנית העבודה לכל ₪ 1,500
כלי רכב )לכל יום או חלק ממנו(.
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

ביצוע עבודות פרטיות במשאית הפינוי בשעות העבודה שלא  ₪ 1,500לכל מקרה.
עבור העירייה )לכל פינוי/עבודה פרטית(.
איסוף פסולת בלתי חוקית כגון פסולת בניין בכמות העולה על  ₪ 1,000לכל מקרה.
 1מ"ק ו/או פסולת אסבסט ו/או פסולות מסוכנות אחרות
וכיו"ב.
היעדרות מנהל מיום עבודה ללא אישור ו/או תאום מראש עם  ₪ 1000לכל יום
עבודה.
העירייה.
 ₪ 200לכל יום מקרה.
אי מענה טלפוני של מנהל עבודה במהלך יום
עבודה לכל  30דקות.
עזיבת אזור הפינוי של פסולת גושית )גזם וגרוטאות( בלי  ₪ 1,000לכל מקרה.
לסיים  3סבבים וללא אישור המנהל.
 ₪ 1,000לכל מקרה.
יציאת מנהל עבודה מתחומי העיר ללא אישור המנהל
התייצבות רכב מנהל )טנדר( לא בשנתון ו/או לא עפ"י הוראות  ₪ 500לכל יום
עבודה.
ההסכם ו/או ללא הכלים הנלווים הנדרשים
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ההפרה

מס'

רכב עבודה שלא פרק את התכולה בסוף יום העבודה אלא  ₪ 750לכל מקרה
בבוקר
רכבים שאושרו לעבוד בראש העין ונמצאו עובדים בעיר אחרת  ₪ 1,500לכל מקרה
פועלים המרעישים בזמן העבודה או מדברים אל תושבים  ₪ 400לכל מקרה
בצורה לא מכובדת
 ₪ 2,000לכל מקרה
אי אספקת מנוף נוסף לאחר דרישה ) 7ימים(
 ₪ 500לכל עובד לכל
אי החלפת עובד/מנהל/נהג עפ"י דרישת המנהל
יום.
 ₪ 1,000לכל יום
העסקת מנהל עבודה ללא אישור העירייה
עבודה.
 ₪ 800לכל מקרה.
אי מילוי הוראת המנהל
אי מילוי הוראת המנהל מעבר לפעם הראשונה בחודש קלנדרי ₪ 2,000 .לכל מקרה.
פינוי בניגוד להוראות הרשות ו/או פינוי שלא לפי זרמים ו/או  ₪ 3,000לכל מקרה.
אי ביצוע סבבים נפרדים לסוגי פסולת שונים.
דליפת מיצים ו/או פיזור פסולת מרכב הפינוי ו/או אי כיסוי  ₪ 500לכל מקרה.
רכב מנוף ביציאה מתחומי הרשות.
 ₪ 500לכל מקרה
דליפת שמן מרכב עבודה
 ₪ 500לכל מקרה.
אי שטיפת טמון קרקע וסביבתו כנדרש
 ₪ 500לכל טמון
אי ניקוי בור טמון הקרקע עם כף ייעודית
קרקע
אי שאיבת תשטיפים מתחתית טמון קרקע לפי הוראת המפקח  ₪ 1,000לכל מקרה.

.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55

פיצוי מוסכם

9
אי תיקון טמון קרקע או פח עילי שניזוק בלוח הזמנים שהוגדר  ₪ 500לכל יום
תלונות מוקד החוזרת על עצמה פעמיים בחודש קלנדרי ולכל ₪ 200
₪ 400
פעם נוספת )מעבר לפעמים בחודש(.
 ₪ 3,000בגין כל
אי העברת בסיס הנתונים של מערכת איתור הרכבים
הפרה ואי העברת
המידע.
ביצוע עבודות שלא על פי השעות שהוגדרו בתכנית העבודה  ₪ 500לכל מקרה.
שהוגדרה על ידי העירייה ,בכלל זה ביצוע עבודה בצירים
ראשיים ו/או צירי בתי ספר בין השעות .06:45-08:15
סטייה מנתיב הנסיעה או שיהוי רב ביציאת הקבלן מתחומי  ₪ 3,000לכל מקרה.
הרשות לאתר שפיכת הפסולת
מלוא גובה הנזק.
גרימת נזק לתשתיות לכל מקרה.
 ₪ 2,000לכל נזק.
אי עמידה בלוחות זמנים לתיקון נזק לתשתיות
ביצוע העבודה באמצעות קבלן משנה ללא קבלת אישור  ₪ 50,000לכל מקרה.
העירייה מראש ובכתב
 ₪ 3,000לכל מקרה.
יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור המנהל
אי התקנה של הציוד הנדרש לצורך הפעלת המערכת  ₪ 500לכל יום עבודה
לכל רכב
הממוחשבת ברכבי הפינוי בכניסה לעבודה
הפרה חמורה של הוראה ו /או התחייבות נשוא החוזה שאינה  ₪ 5,000לכל מקרה.
מוגדרת במסמכי המכרז.
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מובהר כי הסכומים לעיל יקוזזו מחשבונות הקבלן לפני התייקרויות ומע"מ.

.10.4

מובהר כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודה שלא בוצעה כלל או
שלא בוצעה כראוי.

.10.5

העירייה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן
או לחלטם מהערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה.

.10.6

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן או חילוטם מהערבות הבנקאית
לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא ימצו את זכויותיה של
העירייה עקב הפרתו של הסכם זה.

.10.7

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  10.3 ,10.2 ,10.1ו 10.4 -לעיל מוסכם בין הצדדים כי
האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות
המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית על פי הסכם זה ועל פי כל דין:
10.7.1

הקבלן לא החל במתן השירותים במועד שנקבע על פי סעיף  5.1לעיל.

10.7.2

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.

10.7.3

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על
ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו
פירוק או שניתן נגדו צו הקפאת הליכים או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה
למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג-
.1983

10.7.4

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.

10.7.5

כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה
או ביצועו.

10.7.6

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה
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אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת העירייה ,היה
בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

.11

.10.8

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית ,תהא העירייה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה המוקנים לה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,לבטל את ההתקשרות עם הקבלן.

.10.9

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים במועדם ו/או
בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם לדרישות העירייה ,תהיה העירייה רשאית
להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת ביצוע השירותים והוצאות השלמת השירותים
בתוספת  12%הוצאות ותקורה ,יחולו על הקבלן ,וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו
ממנו בכל דרך אחרת.

.10.10

לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה לביטול ההתקשרות אלא אם הודיעה על כך לקבלן
במפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו ,כל עוד לא נתנה לו הודעה
על ביטול ההתקשרות.

.10.11

מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  14יום ,לא יהווה הפרה
של הסכם זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ,כספי או אחר ,בגין איחור ,כאמור.

תקופת ההסכם
.11.1

הסכם זה יהא בתוקף לתקופה של  36חודשים )שלושים ושישה חודשים( מהמועד שנקבע
לתחילת מתן השירותים בצו התחלת העבודה )להלן" :תקופת ההסכם"(.
לעירייה עומדת הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה
מראש לקבלן עד ) 30שלושים( יום לפני תום תקופת ההסכם .הודיעה העירייה על הארכת
ההסכם כאמור יוארך תוקפו של הסכם זה לתקופה של שנה נוספת ,והוראות הסכם זה
תחולנה על תקופת ההסכם הנוספת ,בתום שנת הארכה הראשונה ניתן יהיה להאריך
ההסכם בשנה נוספת ,באופן שתקופת ההסכם הכוללת לא תעלה בשום מקרה על  5שנים
מתאריך תחילתה.

.11.2

על אף האמור בסעיף  11.1לעיל ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  10לעיל ,תהא העירייה
רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין ,לרבות כללי המשפט
המינהלי ,להביא התקשרות זו ,כולה או חלקה ,לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של 90
יום לקבלן ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת ההתקשרות ,כאמור,
למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שניתנו ,אם ניתנו ,על ידו בפועל עד למועד
ההפסקה ,כאמור.
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.12

שונות
.12.1

העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי הסכם זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שביניהם או על
פי כל דין.

.12.2

מוסכם בין הצדדים כי תנאי ההתקשרות משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם
במלואו ,וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל-פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם
נעשו ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל
תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה
בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

.12.3

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית או במכתב
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב
כאילו נתקבלה  96שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חותמת העירייה

הקבלן

ראש העירייה
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מסמך מס'  – 3נספח א'  -מפרט

נספח א'  -מפרט
.1

כללי
.1.1

הקבלן ייערך שבועיים לפני מועד תחילת העבודה עם תכנית עבודה מאושרת על-ידי
העירייה על-פי סוגי כלי האצירה ,תדירויות הפינוי ,אזורי הפינוי ומגבלת כניסה לאזורים
שיוגדרו על-ידי העירייה בין השעות  06:00-15:00ומספר הרכבים שיוקצו לביצוע העבודה.

.1.2

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתכנית העבודה שאושרה על-ידי העירייה על-
ידי כלי רכב המותאמים לכך ,באמצעות כוח אדם כשיר ,מקצועי ומיומן ,במספר מספיק
לביצוע השירותים על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון העירייה ,תוך שמירת כללי
הזהירות והבטיחות המתחייבים עפ"י כל דין ובהתאם לדרישות ההסכם והמפרט שלהלן.

.1.3

שעות העבודה לפינוי אשפה ברכבי דחס ברשות.06:00-17:00 :

.1.4

שעות העבודה לפינוי ברכבי מנוף ברשות.06:00-17:00 :

.1.5

בזכות העירייה לשנות את תכנית העבודה מעת לעת ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובתאום
עם הקבלן.

.1.6

הנהגים יתייצבו בתחילת יום העבודה ובסיומו במקום עליו תורה העירייה .לעירייה הזכות
להורות על שקילת ) 0אפס( של כלי הרכב עם כניסתם לעבודה בתחילת יום העבודה
ובסיום עבודתם טרם יציאה מתחומי הרשות לצורך פריקת הפסולת באתר הקליטה.

.1.7

כלי הרכב יתייצבו לעבודה נקיים ושטופים באופן יסודי .הקבלן יבצע על חשבונו חיטוי כלי
הרכב בחומרים מתאימים בתדירות ובהתאם להנחיית המנהל ועל-פי כל דין .במידה
והרשות תעמיד לרשות הקבלן נקודת שטיפה הקבלן יממן את עלות המים.

.1.8

הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות ועד למועד תחילת העבודות ,כלי רכב המתאימים
בגודל ,סוג ובמספר הדרוש לביצוע העבודות בהתאם למפורט בהסכם זה .שנת ייצור כלי
הרכב שישמשו את הקבלן לביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה יהיו כולם משנת ייצור
 2019ומעלה .בכל מקרה ,במהלך כל תקופת ההתקשרות לא ייעשה שימוש ברכב שגילו
עולה על  4שנים ,בכלל זה מרכיביו השונים של הרכב ,לרבות ,שילדה ,דחסן ומנוף .ב60-
הימים הראשונים של עבודת הקבלן תתיר העירייה לבצע את העבודות באמצעות רכבים
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משנת ייצור  2017ומעלה.
.1.9

שירותי איסוף ופינוי הפסולת ,יעשו עפ"י תכנית העבודה של העירייה ,בהיקף השעות
הנדרש להשלמת העבודה ,במהלך כל שעות היממה בימים א'  -ה' ועד שעה וחצי לפני
כניסת השבת  /חג ,בימי ו'  /ערבי חג ובמוצאי שבת וחג ,על פי תאום מראש בין הקבלן
לנציג העירייה .לעירייה הזכות להגביל את משך המשמרת כך שתארך עד ל 8.5-שעות
עבודה ברוטו ועל הקבלן יהא לסיים את העבודה במסגרת משמרת זו גם אם יידרש
להפעיל צוותים נוספים.

