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מסמך א'
הודעה בדבר פרסום מכרז
המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה" ו/או "המזמינה") מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות הסף
(להלן" :המציע/ים") להגיש הצעות למכרז פומבי מס' ( 11/2019להלן" :המכרז") ,לביצוע פינוי פסולת מעורבת,
עבודות איסוף ,טיפול ופינוי בפסולת ביתית מעורבת בתחום שיפוט המועצה ,ובכלל זאת מכל בתי המגורים,
מבנים ומוסדות ציבור ,מוסדות חינוך וכן מכל מיקום אחר בתחום שיפוט המועצה.
אשר יקראו להלן – "העבודות" ו/או "השירותים" ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
רכישת מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ,11/02/19במשרדי המועצה בלבד ,בבית חשמונאי ,שבמועצה
האזורית גזר (להלן" :משרדי המועצה") ,בשעות פעילות המועצה .טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז-
 .08-9274031דמי רכישת מסמכי המכרז הינם בסך של  ,₪ 1,500אשר לא יוחזר בכל מקרה .מובהר כי רכישת
מסמכי המכרז הינה תנאי להגשת הצעה למכרז.
מובהר כי רכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל ,מהווה תנאי להשתתפות במכרז .התשלום בגין מסמכי המכרז
לא יוחזר למציעים בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
מובהר ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת
כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.
עיון במסמכי המכרז:
החל מיום  11.02.19ניתן לעיין ללא תשלום בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,במשרדי המועצה בלשכת המנכ"ל
ו/או באתר האינטרנט של המועצה .הנוסח המחייב של המכרז הינו חוברת המכרז שרכשו המציעים כמפורט
לעיל ,במשרדי המועצה .אין לצרף להצעה מסמכים שהורדו מאתר האינטרנט.
ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו את ערבות המכרז – ערבות אוטונומית על שמו ,להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם
להצעתו ,בסכום כמפורט בסעיף  9בהזמנה להציע הצעות ,אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה
הראשונה של המועצה .הערבות תעמוד בתוקף עד ליום ( 30.5.19כולל) .לפי דרישת המועצה ,תוארך הערבות
מעבר למועד האמור.
הגשת ההצעות:
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום  03/03/19בשעה  13:00לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדי המועצה ,לא לשלוח בדואר ,במעטפה סגורה עליה לא יהיה שום פרט מזהה למעט הכיתוב -
"מכרז פומבי מס'  ."11/2019מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין
מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.
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מפגש הבהרות  -חובה
מפגש הבהרות ,יתקיים ביום  19/02/19בשעה  ,10:00במשרדי המועצה .מובהר כי ,ההשתתפות במפגש
ההבהרות הינה חובה ,ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
שאלות  /הבהרות בנושא המכרז:
שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה בנוגע למכרז ,ניתן להגיש למועצה ,עד ליום  24/02/19בשעה ,11:00
באמצעות מייל ,simal@gezer-region.muni.il :טלפון לבירור קבלת המייל  .08-9274031באחריות
המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר על כך .כל הסבר ,פרשנות או
תשובה שניתנו בעל פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב ,תחייבנה את המועצה .ביוזמתה
או בתשובה לשאלות המציעים ,תהא רשאית המועצה לערוך תיקונים ושינויים במסמכי המכרז ,השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,ויובאו ,בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר
אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המשתתפים ויצורפו
על ידו להצעתו.
הוראות כלליות:
אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד .התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט
במסמכי המכרז .במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,תגברנה
הוראות מסמכי המכרז .מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את מסמכי
המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים .מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר  /נקבה ,אך
מתייחסים לשני המינים כאחד.
______________
יו"ר המועצה
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מסמך ב'
תנאים כלליים
מועדי המכרז:
מועד רכישת מסמכי המכרז (במשרדי המועצה)

החל מיום  11.2.19בשעות הפעילות

מועד מפגש הבהרות (חובה)

ביום  19/02/19בשעה 10:00

המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה

עד ליום  24/02/19בשעה 11:00

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
(לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה)

עד ליום  03/03/19בשעה 13:00

מועד פתיחת תיבת המכרזים

עד ליום  03/03/19בשעה 16:30

תוקף ערבות המכרז

עד ליום ( 30.5.19כולל)

מסמכי המכרז:
א.

מסמך א'  -הודעה על פרסום מכרז פומבי

ב.

מסמך ב'  -תנאים כללים להגשת הצעות
מסמך ב( – )1מסמך פרטי המציע במכרז;
מסמך ב( – )2אישור ניסיון קודם מרשות מקומית;
מסמך ב(2א)  -תצהיר לעניין כלי הרכב של המציע;
מסמך ב( – )3תצהיר ואישור רו"ח לעניין מחזור כספי של המציע;
מסמך ב( – )4נוסח ערבות המכרז;
מסמך ב( – )5תצהיר בדבר היעדר הרשעות שכר מינימום ועובדים זרים ,לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים;
מסמך ב( – )6תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים;
מסמך ב( –)7אישור בדבר מורשי חתימה של המציע;
מסמך ב( – )8תצהיר בדבר אי תיאום מכרז;

ג.

מסמך ג' – הצעה והצהרת המציע

ד.

מסמך ד' – הסכם
נספח א'  -נוסח ערבות ביצוע;
נספח ב'  -אישור עריכת ביטוח;
נספח ג'  -מפרט טכני לביצוע השירותים  -דרישות לביצוע  -איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת
ותכנית עבודה וימי פינוי;
נספח ד' – כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום;
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נספח ה' – כתב התחייבות בנושא בטיחות בעבודה.
ה.

כל מסמך אחר שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.
מובהר כי ככל שלא יצורף נספח זה או אחר אין בכך בכדי להפחית משלמות מסמכי המכרז ו/או
ההסכם ו/או מהוראות המחייבות החלות על המציעים ו/או הזוכה (על פי המקרה) ,ו/או מהוראות
הנספח.

המועצה תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר
המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר
ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-פי תנאי ההסכם המצורף למכרז ,אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה
במכרז.
מובהר כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה
מהוראות המפרט הטכני לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות המפרט הטכני ,המצ"ב כנספח ג'
להסכם.
 .1עיקרי ההתקשרות  -כללי
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד ואין בהם כדי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז.
הוראות סעיף זה תחייבנה את הצדדים רק במקום בו לא קיימת התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז.
הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז ,ו/או במקרה של סתירה בין הוראות המכרז
ומסמכיו ,תחייב ההוראה המחמירה יותר עם המציע ,כהגדרתה בהסכם.
 .1.1המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה" ו/או "המזמינה") ,מבקשת בזאת להתקשר עם קבלן ,לביצוע
איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת בתחום השיפוט של המועצה ,וכן שירותי אספקה (ככל
הנדרש) ,הצבה (ככל הנדרש) תחזוקה שוטפת ופינוי תכולת המיכלים ביחס לאיסוף טיפול ופינוי פסולת
ביתית מעורבת והכל בהתאם לשעות ולמועדים ,מיקומי אתרי העבודה בשטח השיפוט של המועצה וכן
יתר הדרישות  -כמפורט בחוזה ההתקשרות (המצורף למסמכי המכרז כמסמך ד') ,המפרט הטכני
המצ"ב כנספח ג' להסכם וכל יתר מסמכי המכרז (לעיל ולהלן" :העבודות" או "השירותים") .ביחס
לשירותים ,עוד מובהר כי:
.1.1.1נתונים על המועצה  /מיכלי האצירה  /כמויות פסולת  -נכללו במסגרת המפרטים הטכניים.
הנתונים הוצגו לצורך מתן תיאור כללי למציעים ואין בהם כדי לחייב את המועצה.
.1.1.2מובא בזאת לידיעת המשתתפים  -כ 13,760-בתי אב וכ 28,000 -תושבים .המועצה כוללת 25
ישובים ,מתוכם  15מושבים 5 ,קיבוצים ו 5 -ישובים קהילתיים במועצה.
.1.1.3למועצה מוקדי תעשיה בעיקר בקיבוצים  ,ללא אזור תעשייה מרכזי.
.1.1.4בשנה האחרונה – בשנת  2018נאסף מתחום שיפוט המועצה בממוצע בחודש – כ 900 -טון
פסולת ביתית מעורבת.
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.1.1.5כמו כן ,במועצה מבוצעת הפרדה לזרמי אריזות הן באמצעות פחים כתומים והן בזרמים
יעודיים באמצעות מרכזי מחזור הפרוסים בישובי המועצה השונים.
 .1.2המציע שיזכה מחויב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולעמוד בכל התקנים ו/או ההוראות
ו/או הדרישות של המשרד לאיכות הסביבה שמפורסמים מעת לעת.
 .1.3המכרז כולל בין היתר ,הוראות בדבר החלפת מיכלי האצירה במיכלים חדשים בתחום השיפוט של
המועצה ע"י המציע ועל חשבונו ,כמפורט במפרטים הטכניים של מכרז זה.
 .1.4התמורה בגין העבודות ,תהיה בהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה ,ובכפוף להוראות ההסכם
והנספחים הטכניים והנספחים האופרטיביים.
 .1.5בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע ,כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא
הסתמך על מצג כלשהו של המזמינה .בנוסף על האמור לעיל ,בהגשת הצעתו יראה המציע ,כמי שבדק
את טיב ונתוני האתרים בהם יבוצעו העבודות – הממוקמים בשטח השיפוט של המועצה (להלן" :אתר
העבודות") ,וכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך כל בדיקה ,לרבות קבלת חוות דעת
משפטית ו/או כלכלית ו/או חשבונאית ו/או שמאית ו/או אחרת שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה
והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו
לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 .1.6המציע במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישיג לעצמו ועל אחריותו הבלעדית את כל
המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות
בחוזה .כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז ,החוזה ומסמכיו שלהלן.
 .1.7המועצה רשאית לבטל הזמנה זו או לצאת בהזמנה חדשה ללא צורך במתן הסבר ו/או הודעה כלשהי
למציעים ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה ,לרבות דרישה בעניין השבת הסכום
ששולם על ידם עבור רכישת חוברת המכרז.
 .2רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  11.02.19במשרדי המועצה בלבד ,בבית חשמונאי ,שבמועצה
האזורית גזר (להלן" :משרדי המועצה") ,בשעות פעילות המועצה טלפון לבירורים בנושא רכישת המכרז
 .08-9274031דמי רכישת מסמכי המכרז הינם בסך של  ,₪ 1,500אשר לא יוחזר בכל מקרה .מובהר כי
רכישת מסמכי המכרז הינה תנאי להגשת הצעה למכרז.
מובהר כי רכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל ,מהווה תנאי להשתתפות במכרז .התשלום בגין מסמכי
המכרז לא יוחזר למציעים בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
מובהר ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.
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 .3אופן ומועד הגשת ההצעה
 .3.1הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ואינה נושאת
עליה שום פרט מזהה למעט הכיתוב  -מכרז פומבי מס' .11/2019
 .3.2מעטפת המכרז ,ובתוכה שני העתקים זהים וכרוכים של הצעת המציע ,תופקד בתיבת המכרזים
שבמשרדי המועצה ,עד ליום  03/03/19בשעה ( 13:00להלן ולעיל" :המועד האחרון" או "המועד
האחרון להגשת הצעות") .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור תפסל ולא תיבדק על ידי ועדת
המכרזים.
 .3.3חובה להגיש את ההצעות במסירה ידנית .אין להגיש הצעות בדואר .משלוח ההצעה בדואר או הגשתה
בכל דרך אחרת שאינה באמצעות הפקדת מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים ,אינם עונים על דרישות
המכרז ,והצעה שלא תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים בעת פתיחתה ,לא תמנה בין ההצעות
המשתתפות במכרז.
 .3.4כל הצעה תעמוד על תוקפה בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז .המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 90תשעים) ימים נוספים
והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 .3.5המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בתקופה או בתקופות נוספות בהודעה בכתב
שתשלח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או במידת הצורך באמצעות פרסום פומבי.
 .3.6בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז ,ובכלל זאת לכל
תנאי הסכם ההתקשרות.
 .4מפגש הבהרות (חובה)
 .4.1מפגש הבהרות  -ייערך ביום  19/02/19בשעה  10:00במשרדי המועצה (לעיל ולהלן" :מפגש
הבהרות") .ההשתתפות במפגש הבהרות הינה חובה ,ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .4.2המועצה רשאית להגביל את מספר הבאים מטעם כל משתתף בהליך וכן לדרוש קבלת אישור מראש
של הבאים למפגש ההבהרות.
 . 4.3המועצה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהא רשאית לערוך מפגש ההבהרות אחד או יותר  .ככל
שיוחלט על קיום מפגש נוסף כאמור  -תפורסם הודעה נפרדת בקשר לכך.
 . 4.4במהלך מפגש ההבהרות רשאית המועצה להשיב לשאלות ,אולם בכל מקרה מובהר ,כי מידע שיימסר
בעל פה בכנס לא יחייב את המועצה ויימסר כרקע בלבד .רק הודעת הבהרה או פרוטוקול מודפס אשר
המועצה תוציא בעקבות כנס המציעים ,אם תוציא ,יחייב את המועצה .
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מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
על המציעים לקיים בעצמם סיור ברחבי המועצה על מנת להכיר את השטחים המיועדים לביצוע
העבודות .לא תתקבל כל טענה מהמציעים ו/או מהמציע הזוכה שעניינה אי הכרה ו/או אי ידיעה ו/או
הבנה וכיוצ"ב של נתוני וטיב השטחים כאמור.
 .5שאלות  /הבהרות בנושא המכרז
 .5.1שאלות טכניות ו/או שאלות הבהרה בנוגע לסתירה ,שגיאות ,אי התאמות או ספקות ,שיימצאו בקשר
לסעיף או כל פרט שהוא במסמך ממסמכי המכרז ו/או ההסכם למכרז ,ניתן להגיש למועצה בכתב,
לידי הגב' סימה לוי ,עד ליום  24/02/19בשעה ( 11:00להלן" :המועד האחרון להגשת שאלות
ההבהרה") באמצעות כתובת הדוא"ל ,simal@Gezer-region.muni.il :טלפון לבירור קבלת המייל:

.5.2

.5.3

.5.4
.5.5

 .08-9274031באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ובמועד ולקבל אישור במייל חוזר
על כך .כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב מטעם המועצה ,תחייבנה את המועצה.
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים ,תהא רשאית המועצה לערוך תיקונים ושינויים במסמכי
המכרז ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז ,ויובאו בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה
לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המשתתפים ויצורפו על ידם להצעה.
המועצה תמציא את תשובותיה ואת מסמך המענה לשאלות ההבהרה ,ככל שאלו יוגשו – בכתב ,לכל
המשתתפים במפגש ההבהרות ,ועד ל 4-ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
רק תשובות /הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המועצה.
על המציעים לצרף להצעתם את מסמך המענה לשאלות ההבהרה כשהוא חתום על ידי מורשי
החתימה מטעמם כנדרש.
באחריות המציעים לעקוב בעצמם אחר הודעות שתופצנה מעת לעת ע"י המועצה בנושא המכרז,
באמצעות מייל  /פקס.
לאחר המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,לא יהא ניתן לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי
בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיו"ב במסמך ממסמכי המכרז ו/או ההסכם ,וכי טענות מעין אלה
מצד המציעים ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם שהוא  -לא תשמענה ,וכי מציע שלא יעביר את
הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות הנדרשות לעיל ,יהא מנוע לטעון טענות בדבר
אי סבירות או אי בהירות ,שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב.