.1.10

מובהר כי חל איסור מוחלט לבצע פעילות איסוף ופינוי פסולת )לסוגיה( בצירים ראשיים
וצירי בתי ספר בין השעות  06:45עד  .08:15רשימת הרחובות הכלולים בצירים אלה
תימסר לקבלן לקראת כניסתו לעבודה .הרשימה תהא נתונה לשינויים על פי שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה.

.1.11

מובהר כי הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות פסולת בערבי חג ולמחרת כל חג על-פי המחירים
שהוצעו על-ידו במכרז .למען הסר ספק ,בימים אחד במאי ,יום העצמאות ,יום השואה
והגבורה ,ל"ג בעומר ,פורים ,תשעה באב ,ימי חול המועד של חגי ישראל ,חגי העדות
הנוצריות והמוסלמיות וימי בחירות כלליות ומוניציפליות )גם אם הוקדמו( תבוצע
העבודה כרגיל וללא כל תוספת תשלום .היה ויום הפינוי נופל על יום שבת/חג שנקבע
בחיקוק תהא העירייה רשאית להורות לקבלן לבצע את יום העבודה טרם כניסת
השבת/חג ו/או ערב צאת השבת/חג ו/או למחרת השבת/חג עפ"י הנחיית הרשות וללא
תוספת תשלום.

.1.12

היה ונחסמה הגישה לאזור ו/או רחוב ו/או מתחם פינוי כלשהו בשל מפגע ו/או חניית רכב
ו/או מכל סיבה אחרת ,מתחייב הקבלן לבצע את עבודת הפינוי באותו אזור/רחוב/מתחם
בשעה אחרת במשך היום ,בתאום עם העירייה.

.1.13

הקבלן מתחייב לנקות ולאסוף את כל שקיות הפסולת ,קרטונים וכל פסולת אחרת ,כולל
פגר בעל חיים )במסגרת הפינוי הרגיל( ,המצויה בביתני הפסולת ו/או סמוך לכלי האצירה
וערמות הפסולת ברחוב ברדיוס של עד  4מטרים מהם ובתנאי שכמויות הפסולת הינן
סבירות על פי קביעת המנהל .והיה ודרך קבע תהיה הצטברות של פסולת סביב כלי
האצירה ,להנחת דעתה של העירייה ,תוסיף העירייה כלי אצירה ו/או תגדיל את תדירות
הפינוי על-מנת למנוע תופעה זו ,עפ"י קביעת המנהל.
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.1.14

כלי הרכב אותם יפעיל הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו מצוידים כולם ,על חשבונו של
הקבלן ,בכל האמצעים המפורטים להלן:
.1.14.1

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה ועפ"י כל דין.

.1.14.2

כל רכב יצויד במכשיר קשר אלחוטי המותאם לתדר מחלקת התברואה של
העירייה וטלפון נייד.

.1.14.3

בכל רכב ימצאו מטאטא ,יעה ואת חפירה לצורך השלמת עבודות ניקוי ופינוי
פסולת מסביבת המכלים.

.1.15

כלי הרכב יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת
אחרת .כלי הרכב יהיו מצוידים בכל האביזרים ,המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל
חוקי הבטיחות ,התנועה והתעבורה לצורך העמסה והעברת הפסולת בצורה בטוחה ובאופן
שלא יפלו ו/או יתפזרו ו/או יתעופפו בעת ההעמסה וההובלה .לדרישת העירייה ,יהיה חייב
הקבלן לקבל את אישורו של ממונה הבטיחות מטעמה כתנאי לכניסת רכב לשימוש
ברשות .בנוסף וככל שיידרש לכך ע"י העירייה ,אחראי הקבלן לכך שהוא וכל אחד מבין
המועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים לפי הסכם זה ,יתייצב לקבלת תדריך אצל
הממונה על הבטיחות בעירייה ,יאשר בחתימתו קבלת תדריך ויקבל אישור על קבלת
התדריך ,לפי הנהוג וכפי שידרש בעירייה.

.1.16

הקבלן מתחייב למנות אחראי לכל רכב פינוי.

.1.17

הקבלן יעסיק בכל רכב נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של תקלה ברכב ,מחלת הנהג,
יציאת הנהג לחופשה ,גיוסו למילואים של הנהג ,התפטרות או פיטורין .בכל מקרה של
חילופי הנהג יהא על הקבלן להודיע על כך מראש לנציג העירייה ולקבל את אישור העירייה
לנהג החלופי.

.1.18

כלי הרכב יתוחזקו באופן שוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ויהיו
להם כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין.

.1.19

כלי הרכב הקבלן לא יחנו באזורי מגורים בתחום העירייה ולא ישהו בתחומי העירייה
לאחר שעות העבודה .הקבלן יהיה רשאי להחנות את כלי הרכב רק במקום עליו תורה
העירייה ו/או בשטח אשר בבעלות הקבלן ומשמש לחניית כלי הרכב ברישיון.
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.1.20

הקבלן יתקין ויתחזק ,על חשבונו והוצאותיו ,מערכת איתור )כדוגמת מערכת
איתוראן (GPS/על כלי הרכב ובמשרדי העירייה לצורך מעקב אחר כלי הרכב .הנתונים
במערכת האיתור ישמרו למשך כל תקופת ההתקשרות .הקבלן יספק לעירייה עד ) 2שתי(
הרשאות לצפייה במערכת ללא תשלום.

.1.21

הקבלן מתחייב לוודא כי כלי הרכב יהיו תקינים וכשירים בכל עת לביצוע השירותים .בכל
מקרה של תקלה שאירעה ברכב חצי שעה לפחות לאחר תחילת ביצוע העבודות בתחומי
העיר ,מתחייב הקבלן להשלים את מתן השירותים אשר נדחו כתוצאה התקלה הטכנית
ולבצעם בתוך  4שעות ,בתאום עם נציג העירייה .תקלה שאירעה ברכב טרם תחילת ביצוע
העבודות בתחומי העיר תיחשב כאי התייצבות הרכב לעבודה ותחייב גם היא השלמה של
מתן השירותים בתוך  4שעות ,בתאום עם נציג העירייה.

.1.22

ריקון כלי הרכב יתבצע על ידי הקבלן רק באתרי סילוק פסולת ו/או תחנות מעבר שיאושרו
בכתב על ידי נציג העירייה ופורטו בהסכם זה.

.1.23

הקבלן יפנה את הפסולת אך ורק לאתרי סילוק פסולת /תחנות מעבר המאושרים ומורשים
על ידי המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין בכפוף לאמור במסמכי המכרז.

.1.24

רכבי הפינוי של הקבלן יסעו ישירות מהעיר לאתר השפיכה ללא עצירת ביניים וכנ"ל לאחר
השפיכה יחזרו לתחומי העיר ללא עצירת ביניים.

.1.25

לאחר שהעירייה שילמה לאתר קליטת הפסולת את התשלום החודשי ,היה ונמצא שרכבי
פינוי שלא שייכים לעירייה או לחלופין שעברו דרך עיר או יישוב אחרים והעירייה לא
מאשרת אותם ,אזי יקוזז מהתשלום לקבלן בחודש הבא סך התשלום שהעירייה שילמה
לאתר הפסולת בגין השקילה של משאית זו.

.1.26

כל הרכבים שאושרו על-ידי העירייה לעבוד בעיר )רכבי דחס/מנופים/טנדרים וכיו"ב( חל
איסור מוחלט שיעבדו בעיר אחרת.

.1.27

בסוף כל יום עבודה כל רכבי הפינוי חייבים לפרוק את הפסולת באתר קליטת הפסולת.

.1.28

הקבלן מתחייב ויהא אחראי להפקת והגשת אישורים לעירייה בגין מחזור המתבצע באתר
הסילוק/תחנת המעבר עבור המשרד להגנת הסביבה .תעודות שקילה מפורטות לפי סוגי
הפסולת )תאריך ,יום ושעה ,מס' רכב ,משקל ,סוג פסולת וכיו"ב( יצורפו לחשבון החודשי
שיוגש ע"י הקבלן לעירייה .מובהר כי תעודות השקילה הינן חלק בלתי נפרד מהחשבון
החודשי וכי העירייה לא תאשר תשלומים ללא תעודות שקילה כאמור.
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.1.29

ככל שהקבלן יזדקק לנקודת ריכוז לפועלים ולכלי הרכב הוא יעשה כן במקום שיאושר על
ידי העירייה ,מראש.

.1.30

המנהל ו/או נציג העירייה יהיו רשאים לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,ולפי שיקול דעתם
הבלעדי את החלפתו של עובד מעובדיו של הקבלן ,בכלל זה מנהל עבודה/נהג/פועל,
והקבלן מתחייב למלא אחר דרישתם ללא שיהוי ולא יאוחר מ 24-שעות )להחליף במיידית
או עפ"י החלטת המנהל(.

.1.31

עובדי הקבלן יהיו לבושים במדים אחידים ,אפודים זוהרים ,נעולים בנעלי עבודה ויצוידו
בכפפות עבודה וכובע ובעונת החורף יהיה הביגוד מתאים לעונה כולל מעיל ומכנסיים נגד
רוח בצבע ובצורה שתקבע העירייה .הביגוד והנעליים יסופקו לעובדים על ידי הקבלן ועל
חשבונו.

.1.32

לא יורשה הקבלן להעסיק מפעיל או עובד שאינו לבוש במדים במשך שעות עבודתו ועל
הקבלן חלה חובה לדאוג לניקיונם ותקינות הופעתם המלאה והמסודרת של כל עובדיו.
המדים ,הכובעים ,הכפפות והנעליים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

.1.33

הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם עובדי העירייה וכי
כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים הינם אזרחי מדינת ישראל מגיל 18
ומעלה.

.1.34

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לא יועסקו עובדים זרים
שהעסקתם מותנית בהיתר ,למעט מומחי חוץ ,כהגדרתם בהוראת תכ"מ  ,7.12.9וזאת בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי הקבלן ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה
או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.

.1.35

ככל שהעבודה נשוא הסכם זה ,תבוצע במוסד כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסויימים ,התשס"א – ) 2001להלן ,בסעיף זה" :החוק"( ,הקבלן מצהיר
ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין,
התשל"ז  1977 -והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע ,כאמור וכי ימלא לגבי כל
המועסקים על ידו אחר הוראות החוק .הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובד במסגרת ביצוע
עבודה במוסד כהגדרתו בחוק בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה
להעסקתו לפי החוק .לדרישת העירייה ו/או המנהל ,ימציא להם הקבלן אישורים מתאים
על עמידתו ועמידתם של עובדיו בהוראות האמורות לעיל.
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.1.36

הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לרחובות או לסביבתם,
ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג
בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.

.1.37

הקבלן מתחייב שלא לפגוע ,בעת ביצוע השירותים בקווי מים ,ביוב ,חשמל ,תשתיות,
כבישים ,מדרכות ,כלי אצירה ,מתקני פסולת ,גינון ,ריהוט רחוב )ספסלים ,אשפתונים,
עמודי תאורה( ,כלי רכב החונים ברחובות וכל רכוש שהוא ציבורי ו/או פרטי וכי במידה
ותהיה פגיעה כאמור ,מתחייב הקבלן לדווח על כך לנציג העירייה והמנהל באופן מידי
ולבצע את התיקונים מיד וללא דיחוי בתאום ואישור של נציג העירייה והמנהל ,על חשבונו
ולשאת בכל הוצאות התיקונים שיבוצעו על ידו .לא עשה כן הקבלן תהא העירייה רשאית
לבצע את התיקונים והקבלן ישא במלוא העלות שתחול עליה בקשר לכך ,בתוספת 10%
בגין הוצאות תקורה וכלליות )בדרך של קיזוז או בכל אמצעי חוקי אחר( .הקבלן יהא
אחראי ,בנוסף ,לכל נזק שיגרם במישרין ו/או בעקיפין מאי מתן ההודעה ו/או מאיחור
במתן ההודעה ,כאמור ,לנציג העירייה והמנהל.

.1.38

הקבלן מתחייב להימנע מהקמת שאון ורעש העשויים להפריע לתושבים ולמנוחתם לבצע
את השירותים בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות ותקנות למניעת מפגעים )רעש(
תשכ"ו.1996 -

.1.39

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות ,תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב
ומניעת נזילת מיצי פסולת מרכב הפינוי .אם נשפכה או פוזרה פסולת או נשפכו מיצי
פסולת ברחוב ,הקבלן מתחייב לנקות את הרחוב באופן מיידי ועל חשבונו.

.1.40

הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל רישום מדויק ומפורט של העבודות .הרישום יהיה ממוחשב
בפורמט אקסל ויוגש לאישור העירייה בצירוף חשבונית .לא תאושר חשבונית ללא יומן
עבודה.

.1.41

הקבלן ינהל רישום מדויק ומפורט של פרטי העובדים בכל יום עבודה והרכבים אליהם
העובדים מצוותים .הרישום יהיה ממוחשב ,ויועבר לרשות עפ"י דרישה.

.1.42

הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו והוצאותיו ,לחזותם הנאותה והנקייה ותחזוקת כלי
האצירה בעירייה המזמינה כולל אספקת חלקי חילוף ותיקונים .הקבלן יוודא שצוותי
הפינוי יטפלו בכלי האצירה בעת הוצאתם ,החזרתם וריקונם טיפול זהיר על מנת שלא
ייגרמו נזקים .הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים שיגרמו לכלי האצירה בעת
הוצאתם/החזרתם/ריקונם וידאג לתיקונם או החלפתם ,על חשבונו ,בהתאם להוראות
העירייה .היה והקבלן לא יתקן או יחליף את כלי האצירה ,כאמור ,תוך  48שעות ממועד
דרישת העירייה ,תהיה העירייה רשאית לבצע זאת במקומו ,ולנכות מכל תשלום המגיע
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לקבלן את הוצאות התיקון או ההחלפה ,כאמור ,בתוספת תקורה בשיעור  15%מכל
תשלום המגיע לקבלן.
הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו והוצאותיו ,להחלפת כלי אצירה פגומים שנפגמו במהלך
עבודתו בכלי אצירה תקינים ,שמישים ובעלי חזות נאותה .החלפת כלי אצירה ,כאמור,
תתיחס לכלי אצירה ששנת יצורם קטן מ 5 -שנים ,למעט מקרים בהם הנזק נגרם בגין
רשלנות הקבלן ו/או מעובדיו .כלי אצירה שסופקו על ידי הקבלן להחלפת כלי אצירה
שבבעלות העירייה ונפגמו יועברו לבעלות העירייה ויושארו בידיה בתום תקופת
ההתקשרות ,ללא כל תשלום.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו אחראי בגין פגיעה מכוונת בכלי האצירה,
ונדליזם ,שריפת כלי האצירה וכיו"ב פגיעות מכוונות בכלי האצירה שלא על ידי הקבלן או
מי מטעמו.
.1.43

בכל מקרה של נזק שייגרם על ידי הקבלן ולא יבוצע תיקון ו/או החלפה על-ידו תהא
העירייה רשאית ,לאחר התראה של  7ימים מראש ,לבצע זאת במקומו ,ולנכות מכל
תשלום המגיע לקבלן את הוצאות התיקון או ההחלפה ,כאמור ,בתוספת תקורה בשיעור
 10%מכל תשלום המגיע לקבלן.

.1.44

הקבלן יספק לעירייה ,ללא תמורה ,מכשיר קשר )מירס/סמארטפון( המותאם לרשת
התקשורת של רכבי הקבלן.

.1.45

העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את היקף השירותים שהוזמנו מהקבלן
בהסכם זה ,לרבות על ידי שינוי של כמות ו/או תדירות השירותים ו/או שינוי מיקום כלי
האצירה ו/או שינוי תוכנית העבודה ו/או שינוי מועדי הפינוי ו/או שינוי תחנת המעבר ו/או
שינוי האתר לסילוק פסולת ,והכול לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן ,וכפועל יוצא את
ההיקף הכספי של ההסכם וזאת אף אם בוצעו השירותים לשביעות רצונה .השינוי ייעשה
ביחס לסוגי העבודות שנכללו בהסכם זה או הנדרשות להשלמת עבודות אלו ובלבד
שבמקרה של הגדלה ,לא יעלה שיעור ההגדלה ביחס להיקף הכספי של ההסכם על .50%
ערך השינוי כאמור ייקבע בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
ככל שתבקש העירייה להזמין שירותים לצורך השלמת ביצוע שירותים הכלולים בהסכם
זה ו/או תוספת שירותים ו/או הגדלה או הקטנה של היקף השירותים כאמור לעיל ,ייקבע
מחירם על פי מחירי יחידה בהצעת הקבלן למכרז.
היה והחליטה העירייה לבצע שינוי כאמור ,תהיה העירייה רשאית לפי שיקול דעתה
המוחלט להתקשר עם כל קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות או לבצען בעצמה.
הודעה על שינוי ,כאמור ,תימסר לקבלן לפחות  14יום מראש ובכתב על-ידי המנהל.
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הקבלן ימלא אחר דרישת העירייה ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות,
בגין שינוי היקף השירותים ,כאמור לעיל ,והוא לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או
תשלום או הגדלת שכר ,למעט עדכון יחסי כאמור.
.1.46

עבודות ותגבורים בחגים  -הקבלן מתחייב לבצע תגבורים בחגים בהיקף של כ50%-
תוספת פינויים בהתאם לתכנית עבודה שתוגדר ע"י העירייה וכמפורט להלן:
במידה ויום הפינוי נפל על יום חג ,יבצע הקבלן את תכנית הפינויים לאותו יום ביום אשר
קדם ליום החג או מיד עם צאת החג ,עפ"י דרישת העירייה .במידה ויום הפינוי נקבע ליום
שני של חג יבצע הקבלן את העבודה ביום שלאחר החג או מייד עם צאת החג ,עפ"י דרישת
העירייה ,והכול בכפוף לזכותה של העירייה לשנות את תכנית העבודה כאמור על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,בקשר לתכנית עבודה לחגים ,פינויים נוספים ותגבורים לחגים .האמור
בסעיף זה אינו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תכנית העבודה השוטפת אשר
נקבעה לאותם ימים שלפני ואחרי החג.
בנוסף לאמור לעיל ,בערבי חג יבוצעו כלל העבודות בכל אזור בתכנית העבודה פעמיים
ביום באמצעות משמרת יום ומשמרת ערב ,העבודות תמשכנה עד שעה לפני כניסת החג,
ללא תוספת תשלום.
בנוסף לאמור לעיל ,יתגבר הקבלן ב 50%-בנוסף לכמות הפינויים בתכנית השוטפת ובנוסף
לאמור ברישא של סעיף זה ,את עשרת ) (10ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת )(3
ימי העבודה החלים בצאת החג.
הקבלן יספק לעירייה רכב מנוף נוסף לאיסוף פסולת גזם נוספת על-פי הוראות המנהל
בימים המפורטים להלן 7 :ימי עבודה לפני חג פסח 7 ,ימי עבודה לפני חג ראש השנה2 ,
ימי עבודה לפני יום כיפור 2 ,ימי עבודה לפני סוכות 2 ,ימי עבודה לפני שבועות ורכב מנוף
נוסף  2ימי עבודה לפני חג פסח 2 ,ימי עבודה לאחר שמחת תורה 1 ,יום עבודה לפני פתיחת
שנת הלימודים )לילה( ו 2-ימי עבודה לפני חג ראש השנה.
התגבורים יבוצעו על-פי תכנית עבודה שתוגדר על-ידי העירייה ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי של העירייה ,לרבות באזורי פארקים ,אזורי תיירות וכיו"ב.
למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי תגבור הפינויים ו/או העבודות בתקופת החגים
מהווה חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות על-פי חוזה זה והקבלן יבצעם בשלמות ,כל זאת
ללא תמורה נוספת ו/או ללא תוספת תשלום ,מעבר לתשלום הקבוע בהסכם זה עפ"י
הצעת הקבלן בטופס הצעת המחיר.
"ימי חג" לעניין סעיף זה – חג הפסח הראשון והשני ,ראש השנה ,יום כיפור ,חג סוכות וחג
שבועות .מובהר כי ביום העצמאות יתבצעו פינויים מתוגברים בהתאם לדרישות העירייה.
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תגבור רכבי מנוף  -במידה וערב החג נופל על יום שישי ,התגבור יתבצע על-ידי  6מנופים )2
מנופים עפ"י התכנית הקבועה ותוספת של  4המנופים הקבועים האחרים העובדים בעיר(.
.1.47

הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות ולבצע פינויים נוספים ו/או עבודות נוספות בכל עת
במהלך תקופת ההתקשרות בעקבות אירועים חריגים שהיו ברשות )עד  5אירועים בשנה(
כפי שיורה לו המנהל ,על פי שיקול דעתו של המנהל ,לרבות אספקת רכב מנוף נוסף כולל
נהג )מפעיל( ופועל אשר העירייה תהא רשאית לדרוש לצרכי תגבור בדרישה שתועבר עד 7
ימים טרם מועד אספקת הרכב המבוקש )עד  10ימים של רכב פינוי דחס ו/או מנוף בשנה(.
הקבלן מתחייב לבצע את הוראותיו של המנהל במלואן ובשלמותן ,כל זאת ללא תמורה
נוספת ו/או ללא תוספת תשלום ,מעבר לקבוע בהסכם זה עפ"י הצעת הקבלן בטופס
הצעת המחיר.

.1.48

בגין אספקת עובד לעבודות פינוי ,ליום עבודה בן  8שעות ,לפי דרישת העירייה ,יהיה
הקבלן זכאי לתשלום בסך שלא יעלה על  320ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין.
בגין גריעת עובד מצוות הפינוי ,יגרע מהקבלן סך של  280ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין )או
הסכום בהתאם להצעת הקבלן במכרז ולא יותר מהנקוב לעיל(.

.1.49

הקבלן מתחייב לבצע פינוי פגרים בכל רחבי העיר בין השעות  06:00עד .17:00

.1.50

במסגרת תכנית העבודה יכללו גם העבודות הבאות:
.1.50.1

הקבלן יפנה  3עגלות אשפה בתדירות של  3פעמים בשבוע מיער ראש העין.