 .6הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 .6.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית המזמינה:
.6.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
.6.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
.6.1.3לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד.
.6.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר
ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
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 .6.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של המזמינה .אם תחליט המזמינה לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף זה לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטת המזמינה ,רשאית
המזמינה לפסול את ההצעה ו/או לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי המציע.
 .6.3למען הסר ספק יובהר כי ,ככל שיבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ע"י המציע ,המהווים שינוי
ממסמכי המכרז ו/או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .6.4מודגש בזה ,כי המחירים הנקובים במסמך ג' הינם לפני מע"מ ,למחירים יתווסף מע"מ בשיעור החוקי
שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי ,שישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .6.5מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע ,בין המיוחדות ובין
הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח
אדם ,ציוד ,כלי רכב ,ביטוחים ,התקשרות עם ספקי משנה ,אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור
בהסכם וכיו"ב ,ולמעט מע"מ ,בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י המועצה.
 .6.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב וכן שינויים
בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי
ההצעה.
 .6.7על מורשי החתימה מטעם המציע לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המציע ,הסכם
ההתקשרות ,נספחיו והמפרט הטכני ,וכן בשולי כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז  -במקום המיועד
לכך.
 .7תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל .יובהר ,כי על מציע,
לעמוד במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בכל תנאי הסף שלהלן.
 .7.1תנאי סף
תנאי סף מקצועיים
 .7.1.1המציע הינו בעל רישיון מוביל ,התקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ובחתימת
החוזה ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז 1997 -ותקנות שירותי הובלה,
תשס"א.2001 -
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף העתק של רישיון המוביל על שמו
(בתוקף) מאומת כעותק נאמן למקור .לחלופין ,המציע יהיה רשאי להציג אישור תקף ,לכל
רכב פינוי פסולת שיבצע את העבודות על פי הוראות מכרז זה .האישור יכלול את כלל
הפרטים כנדרש בסעיף (5ג) לתקנות שרותי ההובלה ,תשס"א.2001-
 .7.1.2המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק ,התקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
ובחתימה על החוזה ,לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג  ,2013 -קבוצה – 5
מים ופסולת ,סעיף (5.1ב) – אשפה ופסולת :איסופה ,הובלתה.
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לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף העתק נאמן למקור ,תקף ,של רישיון
העסק על שמו.
 .7.1.3המציע הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש ( )3שנים ברציפות ,במהלך חמש ( )5השנים
האחרונות ,במתן שירותי פינוי פסולת ,על בסיס התקשרות שנתית ,עבור לפחות שלוש ()3
רשויות מקומיות ,בנות  20,000תושבים ,כל אחת  -כאשר אחת מבין הרשויות היא מועצה
אזורית ,ובמידה והמועצה האזורית מונה פחות מ 20,000 -תושבים ,המציע נדרש להוכיח
ניסיון במתן השירותים כאמור לארבע ( )4רשויות מקומיות ,וזאת בהתאם לנתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או משרד הפנים ,המעודכנים לשנת .2018
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו אישור מאת גזבר הרשות המקומית
או מנכ"ל הרשות המקומית או ראש אגף איכות הסביבה/שפ"ע/תיפעול ברשות המקומית,
המוכיח ניסיון כאמור בנוסח האישור שבמסמך ב(( )2יש לצרף אישור נפרד מכל רשות
מקומית).
 .7.1.4בבעלותו של המציע ,ורשומים על-שמו במשרד הרישוי ,רכבים בכמויות ובדרישות שלהלן.
יובהר כי לעניין תנאי סף זה ,רשאי המציע להציג הסכם ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני
רכב או חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי המעיד כי ברשותו ,בחזקתו
ובשימושו בפועל של המציע הרכבים כאמור:
 .7.1.4.1ארבע ( )4משאיות דחס לפינוי פסולת ,בעלות משקל כולל של לפחות  26טון ,עם
ארגז דחס לפינוי פסולת ביתית מעורבת או מופרדת במקור  -בנפח של  19קוב
לפחות ,בשיטת ההיפוך לדחס ,בנפח שלא יפחת מ 13 -מ"ק ,כל אחת ,משנת ייצור
 2016לפחות.
 .7.1.4.2אחת ( )1משאית מנוף לדחס לאיסוף ולפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס)
בעלת משקל כולל של לפחות  26טון ,או  -משאית מנוף לפינוי מוטמנים ,משנת
ייצור  2016ואילך,
 .7.1.4.3אחת ( )1משאית רמ-סע  15טון ,משנת ייצור  2016ואילך  -לשינוע מכולות
ודחסנים.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר מספר וסוג הרכבים
שבבעלותו /בליסינג ,כאמור לעיל ,והכללתם ברשיון המוביל שהוצא לו .לחלופין – המציע
יהיה רשאי להציג אישור תקף לכל רכב פינוי פסולת שיבצע את העבודות על פי הוראות מכרז
זה ,האישור יכלול את כלל הפרטים כנדרש בסעיף (5ג) לתקנות שרותי ההובלה ,תשס"א-
.2001
לחלופין ,יהיה רשאי המציע להציג התחייבות בדבר הצגת רישיון מוביל הכולל את כלי
הרכב ,והכל בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ב(2א) וצילום (העתק נאמן למקור) של
רשיונות ותעודות הביטוח של הרכבים.
 .7.1.5המציע מפעיל תחנת מעבר ו/או מתקן קצה לטיפול בפסולת ו/או אתר הטמנה ו/או תחנה
ממיינת  -מאושרים ומוסדרים בהתאם להוראות כל דין ,המספקים שירות לגופים ציבוריים
או גופים פרטיים בתחום פינוי פסולת .לחלופין ,המציע קשור בהסכם (תקף) עם תחנת מעבר
עמוד  10מתוך 89
חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
ו/או מתקן קצה לטיפול בפסולת ו/או אתר הטמנה ו/או תחנה ממיינת  -העומד בדרישות
לעיל.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 .7.1.5.1נסח ו/או הסכם המצביע על זכויות המציע באתר /תחנת המעבר /המתקן כאמור.
ככל שלמציע אין זכויות במתקן /אתר /תחנת המעבר – המציע נדרש לצרף להצעתו
העתק של הסכם תקף כאמור (ניתן למחוק מחירים) או אישור של תחנת
המעבר/מתקן קצה/אתר ההטמנה  -לפיו למציע הסכם בתוקף עם תחנת
המעבר/מתקן הקצה/אתר ההטמנה.
 .7.1.5.2העתק של רישיון עסק תחנת המעבר /מתקן הקצה /אתר ההטמנה  -בהתאם
לסעיפים  5.1א או  5.1ג' או  5.1ד או  5.1ה' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ג .2013 -
 .7.1.5.3אישור משרד הגנת הסביבה כי מדובר באתר /מתקן /תחנת מעבר /תחנה ממיינת
מאושרים (ניתן להפנות לרשימת אתרים/תחנות מעבר/מתקני קצה מאושרים ע"י
משרד הגנת הסביבה באתר המשרד  -במקרה כזה ,יש להדפיס את העמוד הרלבנטי
מאתר האינטרנט ולצרף להצעה).
למען הסר ספק ,יש לצרף את המסמכים כאמור ביחס למתקן /אתר /תחנת המעבר  -בין אם
מדובר במתקן /אתר /תחנת מעבר /תחנה ממיינת שלמציע יש בו זכויות ובין אם המציע
קשור בהסכם עם מפעיל האתר /מתקן /תחנת מעבר /תחנה ממיינת.
 .7.1.6המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בעל תעודה בתוקף.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו עותק נאמן למקור של תעודת קצין
הבטיחות בתעבורה (בתוקף) ,וכן העתק מכתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.
תנאי סף נוספים
 .7.1.7המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות  8מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) לשנה ,מפעילות בתחום
טיפול ופינוי פסולת ביתית וגושית ,בעבור כל אחת מהשנים .2016-2018
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרה ואישור רו"ח ,בנוסח
מסמך ב(.)3
 .7.1.8המציע רכש את מסמכי המכרז בסכום המפורט בסעיף  2לעיל ,וצירף קבלה של שמו ,המעידה
על ביצוע התשלום כאמור.
 .7.1.9המציע צירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות הערבות הבנקאית
בנוסח הנדרש והכל כמפורט בסעיף  8להלן.
 .7.1.10המציע נעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד מעובדי המועצה ,וצירף הצהרה בנוסח המצורף
כמסמך ב( )6למכרז.
 .7.1.11המציע השתתף במפגש ההבהרות שנערך בהתאם לסעיף  4לעיל ,וצירף להצעתו את פרוטוקול
המפגש חתום ע"י מורשי החתימה מטעמו.
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 .8מסמכים שיש לצרף להצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 .8.1כלל המסמכים המפורטים בסעיפים  7לעיל.
 .8.2מסמך ג' מלא וחתום כנדרש ובהתאם להנחיות מסמך זה והנחיות סעיף  10להלן.
 .8.3כל מסמכי המכרז ,בצירוף ההודעות וההבהרות שתשלחנה למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י
המועצה) ,כשהם חתומים על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
 .8.4מסמך ב( – )1פרטים על המציע ,כשהוא מלא ושלם.
 .8.5האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו:1976 -
 .8.5.1אישור מפקיד שומה ,המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ז( 1976 -להלן" :חוק מע"מ") ,או פטור מכך.
.8.5.2אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המציע.
 .8.5.3תצהיר בדבר היעדר הרשעות לענין חוק שכר מינימום ועובדים זרים ,בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ומאושר כדין ע"י
עו"ד ,בנוסח מסמך ב(.)5
 .8.6תעודת עוסק מורשה (במקרה של מציע המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס
בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .8.7העתק תעודת התאגדות של המציע.
 .8.8נסח עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע (אין צורך בפירוט
שעבודים).
 .8.9אישור עו"ד או רו"ח המאשר את צורת ההתאגדות של המציע ,וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן
של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו
לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל
הפועל (בנוסח מסמך ב( )7המצורף למכרז).
 .8.10תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח מסמך ב( )8המצורף למכרז זה.
 .8.11אישורי ביצוע חתומים ו/או המלצות מרשויות מקומיות ,המצביעים על תקופת ביצוע השירותים וכן
סוג השירותים שסופק ,בהתאם לנדרש בשלב בחינת איכות המציעים ,כמפורט בסעיף  11.2להלן.
 .8.12לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יתן הבהרות לגבי איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן
רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .8.13מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור
והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל
מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור.
 .9ערבות המכרז
 .9.1המציע יצרף ערבות אוטונומית (מקור) על שמו ,בהתאם להנחיות סעיף  9.2לעיל .הערבות תוצא על ידי
בנק בישראל ,או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  1981וכן ברשותה רישיון לפעול בענף הביטוח
למתן ערבויות ,אך לא על ידי סוכן של חברת הביטוח ,לבקשת המציע במכרז ,לפקודת המועצה ,אשר
תעמוד על תוקפה עד ליום ( 30.5.19כולל) ,בנוסח מדויק כפי שמצורף כמסמך ב( )4למכרז .המועצה
תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות למשך  90ימים מעבר למועד האמור.
 .9.2המציע יגיש ערבות אחת בלבד -ערבות המכרז כאמור ,על סך של . ₪ 154,500
 .9.3מציע במכרז שלא יצרף ערבות מכרז כנדרש לעיל ,לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל.
 .9.4מבלי לגרוע מכל זכות של המזמינה לפי כל דין ,המזמינה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית
לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקום שבו
המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למזמינה מידע
מטעה או מידע בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או
שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת במפורש ,כי אם לא ימציא הזוכה למועצה את החוזה בנוסח
המצורף למכרז זה ,כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה ,בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא
יחד עם החוזה החתום ,לרבות ערבויות ,במועד שייקבע על ידי המועצה ,תהא המועצה רשאית ,בין
היתר ,לחלט את הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתו.
 .9.5בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות ,בערבות ביצוע לפי תנאי ההסכם בנוסח המצורף
כנספח א' של מסמך ד' למסמכי המכרז .יתר המציעים שלא הוכרזו כזוכים או מציע שהוכרז ככשיר
שני ,יקבלו את הערבות חזרה לידיהם במועד שתודיע עליו המועצה.
 .10הצעת המחיר ואופן הגשתה
 .10.1הצעת המחיר שתוגש תכלול הן את עלויות הפינוי וההובלה (להלן" :רכיב הפינוי") והן את עלויות
הטיפול בפסולת (כניסה לתחנת מעבר או הטמנה והיטל ההטמנה) (להלן" :רכיב הטיפול") ,באופן
מופרד .המועצה תהיה רשאית שלא להזמין מהמציע הזוכה או להזמין את רכיב הטיפול לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 .10.2המועצה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך את ההתקשרות הנוכחית עם אתר ההטמנה שדות מיכה
ככל שינתן בידה ולשלם לקבלן רק עבור הפינוי וההובלה.
 .10.3ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,בשני עותקים זהים ,כאשר כל המסמכים והאישורים
הנדרשים במכרז ,כולל ערבות המכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד.
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 .10.4הצעת המחיר הינה לתשלום חודשי פאושלי וגלובלי ,לא כולל מע"מ ,בעבור כל אחד מרכיבי ההצעה.
 .10.5מחיר מקסימאלי לחודש לא יעלה על  ₪ 515,000לחודש ,לא כולל מע"מ ,בעבור שני רכיבי ההצעה
(רכיב הפינוי ורכיב הטיפול) .מובהר ,כי אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המקסימאלי – הצעת
מחיר העולה על המחיר המקסימאלי  -תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
 .10.6מחיר ההצעה של המציע יכלול את כל ההוצאות שתהיינה לזוכה במכרז בקיום התחייבויותיו
שבמכרז ובהסכם המכרז ,לרבות הוצאות האיסוף וההובלה של הפסולת לאתר לסילוק פסולת ,טיפול,
אגרות ודמי כניסה  /טיפול באתר ,כולל היטל הטמנה ,זולת ככל שיאמר אחרת במכרז ובהסכם
המכרז.
 .10.7למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי עבור היטל הטמנה.
יחד עם זאת ,באם יחול שינוי בגובה היטל ההטמנה (עליה/ירידה)  -יעודכן התשלום בגין סילוק
הפסולת בהתאם וכנגד חשבוניות בגין תשלום בפועל עבור היטל הטמנה.
 .10.8פינוי הפסולת ייעשה ע"י המציע הזוכה לתחנת המעבר  /מתקן קצה  /אתר  -אשר בו יש למפעיל
זכויות ו/או שהמפעיל קשור עימו בהסכם.
המועצה תהיה רשאית להורות לקבלן ,בכל עת ,לסלק את הפסולת לאתר  /מתקן  /תחנת מעבר  /תחנה
ממינת אחרת ,בהתאם לשיקול דעתה .במקרה כזה ,המועצה תהיה רשאית לשלם את עלות הכניסה
ישירות לתחנה או לקבלן .כמו כן במקרה כזה תבוצע הפחתה מתאימה/יחסית מהתשלום לקבלן.
 .10.9כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת בגוף
המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה
יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה ,ללא כל שינוי ,תוספת ,גריעה או הסתייגות כמפורט
להלן.
 .11תהליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה
תהליך בחינת ההצעות והערכתן יעשה ב 2-שלבים:
שלב א':
שלב ב':

בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף;
בחינת איכות המציעים ובחינת הצעת המחיר.

 .11.1שלב א'  -בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף
ועדת המכרזים של המועצה תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף ,כפי שהוגדרו במסמכי המכרז.
הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.
לאחר פתיחת המעטפות תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף ובחינת צירוף כל
המסמכים ,הטפסים והאישורים הנדרשים .יובהר למען הסר ספק ,כי במידה שבשלב מאוחר יותר
ימצא כי הצעה כלשהי אינה עומדת בתנאי הסף שנבדקו בשלב זה תהא המועצה רשאית לפסול את
ההצעה גם בשלב מאוחר יותר.
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המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל התייחסות שגויה או לקויה
לתנאי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע את הערכת ההצעה באופן סביר.
 .11.2שלב ב' – בחינת איכות המציעים ובחינת הצעת המחיר
משתתף שעבר בהצלחה את שלב א' ועמד בכל תנאי הסף ודרישות המכרז ,תיבחן הצעתו בשני שלבים
כדלהלן:
 .11.2.1שלב בחינת איכות המציעים  -שלב זה מהווה  20%מניקוד ההצעות ( .)Qההצעות ייבחנו
תחת מדדי האיכות והמשקלות המפורטים להלן:
 .11.2.1.1התרשמות כללית של ועדת מכרזים מהמציע הצעתו ניסיונו מקצועיותו כפי שבא
לידי ביטוי בהצעה ובמסמכים שצורפו לה ובמידת הצורך בבדיקת ממליצים
וזימון המציע לוועדת המכרזים – לאמת מידה זו יוקצו עד ל 10 -נק'.
 .11.2.1.2וותק החברה בביצוע שירותי פינוי פסולת ביתית /עירונית וגזם לרשויות
מקומיות ,לאמת מידה זו יוקצו עד ל 5-נק' ,לפי חלוקת הניקוד להלן –
עד  3שנות ותק – ללא ניקוד.בין  3שנות ותק ועד  6שנות ותק –  2נקודות.מעל  6שנות ותק ומעלה  5 -נקודות.לצורך בחינת אמת מידה זאת ,יש לצרף אישורי ביצוע חתומים ו/או המלצות
מרשויות מקומיות ,המצביעים על תקופת ביצוע השירותים וכן סוג השירותים
שסופק.
 .11.2.1.3מספר הרשויות המקומיות שהינם לקוחות המציע כיום ,בתחום איסוף ופינוי
פסולת  -שירותי פינוי פסולת ביתית וגזם .לאמת מידה זו יוקצו עד ל 5-נק' ,לפי
חלוקת הניקוד להלן –
עד  5רשויות מקומיות – ללא ניקוד.מעבר ל 5 -רשויות מקומיות ,ינתן ניקוד של  1נקודה לכל רשות נוספת ועדלמקסימום של  5נקודות.
לצורך בחינת אמת מידה זאת ,יש לצרף אישורי ביצוע חתומים ו/או המלצות
מרשויות מקומיות ו/או לקוחות קיימים של המציע ,המצביעים על תקופת ביצוע
השירותים וכן סוג השירותים שניתן.
 .11.2.2שלב בחינת הצעת המחיר  -שלב זה מהווה  80%מניקוד המציע (.)C
 .11.2.2.1המועצה תבחן בשלב זה את הצעות המחיר .הצעה אשר חורגת מהמחיר
המקסימאלי הקבוע במסמך ג' (שהינו בעבור שני הרכיבים) ,תפסל על הסף.
 .11.2.2.2הצעת המחיר תהיה מורכבת משני חלקים:
 .11.2.2.2.1עלות האיסוף הפינוי וההובלה – בעבור רכיב הפינוי.
 .11.2.2.2.2עלות הטיפול באתר הטיפול (תחנת מעבר או הטמנה) – בעבור רכיב הטיפול.
 .11.2.2.3הקבלן יתן הצעה לכל חלק בנפרד כאשר הסכום הכולל הוא אשר יילקח בחשבון
בבחינת ההצעה.
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 .11.2.2.4המציע שהגיש את הצעת המחיר הכוללת הזולה ביותר ,יקבל את מלוא הניקוד
בגין רכיב הצעת המחיר ,ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו.
ציון הצעת המחיר ( ,)Cיחושב על פי הנוסחה הבאה:
המחיר הכולל המוצע בהצעה הזולה ביותר
𝐗 𝟖𝟎%
המחיר המוצע בהצעה הנבחנת

 .11.2.3שלב חישוב הציונים הכוללים (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות  -הציון הכולל יחושב על ידי
שקלול ציון האיכות וציון המחיר ,באמצעות נוסחת הציון הכללי להצעה ( )Tתחושב באופן
הבאT=Q + C :
 .11.2.4המועצה תהיה רשאית לפנות לממליצים של המציע או למזמיני עבודות קודמות שהמציע
ביצע עבורם שירותים (בין אם צוינו בהצעת המציע ובין אם לא) ולבקש מהם פרטים ומידע
נוסף אודות המציע .המציעים ימסרו למועצה כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידה והם
מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ,ככל שידרשו לכך .במקרה בו המציע יסרב לשתף
פעולה כאמור ,המועצה תהיה רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.
 .11.2.5המועצה תהיה רשאית לזמן את המציעים ,כולם או חלקם ,לראיון בפני נציגי המועצה,
במטרה להתרשם ממקצועיותו ,בקיאותו בתחום וניסיונו הקודם של המציע.
 .11.2.6המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשקול בעת בחינת ההצעות,
בין היתר ,את ניסיונו המקצועי ,כישוריו ,טיב עבודתו ,אמינותו וכן ניסיון עבר של המציע
בהתקשרויות או בהליכים קודמים עם המועצה או חברות בבעלות המועצה או גופים
אחרים .המועצה תהיה רשאית לפסול משתתף אשר למועצה היה ניסיון שלילי עמו.
שיקולי המועצה בבדיקת ההצעות
 .11.3המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז
ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של המועצה למכרז .וכן ,לפסול הצעה המעלה חשש כי הינה
גרעונית.
 .11.4בנוסף לאמור לעיל ,במסגרת שיקולי וועדת המכרזים מטעם המועצה (להלן" :הוועדה" ו/או"וועדת
המכרזים") לבחירת הזוכה ,רשאית הוועדה ,לשקול בנוסף ,את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע
ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו ,בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם ,ניסיון קודם
של המועצה עם המציע (ככל שקיים) ,וכל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע
מעולה של העבודות נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.
 .11.5במקרה שבו מספר מציעים הגישו הצעה זהה לאותו פרק עבודה ,והצעותיהן הינן ההצעות הזולות
ביותר ,רשאית המועצה לערוך בין אותם מציעים הליך תחרותי נוסף כדלקמן :הוועדה תודיע
למציעים שהצעתם זהה כאמור ,כי הם רשאים להגיש ,במועד ובאופן שתורה הוועדה ,הצעה סופית
מטיבה עם המועצה לעומת הצעתם המקורית לאותו פרק עבודה אליו ניגשו מלכתחילה (להלן:
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"הצעה נוספת") .בחר המציע שלא להגיש הצעה נוספת ,תהיה הצעתו המקורית הצעה סופית .לא
הוגשו הצעות נוספות כלל ,רשאית וועדת המכרזים להחליט שתיערך הגרלה בין המציעים
שהצעותיהם נמצאו זהות כאמור.
 .11.6וועדת המכרזים של המועצה ,תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח
לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 .11.7המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע ,בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות,
הסברים וניתוחי מחיר ,והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך  3ימים
מיום הדרישה כשהם חתומים ע"י הגורם המקצועי אותו תקבע המועצה .הוועדה תהא רשאית
להאריך מועד זה בהתאם לנסיבות.
 .11.8הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מסמכים נוספים ו/או מידע נוסף
אודות הצעת ו ,לרבות בדבר ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו ,לביצוע התחייבויותיו על פי
מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז ,וכן תהא הועדה רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך בדיקות וחקירות
אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו .הוועדה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להשתמש בתוצאות
הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעות.
 .11.9אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה ,רשאית
הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .11.10אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
 .11.11מציעים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך באופן שתחליט המועצה.
 .12הודעה על זכייה וההתקשרות
 .12.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה.
 .12.2בתוך  7ימים מקבלת הודעת הזכייה ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא
בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.
 .12.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  12.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את ערבות המכרז ,אשר
הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית המועצה
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .13כשיר שני
 .13.1מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה ,ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי
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המכרז ,המועצה תהא רשאית אך לא חייבת לבחור כשיר שני ביחס לכל פרק עבודה בנפרד ,אשר
מתחייב להתקשר עם המועצה על פי תנאי המכרז וההסכם לכל מקרה בו ההתקשרות עם היזם הזוכה
לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא (להלן" :כשיר שני").
 .13.2הודעה למשתתף במכרז על בחירתו ככשיר שני תימסר במקביל להודעה לזוכה על זכייתו ,והכשיר
השני מתחייב להאריך את תוקף הצעתו במכרז ואת ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתו חצי שנה
נוספת החל ממועד קבלת ההודעה על בחירתו ככשיר שני.
 .13.3בכל מקרה בו לא יוכל הזוכה וכשיר השני לקיים את תנאי המכרז ו/או את תנאי ההסכם מכל סיבה
שהיא תהא רשאית המועצה לפנות למשתתפים לפי סדר דירוג הצעתם בכדי להתקשר איתם על פי
הצעתם במכרז ותנאי סעיף זה יחולו עליהם בהתאמה.
 .14השבת ערבות המכרז
מציע במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:
 .14.1ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמסמכי המכרז
שלו נפסלו ,תוחזר למציע סמוך למועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייתו במכרז.
 .14.2ל מציע /ים שנבחר /ו לבצע את העבודות  -עם חתימת ם על נוסח ההסכם ,המצאת ערבות
ביצוע לעבודות נשוא ההסכם ,והמצאת אישור על קיום ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים
הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.
 .15תקופת ההתקשרות
 .15.1תקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהא ל 3 -שנים מיום חתימת ההסכם זה (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה").
 .15.2למועצה שמורה זכות הברירה (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה ,לתקופות נוספות
של  12חודשים או חלק מהם ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה לא תעלה על  5שנים
(להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .16גילוי מידע במכרז
 .16.1וועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים
ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,או של בעלי ענין בו ,וכן כל
מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד שלישי בעניין זה .כן רשאית וועדת המכרזים
(או מי מטעמה) על פי שיקול דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את
המציע.
 .16.2מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון – רשאית וועדת
המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסולה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדת
המכרזים ו/או למזמינה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.
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 .16.3זכה מציע ,ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד
ו/או מסר מידע מטעה ,רשאית המזמינה לשלול זכייתו מעיקרה ,מבלי שהזוכה יהיה זכאי לקבל כל
פיצוי ו/או החזר הוצאות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למזמינה כתוצאה מההפרה.
 .16.4המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאשר בכל דרך בה תבחר את אמיתות המידע שנמסר
על ידי המציעים .בהגשת הצעות ,יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות דלעיל על ידי
המזמינה.
 .16.5בהגשת הצעות ,מביעים המציעים את הסכמתם מראש לגילוי הצעותיהם למציעים אחרים ,במידה
ותידרש המזמינה לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז ,פרט למידע שהינו ,לפי שיקול
דעתה של המזמינה ,בבחינת סוד מסחרי .עיון ו/או צילום מסמכי המכרז ייעשה בכפוף לתשלום
למזמינה בגין העלויות הכרוכות בכך.
 .16.6על אף האמור לעיל ,מסכימים המציעים כי במקרה בו תהא סבורה המזמינה כי קיים ספק כלשהו
בשאלת גילוי המידע ,תהא המזמינה רשאית להימנע מגילוי המידע ,וזאת כל עוד לא ניתן צו מרשות
מוסמכת המורה על גילוי כאמור.
 .16.7המציע חייב לעדכן את וועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע
שמסר לוו עדת המכרזים או למזמי נה  ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד
למועד פרסום החלטת ו ו עדת המכרזים בדבר הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד לחתימה על ההסכם
ולמשך כל תקופת ההתקשרות.
 .17ביטוחים
 .17.1מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ,ו/או על פי דין או הסכם ,מתחייב
הזוכה למלא אחר הוראות הביטוח על פי הסכם ההתקשרות ועל פי אישור עריכת הביטוח המסומן
כנספח ב' להסכם.
 .17.2על המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי ביכולתו להציג את הביטוחים הנדרשים ככל שיוכרז כזוכה
במכרז .יחד עם זאת ,יובהר כי אין צורך במילוי נספח ב' בשלב הגשת ההצעה למכרז.
 .18אחריות
 .18.1המזמי נה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו בקשר למכרז
זה ,לרבות בכל הנוגע לאי קבלת הצעתו ולרבות במידה והמכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.
 .18.2מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר
עם השתתפותו במכרז זה.
 .19סודיות
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 .19.1המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המזמינה בקשר או לצורך המכרז או
ביצוע העבודות על פיו.
 .19.2מציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת
המזמינה מראש ובכתב.
 .19.3למען הסר ספק ,הגשת הצעה ו/או כל רכיב הצעה בתיאום ו/או בשיתוף פעולה בין מציעים ,תהווה
הפרה של סעיף זה.
 .19.4המציעים מתחייבים לציית לכל הוראות המזמינה בנוגע לשמירת סודיות.
 .19.5כל מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .על רוכש של מסמכי
המכרז אשר לא הגיש הצעה למכרז ,וכן על מציע במכרז שקיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז
 להחזיר את מסמכי המכרז שרכשו למועצה ,אם נדרש לעשות כן על ידי המועצה. .20שמירת זכויות
 .20.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע עבודות לאחד מהמציעים ,ולחלופין להקטין
או להגדיל את היקף העבודות לביצוע.
 .20.2המועצה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,לביצוע כל העבודות מושא מכרז זה או חלק
מהן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או
תוספת מחיר בשל כך.
 .20.3הכמויות המצוינות במסמכי המכרז ,ככל שמצוינות ,הן לצורך אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את
המועצה.
 .20.4החליטה המועצה כאמור בסעיפים  20.2לעיל ,לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בשיעור ההנחה
או התוספת המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד המציע הזוכה.
 .20.5המועצה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שתהיה גבוהה או נמוכה בצורה משמעותית
מהאומדן של המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .20.6אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
 .20.7מבלי לפגוע באמור ,המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד
שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בשל כך.
 .20.8המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא
לשביעות רצונה ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
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 .20.9כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .20.10המועצה תהא זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם
לתנאי ההסכם.
 .21הוראות כלליות
 .21.1כל מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה ,והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה ,ולשם כך
בלבד ,ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש שלא למטרות המכרז ,ללא הסכמת המועצה
מראש ובכתב.
 .21.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גם מסמכי המכרז ,אחר שמולאו כנדרש על-ידי המציע ,הינם ויהיו
רכושה של המועצה ,והיא תוכל לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתה ,בין אם המציע מגיש
המסמכים זכה במכרז ובין אם לאו ,והמציע לא יהא זכאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או
אחרת ו/או תביעה כלפי המועצה בקשר עם מסמכים אלה.
 .21.3דין חל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין,
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 .21.4תניית שיפוט
כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר ירושלים.
 .21.5הוראה מיטיבה
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם ,תגבר ההוראה המיטיבה עם
המועצה ,לפי פירושה של המועצה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .21.6הוצאות ההשתתפות במכרז
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי המועצה בגין הוצאות אלה.
 .21.7הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע ,או הנשלט על ידי
המציע ,או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במציע .לצורך כך יהיה למונח "שליטה" המשמעות
שניתנה לו בחוק לניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
כאמור לעיל ,לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