.1.50.2

הקבלן יבצע פינוי במרכז רב נכויות בתדירות של פעמיים בשבוע.

.1.50.3

הקבלן יפנה גזם אחת לשבוע ממעון בני ציון.

.1.50.4

הקבלן יפנה פינוי יומיומי מיכל  1,100ממכוני הביוב בעיר.

.1.50.5

הקבלן יפנה פעם בשבוע מכולה המוצבת באתר הבנייה.

.1.50.6

הקבלן יפנה בכל יום )פינוי יומיומי( פסולת מהאטליזים ברחבי העיר.

.1.50.7

הקבלן יפנה בכל יום בבוקר את המכולה/טמון שמוצבים סמוך לבניין
העירייה.

.1.50.8

ביום שישי ,שני רכבי מנוף יעבדו משעה  ,15:00 – 06:00ביצוע העבודות יהיה
במתחמים ועל-פי דרישת המנהל.
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.1.51

פינוי פסולת באירועים מיוחדים:
.1.51.1

הקבלן יפנה מידי יום ,מעבר לתכנית העבודה הקבועה ,ועפ"י הנחיית
העירייה ,עד  6מיכלי  1,100ליטר שהרשות מספקת לאירועים מיוחדים
ברשות )כגון אבל ,שמחות וכיו"ב( .הקבלן יציב את המיכלים בבתי התושבים
ויפנה אותם בהתאם להנחיות העירייה

.1.51.2

הקבלן יספק ,יציב ויפנה ,על פי דרישת העירייה ,עד  5מכולות בחודש לצורך
היערכות בחגים )ראש השנה ,סוכות ,פסח ,שבועות וכו'( ,אירועי יום
העצמאות ותימנה.

 .1.52ביום העצמאות ובימי בחירות/שבתון יתבצעו פינוי אשפה ביתית וגזם כרגיל.
.1.53

עבודה בשעת חירום – הקבלן מתחייב לבצע עבודתו בשעות חירום בהתאם להוראות
המנהל ובכפוף להנחיות הג"א ופיקוד העורף.
הקבלן מתחייב לדאוג לקבל ריתוק משקי לרכביו המועסקים על-ידו בעירייה ולהעביר
אישור על כך למנהל ,אי ביצוע העבודה או חלקה בשעת חירום בניגוד להוראות המנהל
תהווה הפרה בגינה ישלם הקבלן פיצוי הגבוה ב 50%-מהמפורט בטבלת ההפרות
והתרופות בסעיף  10.3בהסכם.

.2

איסוף ופינוי פסולת על ידי רכבי דחס
.2.1

הפסולת בכלי אצירה בנפחים של עד  8מ"ק תיאסף ותפונה על ידי רכבי דחס במשקל
מינימלי של  32טון נפח  29מ"ק ו/או רכבי דחס מסוג ובגודל המתאימים לכלי האצירה
הרלוונטיים בעירייה על פי דרישת העירייה .הפינוי יתבצע על ידי רכבי הדחס של הקבלן
המצוידים בזרועות הרמה המתאימות לכלי האצירה של העירייה.

.2.2

הפסולת תפונה לאתר חירייה כמוגדר בסעיף  9.3בתנאי המכרז .בזכות העירייה להורות
לקבלן לפנות את הפסולת לאתר חלופי מוסדר המאושר על-ידי המשרד להגנת הסביבה,
או לאתר ספציפי אחר שתורה עליו העירייה.

.2.3

הפסולת תפונה מכלי אצירה המוצבים ברחובות ,במתקני פסולת של בתי מגורים ,מוסדות
ציבור ,מוסדות חינוך ,בתי עסק ,מפעלים ,אזורי תעשיה וכיו"ב.

.2.4

התעריפים לפינוי כלי אצירה מתייחסים לפינוי כלי אצירה המכילים את כל סוגי הפסולת:
יבשה ,רטובה ,מעורבת ,אריזות ,נייר וכיוצא בזה ,כולל קליטת הפסולת באתר מוסדר
המורשה על-ידי המשרד להגנת הסביבה וכולל היטל ההטמנה.
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.2.5

פינוי הפסולת על ידי הקבלן כולל את הוצאת הפסולת ממתקני הפסולת ,ריקונם המלא,
ניקוי יסודי של סביבת המתקן ,העמסת הפסולת לרכב ,הובלתה והורקתה באתר עליו
יוסכם בין העירייה לקבלן.

.2.6

פעולת הפינוי שתתבצע על ידי רכבי הדחס כוללת הרמת כלי אצירה ,ריקונו המלא לרכב
הדחס ודחיסתו .מובהר כי אי היפוכו של כלי אצירה לרכב הדחס ייחשב כאי פינוי של כלי
האצירה.

.2.7

מרווח הזמן בין הזזת כלי אצירה ממקומו ו/או הוצאתו ממתקן פסולת לצורך פינויו לבין
ביצוע הפינוי של אותו כלי האצירה לא יעלה על  40דק' .מרווח הזמן בין תום ריקון כלי
האצירה להחזרתו חזרה למתקן הפסולת ו/או למקומו לא יעלה על  40דק'.

.2.8

הקבלן ידאג לסגירת והחזרת כלי האצירה והצבתם בנקודות המיועדות לכך ,לאחר
ריקונם וסגירת כלי האצירה עם החזרתם למקומם .הצבת כלי האצירה ברחוב לצורך
ריקונם לא תיעשה בפתחי עסקים ,חניות ,בתי מגורים ו/או בכל מקום המונע נגישות כלי
רכב ו/או הולכי רגל.

.2.9

הקבלן אחראי להדרכת צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב ובציוד ,כמו כן
אחראי הקבלן לשימוש שיעשו העובדים ברכב ובציוד בעת ביצוע עבודות הפינוי ובעת
ההכנה לביצוע לפני ואחרי שעות העבודה לרבות אחזקתו השוטפת של הרכב.

.2.10

מספר העובדים בצוותי הפינוי יהא כמפורט בנספח ג' טופס הצעת המחיר.

.2.11

הקבלן יספק רכבי דחס המותאמים לביצוע העבודות בעירייה אשר יהיו נגישים לכל
רחובות העירייה ,כלי הרכב יהיו מותאמים לרוחב ותנאי השטח ברחובות ,והכול על
חשבונו והוצאותיו .הקבלן אינו רשאי לגרור כלי אצירה ברחוב למרחקים העולים על 20
מטר מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בגין חוסר התאמה בין רכבי הפינוי ותנאי השטח ברחוב,
אלא אם ניתנה הוראה ,מראש ובכתב ,מהעירייה.

.2.12

מניסיון העירייה הקבלן יידרש ל 5 -רכבי דחס לפחות בכל אחד מימי הפינוי א' עד ו'.

.2.13

כלי הרכב יהיו מצוידים בזרועות הרמה המותאמות לכלי האצירה של העירייה .לפי
דרישת העירייה יצייד הקבלן את כלי הרכב במיכל ומתקן שטיפה ,ללא כל תשלום.
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.3

.2.14

הקבלן אחראי לכך שלא תישפך ו/או תתפזר פסולת תוך כדי ריקונם ו/או הובלתם של כלי
האצירה וכי לא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמן מרכבי הפינוי .במקרה של נזילה
מהרכב ,יש לעדכן באופן מיידי את מנהלי העירייה והרכב יפסיק באופן מיידי את עבודתו
וייצא לתיקון הליקוי .כמו-כן ,באחריות הקבלן לוודא שהעובדים יאספו ,יטאטאו וינקו
את המקום באופן מיידי .במידה ולא ינוקה השטח ,העירייה תהיה רשאית לנקות ולחייב
את הקבלן בעלות הניקוי ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לקנוס את הקבלן
כמוגדר בטבלת הפרות ותרופות בסעיף  10.3להסכם ההתקשרות.

.2.15

מכלי  1,100ליטר ומכולות ישטפו אחת לחודשיים במים ובדטרגנטים באמצעות מיכל
ומתקן שטיפה המותקנים על רכב הפינוי ,במועדים שתקבע העירייה ,עפ"י דרישה של
העירייה ובתאום מראש עם הקבלן  .השטיפה תיעשה עם ציוד מתאים לאיסוף תשטיפים
ובאופן שלא יישארו שאריות של מוצקים ונוזלים .השטיפה מהווה חלק מהשירותים
והינה על חשבון הקבלן.

.2.16

מיכל השטיפה והגרניק בכל אחד מהרכבים יהיו תקינים בכל עת כולל מים וחומרי חיטוי.

.2.17

אם וככל שתדרוש העירייה שטיפה מעבר לאמור בסעיף  2.13לעיל באמצעות רכב ייעודי,
שטיפת מיכלים ומכולות תיעשה בתשלום נוסף שלא יעלה על  ₪ 4,500ליום עבודה.

.2.18

הנהג יתייצב בתחילת המשמרת ובסיומה בפני נציג העירייה ו/או מי שמונה לכך על ידה.

.2.19

בגין תוספת בתי אב הקבלן יקצה ויספק:
.2.19.1

משאית דחס אחת לפחות לכל  700מיכלי  240-360ליטר לכל יום פינוי על פי
התדירות המוגדרת.

.2.19.2

משאית דחס אחת לפחות לכל  250מיכלי  1100ליטר לכל יום פינוי לפי
התדירות המוגדרת.

איסוף ופינוי פסולת גושית
.3.1

הקבלן יאסוף פסולת גושית ,בין אם בערמות ו/או ממכולות ייעודיות ו/או פסולת גושית
הנאספת באופן שיוגדר ע"י העירייה ,על ידי רכבי מנוף עם ארגז בנפח  36מ"ק ומעלה
ויכולת העמסה אפקטיבית על הרכב של פסולת במשקל של ארבעה ) (4טון לפחות )אלא
אם העירייה אישרה מראש ובכתב אחרת( .בכל רכב יהיה צוות של נהג ופועל.

.3.2

הפסולת תובל מתחומי העירייה ישירות לאתר קליטת פסולת מורשה.
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.3.3

כלי הרכב יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות אחרת.
כלי הרכב יהיו מצוידים בכל האביזרים ,המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל חוקי
הבטיחות ,התנועה והתעבורה לצורך העמסה והעברת הפסולת בצורה בטוחה ובאופן שלא
יפלו ו/או יתפזרו ו/או יתעופפו בעת ההעמסה וההובלה.

.3.4

הקבלן מתחייב לאסוף את כל הפסולת כולל פסולת המצויה במרחק של עד  4מטרים
מערמת הפסולת ו/או המכולה ו/או מוקד האיסוף כפי שיוגדר ע"י העירייה ,ולפנותו לרכב
הפינוי .על הקבלן להשאיר שטח נקי לחלוטין לאחר הפינוי .לשם השלמת פעולות האיסוף
יחזיק הקבלן ברכב הפינוי מטאטא ,קלשון ,מגרפה ,את חפירה ויעה לניקוי יסודי של אזור
הפינוי.

.3.5

הקבלן יידרש ל 3-סבבי פינוי ביום עבודה לפחות .בזכות העירייה לקבוע כי סבב אחד יהיה
של איסוף ופינוי גזם וסבב שני יהיה של איסוף ופינוי גרוטאות ופסולת גושית אחרת.

.3.6

הקבלן אחראי להדרכת צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב בביצוע השירותים.
כמו כן ,יהיה הקבלן אחראי לביצוע השירותים בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה.