בכבוד רב,
המועצה האזורית גזר
עמוד  21מתוך 89
חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר

מסמך ב()1
פרטי המציע במכרז
 .1פרטים על המציע
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9

שם המציע:
מס' הזיהוי:
מען המציע (כולל מיקוד):
טלפון____________________________________________________________ :
שם איש הקשר אצל המציע__________________________________________ :
תפקיד איש הקשר:
טלפון נייד של איש הקשר:
פקסימיליה:
דואר אלקטרוני:

חתימת וחותמת המציע____________ :
תאריך_______________________ :

אישור עו"ד
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ה"ה ____________________ ת.ז.
__________________ ,אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ________________ [המציע]
וכי חתימותיהם בצירוף חותמת המציע מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
____________
תאריך

___________
עו"ד
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מסמך ב()2
נוסח אישור ניסיון קודם מרשות מקומית
על ביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת
(אישור מס' )1

(יש לצרף אישור נפרד מכל רשות מקומית)
תיאור ניסיון קודם
על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות ,שמות ממליצים ,מועדי הביצוע והיקף:
א.

המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל _________
מספר תושבים ברשות _________________________________________
תיאור העבודה ______________________________________________
מקום ביצוע ________________________________________________
תקופת הביצוע______________________________________________ :
היקף תקציבי של העבודה______________________________________ :
אחראי לעבודה_____________________________________________ :
איש קשר אצל המזמין________________________________________ :

ב.

המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל _________
מספר תושבים ברשות _________________________________________
תיאור העבודה ______________________________________________
מקום ביצוע ________________________________________________
תקופת הביצוע______________________________________________ :
היקף תקציבי של העבודה______________________________________ :
אחראי לעבודה_____________________________________________ :
איש קשר אצל המזמין________________________________________ :

ג.

המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל _________
מספר תושבים ברשות _________________________________________
תיאור העבודה ______________________________________________
מקום ביצוע ________________________________________________
תקופת הביצוע______________________________________________ :
היקף תקציבי של העבודה______________________________________ :
אחראי לעבודה_____________________________________________ :
איש קשר אצל המזמין________________________________________ :
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הערות:
יש לצרף המלצות מופרטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל.
הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.
עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.
חתימה וחותמת המציע_______________ :
תאריך___________________________ :
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מסמך ב(2א)
תצהיר לעניין כלי הרכב של המציע

מכרז פומבי מס' 11/2019

הצהרה בדבר רכבים
שם המציע _____________________________ :מס' תאגיד רשום________________ :
הרינו להצהיר כ י כלי הרכב המפורטים להלן הינם בבעלותנו ורשומים על שמנו במשרד הרישוי או שהינם
ברשותנו ,בחזקתנו ובשימושנו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי של המציע עם יבואני רכב או
חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים וכן כי כל כלי הרכב המפורטים להלן נכללים בנספח
לרישיון המוביל שהוצא לנו ע"י משרד התחבורה עפ"י חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז .1997-ככל שכלי הרכב כאמור
טרם נכללו בנספח רישיון המוביל ,הרי שאנו מתחייבים כי ככל שנזכה במכרז ,תוך  7ימים ממועד החתימה על
הסכם ההתקשרות ,נציג רישיון מוביל מעודכן הכולל את כלל כלי הרכב המצויים בבעלותנו ו/או ברשותנו והכל
בהתאם לדרישות המכרז.
ארבע ( )4משאיות לפינוי פסולת ,בעלות משקל כולל של לפחות  26טון ,עם ארגז דחס לפינוי פסולת ביתית
מעורבת ,בשיטת ההיפוך לדחס ,בנפח שלא יפחת מ  13 -מ"ק ,כל אחת:
מספר
סידורי

תוצר

מס' רישוי

שנת ייצור

משקל כולל בטון

בעלות /ליסינג

.1
.2
.3
.4
אחת ( )1משאית דחס לפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) בעלת משקל כולל של לפחות  26טון.
מספר
סידורי

תוצר

מס' רישוי

שנת ייצור

משקל כולל בטון

בעלות /ליסינג

.1
.2
.3
.4
*** יש לצרף תצלומים של רכב פינוי המכלים כאמור  -באופן המאפשר לראות את מספר הרישוי של הרכב,
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
ארגז הדחס והמנוף להרמת המכלים המוטמנים.
אחת ( )1משאית רמ-סע ,בעלת משקל כולל של לפחות  15טון ,משנת ייצור  2016ואילך  -לשינוע מכולות
ודחסנים.
מספר
סידורי

תוצר

מס'
רישוי

שנת ייצור

משקל כולל בטון

בעלות/ליסינג

.1
.2
.3

חתימת המציע:

אישור עו"ד -ליחיד
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ הופיע
בפני מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותיו.
_____________________ ,עו"ד תאריך___________ :
-------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ (להלן:
("המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם להוראות כל דין.
_____________________ ,עו"ד תאריך____________ :
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()3
תצהיר ואישור רו"ח לעניין מחזור כספי של המציע
לכבוד,
המועצה האזורית גזר
שם המציע ____________________ :מס' תאגיד רשום ( ______________ :להלן" :המציע").
לבקשתכם ,ועל סמך הדוחות הכספיים המבוקרים של _____________ (להלן" :המציע") הרינו לאשר
כדלקמן:
מחזור ההכנסות הכספי השנתי מעבודות פינוי פסולת ביתית מעורבת -שבוצעו על ידי המציע הינו בסך
של _______________  ₪ _____________ ,₪ו ₪ ___________ -עבור כל אחת מהשנים
 1,2018,2017,2016בהתאמה (לא כולל מע"מ).
*הדוחות הכספיים לשנים  2015עד ( 2017כולל) אינם כוללים כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת לב או כל סטייה
מהנוסח האחיד ,אשר יש בהם כדי לגרוע מהאמור בסעיפים הרלוונטיים המסומנים לעיל.

אישור רואה חשבון

_____________________
חתימה

לבקשת __________________________ מס' תאגיד רשום _________________(להלן" :המציע")
וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע מחזור ההכנסות כמפורט לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת
המציע אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקו רתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מחזור המציע
כאמור.
תאריך:
בכבוד רב,
_________________
חתימה וחותמת

______________
שם רואה החשבון

** אין מניעה כי מסמך זה יינתן על גבי נייר לוגו של רואה החשבון.

 1באשר לנתוני שנת  ,2018ניתן להתבסס על דו"ח בלתי מבוקר
דו"חות מבוקרים במועד הגשת ההצעה למכרז.

חתום ע"י רואה החשבון

היה ולא יהיו בידי המציע
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מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()4
נוסח ערבות המכרז
לכבוד
המועצה האזורית גזר
הנדון:

ערבות מס' ---

על-פי בקשת ________________________ מספר זיהוי/ח.פ( _____________________ .להלן -
"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 154,500ובמילים :מאה חמישים וארבע
אלף חמש מאות שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת
המבקשים וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת
ביתית מעורבתבמועצה האזורית גזר ,שפורסם על-ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם
ההתקשרות ,ככל שייחתם.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש דצמבר שנת  2018שפורסם ביום ( 15.1.19להלן " -המדד היסודי"),
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד
היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-פיה ,תביעה משפטית נגד
המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 30.5.19כולל) ועד בכלל אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה .דרישה
שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
כל פניה לפי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ,לסניף _________ כתובת ______________
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_____________________
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()5
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________  .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ ב_______________________
שם המשתתף.
תפקיד
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המשתתף או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות *** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום . 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 .5למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המשתתף מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור
באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למשתתף שסימן את החלופה ( )2בסעיף  5לעיל – המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתו ך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל
שתהיה התקשרות כאמור).
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
(חתימת המצהיר)
אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה
לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
____________
(עו"ד)
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()6
תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה")
אני ___________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ __________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן:
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים
בעלי עניין בתחום מתן השירותים מושא מכרז פומבי מס'  11/2019ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל
תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למועצה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב
של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה ,ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את
עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למועצה על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המועצה
בעניין .המועצה רשאית לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד

עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המועצה בקשר עם מניעת
ניגוד עניינים.
 .7ברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי המועצה מהווה הפרה יסודית של ההסכם מושא מכרז פומבי מס'
.11/2019
 .8מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד
עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
_______________________

______________________
חתימה

שם

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
_______________
חתימה וחותמת
תאריך
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()7
אישור בדבר מורשי חתימה של המציע
יצורף בידי מציע שהוא תאגיד  /שותפות רשומה
לכבוד
המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור מורשי חתימה
הנני עו"ד  /רו"ח של __________________ ח.פ( ___________ .להלן " -המציע") במכרז פומבי מס'
 11/2019לביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת ,במועצה האזורית גזר (להלן " -המכרז").
הנני מאשר בכתב ,כדלקמן:
 .1מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
גב'  /מר _________________ ת.ז____________________ .
החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז ,הינה חתימתו
המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 .2להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי
המכרז:
___________________________
___________________________
 .3פרטי בעלי המניות ומנהלי המציע_______________________________________ :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .4התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז ,לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

____________________
שם עוה"ד/רו"ח ,מס' רשיון,
חתימה וחותמת

_________
תאריך
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ב()8
תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר
עם הצעת ____________________________________ (להלן" :המציע") ,למכרז ____________ ,מכרז
פומבי מס' ( 11/2019להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.

.2

אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.

.3

המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או
קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.4

המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

.5

לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.

.6

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.

.7

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.8

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

.9

המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.10

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של תיאומי
מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה) .אם לא נכון ,נא פרט:
________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________________________

.11

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

__________
תאריך

_____________________
שם המציע

______________________
שם המצהיר ותפקידו

_______________
חתימת המצהיר
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
אישור עו"ד

אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________ התייצב בפני
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
__________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת

_______________
תאריך
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
מסמך ג'
הצעה והצהרת המציע
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות
מכוח מכרז פומבי מס' ( 11/2019להלן" :המכרז") ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הננו מצהירים בזה ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי ערכנו
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה ,לטיב
האתרים בהם יבוצעו העבודות מושא המכרז – שטח השיפוט המועצה האזורית גזר ,ולתנאי הגישה אליו וכן
בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וקיבלנו חוות דעת
משפטית וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או
הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא
המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .3אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן
המפורטים דלעיל ,וועדת המכרזים של המועצה (להלן" :הוועדה") עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו
כי לוועדה שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע /מסמך נוסף
אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב.
אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את
ההצעה.
 .4אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .5יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת
לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 .6הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות נשוא המכרז
בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים הנקובים בהצעתנו
להלן ,לשביעות רצון המועצה.
 .7הננו מצהירים כי ידוע לנו שהמועצה רשאית להתקשר בהסכם עם מספר זוכים במכרז והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לאמור במסמכי המכרז ובלבד שביחס לכל פרק עבודה ייבחר אך ורק זוכה
אחד ולא יבוצע פיצול בביצוע העבודות בפרק עבודה מסוים בין שני קבלנים או יותר.
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
 .8כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה
במפורש במסמך זה.
 .9אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
 .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום
נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד
או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .11אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה בלתי חוזרת ,כאמור בסעיף
 3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  ,1973ובקבלתה על ידכם יכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.
 .12היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים והאישורים
שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע והאישור על עריכת
ביטוחים.
 .13בהגשת מסמכי המכרז וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הנדרשת לסיום העבודות עד ולא
יאוחר מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף ,כלים נוספים,
הארכת ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו.
 .14בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את השירותים נשוא המכרז
בהתאם לטופס הצעת המחיר שבמסמך ג'.
 .15ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
חתימה______________________:

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י תאגיד
(להלן:
___________________
ח.פ.
עו"ד של
אני הח"מ
"המציע ") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם
המציע ,כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל
פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

__________________
תאריך
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חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר

מסמך ג' (המשך)  -הצעת המציע
לכבוד
המועצה האזורית גזר
(להלן" :המועצה" ו/או "הרשות")
שלום רב,
להן הצעתנו והתחייבויותינו למכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת ביתית
מעורבת בשטח השיפוט של המועצה האזורית גזר.
הערות והבהרות:
.1

המחיר המוצע כולל את כל עבודות פינוי הפסולת וכן כל פעולה הנדרשת לביצוע כל אלו  -בין אם זו
מפורטת במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות ובין אם לאו.

.2

המחירים המוצעים יהיו צמודים למדד כמפורט בהסכם ,באופן שבכל  1לינואר בכל שנה ייערך תחשיב
הצמדה בהתאם לאמור בהסכם והתמורה תעודכן בהתאם .מובהר כי במהלך שנת ההתקשרות הראשונה,
לא תבוצע הצמדה למדד .הצמדה תחול החל מ 1-לינואר של שנת ההתקשרות השנייה.

.3

המחיר המוצע ע"י המציע ,הינו סופי וכולל את כל המרכיבים ותוספות למיניהן ,מכל מין וסוג ,לרבות,
תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל על מחירי העבודה ,אך למעט מע"מ.

.4

המחיר המוצע ע"י הקבלן הינו לאיסוף ,פינוי ,הובלה וטיפול בפסולת המועצה האזורית גזר ,הצעת המחיר
מוגשת לשני רכיבים בנפרד (כמפורט במסמכי המכרז) ,בהתאם למפורט בסעיפים  10ו ,11 -להלן.

.5

כל המחירים אינם כוללים מס ערך מוסף.

.6

ידוע לנו כי לא ניתן להגיש הצעה העולה על המחיר המקסימאלי הנקוב להלן ,וכי הצעות החורגות מהמחיר
המקסימאלי ,תפסלנה על הסף .המחיר המקסימאלי לחודש הינו  ₪ 515,000לחודש ,לא כולל מע"מ.

 .7ידוע למציע כי הכמויות ,העבודות והשירותים כמפורט במסמכי המכרז  -הינן בגדר הערכה בלבד ואין בהן
כדי לחייב את המועצה .בכל מקרה ,מובהר כי התמורה שתשולם לקבלן הזוכה תהיה חודשית פאושלית.
 .8בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי
המכרז ולשביעות רצונה המלא של המועצה,
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הצעתנו הינה כדלקמן:
סך חודשי פאושלי בסך של ________________________ ₪לחודש ,בעבור רכיב
הפינוי ,לא כולל מע"מ.
סך חודשי פאושלי בסך של ________________________ ₪לחודש ,בעבור רכיב
הטיפול ,לא כולל מע"מ.

.9

הצעות המחיר המוצעות על ידינו לעיל ,כוללות את מחיר הפינוי ,ההובלה ,הכניסה וההיטלים לאתר
הטיפול.

 .10הצעת המחיר המוצעת על ידינו לעיל ,כוללת את כל ההוצאות שתהיינה לנו במסגרת המכרז וההסכם ,ככל
שניבחר כמציע זוכה במכרז ,וכן כוללת את כל ההוצאות שתהיינה לנו במסגרת קיום התחייבויותינו בקשר
עם מתן השירותים מושא המכרז ,לרבות הוצאות האיסוף וההובלה של הפסולת לאתר לסילוק פסולת,
טיפול ,אגרות ודמי כניסה  /טיפול באתר ,כולל היטל הטמנה ,זולת ככל שיאמר אחרת במכרז ובהסכם
המכרז.
 .11למרות האמור לעיל רשאית המועצה להורות לקבלן להעביר את הפסולת לאתר הטמנה לפי הנחייתה או
שלהורות שאינה מעוניינת ברכיב הטיפול ואז תשלם המועצה עבור עלויות האיסוף וההובלה בלבד .למציע
הזוכה לא יהיה כל טענות בקשר לכך.
 .12למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי עבור היטל הטמנה .יחד עם
זאת ,באם יחול שינוי בגובה היטל ההטמנה (עליה/ירידה)  -יעודכן התשלום בגין סילוק הפסולת בהתאם
וכנגד חשבוניות בגין תשלום בפועל עבור היטל הטמנה.
 .13מובהר כי החלפת כלי האצירה לפינוי הפסולת המעורבת בתחומה המוניציפלי של המועצה ,תבוצע על ידי
הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו ,נשוא מכרז זה.
 .14התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות ,החומרים ,הציוד,
ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא מכרז
זה.
 .15המועצה תהיה רשאית להציב משקל בתחומי המועצה ולחייב את הקבלן לבצע שקילת כל המשאיות
הנכנסות לתחומה בתחילת ובסוף יום עבודה ,בהתאם להוראות המנהל.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
חתימה______________________:
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אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י תאגיד
(להלן:
___________________
ח.פ.
עו"ד של
אני הח"מ
"המציע ") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם
המציע ,כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל
פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

__________________
תאריך
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מסמך ד'
הסכם

שנערך ונחתם במועצה האזורית גזר ביום ________לחודש ______שנת 2019

בין:

המועצה האזורית גזר
(להלן – " המועצה")

לבין________________________:
מ.ז / .ח.פ______________________.
מרח' _____________________
(להלן" :הקבלן")

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות איסוף ,טיפול ופינוי פסולת ביתית
מעורבת ,בשטח השיפוט של המועצה האזורית גזר (להלן" :המכרז");

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במכרז והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות
לצורך הגשת ההצעה והסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם למסמכי
המכרז ותנאיו;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא מעוניין ,מוכן ומסוגל לבצע את העבודות ,נשוא המכרז ,וכי יש לו היכולת
הארגונית וכל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין וכן יש לו את כל הכלים ,החומרים,
כוח האדם ,הידע והניסיון הנדרשים על מנת לבצע את העבודות לפי הסכם זה;

והואיל

וועדת המכרזים של המועצה ,בהחלטתה מיום __________ ,המליצה בפני ראשת המועצה
לקבל את הצעתו של הקבלן למכרז לאיסוף ,טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת (להלן ולעיל:
"העבודות") וראשת המועצה אישרה את המלצת וועדת המכרזים האמורה ,להתקשר עם הקבלן
בהסכם לביצוע העבודות במחיר ובתנאים המפורטים בחוזה זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות ,והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.
 .1.3הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם זה:
 oנספח א'  -נוסח ערבות ביצוע.
 oנספח ב'  -אישור עריכת ביטוח.
 oנספח ג'  -מפרט טכני לביצוע השירותים  -דרישות לביצוע איסוף ,טיפול ופינוי פסולת ,רשימת
יישובי המועצה ותכנית עבודה וימי פינוי.
 oנספח ד'  -כתב התחייבות לעבודה בשעת חירום.
 oנספח ה'  -כתב התחייבות לבטיחות בעבודה.
 oכל מסמכי מכרז פומבי מס'  – 11/2019על מסמכיו ונספחיו לרבות כל האסמכתאות
והמסמכים המוזכרים בו.
 .1.4בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"המכרז"

מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות איסוף ,טיפול ופינוי פסולת
ביתית מעורבת בתחומי השיפוט של המועצה האזורית גזר.

"המועצה"

המועצה האזורית גזר באמצעות מורשי החתימה מטעמה  -ראשת המועצה
וגזבר המועצה ו/או מי מטעמם.

"המנהל"

המנהל האחראי ,אשר מונה מטעם המועצה לפיקוח על ביצוע השירותים
מושא המכרז והסכם זה ,או מי שימונה בכתב מטעם המנהל ויקרא מפקח.

"פסולת מעורבת"

פסולת שמקורה במשקי בית ,מוסדות ועסקים המכילה מרכיבים אורגניים
ואנאורגניים מעורבים כגון :שיירי מזון ,קרטונים וניירות ,אריזות
לסוגיהן ,גזם ,פלסטיק ,זכוכית ,מתכות ,עצים ,שיחים ועלים ,אריזות,
סמרטוטים ,פסולת בניה בכמות שאינה עולה על  1מ"ק במצבור אחד,
וכיו"ב המצויים בכלי האצירה או בסביבתם בתחומי המועצה .למען הסר
ספק ,פסולת מופרדת הנאצרת בנפרד במתקנים ייעודיים לצרכי מחזור או
צרכים אחרים ,אינה נכללת בהגדרה זו.

"פסולת גושית"

חלקי עצים ,ענפים ,שיחים ועלים שהוסרו בעת כריתה או גיזום או שנפלו
או נשרו ,שיירי מזון ,ניירות ,קליפות ,מכלי משקאות ,שברי זכוכית,
פחיות ,קופסאות קרטון ,אריזות לסוגיהן ,שקיות פלסטיק ,סמרטוטים,
דוודים ,ריהוט ,מכשירים חשמליים ,אביזרים וציוד ביתי ,פסולת בנייה
בכמות שאינה עולה על  1מ"ק במצבור אחד ,פגרי בעלי חיים ,גרוטאות,
משטחי עץ ,גרוטאות רכב וכל פסולת אחרת הגורמת לאי ניקיון.

"פסולת בנייה"

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה ו/או פיתוח תשתיות או
שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה ו/או פיתוח תשתיות לרבות
ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים וכיו"ב.
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כל אתר עיבוד/טיפול בפסולת נשוא מכרז זה/סילוק/מחזור פסולת או
תחנת מעבר ,המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ובעלי רשיון עסק
בכפוף לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968 -וכן הוראות התוספת לצו רישוי
"אתר
הטיפול/סילוק/מחזור" עסקים תשע"ג ,2013 -שאליהם תורה המועצה להעביר את הפסולת
הנאספת ברחבי תחומה המוניציפאלי ובהם תסולק/תטופל/תמוחזר
–
הפסולת שתיאסף על ידי הקבלן בתחומי שטח השיפוט של המועצה ,ובלבד
שאינה פסולת אריזות.
"תחנת מעבר"

מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד ,חלק או כל אלה:
העברה של הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות
באמצעות רכב להובלת פסולת ,לכלי קיבול אחר.
הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה ,דחיסה וכו'.
מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר.
מתקן המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ובעל רשיון עסק בכפוף
לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968 -וכן הוראות התוספת לצו רישוי עסקים
תשע"ג ,2013 -וממנו תשונע הפסולת לצורכי סילוק/עיבוד אל אתר סילוק
מאושר על פי כל דין ,ובלבד שאינה פסולת אריזות.

"כלי רכב וציוד"

כלי רכב ,ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי
החוזה ובהתאם לנדרש בתנאי הסף ובמפרטים.

"מכלי אצירה"
"כלי אצירה"

מכלים (מכלים  -עגלות ,מכולות ,מכלים מוטמנים וכו') מפלסטיק ו/או
מתכת ו/או חומרים אחרים בנפחים שונים המתאימים לאצירת פסולת
מסוגים שונים ,בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.

"הקבלן"

הזוכה במכרז ,לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על
ידו (ככל שאושרו על ידי המועצה מראש ובכתב) וכל הבאים בשמו או
מטעמו.

"העבודה" או
"העבודות"

איסוף ,טיפול ופינוי פסולת ביתית מעורבת באתרים שבשטח השיפוט של
המועצה האזורית גזר ,וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או
כמתחייב ע"פ כל דין לרבות כללים ,נהלים ,הנחיות וכיו"ב של כל גוף
ממשלתי או מוסדי ,בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול
ו/או שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות ,וכן כל העבודות
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה.

"תכנית עבודה"

"מסמכי החוזה"
"חג" או "מועד"

תכנית עבודה שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן מעת לעת בין אם
במעמד חתימת המכרז או לאחריו .תכנית העבודה משתנה בהתאם לצרכי
המועצה והוראות המנהל.
חוזה זה על נספחיו.
 2ימי ראש השנה ,יום כיפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון
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של פסח ,שביעי של פסח ,ושבועות .מובהר שיום העצמאות לא נחשב כיום
חג לצורך מכרז זה.

"המדד" או "מדד
המחירים"

"תאריך מדדי הבסיס"

"מסמכי החוזה"

.2

יורכב מ 60% :מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או מדד משרד הפנים או כל מדד רשמי אחר
שיבוא במקומו ,ו 40%-מדד תשומות סלילה וגישור הובלה שכורה של
חומרי מחצבה לוח  240200בלוח מדדי מחירי תשומה בבניה למגורים
המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר
שיבוא במקומו.
מדד חודש דצמבר  2018הידוע ביום  15/01/2018ביחס לכל אחד ממרכיבי
המדד כהגדרתו לעיל.
חוזה זה על נספחיו.