.3.7

הקבלן יפעיל רכבי מנוף מורשים על ידי משרד התחבורה ,עם זרוע מנוף המתאימה לביצוע
השירותים.

.3.8

כל כלי הרכב יהיו משנת ייצור  2019ומעלה ,גיל כלי הרכב לא יעלה על  4שנים במהלך כל
תקופת ההתקשרות.

.3.9

כלי הרכב יעמדו לרשותו של הקבלן בכל תקופת תוקפו של ההסכם .הקבלן מתחייב כי כלי
הרכב יהיו תקינים וכשירים לעבודה ,בהיקף ובכמות הנדרשים לביצוע השירותים.

.3.10

במקרים של תקלות חוזרות ונשנות יוכל המנהל לדרוש החלפה של רכב פינוי גם אם הרכב
בשנתון הנדרש.

.3.11

הקבלן יבצע על חשבונו ניקוי וחיטוי לכלי הרכב בתדירות ובחומרים המתאימים בהתאם
להנחית המנהל ועל פי כל דין.

.3.12

העבודות יבוצעו על ידי הקבלן בתאום מלא ויומיומי עם המנהל ו/או נציג העירייה .הקבלן
מתחייב לתאם עם המנהל ו/או נציג העירייה כל שלב של העבודה ולהישמע להוראותיו
והנחיותיו וכן לבצע עמו סיורים ,ככל שיידרש על ידי המנהל ו/או נציג העירייה.

.3.13

הקבלן יפנה ביום עבודה עד  5ערימות נוספות של פסולת גושית שלא באזורי הפינוי ,על-פי
דרישת המנהל וללא תוספת תשלום.
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.4

.3.14

משעה  11:30מנוף גזם אחד יוקצה לביצוע עבודות על-פי הנחייתו של המנהל .בנוסף -
בימי שני ,שלישי ,רביעי וחמישי מנוף גזם אחד )נוסף( יוקצה מתחילת יום העבודה לביצוע
עבודות על-פי הנחייתו של המנהל.

.3.15

בימים בהם לא מתבצע פינוי של טמוני קרקע בעיר ,בשעה  10:00בבוקר אחד ממנופי
הגזם יאסוף פסולת מסביבת הטמונים ברחבי העיר ברדיוס של עד  7מטר מהטמון.

.3.16

נהגי רכבי המנוף שעובדים ברשות באופן קבוע ) 5ימים בשבוע( יהיו נהגים קבועים ולא
יועסקו מחוץ לתחומי העיר בימים בהם מתבצע פינוי בעיר.

.3.17

חל איסור על נהג לעזוב את תחומי העיר ללא אישור המנהל באם לא ביצע  3סבבי פינוי
כנדרש.

.3.18

הנהגים יתייצבו לבדיקה לפני היציאה לשפיכת הפסולת על-פי דרישת המנהל.

.3.19

כלי הרכב לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של העירייה.

.3.20

הקבלן יהיה רשאי להחנות את כלי הרכב רק במקום שעליו תורה העירייה ו/או בשטח
הנמצא בבעלות הקבלן ומשמש לחניית כלי הרכב ברישיון.

.3.21

הקבלן יספק רכב מנוף נוסף בשבוע לכל  1,000בתי אב שיתווספו לאחר כניסתו לעבודה.

איסוף ופינוי פסולת ממכולות טמוני קרקע ופחים עיליים חכמים
.4.1

איסוף ופינוי הפסולת ממכולות טמוני קרקע ופחים עיליים חכמים יתבצע על ידי רכב מנוף
או רכב דחס ייעודי לשירות זה שיאושר על ידי המנהל .הרכב יהיה קבוע.

.4.2

הפינוי יתבצע בתדירות ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
בלבד ,בהתאם לתכנית עבודה שתוגדר על-ידי העירייה.

.4.3

שעות הפינוי בימי הפינוי שיוגדרו על-ידי העירייה יהיו החל מהשעה  06:00בבוקר ולא
יאוחר מהשעה  ,17:00אלא אם תורה העירייה אחרת.

.4.4

הקבלן מתחייב לנקות ולפנות פסולת המצויה בסמוך לטמוני הקרקע והפחים העיליים
החכמים ברדיוס של עד  7מ"ר.

.4.5

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו והוצאותיו ניקוי של פנים הבור בו מצויה המכולה אם
נשפכה לתוכו פסולת.
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.4.6

הקבלן יכין רשימת מכולות טמוני קרקע וימספר אותן עפ"י מיקומן ביישוב ,כנ"ל לגבי
פחים עיליים חכמים.

.4.7

הקבלן מתחייב לסגור את טמוני הקרקע ולבצע נעילת מכסים לאחר כל פינוי אם וככל
שיידרש לכך על ידי העירייה )במנעולים ומפתחות שיסופקו על ידי הקבלן(.

.4.8

הקבלן יחזיק ברכבי הפינוי מטאטא ויעה וכלי עבודה לניקוי.

.4.9

הקבלן יבצע שטיפה פנים וחוץ של מתקני טמוני הקרקע וסביבתם לאחר כל פינוי.

.4.10

הקבלן יבצע שליפת כיפה ,שטיפה ושאיבה פנימית עפ"י הצורך ואם יידרש לכך על ידי
העירייה .אי ביצוע שאיבה יגרור קנסות.

.4.11

הקבלן יאסוף את הפסולת מטמוני הקרקע ,יעביר את הפסולת למשאית הפינוי ויפנה את
הפסולת לאתר עליו תורה העירייה וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות ומבלי שיפלו ,יזלו או
יתפזרו מוצקי פסולת ו/או נוזלים כלשהם.

.4.12

כל נזק שייגרם לטמון על רכיביו ,בכלל זה מנגנון הנעילה ,לגדר או לחומה מסביב לטמון
הקרקע שייגרם כתוצאה מפעולת הפינוי ו/או פעולה כלשהי של הקבלן ו/או רשלנות
הקבלן יתוקן על-ידי הקבלן ועל חשבונו .במידה והקבלן לא יבצע תיקון תוך זמן סביר
בזכות העירייה לבצע את התיקון בעצמה ולקזז מהקבלן את העלויות בתוספת תקורה של
.15%

.4.13

להלן דרישות הבטיחות החלים על הקבלן על חשבונו והוצאותיו:
.4.13.1

רכבי הפינוי יהיו מתאימים לפינוי טמוני הקרקע בנפח של עד  6מ"ק
ובמשקל כולל המתאים לשקיות/מכולות אלו על פי הוראות הבטיחות
והנחיות משרד התחבורה והוראות כל דין ובאישור משרד התחבורה ומכון
התקנים.

.4.13.2

מתקן ההרמה יהי מותאם כך שיהיה מוגן מפני שמיטת פסולות בעת הפינוי
ומפני גרימת נזקים כלשהם.

.4.13.3

הרכבים ,המכולות והמתקנים יהיו מצוידים בכל האביזרים והעזרים
הדרושים על פי הוראות הבטיחות ,התנועה והתחבורה ועל פי כל דין ולא
יהוו סכנה ו/או מטרד לציבור ולמשתמשים בהם.

.4.13.4

בדיקת תקינות המכולות והתאמתן לרכב הפינוי וזאת טרם תחילת ביצוע
העבודה ,בדיקת תקינות המתקנים תיעשה באופן שוטף כל מהלך
ההתקשרות.
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.4.13.5

.5

הדרכת צוות העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב ובפעולות הפינוי.

.4.14

הקבלן ינהל יומן עבודה בו יצוינו המכולות שפונו בכל יום עבודה ,שם הנהג והעובדים
שהועסקו באותו יום.

.4.15

פינוי טמוני קרקע שלא במסגרת תכנית העבודה של הקבלן ביום בו הקבלן מבצע עבודות
פינוי ביישוב תתבצע ללא תוספת תמורה מעבר לתעריף הקבוע לפינוי.

.4.16

מובהר בזאת כי העירייה רשאית לצרף לצוות/י הקבלן עובד מטעמה שילווה את הליך
הפינוי.

.4.17

הקבלן יבצע את הפינוי ברכבים המותאמים לסוג טמוני הקרקע ברשות ,בפרט ,הקבלן
יצייד את רכב הפינוי בראשן נוסף המתאים לפינוי טמונים עיליים.

.4.18

הקבלן יקצה משאית אחת לפחות לפינוי של עד  45-40טמוני קרקע ופחים עיליים חכמים
ביום עבודה .על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ,כאשר מספר טמוני הקרקע ברשות
יעלה על  ,45תחולק העיר לשני אזורי פינוי וימי הפינוי יפוצלו כך שיתבצע פינוי של טמוני
קרקע  6ימים בשבוע )במקום שלושה( .לאחר חלוקת העיר לשני אזורי פינוי תבצע משאית
הפינוי את העבודות שהוגדרו בסעיף  3.14מעלה במקום רכב המנוף.

פינוי פסולת מכולות/מכולות דחס בשינוע
דחס

בשינוע

ברכבי

.5.1

הקבלן יפנה את המכולות/מכולות
למכולות/מכולות דחס המוצבים בעיר.

.5.2

הקבלן יפנה את המכולות לאתר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ,על פי תכנית
העבודה ובתדירות שתקבע על ידי העירייה.

.5.3

על הקבלן לבדוק את המכולות ולוודא שהן תקינות בכל עת ,נקיות וצבועות בצבע שייקבע
על ידי העירייה.

.5.4

במקרים של החלפת כלי אצירה על ידי הקבלן ,על הקבלן יהיה לדאוג לציון ברור ובולט
של שם העירייה ומספר סידורי לכל מכולה.

.5.5

על גבי מכולה שתוצב במקום מכולה שיצאה מכלל שימוש או הועברה לשיפוץ ,יירשם
מספר סידורי זהה לזה של המכולה שהוצאה מהמערך.
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.5.6

הקבלן יכין רשימת מכולות ,על פי מספרן הסידורי ומיקומן הגיאוגרפי ,גודל וסוג
המכולה .בעת פינוי המכולות ,על הקבלן לדאוג להחזרת כל מכולה למקום המיועד לה על
פי מספרה הסידורי .מספור המכולות נועד לשייך את המכולה למיקום מדויק שיוגדר על
פי שם רחוב ומספר הבית הקרוב למכולה ,או כל הגדרה אחרת שיבחר העירייה .הקבלן
יידרש להקפיד על כך.

.5.7

הקבלן מתחייב לאסוף את כל שקיות הפסולת ,הקרטונים והפסולת ,המצויים בסמוך
למכולות במרחק של עד  4מטרים מהן ,בעת הפינוי .באחריות הקבלן להחזיק בכל רכב
מטאטא ואת ,לצורך ביצוע עבודות ניקוי מסביב למכולה ,כאמור.

.5.8

הקבלן מתחייב לשטוף את המכולות לאחר כל ריקון ,באמצעות צינור לחץ ,עם דטרגנטים.
הקבלן ידאג לאספקת חומרים ודטרגנטים לשטיפת כל מכולה .אם וככל שהעירייה תעמיד
לרשות הקבלן נקודת מים לצורך שטיפת המכולות הקבלן יישא בהוצאות צריכת המים
לצורך שטיפת המכולות.

.5.9

כל הפסולת הנמצאת במכולות ,כולל פסולת ביתית ,תעשייתית ,גזם ,גרוטאות ,פסולת
בנין בנפח של עד  1מ"ק ,תפונה על ידי הקבלן לאתר מורשה.

.5.10

אם וככל שיידרש פינוי של מכולה לפסולת בניין ,כל הפסולת הנמצאת במכולה תפונה על
ידי הקבלן לאתר מורשה לקליטת פסולת בניין.

.5.11

העירייה תהא רשאית ,בהודעה של שעתיים מראש ,לדרוש פינוי חד פעמי של מכולה ו/או
מכולות ,מחוץ לתכנית העבודה הקבועה ,ללא תוספת תשלום מעבר למחירים המפורטים
בנספח א' לחוזה ,ובלבד שהפינוי יעשה ביום שבו הקבלן מבצע עבודות פינוי בעירייה.

.5.12

באחריות הקבלן ,ועל חשבונו ,לדאוג שכל המכולות תהיינה מצוידות בכל האביזרים,
המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל חוקי הבטיחות ,התנועה והתעבורה ,לצורך העברת
הפסולת למקום מוסדר בלי שיפלו ,ינזלו ,יתפזרו ו/או יתעופפו ,בין מוצקים ובין נוזלים,
בעת ההובלה או השימוש במכולות.

.5.13

דפנות וגוף המכולות ,על כל אביזריהן ,יהיו מתוכננים ,מיוצרים וברי שימוש כך שלא יהוו
סכנה ו/או מטרד ו/או גורם לפציעה ,פגיעה ו/או חבלה למשתמשים בהן.

.5.14

באחריות הקבלן ,ועל חשבונו ,לדאוג שהמכולות יהיו מצוידות בכל האמצעים הדרושים
מבחינה בטיחותית ,הן בדרכים והן בנקודות הצבתן ,ומצוידות באביזרים ואמצעים כגון
מחזירי אור ,רגליים יציבות גם בשיפוע ,אמצעים למניעת החלקות המכל וכיו"ב.
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.5.15

באחריות הקבלן לדאוג ולוודא ,כי המכולות מתאימות למתקני השינוע והרכב באישור
משרד התחבורה ומכון התקנים.

.5.16

עם תחילת ביצוע השירותים יהיה רשאי הקבלן לבדוק את תקינותן של המכולות
הנמצאות ברשות העירייה .אם קיימות בעיות בטיחות ו/או תקינות ,יפנה הקבלן לנציג
העירייה ,לפני תחילת ביצוע השירותים ,לתיקון הדרוש.

.5.17

רכבי השינוע יהיו מתאימים לשינוע מכולות פתוחות וסגורות ,בנפח  4.5-32מ"ק ובמשקל
כולל המתאים לכל סוג מכולה ,ועל פי הוראות הבטיחות והנחיות משרד התחבורה.

.5.18

העלאת המכולות על גבי הרכב תהיה בשיטת ה"זרוע" ,באמצעות מערכת הידראולית
המתאימה להרמת המכולות בעירייה.

.5.19

זווית השפיכה של המכולות תהיה  80מעלות לפחות ,כדי להבטיח ריקון הפסולת ביעילות
מרבית לתוך מכולת הפסולת בתחנת השינוע או באתר סילוק פסולת.

.5.20

הרכב יהיה בעל כושר תמרון גבוה לפינוי המכולות במהירות ,בשקט ובנוחיות מרבית.

.5.21

על הקבלן להתאים את מתקן ההרמה של המכולות לרכב האיסוף ולמכולות ,ולקבל על כך
את האישורים הנדרשים על ידי משרד התחבורה ומכון התקנים.

.5.22

ביצוע העמסה ופריקה יהיה מבוקר מתא הנהג ,עם יכולת בקרה מקומית בקרבת זרוע
הרמת המכולה.

.5.23

כושר ההרמה של המתקן יהיה מותאם לגודל המכולות .נעילת המכולות בשעת העלאה,
הורדה ושפיכה תבטיח מפני שמיטת המכולה מהמשאית ומהמתקן ומפני גרימת נזק
כלשהו.

.5.24

הקבלן אחראי להדרכת העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב ,בעת ביצוע השירותים.

.5.25

הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ,שבו יצוינו כל המכולות שפינה הקבלן ,על פי כתובתן
ומיקומן.

.5.26

הרכבים לא יחנו לאחר שעות העבודה באזורי מגורים בתחום השיפוט של העירייה.

.5.27

הקבלן יהיה רשאי להחנות את הרכבים רק במקום שעליו יורה העירייה ו/או בשטח
הנמצא בבעלות הקבלן ומשמש לחניית הרכבים ברישיון.
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.6

סיירת ניקיון
.6.1

סיירת הניקיון תכלול צוות של מנהל )נהג(  +עובד ,ורכב עם נגרר לאיסוף פסולת ברחבי
העיר.

.6.2

ימי העבודה :א' עד ו' )כולל(.

.6.3

שעות העבודה.14:00 – 07:00 :

.6.4

הסיירת תהא אחראית לביצוע העבודות הבאות:
.6.4.1

איסוף מפגעים בשכונות על-פי תכנית עבודה.

.6.4.2

איסוף קרטונים מעסקים קטנים בעיר ,עפ"י תכנית עבודה שבועית.

.6.4.3

איסוף מנקודות ריכוז מרכזיות בצירים ראשיים עפ"י תכנית עבדה שבועית.

.6.4.4

איסוף מפגעי פסולת בצירים ראשיים ברחבי העיר ,עפ"י תכנית עבודה שבועית.

.6.4.5

איסוף פסולת וניקיון סביב טמוני הקרקע בעיר עפ"י תכנית עבודה.

.6.4.6

איסוף פסולת וניקיון סביב מתקני מחזור עפ"י תכנית עבודה שבועית.

.6.4.7

טיפול בתלונות מוקד חריגות – עפ"י הוראת המנהל.

.6.4.8

כל מטלה אחרת שתועבר ע"י המנהל.
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מסמך מס'  – 4נספח ב'

נספח ב' – תכנית עבודה פינוי אשפה ופסולת גושית
ריכוז ימי פינוי אשפה
ימי פינוי אשפה ביתית
יום א' – נווה אפק הצבאית ,גבעת הסלעים ,צה"ל ,רמב"ם ,מתחם  - Aפרסי נובל.
יום ב' -גבעת טל ,נווה אפק אזרחית ,מצפה אפק ,שבזי* ,מתחם  - ,B1רובע האומנים.
יום ג' -נווה אפק צבאית ,גבעת הסלעים ,אביב ,רקפות **מתחם  ,B2אזורי תעשיה חדש וישן.
יום ד' -נווה אפק אזרחית ,גבעת טל ,פסגת טל ,צה"ל ,רמב"ם ,מתחם – Aפרסי נובל.
יום ה' -נווה אפק צבאית ,גבעת הסלעים ,מצפה אפק ,שבזי* ,מתחם  – B1רובע האומנים.
יום ו' -נווה אפק אזרחית ,גבעת טל ,פסגת טל ,אביב ,רקפות** ,מתחם  ,B2אזורי תעשיה חדש וישן.
טמוני קרקע – ימים א ,ד ,ו
* מתחם  – B1רובע האומנים  :גולדה מאיר ,יפה ירקוני ,דוש קריאל גרדוש ,ברכה צפירה ,שרה לוי תנאי,
חנוך לוין ,שייקה אופיר ,זהרה אלפסיה ,ניסים אלוני ,עופרה חזה ,נתן אלתרמן ,חנה רובינא ,דליה רביקוביץ',
יונתן רטוש ,חיים הרצוג,
** מתחם  – B2רובע האומנים  :אלוף הרב גורן ,יונה וולך ,רחל המשוררת ,שושנה דמארי ,יוסי בנאי ,נחום
גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,תרצה אתר ,מרים ילן שטקליס ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,בת שבע דה
רוטשילד.

ריכוז ימי פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(
ימי פינוי גזם – פינוי ע"י רכב מנוף עם ארגז בנפח  36קוב ומעלה

יום
א
ב
ג
ד
ה
ו

שכונות
נווה אפק צבאית
נווה אפק אזרחית  /דניה
מתחם  – Aפרס נובל
גבעת טל 3,4,5
מתחם  B1פרס נובל
גבעת הסלעים ,צה"ל
מתחם  B2רובע האומנים,
שכונת חורשים ,רמב"ם 1
אביב ,רקפות
אזור תעשיה ישן
אזור תעשיה חדש
מצפה אפק ,שבזי
רמב"ם 2
מטלות בעיר ופסגות

כמות מנופים
 6מנופים
 6מנופים
 7מנופים
 6מנופים
 7מנופים
 2מנופים
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העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית את מספר המנופים בימים ג' ,ה' ל 6-מנופים ביום עבודה .במקרה
זה יופחתו מהקבלן  ₪ 2,000לכל יום עבודת רכב מנוף שייגרע.
* מתחם  – B1רובע האומנים  :גולדה מאיר ,יפה ירקוני ,דוש קריאל גרדוש ,ברכה צפירה ,שרה לוי תנאי,
חנוך לוין ,שייקה אופיר ,זהרה אלפסיה ,ניסים אלוני ,עופרה חזה ,נתן אלתרמן ,חנה רובינא ,דליה רביקוביץ',
יונתן רטוש ,חיים הרצוג.

** מתחם  – B2רובע האומנים  :אלוף הרב גורן ,יונה וולך ,רחל המשוררת ,שושנה דמארי ,יוסי בנאי ,נחום
גוטמן ,לאה גולדברג ,זיקו גרציאני ,תרצה אתר ,מרים ילן שטקליס ,עוזי חיטמן ,נתן יונתן ,בת שבע דה
רוטשילד.

רמב"ם 1
חזון איש ,מהריץ ,מהריקא ,חפץ חיים ,הרב שלום מנצורה ,רבי עקיבא ,אבצ"ן ,חג'בי ,שלום זכריה ,סעדיה
גאון ,צה"ל.

רמב"ם 2
גלוסקא ,עצמאות ,הסופר ,אבן גבירול ,יבניאלי ,גיבורי ישראל ,שבזי מרמזור עד כיכר אלי כהן ,יוסף מלאכי,
המוביל הארצי ,הירקון ,צדוק יצהרי ,הרכבת ,הקטר ,המסילה.

ייתכנו שינויים בתוכנית העבודה בהתאם לצרכים של הרשות.
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מסמך מס'  – 5נספח ג'

נספח ג'  -טופס הצעת המחיר
להלן פירוט השירותים השוטפים הנדרשים:
כלי אצירה בעיר – פסולת מעורבת
תיאור

מס' כלי אצירה תדירות פינוי

צוות הפינוי

מיכלים  80ליטר

2,000

 3פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  240ליטר

6,500

 2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  360ליטר

1,800

 2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  360ליטר

380

 3פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  360ליטר

10

 5פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  770ליטר

10

2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  1100ליטר

130

 2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  1100ליטר

80

 3פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מיכלים  1100ליטר

3

 5פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

טמוני קרקע עד  6מ"ק

46

 3פינויים בשבוע

נהג/מפעיל  +פועל

מיכלים עיליים עד  4.5מ"ק

13

 3פעמים בשבוע

נהג/מפעיל  +פועל

דחסנים עד  15מ"ק

27

 5פינויים בחודש

נהג/מפעיל  +פועל

סה"כ כלי אצירה

10,999

כלי אצירה באזור התעשיה – פסולת מעורבת
תיאור

מס' כלי אצירה

תדירות פינוי

צוות הפינוי

מיכלים  360ליטר

120

 2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

דחסנים מעל  15מ"ק

8

 5פינויים בחודש

נהג/מפעיל  +פועל

דחסנים מעל  15מ"ק

5

 2פעמים בשבוע

נהג/מפעיל  +פועל

מיכלים  1100ליטר

30

 2פעמים בשבוע

נהג  3 +פועלים

מכולות  6 - 12קוב בשינוע

3

 2פעמים בשבוע

נהג/מפעיל  +פועל

מכולות  6 - 12קוב בשינוע

1

 3פעמים בשבוע

נהג/מפעיל  +פועל

סה"כ כלי אצירה

167

מספר רכבים מינימלי הנדרש לביצוע העבודה השוטפת של פינוי כלי אצירה בהיפוך לדחס בימים א' עד ו'
)כולל( –  5רכבי דחס במשקל מינימלי של  32טון נפח  29מ"ק .מספר רכבי הפינוי של הקבלן יוגדל ויותאם
לתוספת כלי האצירה בגין גידול האוכלוסייה.
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איסוף ופינוי פסולת פסולת גושית )גזם וגרוטאות( על-ידי רכב מנוף
מס' רכבי סה"כ מס' צוות הפינוי
סוג פסולת יום
תיאור
מנוף בי"ע ימי מנוף
בחודש
יום עבודה של 8
שעות נטו של רכב
מנוף עם ארגז בנפח
של  36מ"ק ומעלה
 +מפעיל  +פועל.
הקבלן יידרש ל3 -
סבבי פינוי ביום
עבודה.