פרשנות
 2.1מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעיות ו/או אי התאמה בין
הוראות המכרז ו/או הסכם זה ,ו/או נספחיו ו/או מסמכיו בינם לבין עצמם ,יחולו תמיד אותן הוראות
ויוחלו תמיד אותם פירושים הנותנים למועצה את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת
המועצה בנסיבות העניין ,וזאת על פי החלטת המנהל .הוראות ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו
תמיד כבאות להוסיף על זכויות המועצה ולא כבאות לגרוע מהן.
 2.2למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות,
אפשרות לפירוש שונה וכיוצ"ב בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח
לנספח או לתקנים ישראלים ,בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה המחמירה עם הקבלן ,לפי
החלטת המנהל.
 2.3בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצ"ב ,בין המסמכים הנזכרים לעיל ,חייב
הקבלן לפנות אל המנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

.3

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 .3.1הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,וכי הוא בעל אמצעים נאותים
ומספיקים מבחינת כוח אדם ,ציוד ,חומרים ומימון על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ,על פי
הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה.
 .3.2כי הוא והעובדים מטעמו יבצעו את העבודות ברמה המקצועית המעולה ביותר ,ישתמשו במיטב
כוחותיהם ,כושרם ,ידיעותיהם ואמצעיהם ,וישקיעו מיטב השקידה ,המסירות והנאמנות לביצוע
התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ,תוך עמידה בלוחות הזמנים.
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 .3.3כי התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו
על פי החוזה ,וכי תהא הסיבה אשר תהא ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת למחירים כפי שציין
בטופס הצעת המחיר במכרז נשוא חוזה זה.
.3.4

כי יישא בכל התשלומים מכל סוג שהם ,בגין ניהול עסקו ,וכן בכל קנס ו/או חיוב ,שיוטלו עליו ו/או
על מי מטעמו ,על ידי כל רשות מוסמכת ,בקשר עם פעולות שבוצעו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

 .3.5כי ביצוע העבודות ייעשה באופן שימזער כל הפרעה לצדדים שלישיים ו/או לפעילויות אחרות
המתרחשות בתחומי המועצה.
 .3.6כי עם קבלת הוראה מהמועצה יחליף כל עובד ו/או קבלן מטעמו באופן מיידי וללא זכות ערעור.
החלטות המועצה בנושא יכולות לבוא משיקולים טכניים של כושר ויכולת ו/או אי ציות לדרישות
ההסכם ו/או אי ציות להוראות המנהל ו/או מכל שיקול שהמועצה רואה כרלבנטי לביצוען התקין
של העבודות.
 .3.7מובהר בזאת כי הכמויות המפורטות במסמכי המכרז הן בגדר אומדן בלבד ,לצרכי המועצה ואין
בהן כדי להוות התחייבות להיקף שירותים שיידרשו בפועל מאת הקבלן.
 .3.8המועצה תהיה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים ,ע"פ צרכיה ,לרבות הוספת /
גריעת מיכלי אצירה והוספת שירותים נוספים.
 .3.9המועצה תהיה רשאית לשנות תכנית עבודה  /ימי עבודה  -במתן הודעה לקבלן של עד  48שעות
מראש.
 .3.10כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז.
 .3.11כי אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ,ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה
משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 .3.12כי הוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו ,וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים
וברורים לו.
 .3.13כי בידיו ,ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת העבודות ,כל האישורים ,הרישיונות
וכיו"ב הנדרשים על פי הדין לצורך ביצוע העבודות ,וכי ידאג שכל האישורים ,הרישיונות וכיו"ב
כאמור ,יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.
 .3.14כי הוא מכיר את נתוני וטיב השטחים שבתחום שטח השיפוט של המועצה ,ובכלל זה הרחובות,
סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם
להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים שיקבעו מבלי שיהא זכאי לתוספת תשלום
כלשהי מעבר לתשלומים המגיעים לו.
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 .3.15כי ימציא למועצה את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא הקשורים
לביצוע העבודות בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.
 .3.16כי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל והצעתו במכרז הסכימה המועצה
להתקשר עימו בחוזה זה.
.4

מהות ההתקשרות
 .4.1המועצה מוסרת בזאת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו בזה ,את העבודות כהגדרתן לעיל הכל בתנאי
הסכם זה על נספחיו.
 .4.2הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך פרק זמן של  7ימים קלנדריים ממועד חתימת חוזה.
 .4.3העבודה תבוצע בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו.
 .4.4מבלי לגרוע מאיזה מהוראות הסכם זה ,הקבלן ייבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה על
נספחיו וכן בהתאם לתוכנית עבודה שתועבר לו על ידי המועצה ו/או המנהל (להלן" :תוכנית
העבודה") .הקבלן יעמיד את כל כוח האדם הצריך ואת כלל כלי הרכב והציוד הנדרש לביצוע
העבודות בהתאם להוראות הסכם זה ותוכנית העבודה.
 .4.5היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי
הקבלן בביצוע העבודה ,ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם .לא עלה בידי
הקבלן לבצע את התיקון ,האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק
זמן שלא יעלה על  2שעות ,יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים ,העונים על כל
הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה .האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע
מחובתו של הקבלן לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן.
 .4.6לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים – תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  -תהא
המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים
ולחייב את הקבלן בהוצאותיה ,בתוספת  25%כהחזר הוצאות כלליות .מסמך חתום בידי המועצה,
המפרט את סכומי ההוצאות ,יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך.
 .4.7הקבלן ימלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודה
לרבות הוראות הבטיחות בעבודה ודיני התעבורה .בכלל כך הקבלן יחתום על כתב התחייבות בנושא
שמירת בטיחות בעבודה ,בנוסח המצורף כנספח ה' להסכם.
 .4.8על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים בהתאם להוראות כל דין כדי למנוע
תקלות בביצוע העבודה ,ולמלא אחר כל הוראות המנהל (ככל שניתנו) למניעתן.
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 .4.9הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה ובכל נספחיו ,במסמכי המכרז
ובתוכנית העבודה ,בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת
שתיקבע על ידי המנהל.
 .4.10מעת לעת במקומות ,בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל ,יבוצע סיור ביקורת בהשתתפות המנהל
והקבלן או באי כוחם ,באמצעות רכבו של הקבלן.
 .4.11בתום כל חודש של תקופת החוזה ,יגיש הקבלן למנהל ,לאישורו ,דו"ח חודשי מרכז של יומן
העבודה המתייחס לחודש שחלף ,לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל.
 .4.12הקבלן יעמוד בקשר הדוק ויומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י
המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.
 .4.13הקבלן ידאג לספק לכל נהג של כל אחד מכלי הרכב שיעבוד בשרות המועצה ולמנהל העבודה,
מכשיר טלפון סלולרי חכם (סמראטפון) תקין ושמיש .הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת ,מכשיר
טלפון חכם (סמראטפון) סלולרי זמין ,שמיש ותקין ,לצורך שמירת קשר קבוע בין הקבלן למנהל.
מכשירי הטלפון הסלולרי שיהיו ברשות הנהגים ,מנהל העבודה והקבלן ,יהיו תקינים ,יכללו מצלמה
ויהיו בעלי יכולת העברת תמונות בתקשורת סלולרית.
 .4.14הקבלן יתקין על כל רכבי פינוי הפסולת בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע עבודות פינוי הפסולת ע"פ
הסכם זה ,מערכת מעקב אחר מיקום כלי הרכב ( - GPSכדוגמת איתורן או שווה ערך) ,שתופעל
באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודות ותאושר ע"י המועצה ותאפשר למנהל או לכל גורם
אחר מטעמו  -להיכנס למערכת על מנת לוודא את מיקום כלי הרכב ,בכל שעות העבודה .כמו כן,
הקבלן יאפשר קבלת כל מידע רלוונטי נדרש ממערכת האיתור המוזכרת לעיל ,בהתאם לצורך
והגדרתו ע"י המנהל .בהתאם לדרישת המנהל יוקצו עמדות/קודי צפיה במערכת בהתאם לצורך
ולנדרש ע"י המנהל.
 .4.15הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות
כל דין ורשות מוסמכת .כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות
זו ,לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או
בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.
.5

אופן ביצוע העבודות
.5.1

הקבלן יבצע ,בעצמו ו/או באמצעות עובדיו ,את העבודות בתחום השיפוט של מועצה אזורית גזר,
בהתאם לאמור להלן ובהתאם להנחיות המפורטות במפרט הטכני ,נספח ג' .המנהל יוכל לשנות את
תכנית העבודה ותדירות הפינוי בהודעה של  48שעות מראש.

.5.2

הקבלן מתחייב לפנות את כל הפסולת מכל תחום השיפוט בערבי חג ובצאת החג במתכונת מיוחדת
בשעות חריגות ,כפי שיוגדר ע"י המנהל בתוכנית עבודה שתימסר מראש והקבלן מתחייב לפעול על
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פי השינויים הנדרשים ,לרבות הגדלת מספר כלי הרכב והעובדים וכל זאת ללא תמורה נוספת
לרשום בהצעת המחיר.
.5.3

בימים בהם הפינוי חל ביום חג ,חובה על הקבלן לבצע את הפינוי לפני החג ו/או לאחריו ,הכל לפי
קביעת המנהל .הקבלן ייערך לפינוי הפסולת מהישובים לשביעות רצון המנהל ובהתאם להנחיותיו
לפני החגים ולאחריהם.
"חג"  2 -ימי ראש השנה ,יום הכיפורים ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח,
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.

 .5.4למען הסר ספק ,עבודת הפינוי במועדים הבאים תתבצע כביום עבודה רגיל :חנוכה ,טו' בשבט ,פורים,
אחד במאי ,יום השואה והגבורה ,יום הזיכרון ,תשעה באב ,חול המועד ,אסרו חג ,כל חגי העדות
הנוצריות ,המוסלמיות והדרוזיות ,וימי בחירות לכנסת ו/או לרשויות המקומיות.
 .5.5הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ע"פ ובהתאם הוראות כל דין והוא מצהיר כי ידועות לו כלל
הוראות הדין הרלבנטיות וכלל דרישות הרשויות המוסמכות הרלבנטיות לביצוע השירותים ,הן
בהיבטי הגנת הסביבה ומחזור והן בהיבטי בטיחות ,לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה
לביצוע השירותים הכלולים בהסכם ,והוא מתחייב לפעול על פיהם .מובהר בזאת כי בכל הנוגע לביצוע
השירותים ,הקבלן מחויב לבצע ולפעול ע"פ דרישות הרשויות המוסמכות ,על חשבונו.
 .5.6הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בכלים ,חומרים ציוד וכח אדם מספקים
ומקצועיים התואמים את דרישות ההסכם.
 .5.7המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,ולפי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להחליף עובד
מעובדיו של הקבלן ,והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו של המנהל ללא שיהוי.
 .5.8הקבלן מתחייב להימנע מגרימת לכלוך ו/או נזק כלשהו לרחובות ו/או לסביבתם במהלך ביצוע
השירותים ולאסוף את כל סוגי הפסולת המונחים בסביבת הפח עד לרדיוס של  5מ' ובהתאם
להוראות המנהל (קרטונים ,שקיות קטנות עם גזם וכד').
 .5.9הקבלן מתחייב להנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי
ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.
 .5.10הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע השירותים לא יפגע בקווי מים ,ביוב ,חשמל ,גינון ,ריהוט רחוב
ובכלי רכב חונים ברחובות .בכל מקרה של פגיעה כאמור ,מתחייב הקבלן להודיע על כך מיידית למנהל
וכן לתקן ללא דיחוי ,ועל חשבונו ,כל נזק שנגרם ,בתאום ובאישור המנהל.
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 .5.11הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה ,תוך הקפדה על הוראות התקנות למניעת מפגעים
(רעש) התשכ"ו  ,1996 -התקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) ,התשכ"ג  1963 -והתקנות
למניעת מפגעים (זיהום אויר) ,התשנ"ב  1992 -ולהמנע מגרימת רעש ,זיהום אויר שיש בהם כדי לפגוע
בנוחות תושבי המועצה ומנוחתם .חל איסור להתחיל את העבודות לפני השעה  6:00בבוקר בשגרה.
 .5.12הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות ,תוך הקפדה על אי פיזור פסולת ברחוב .במידה
ונשפכה פסולת ע"י הקבלן ו/או במקרה של תשטיפים מהמשאית ,מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב
על חשבונו באופן מיידי .אין להשתמש במים של יישוב.
 .5.13הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע
השירותים על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין .בעבודה שלביצועה יש צורך
ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.
 .5.14הקבלן יבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת ,וישאיר את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי
ומסודר.
 .5.15הקבלן יבצע את העבודות במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על מניעת כל מטרד רעש וכל הטרדה
אחרת ,ויעביר את הפסולת מבלי ללכלך את הכבישים והמדרכות בזמן ההובלה בתוך תחום השיפוט
של הרשות ומחוצה להם.
 .5.16חל איסור מוחלט על הוצאת כלי אצירה לרחוב ,זולת בסמוך למועד הגעתה של משאית הפינוי
לתחילת הרחוב.
 .5.17הקבלן מחוייב להחזיר את כלי האצירה לסוגם למקומם .אין להחזיר/להניח את כלי האצירה מול
שער כניסה/שער חניה/חניה פתוחה וכד' .במקומות בהם קיים מסתור/פילר לפח יש להחזירו
למקומו ולסגור את השער במידה וקיים.
 .5.18במקומות שאין גישה למשאית הפינוי ו/או נמנעת גישה מסיבה כלשהי  -עובדי הקבלן ירכזו את כל
הפחים בסמוך לכביש הקרוב ביותר ולאחר הפינוי ידאגו להחזיר את כל כלי אצירה למקומם תוך
דגש על מניעת החלפה בין כלי האצירה של תושבים שכנים.
 .6חיוניות העבודות ורציפותן
עוד מצהיר הקבלן:
.6.1

כי ידוע לו שהעבודות הינן עבודות חיוניות שלא ניתן להפסיקן בכל מקרה.
.6.2

כי ידוע לו שאופייה של העבודות נשוא הסכם זה ,והיותה שירות ציבורי ,מחייבים כי הקבלן ועובדיו
יעבדו ברציפות בביצוע הסכם זה ,ועל כן הקבלן מתחייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את העבודות
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כסדרן ,וכחלק בלתי נפרד מכך ,לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל עיכוב,
ביטול או פגיעה במהלכן התקין של העבודות.
.6.3

מבלי לגרוע מאמור לעיל ,מובהר במפורש ,כי גם במקרים של שביתה ו/או סכסוך עבודה כלשהו
ו/או היעדרויות של עובדים ,מתחייב הקבלן להמשיך ולבצע את העבודות כסדרן.

.6.4

לאור האמור ,בכל מקרה של הפסקת העבודות על ידי הקבלן ,תהיה המועצה רשאית להעביר את
ביצוע העבודות באופן מיידי לידי כל צד שלישי אחר .הקבלן מוותר בזאת על כל סעד זמני לעיכוב
או ביטול החלטת המועצה כאמור ,ולרבות במקרה שהצדדים חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או
התמורה המגיעה לקבלן .אין באמור כדי לגרוע מזכות הקבלן על פי דין לפעול למיצוי זכויותיו
הכספיות ,ככל שהוא זכאי להן כדין.

.6.5

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודות מושא הסכם זה ,הינן שירותים חיוניים בחירום ,וכן שהמועצה
מוכרת או עשויה לקבל הכרה כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים" והקבלן
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או
יותר מהחוקים הבאים:
 .6.5.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .6.5.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-
 .6.5.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש),
תשל"א.1971-
 .6.5.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,עשויות לחול הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין
רלבנטי אחר ,על העבודות ו/או עובדי הקבלן ו/או כלי הרכב של הקבלן המשמשים לצורך ביצוע
העבודות ,ומבלי שהקבלן יהא זכאי לכל פיצוי או תוספת תשלום מהמועצה בגין כל האמור.

 .7הוראות לעניין טיפול/הטמנה באתר מורשה
.7.1

השירותים נשוא הסכם זה כוללים טיפול וסילוק הפסולת הביתית המעורבת לתחנת מעבר/מתקן
קצה לטיפול בפסולת/אתר הטמנה/תחנה ממינת מאושר/ת ומוסדר/ת .הקבלן יפנה את הפסולת
לסוגיה ,לתחנה  /מתקן קצה  /אתר כאמור וישא בכל עלויות הקליטה והטיפול בתחנה /אתר /
מתקן ,כולל היטל הטמנה.

.7.2

תחנת המעבר  /מתקן הקצה  /אתר ההטמנה יהיה בעל כל האישורים וההיתרים הנדרשים ע"פ דין,
לרבות רישיון עסק ו/או כל רישיון נדרש אחר וכן יהיו מאושרים ומורשים ע"י המשרד להגנת
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הסביבה .הקבלן ימסור למועצה אישורים ואסמכתאות בנוגע לאמור בסעיף זה ויעדכן את המועצה
על כל שינוי שחל באישורים  /היתרים ביחס למתקן  /תחנה  /אתר כאמור.
.7.3

מודגש כי הקבלן ישא על חשבונו בכל העלויות הנובעות  /מתייחסות לטיפול וסילוק באתר  /תחנת
מעבר /ממיינת  /מתקן קצה  -ולא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה  /תוספת ,לרבות במקרה בו חל
שינוי בתעריפי כניסה  /עלויות טיפול וכיו"ב.

.7.4

למען הסר ספק ,שינוי בתחנת המעבר  /מתקן הקצה  /אתר ביוזמת הקבלן ו/או מכל סיבה שהיא
שאיננה קשורה לדרישה של המועצה לקבלן בכתב ,לרבות סגירת אתר וכיו"ב  -לא תזכה את
הקבלן בכל שיפוי ו/או שינוי במחיר.

.7.5

לפני שפיכת הפסולת באתר פינוי הפסולת ,ישקול הקבלן את משאית הפינוי בכניסה לאתר
ההטמנה /סילוק ויקבל תעודה על משקל הפסולת שנאסף מתחום שיפוט המועצה .הקבלן יעביר
למנהל תעודות שקילה לגבי כל משאית ,מדי חודש או בתדירות גבוהה יותר ככל שיתבקש ע"י
המנהל.

.7.6

הקבלן מתחיי ב שלא לפנות בעת ובעונה אחת פסולת לאתר הסילוק הן בהתאם לחוזה זה והן עבור
צד שלישי כלשהו .הפרתה של התחייבות זו תיחשב להפרה יסודית של החוזה.

.7.7

למען הסר ספק הקבלן לא יורשה להקים תחנת מעבר  /ממיינת זמנית או ארעית ברחבי המועצה
ועל הקבלן לשנע את כל הפסולת (על סוגיה) לתחנת מעבר /מתקן קצה  /אתר המורשים על-פי כל
דין ,לרבות על-ידי המשרד להגנת הסביבה ועל-פי קביעת המועצה ,וזאת מיד בתום כל סבב
עבודות איסוף ופינוי הפסולת .באחריות הקבלן כל תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין
הנובעת מאי קיום הוראות השינוע וההטמנה המפורטות בהוראות הסכם זה.

.7.8

יובהר כי בכוונת המועצה להכניס משקל מועצתי .בהתאם להוראות המנהל יחוייב הקבלן לבצע
שקילת כל משאית בתחילת ובסוף הפינוי ,הכל בהתאם להוראות המנהל.

 .8סוגי כלי הרכב
 .8.1העבודות יבוצעו בכלי רכב כמפורט להלן-
.8.1.1ארבע ( )4משאיות דחס או שווה ערך לפינוי פסולת ,בעלות משקל כולל של לפחות  26טון ,עם
ארגז דחס לפינוי פסולת ביתית מעורבת או מופרדת במקור  -בנפח של  19קוב לפחות ,בשיטת
ההיפוך לדחס ,בנפח שלא יפחת מ 13 -מ"ק ,כל אחת ,כאשר  3משאיות משנת ייצור  2017לפחות
והמשאית הנוספת (שתשמש לגיבוי) לפחות משנת ייצור [ 2016להלן יחדיו  -משאיות דחס].
.8.1.2אחת ( )1משאית מנוף לדחס לאיסוף טמונים ,לפינוי מכלים מוטמנים (משא אשפה בדחס) בעלת
משקל כולל של לפחות  26טון ,משנת ייצור  2017ואילך ,ומשאית נוספת שתשמש כגיבוי  -משאית
מנוף פתוחה לפינוי פסולת טמונים ,משנת ייצור [ 2016להלן  -משאיות מנוף].
עמוד  49מתוך 89
חתימה וחותמת המציע_________________ :

מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי מס'  11/2019לביצוע עבודות פינוי פסולת ,במועצה האזורית גזר
.8.1.3אחת ( )1משאית רמ-סע  15טון ,משנת ייצור  2017ואילך  -לשינוע מכולות ודחסנים.
 .8.2לקבלן תינתן שהות של עד  3חודשים ממועד תחילת ביצוע השירותים ,להעמיד כלי רכב משנת ייצור
שלא תפחת משנת  2017לצורך ביצוע העבודות .לאחר תום תקופה זו – במידה ויבוצעו עבודות בכלי
רכב משנתון ייצור נמוך מכך – ייקנס הקבלן בהתאם .למען הסר ספק ,בכל מקרה ,לא תותר ביצוע
עבודה בכלי רכב משנתון הנמוך משנת  , 2015זולת כלי רכב לגיבוי שיופעלו באופן ארעי  /חד פעמי
ולגיבוי בלבד.
 .8.3כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע השירותים ,יהיו משנת ייצור  2017או משנת ייצור מאוחרת
יותר ,אלא אם כן צויין אחרת במפרט ו/או לעיל.
 .8.4כלי הרכב יהיו תקינים ובהיקף מספק לביצוע העבודות.
 .8.5על רכבי הפינוי הפועלים בתחומי המועצה יתלה שלט בעל מסר סביבתי ועם לוגו הרשות אשר גודלו
ותוכנו יקבעו ע"י המנהל.
 .8.6הקבלן יתקין ויתחזק ,על חשבונו ועל הוצאותיו ,מערכת איתור (כדוגמת מערכת איתוראן GPS /ו/או
מערכת בקרה  )RFIDעל כל כלי הרכב שישמשו אותו בביצוע השירותים לרבות רכבים זמניים רכבי
תגבור וכד' הפועלים בתחומי ברשות נשוא ההסכם וכן במשרדי המועצה לצורך מעקב אחר הרכבים.
 .8.7הקבלן יתחייב להתקין כל מערכת/חיישן ,בקרה וכדומה על משאיותיו במידה והמועצה מטמיעה
מערכת "רשות חכמה" כזו או אחרת .הקבלן יתקין ויתחזק כל מערכת שתידרש ע"י המועצה כחלק
מהתארגנות המועצה להטמעת מערכות ל"רשות חכמה".
 .8.8הנתונים במערכת האיתור ישמרו למשך  90יום לפחות .הקבלן יספק למועצה נקודות הרשאה לצפייה
במערכת ככל הנדרש ,ללא תשלום וכן כל מידע רלוונטי לבקרה מהתוכנה שידרש ע"י המנהל.
 .8.9למען הסר ספק ,כל הוצאות האחזקה של כלי הרכב ,לרבות תיקונים ודלק ,יחולו על הקבלן .הקבלן
מתחייב כי המשאיות יעברו רחיצה וטיפול בתום כל יום עבודה.
 .8.10הקבלן יישא בכל עלויות ההחזקה של הכלים והציוד כאמור ,וזאת ללא כל תמורה נוספת .היה
ויתקל קל ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי הקבלן בשעת ביצוע העבודה ,ידאג מיד לתיקונם ,אם
במשך שעתיים לא עלה בידו לתקנם ,ידאג לציוד ו/או כלי רכב אחרים העונים לכל הדרישות
המפורטות בחוזה זה ובנספחיו.
 .8.11לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חלופיים תוך פרק זמן הנקוב לעיל  ,רשאית המועצה לשכור
בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלי רכב חלופיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה ,בתוספת 25%
כהחזר הוצאות כלליות.
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 .9מנהל העבודה מטעם הקבלן
הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה/תפעול קבוע (להלן":מנהל עבודה") אשר יהיה נציגו המוסמך של הקבלן
לצורך ביצוע ההסכם.
 .9.1מנהל העבודה יעמוד בקשר רצוף עם המנהל מטעם המועצה לצורך מתן הנחיות וקבלת דיווח שוטף.
 .9.2מנהל העבודה יימצא בתחום הרשות לאורך כל שעות עבודת רכבי הפינוי ברשות.
 .9.3על רכבו של מנהל העבודה תותקן מערכת איתור כדוגמת מערכת איתוראן GPS /ו/או מערכת בקרה
 RFIDבדומה למערכת הבקרה שעל רכבי הפינוי ,באחריות ובתחזוקת הקבלן.
 .9.4מנהל העבודה יצוייד ברכב מתאים (טנדר) המאפשר הגעה לכל משאית העובדת בתחום הרשות,
במכשיר טלפון סלולארי חכם (סמארטפון) ,המאפשר צילום וקישור למערכת המוקד המועצתית (ככל
שמערכת המוקד מאפשרת קישור כאמור) ו/או כל אמצעי אחר על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת
וכן יוכל לבצע את תפקידו ,ככל הנדרש.
 .9.5מנהל העבודה יעמוד בקשר רציף עם מוקד המועצה ויהיה זמין לכל דבר ועניין .מנהל העבודה יעמוד
בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל ועם מחלקת תברואה במשך כל שעות הפינוי ולאחריו ,הכול
בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל התקלות ,אם תהיינה
כאלה.
 .9.6הקבלן ימסור למועצה מספרי טלפון של מנהל העבודה ו/או גורמים רלבנטיים נוספים המבצעים את
השירות בתחום שיפוט המועצה ,בין היתר ,לצורך פתיחת שערים בישובים  /קיבוצים באמצעות מספר
הטלפון.
 .9.7עם סיומו של הפינוי באותו יום ימסור מנהל העבודה למנהל ,דו"ח על ביצוע הפינוי באותו יום .הקבלן
יצייד את עובדיו במכשירי טלפון ניידים חכמים (סמראטפון) המאפשרים צילום וקשר רציף עם
המועצה.
 .9.8לצורך ביצוע השירותים ,יקצה הקבלן נהג ולפחות  2עובדים קבועים לכל משאית ,במקרה של
היעדרות עובדיו מכל סיבה שהיא ,חובה על הקבלן לדאוג באופן מידיי לעובדים חלופיים.
 .9.9הקבלן יעסיק בביצוע השירותים צוות עובדים קבוע הכוללים נהג ,ו 2 -עובדים בכל משאית ,אשר
יכירו את מסלולי הפינוי השונים .פרטי עובדיו של הקבלן ורישיונות הנהיגה שלהם יועברו מראש על
ידי הקבלן למועצה .המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן ,לפי שיקול דעתה שימנע מלהעסיק עובד
מסוים בביצוע השירות והוא יעשה כן לאלתר.
 .9.10בפינוי הטמונים יעסיק הקבלן בכל משאית נהג ולפחות עובד אחד אשר יהיה אחראי גם לניקוי
סביבת הטמון.
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למען הסר ספק ,לא יועסקו בביצוע העבודות עובדים בעלי עבר פלילי/הרשעות כלשהן.
 .10איסור איסוף פסולת שלא מתחום שיפוט המועצה
 .10.1מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ומהוראות המפרט הטכני ,למען הסר ספק ,מובהר בזאת לקבלן כי
חל עליו איסור חמור לעשות שימוש במשאיות האוספות פסולת מתחום שיפוט המועצה ,לאיסוף
פסולת כלשהי שמקורה מאזור שאיננו בתחום שיפוט המועצה.
 .10.2הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כי כל פסולת שתועבר על ידו לאתר פסולת או תחנת מעבר  /תחנה
ממיינת תהא פסולת שמקורה אך ורק מתחום שיפוט המועצה .הקבלן מתחייב ומצהיר כי טרם
ולאחר העמסת המשאיות בפסולת מתחום שיפוט המועצה לא יעשה איסוף נוסף ו/או עצירת ביניים
באזור שאינו בתחום שיפוט המועצה לצורך העמסת פסולת נוספת שאיננה מתחום שיפוט הרשות.
 .10.3אחת לחודש יעביר הקבלן למועצה הצהרה בנוסח המצורף למפרט הטכני.
 .10.4מובהר בזאת כי הצהרות והתחייבויות הקבלן בהתאם לסעיפים  10.1ו 10.2-לעיל הן מהותיות.
 .10.5יובהר כי בכוונת המועצה להכניס משקל מועצתי ,בהתאם להוראות המנהל יחוייב הקבלן לבצע
שקילת המשאית בתחילת ובסוף הפינוי הכל בהתאם להוראות המנהל.