גושית )גזם
וגרוטאות(

6
6
7
6
7
2

א
ב
ג
ד
ה
ו

146

מפעיל )נהג( +
פועל

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית את מספר המנופים בימים ג' ,ה' ל 6-מנופים ביום
עבודה .במקרה זה יופחתו מהקבלן  ₪ 2,000לכל יום עבודת רכב מנוף שייגרע.
סיירת ניקיון
תיאור
סיירת ניקיון  -נהג
 +עובד מצויידים
בטנדר עם ארגז
פתוח /רכב עם נגרר
המאפשר העמסת
ושינוע פחים ,איסוף
קרטונים ומפגעים
עפ"י תכנית עבודה.
העבודה בימים א'-ו'
בין השעות 07:00-
.15:00

כמות

סוג פסולת

1

כל סוגי
הפסולת,
קרטונים
ומפגעים

מס'
רכבים
לי"ע
 1רכב
לי"ע ,פינוי
יומיומי

סה"כ מס' צוות
ימי עבודה
בחודש
נהג  +פועל
26

כמות בטון )עפ"י ממוצע שקילות שנתי(
סוג הפסולת

כמות )טון(

פסולת מעורבת
פסולת גושית

1,798
1,102
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מחיר מירבי לחודש לביצוע כלל העבודות והשירותים הנדרשים) 928,500 :תשע מאות עשרים ושמונה וחמש מאות
אלף ( .₪
להלן פירוט המחיר המירבי לפי התשומות הנדרשות במכרז:
מס' כלי רכב
דרישה במכרז
פינוי בהיפוך דחס3+
עובדים
רכב מנוף

5
מס' כלי רכב
6
6
7
6
7
2

יום בשבוע
א
ב
ג
ד
ה
ו
1
1

פינוי טמוני קרקע
פינוי דחסנים -עד 15
מ"ק
1
פינוי דחסנים -מעל 15
מ"ק
סיירת ניקיון
 2מנהלי
עבודה+טנדר+סמארטפון
סה"כ

ימי
עבודה
בחודש
26

סה"כ

26

25
26
15
26
26
974,000

הצעת המשתתף) ₪ _____________________ :בספרות ,בסכום עגול (
ובמילים.₪ ___________________________________ :

הערות:

 .1המחיר לעיל אינו כולל מע"מ ויתווסף לו מע"מ כדין.
 .2כמויות כלי האצירה בטופס הצעת המחיר ננקבו על-פי הערכה שבוצעה על-ידי העירייה .הקבלן מצהיר כי ידוע לו
שייתכנו סטיות מכמויות אלה בשיעור של כ 5% -וכי לא יהיו לו טענות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.
 .3בגין כלי אצירה שיתווספו בעתיד באזור התעשייה התשלום לקבלן בגין הפינוי יהא עפ"י התעריפים המוגדרים
בהצעת חוק העזר לענין פינוי פסולת בסיסית ופסולת עודפת ,כפי שהוגשה לאישור וגם אם לא תאושר .
 .4הקבלן מצהיר כי הצעתו כוללת ביצוע מלא ומושלם של העבודות על-פי דרישות ההסכם והמפרט ,בכלל זה 2
מנהלי עבודה ותגבורים בחגים וכל המפורט במסמכי המכרז.
 .5יש למלא את הצעת המחיר בעט ובכתב ברור.
 .6הצעת מחיר העולה על המחיר המירבי הנקוב בטופס תביא לפסילת ההצעה.
_______________________
חתימה  +חותמת המציע
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מסמך מס'  – 6נספח ד' – כתב ערבות ביצוע

נספח ד'  -כתב ערבות
לכבוד
עיריית ראש העין )להלן" :העירייה"(
א.נ.
הנדון :כתב ערבות הסכם מס' 4/2020
)להלן " -המבקש"( אנו ערבים
מס' תאגיד רשום
על פי בקשת
ש"ח )במילים _________ :
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( צמודים למדד המחירים לצרכן וזאת ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ו/או הסכם ההתקשרות למתן
שירותי איסוף ופינוי פסולת ופסולת מוצקה בעיריית ראש העין.
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה באופן הבא:
)א( מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ______  2019שפורסם ביום _______ שהוא
_______נקודות.
)ב( המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי
ערבות זו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס לבין המדד החדש ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד

ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי

לא תענה.
חתימה וחותמת המציע___________________ :
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לאחר יום

ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

כל דרישה על פי ערבות זו יכול ותעשה על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם לכולם
ובין אם לאחד מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו.
בכל מקרה כל התשלומים שנשלם על פי ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

הערה :נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.

תאריך:

בנק :
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עיריית ראש העין
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מסמך מס'  – 7נספח ה' להסכם  -אישור על ביטוחים
בשלב הגשת ההצעה אין צורך לצרף את האישור חתום על ידי מבטח המציע אלא על המציע לחתום
בתחתית על עמוד ,על זוכה לצרף אישור חתום על ידי המבטח לאחר זכיה.

נספח ה'  -אישור בדבר קיום ביטוחים
לכבוד:

עיריית ראש העין
___________________
הנדון:

אישור קיום ביטוחים של ____________________ )להלן – "הקבלן"(
בגין ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת.

אנו הח"מ ,_____________________________________ ,חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת
כדלקמן:
אנו הוצאנו ,לבקשת הקבלן ,פוליסות לביטוח ביצוע העבודות ,על פי חוזה בין העירייה לקבלן מיום
.1
____________ )להלן – "ההסכם"( ,כמפורט להלן:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או
א.
קשורה לביצוע ההסכם.
גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 4,000,000לתובע ,למקרה ולתקופה.
ב.

ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בעבודות ,לרבות קבלני משנה
ועובדיהם.
גבולות האחריות יהיו  ₪ 6,000,000לתובע ולמקרה ו–  ₪ 20,000,000לתקופה.

ג.

ביטוח הכלים מפני שבר מכני )יש לצרף את רשימת הכלים המבוטחים חתומה על ידי חברת

ד.

הביטוח(.

ביטוח חובה ,מקיף וצד שלישי ומקיף של הכלים.

.2

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה.

.3

תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ ___________ ועד _____________ )שני התאריכים נכללים(,
והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופה של שנה נוספת כל עוד החוזה יהא בתוקף ,אלא אם כן יימסר
לכם בכתב הודעה על ביטול על ידי ראש העירייה.

.4

אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:
א.

העירייה תיכלל כמבוטח נוסף.

ב.

בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת.

נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות על ידנו יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר לעירייה  60יום
ג.
לפני מועד הביטול ו/או אי החידוש.
ד.

נכלל תנאי הקובע כי הפרת הבטוח על ידי הקבלן אינה פוגעת בזכויות העירייה עפ"י הפוליסה.

ה.

בבטוח אחריות כלפי צד שלישי נכלל סעיף הקובע שתגמולי הבטוח ישולמו לעירייה.

.5

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.

.6

זכויות העירייה לא תפגענה מחמת אי הודעה על קרות אירוע ,הגשת תביעה וכיו"ב ,אלא אם המקרה היה
ידוע לעירייה ,שלצורך אישור זה מוגדרת העירייה והממונה על נושאי הבטוח של העירייה.

.7

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי הקבלן ,ולגבי הקבלן הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה
את המבוטחים במלוא השיפון המגיע לפי תנאיו.
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.8

בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בטלים ומבוטלים :
כל חריג בפוליסות )אם קיים כזה( המתייחס לתביעה על פי חוק הביטוח הלאומי – למעט תביעות המוגשות
נגד הקבלן לבדו ,וכן כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה ,כלי רכב )מלבד
האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים( ,אש ,התפוצצות אדים ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים
או מזיקים במזון או משקה ,מכשרים סניטרים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור ,קבלנים וקבלני משנה
ועובדיהם ,עבודת נוער ,רכוש של העירייה שבו פועל הקבלן.

.9

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהסכם ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות
שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
שם סוכן ביטוח _____________________ מספר טלפון ______________________טל
_______________

נייד :

כתובת סוכן הביטוח ______________________________ טלפון ____________
כתובת חברת הביטוח ______________________________

________________

_______________________
תאריך

חתימת חברת הביטוח
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מסמך מס'  – 8הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

הצהרת המשתתף
שם המשתתף ,____________________________ :מס' תאגיד רשום_________________ :
תאריך._________________________________ :
הריני להצהיר כדלקמן:
בשנת ____________ ובשנת ____________ )בכל אחת מהן( היו למשתתף הכנסות מביצוע שירותי
איסוף ופינוי פסולת בהיקף כספי העולה על ___________________  ₪לא כולל מע"מ.

אישור רואה חשבון

.1
ב.

_________________________
)חתימת המשתתף(

דיווח רואה חשבון בדבר הערת "עסק חי"
לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן" :המציע"( הנני מדווח כדלקמן:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _________ ,בוקרו על ידי וחוות דעתי
נחתמה בתאריך _________.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום __________ ובוקרו על ידי רואי
חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ___________.
ג.

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,
שנסקרו על ידי ,אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי",
או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

ד.

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות
הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.

ה.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי ,לרבות
בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע
עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

חתימה וחותמת המציע___________________ :
עמוד  64מתוך 76

עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

 .2דיווח הכנסות
בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ,אנו מאשרים כי ההכנסות הכספיות השנתיות
ממתן שירותים נשוא מרכז זה של המשתתף בשנים ) 2014-2019כולל( הינם –
שנת ₪ __________ _ 2014
שנת ₪ __________ _ 2015
שנת ₪ __________ _ 2016
שנת ₪ __________ _ 2017
שנת ₪ __________ _ 2018
שנת ₪ __________ _ 2019
ה.

האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח.
בכבוד רב,
_________________________
)חותמת וחתימת רו"ח(
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עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

מסמך מס'  – 9תצהיר בדבר ניסיון

תצהיר חתום בפני עו"ד
תצהיר
אני הח"מ _____ נושא ת.ז_________ המשמש כ)_______-להלן":המציע"( מצהיר בזה כדלקמן:
פרטים וניסיון – מתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ברשויות מקומיות:

1

שם הרשות
המקומית

שם איש קשר

פרטי איש קשר
טלפון ודוא"ל

תקופת מתן השירות
)בין השנים(

2
3
4
5
6
7
8
9
10

הנני מצהיר שכל הפרטים בטבלה דלעיל נכונים ואמינים.
חתימת המצהיר _________אישור
תאריך___________
אני הח"מ __________ עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר __________ נושא
ת.ז ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_______________
עורך – דין

חתימה וחותמת המציע___________________ :
עמוד  66מתוך 76

עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת

מסמך מס'  – 10תצהיר לענין הרשעות פליליות
)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע(

מכרז מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת
בעיריית ראש העין
בתצהיר זה:
" תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה )נוסח חדש(.
" בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _____________ נושא ת.ז ,_____________.נושא במשרת ___________במציע
___________ _____ח"פ__________________ )להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת
כדלקמן :
.1
.2

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה ב מכרז פומבי  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי
פסולת בעיריית ראש העין.
הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי
ממנהלי המציע ו/או ממורשי של המציע .לא קיים כנגד המציע ואו בעלי המציע ואו כנגד מי
ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו ,בחמש השנים האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט
בגין עבירות לפי סעיפים  383 ,290-297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
וכן כל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג
חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן
אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה(,

.3

המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן " :בעל
זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות ב  3השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בגין הפרת החוקים המפורטים להלן:
-

חוק שמירת הניקיון
החוק למניעת מפגעים סביבתיים
חתימה וחותמת המציע___________________ :
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-

מתן חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית.

-

תשלום דמי חופשה לפי סעיפי  10ו 11-לחוק חופשה שנתית.

-

תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  13לחוק חופשה שנתית.

-

איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  6לחוק
שעות עבודה ומנוחה.

-

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר
שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

איסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר ,לפי סעיף  9לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  16לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  17לחוק שעות עבודה ומנוחה.

-

איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  20לחוק עבודת הנוער.

-

איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  21לחוק עבודת הנוער.

-

איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  24לחוק עבודת הנוער.

-

איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  25לחוק
עבודת הנוער.

-

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  25לחוק הגנת השכר – כשניכוי
הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

-

העברת סכומים שנוכו ליעד ,לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר.

-

איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב)ב (1)(1לחוק הגנת השכר.

-

תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

-

תשלומים מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות.

.3.1

הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו
רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי
מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

.3.2

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת
מידע כאמור ,מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כנדרש ,חתום ע"י
הח"מ ,תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
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.4

צרופות
.4.1
.4.2
.4.3

לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  50%ממניות התאגיד(
בגוף החתום על מסמך זה.
תצהיר זה ייחתם ע"י המפורטים בסעיף  3.1ו 3.2-דלעיל כנדרש ע"פ דין.

_________________
שם חתימה וחותמת
של המציע/חבר במציע

_____________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת עו"ד

_______
תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע /חבר במציע
הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
_________________
שם  +חתימה

_____________
תאריך

_____________________ ________
חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.
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מסמך מס'  – 11כתב הצעה
לכבוד
עיריית ראש העין
א.ג.נ,.

הנדון :כתב הצעה לפי מכרז מספר 4/2020
למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיריית ראש העין
אנו הח"מ מציעים הצעתנו למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת בעיריית ראש העין לפי המכרז הנדון.
.1

אנו מאשרים ומצהירים בזאת כי הצעתנו מוגשת לאחר שקראנו בעיון את כל המסמכים שצורפו
לתיק המכרז ושמצויים במסמכי המכרז ,גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו ו/או משתמעים
מהאמור במסמכים שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותנו.

.2

אנו מצהירים כי קראנו את תנאי המכרז ואת מסמכיו לרבות תנאי החוזה ,הבנו את תנאיהם
והוראותיהם ,אנו מסכימים לאמור בהם  -וחתמנו עליהם כנדרש.

.3

אנו מאשרים ומצהירים כי היינו בסיור המציעים בעיריית ראש העין לה יינתנו שירותי איסוף ופינוי
פסולת בתחומי העירייה ,ולמדנו את התנאים המיוחדים בהם ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע
השירות  -ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.

.4

אם הצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים לבצע את העבודות ולתת שירות טוב לשביעות רצון העירייה
ועל פי הוראות המכרז ,החוזה ונספחיו  -ובכלל זאת:
)א( ליתן שירותי איסוף ופינוי פסולת העיריית ראש העין בהתאם לתנאיו והוראותיו של החוזה
המצ"ב ,ולפי המחירים שרשמנו בהצעתנו המצורפת ,ובכפוף לשאר תנאי המכרז והחוזה.
)ב( לחתום אצלכם על החוזה המצ"ב תוך ) 7שבעה( ימים מהתאריך בו תודיעו לנו כי הצעתנו ,כולה
או חלקה ,התקבלה על ידכם ולהמציא לכם את כל המסמכים הנדרשים לפי תנאי המכרז
והחוזה ובמועדים הנקובים בהם.
)ג( במקרה ולא נחתום אצלכם על החוזה המצ"ב כאמור לעיל או לא נמלא תנאי מוקדם לפני
החתימה ,לרבות המצאת ערבות בנקאית אוטונומית על פי החוזה ,הננו מסכימים כי תממשו את
ערבות המכרז המצ"ב  -וזכייתנו במכרז תבוטל ,מבלי שתהיה לנו כל טענה בגין זאת.

.5

כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו ו/או בתנאי המכרז ,הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית
אוטונומית חתומה ,כאמור בתנאי המכרז לפקודתכם ,ומייפים כוחכם בצורה בלתי-חוזרת כי במקרה
ולא נקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו ,כולן או מקצתן ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו ,בלי כל
הודעה או התראה נוספת ,והרינו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו
כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

.6

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך התקופה הנקובה בתנאי המכרז ,והיה אם
במשך התקופה נדרש על ידכם לקיים כל התחייבותנו שבהצעתנו זו נעשה זאת בלי השהיה.

.7

ידוע לנו שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז ,וכן את כל החומר שאנו מגישים במסגרת
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הצעתנו זו ושיצורף לחוזה.
.8

הננו מצהירים כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש למתן שירות לפינוי ואיסוף פסולת בעיריית ראש העין
לפי מסמכי המכרז ותנאיו ,לרבות תנאי החוזה.

.9

ידוע לנו כי העירייה אינה מתחייבת לבחור בנו כזוכה בשירותים המתבקשים על ידה ו/או תתחייב
לשירות על בסיס קבוע וכל הכמויות המצוינות בטפסי המכרז הינן בגדר הערכה בלתי-מחייבת
בלבד ,ואנו מסכימים כי לא תשמשנה בסיס ו/או עילה לדרישה ו/או תביעה כלשהן.

הצעתי זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצוני החופשי.
_________________
חותמת וחתימת המציע
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מס'  – 12תצהיר על תשלומי שכר מינימום וזכויות עובדים
לכבוד
עיריית ראש העין
א.ג.נ,.

תצהיר
בתצהיר זה:
"תושב ישראל" -

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

"בעל זיקה" -

מי שנשלט ע"י תושבי ישראל ,ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו
או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

"שליטה" -

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -

"חוק שכר מינימום"-

חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -

אני הח"מ ___________________________ נושא ת.ז/.ח.פ ____________ .תושב ישראל המציע
במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות.

.2

החברה ממלאת אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיה לרבות לעניין תשלום שכר
מינימום והפרשות סוציאליות .
החברה מדווחת לרשויות המס על משכורות עובדיה ומעבירה ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד
לביטוח לאומי.

.3

.4

אני הח"מ או כל בעל זיקה אלי לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנה
שקדמה למועד ההתקשרות עם עיריית ראש העין.

)סעיף  3להלן ימולא במידה והתושב או בעל הזיקה אליו חויב בפס"ד חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
שכר מינימום(.
.5

אם הורשעתי אני או בעל הזיקה אלי בפסק דין חלוט הורשענו בשתי עבירות או יותר לפני חוק שכר
מינימום אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות.

)סעיף  4להלן ימולא אם בוצעה עבירה כנ"ל(
.6

אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק שכר מינימום נעשתה לפני/אחרי .1.1.2002

.7

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
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_______________
המצהיר

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשרת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר
____________ נושא ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא
יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_______________
עורך – דין
* יש לחתום על מסמך זה בעותק "מקור" ,לצלם לאחר החתימות ולצרף את הצילום ל"העתק".
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מסמך מס'  – 13תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

תצהיר
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם העירייה )להלן:
"המציע"( .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
) .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה(
 המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,התשל"ו (1976-להלן":
בעל זיקה"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים ,התשנ"א (1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי
חוק עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א1771-
או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1749 -
) .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה( במקרה שהמציע או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א-
 1991או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן" :מועד
ההתקשרות"(.
 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה "הרשעה" כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
 .5זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
המצהיר
__________________
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ______________ עו"ד ,מר/גב'
שמספרה ____________________ ,ולאחר
_________________________ נושא ת.ז.
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת
מסמך מס'  – 14תצהיר תביעות משפטיות
נוסח תצהיר תביעות משפטיות

בתצהיר זה:
"תושב ישראל"  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה )נוסח חדש(.
"בעל שליטה "  :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(.
כמשמעותו בחוק החברות" .נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
 :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
"שליטה"
אני הח"מ _______________ נושא ת.ז , _____________.נושא במשרת ___________
ב) __________________ -להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
.1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי
פסולת .
 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו /או מי מבעלי שליטה בחברה ו/או מי
ממנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה תביעות משפטיות ו /או הליכים משפטיים הנוגעים
לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך
תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
המצהיר

_________________
תאריך
אישור

אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני
מר_____________נושא ת.ז _______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_________________
עורך דין
חתימה וחותמת המציע___________________ :
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עיריית ראש העין
מכרז פומבי מס'  4/2020למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת
מסמך מס'  – 15תצהיר העדר קרבה וניגוד עניינים
תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד ו\או לחבר המועצה ולהיעדר ניגוד עניינים אישי או אחר
 1הנני מצהיר בזאת כי עיריית ראש העין הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים :
 1.1סעיף 122א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קורבו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה;
לעניין זה " ,קרוב"-בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
קובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;
לעניין זה" ,חבר מועצה"-חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו .
)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף)(1)1ב( ו)(1)2-ב((
 1.3סעיף )174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש ( הקובע כי :
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין  ,על ידי עצמו או על ידי בן-
זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי  :בן זוג  ,הורה  ,בן או בת ,אח או אחות ,ואף לא סוכן או שותף.
 2.2אין חבר מועצה  ,קרובו ,סוכנו  ,או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי או הצעתי או שאחד מנהל או עובד אחראי בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף  ,או מי שאני סוכנו  ,העובד ברשות.
3
4
5
6

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל  ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים  ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות בסעיף  122א') (3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2\3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשורת לפי סעיף
 122א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הנני מצהיר ,כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואיני מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת מניעה
אחרת לקיום ההסכם נשוא המכרז  ,ו/או עילה המונעת ממני לקיים הוראות ההסכם הנ"ל בניגוד
עניינים אישי או אחר.
___________
תאריך

____________________
שם המשתתף

____________________
חתימת משתתף

חתימה וחותמת המציע___________________ :
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