 .11דיווחים יומיים למועצה ויומן עבודה
 .11.1מדי יום ,יינתנו מטעם הקבלן ,דיווחים סדירים למועצה בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום וכן
בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות לרבות מיקום וסוג מכלי אצירה שלא פונו
והסיבה לאי הפינוי ,וכן ,דיווחים יומיים בכתב לגבי מספרי הרישוי של כל רכבי הפינוי פסולת
שהועסקו בביצוע העבודות.
 .11.2אחת לחודש ,במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן למועצה ,ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים
והמסמכים ,כדלקמן:
 .11.2.1העתק של יומן העבודה  -יומן העבודה יכלול ,בין השאר ,את הפרטים היומיים (לגבי כל
יום עבודה) ביחס לאותו חודש ,כדלקמן:
 .11.2.1.1מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה.
 .11.2.1.2שעות העבודה של הרכבים והעובדים.
 .11.2.1.3סוג ומספרי הרישוי של רכבי פינוי הפסולת הנמצאים בשימוש במקום ביצוע
העבודות.
 .11.2.1.4סוג וכמות מכלי האצירה שפונו ע"י הרכב.
 .11.2.1.5כלי האצירה שתוקנו.
 .11.2.1.6תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
 .11.2.1.7הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל.
 .11.2.1.8הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 .11.2.1.9משקל הפסולת שפונתה.
 .11.2.1.10כמות ,סוג ונפח מכלי האצירה שפונו.
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 .11.2.1.11אסמכתאות על תשלום היטל הטמנה ואגרות טיפול לאתר הקולט את
הפסולת.
 .11.2.2היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל מדי חודש
בזמן מסירת החשבון .הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת
כל תשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו המועצה לא ערערה ו/או לא תיקנה ו/או לא
דרשה לתקן רישומים ביומן.
 .11.3בנוסף לדו"ח הריכוז ,יעביר הקבלן באותו מועד למועצה גם העתקים של תעודות שקילה ותעודות
משלוח הכוללות ,בין השאר ,אישור אתר הפסולת כי הפסולת הינה מתחום שיפוט המועצה
וכוללת מועדים ,מס' רישוי משאית ,כמויות טון פסולת מוטמנת ,שם הנהג ,מקור הפסולת ועוד
בהתאם לדרישות המנהל.
 .11.4כמו כן ,בדיווח מאתר קליטת הפסולת יעביר הקבלן דיווח על אחוז מיחזור הפסולת מסך הפסולת
שנקלטה באתר במידה והאתר אליה העביר הקבלן את הפסולת ממחזרת.
 .12כוח אדם
 .12.1הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה/תפעול (להלן":מנהל עבודה") קבוע אשר יהיה נציגו המוסמך של
הקבלן לצורך ביצוע ההסכם.
 .12.2על מנהל העבודה להיות נוכח בתחומי המועצה כל עובדות משאיות הקבלן בשטחה .כמו כן ,מנהל
העבודה יעמוד בקשר רצוף עם המנהל מטעם המועצה לצורך קבלת הנחיות והעברת דיווחים
שוטפים.
 .12.3מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל ועם מחלקת תברואה במשך כל שעות
הפינוי ולאחריו ,הכול בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל
התקלות ,אם תהיינה כאלה .מנהל העבודה יעמוד בקשר רציף עם מוקד המועצה ויהיה זמין לכל
דבר ועניין.
 .12.4מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל או מי מטעמו במשך כל שעות הפינוי
ולאחריו ,הכל בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל
התקלות ,אם תהיינה כאלה.
 .12.5הקבלן ימסור למועצה מספרי טלפון של מנהל העבודה ו/או גורמים רלבנטיים נוספים המבצעים
את השירות בתחום שיפוט המועצה ,בין היתר ,לצורך פתיחת שערים בישובים  /קיבוצים באמצעות
מספר הטלפון .המועצה תעדכן את רשימותיה ,בהתאם לנתונים שימסרו ע"י הקבלן.
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 .12.6הקבלן מתחייב להעסיק עובד קבוע האמון על החלפת פחים בתחומי המועצה .העובד יצוייד ברכב
מתאים וכן בנגרר המתאים בגודלו לצורך ניוד פחים ,תיקונם והחלפתם .אין מניעה שמנהל העבודה
הקבוע יהיה גם אמון על החלפת פחים באופן קבוע.
 .12.7מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות להעמיד
את כל כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור.
במידת הצורך ,קב"ט המועצה יבדוק ויאשר בכתב את זהות העובדים כתנאי להעסקתם.
 .12.8כל עובד מחליף חייב לקבל אישור המועצה.
 .12.9המועצה רשאית לדרוש בכל עת את החלפתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי הקבלן,
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה וללא צורך ליתן נימוקים .נתקבלה דרישת
המועצה כאמור ,יחליף הקבלן את העובד/הגורם מיידית כנדרש על ידי המועצה.
 .12.10הקבלן יספק לעובדיו במהלך כל שעות העבודה בגדי ונעלי עבודה (לרבות ביגוד לעבודה בחורף
ובגשם) והקיץ לרבות חולצה זוהרת שעליה יוטבע כיתוב בהתאם לדרישת המנהל ושם
החברה/קבלן .באחריות הקבלן לוודא שכל עובדי הקבלן ייבצעו את העבודות כשהם לבושים
בחולצה כאמור.
 .13שמירה על זכויות עובדים – הודעות ודוחו"ת
 .13.1מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן
בלבד .הקבלן בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה והמכרז
על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת המועצה ,כמפורט בחוזה
זה להלן) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות
אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 .13.2בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה 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 יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום בו תחוייב כתוצאה מתביעה ,כאמור,
וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
 .13.3הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם
יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים
בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין ,הכרוכים
בהעסקתם .הקבלן מתחייב להמציא למועצה ,מעת לעת ,לפי דרישתה אישור רואה חשבון לפיו הוא
משלם לכל העובדים המועסקים על ידו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן את כל יתר
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התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם ,לרבות ביצוע והעברה בפועל של כל ההפרשות
והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות סוציאליות ,במלואם ובמועדם.
 .13.4הקבלן מתחייב למלא ,כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,הוראות
החוק הקיימות במועד חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק ,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 ,1954-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו-
 ,1996חוק 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 ,1994-חוק 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
  1959ופקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה) ,1945 ,פקודת הבטיחות בעבודה ,1946 ,חוקהחיילים 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 ,2000-חוק 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 -ולהלן" :חוקי העבודה").
 .13.5הקבלן ישיב מיידית ולא יאוחר מ 15-ימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת המועצה בדבר
פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה .הקבלן יפרט בתשובתו את הליך
בדיקת התלונה והאופן שבו זו טופלה.
 .14יחסי הצדדים
 .14.1ארגון וביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.
 .14.2הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליו
ואמצעי התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .14.3בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות
מוסמכת ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 .14.4מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן
בלבד .הקבלן בלבד יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי
עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המזמינה בכתב ומראש) וכל מי
שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים ,כנדרש על פי
דין וכמקובל בתחום זה.
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 .14.5הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם
בחוק ,וכי לדרישת המזמינה ימציא לו אישור רו"ח בעניין .הקבלן מתחייב לקיים את הוראות חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א ,1991-וחוק עבודת הנוער,
תשי"ג.1954-
 .14.6הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הקבלן ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
 .14.7הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות
והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
אי-קיום יחסי עובד מעביד
.14.8
.14.9

.14.10
.14.11
.14.12

.14.13

הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי מעובדיו
לבין המועצה.
הקבלן מתחייב לקיים ,בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו ,על מנת לבצע את
העבודה לפי הסכם זה ,אחר האמור בהוראות כל חוק החל על המעבידים בגין עובדיהם ,וכן את
האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין
ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים ,או כפי שהסכמים אלו
יוארכו ,או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
הקבלן חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב ,לרבות תשלומי ביטוח
לאומי ,ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.
הקבלן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לקבל מהמזמינה פיצויי פיטורין ,חופשה ,דמי מחלה ,דמי
הבראה ,גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת ,כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו ,שלמרות
האמור בסעיף זה לעיל ,בכל זאת התקיימו בין הקבלן ו/או מי מעובדיו למועצה יחסי עובד מעביד,
תיחשב התמורה שיקבל הקבלן מהמועצה ככוללת כל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי
דין בין עובד ו מעביד ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הפרשות בגין פיצויים ותגמולים ,דמי
הבראה ,נסיעות ,דמי חופשה שנתית וכיו"ב ,והמועצה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם ,כי הקבלן ישפה את המועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה
כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי הקבלן ,לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות ,שיוצאו
על ידי המועצה בהקשר ולצורך תביעה כאמור .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המועצה תהא
זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לקבלן על פי הסכם זה.

 .14.14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת שעל אף
האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועצה או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו,
יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה חמישים וחמישה אחוזים ()55%
מהתמורה הקבועה בהסכם זה (להלן" :התמורה המופחתת") ,והקבלן מצהיר בזאת ,כי התמורה
המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה אם יקבע כי התקיימו
יחסי עובד-מעביד כאמור.
 .15איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
 .15.1הקבלן לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ,אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור המועצה בכתב ומראש בלבד.
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 .15.2אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן ,אלא אם ובמידה שהמועצה
הסכימה לכך בכתב ומראש  -ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין
ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק
מהן לאחר.
 .15.3נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של
מבצעי העבודות ,באי כוחם ועובדיהם.
 .16אחריות
"הקבלן" יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר ,בין
במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם ל"מועצה האזורית גזר" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד,
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן" – בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או
כל הנתון למרותו – בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.
 .17ביטוח
 .17.1מבלי לגרוע מאחריות "הקבלן" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין" ,הקבלן" מתחייב לבצע על
חשבונו ,את הביטוחים הבאים ,כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ב',
ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.
 .17.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות:
 4,000,000ש"ח למקרה ו –  4,000,000ש"ח לתקופה.
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 .17.3ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות:
 6,000,000ש"ח לעובד ו  20,000,000 -ש"ח למקרה ולתקופה.
[מובן שעל "הקבלן" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק ,עבור עובדיו].
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 .17.4במעמד חתימת ההסכם" ,הקבלן" ימציא ל"מועצה" את אישור עריכת הביטוח ,עפ"י הנוסח המצ"ב
כנספח ב' ,חתום ע''י חברת הביטוח שלו.
" .17.5הקבלן" מתחייב להמציא ל"מועצה" אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל אישור,
כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.
 .17.6בנוסף" ,הקבלן" יוודא שכל כלי הרכב המשמשים לביצוע הסכם זה יהיו מבוטחים בכל הביטוחים
הנדרשים.
" .17.7הקבלן" יבטח את כל הציוד והרכוש המשמש אותו לצורך ביצוע הסכם זה ,בביטוחים המתאימים,
הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "המועצה" ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או ת.מ.י.ר– .
תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ ועובדיהם ,למעט אם הנזק ייגרם על ידם בזדון.
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" .17.8הקבלן" רשאי שלא לבצע ביטוחים אלו אולם הוא פוטר מאחריות את "המועצה" ,החברות
הכלכליות שלה ואת ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ ,בגין כל נזק אשר היה מכוסה
לו ביצע ביטוחים אלו.
 .17.9הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הקבלן" רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
" .17.10הקבלן" מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח
להודיע על כך מיידית ל"מועצה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
" .17.11הקבלן" ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ובכל הביטוחים הנערכים על ידו.
 .17.12הקבלן פוטר מאחריות את "המועצה" ב גין כל אובדן או נזק לכל רכוש המשמש אותו לצורך ביצוע
פעילותו עפ''י הסכם זה.
 .18התמורה לקבלן
 .18.1תמורת ביצוע העבודות ביחס לאיסוף ,טיפול ופינוי פסולת מעורבת ,שעל הקבלן לספקם עפ"י
הסכם זה ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המועצה במועד ולשביעות רצון
המועצה ,תשלם המועצה לקבלן תשלום חודשי גלובלי בסך של ____________  ₪לחודש (לעיל
ולהלן" :התמורה").
מודגש כי המועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להודיע לקבלן בכל תקופת ההתקשרות
בדבר הוספת או הפחתת רכיב הטיפול (כהגדרת רכיב זה במסמכי המכרז) ,מתחילת העבודה .בכל
מקרה בו יופחת רכיב הטיפול כאמור ,יופחת מהתמורה המחיר בנוגע לרכיב הטיפול הנכלל בהצעת
הקבלן.
 .18.2התשלום החודשי כולל את כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת
לתשלום זולת ככל שנאמר במפורש אחרת בהסכם זה.
 .18.3למען הסר ספק ,היטל הטמנה לא צפוי להשתנות במשך תקופת חוזה זה ,ועל כן התמורה האמורה
בהסכם תכלול גם אותו .באם יחול שינוי בגובה ההיטל (עליה/ירידה) יעודכן התשלום בגין סילוק
הפסולת בהתאם וכנגד חשבוניות בגין תשלום בפועל עבור היטל הטמנה .למען הסר ספק ,עדכון
בהיטל הטמנה (ככל שיחול) יהיה על בסיס תעודות שקילה ותשלומים בפועל של היטל הטמנה ורק
בהתייחס לפסולת מוטמנת שמקורה מתחום שיפוט המועצה ובשום מקרה לא יבוצע באופן
רטרואקטיבי אלא רק לעתיד.
 .18.4התמורה תוצמד  60%למדד המחירים לצרכן ו 40% -למדד התשומה בסלילה וגישור המדד (לוח
 )240200הקובע יהיה מדד הבסיס.
 .18.5מובהר ,כי בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע ולא תשולם כל הצמדה .החל משנת ההתקשרות
השנייה ,התמורה תוצמד כמפורט לעיל וזאת אחת ל 12-חודשים מחודש חתימת ההסכם .למען
הסר ספק ,ההצמדה לא תחול באופן רטרואקטיבי.
 .18.6עד ה 10-לכל חודש ,ימסור הקבלן למועצה את כלל הדיווחים המפורטים בסעיף  11לעיל.
 .18.7יובהר ,כי התמורה תשולם לקבלן ע"י המועצה לא יאוחר מ 45-ימים מתום החודש שבו הומצא
החשבון למועצה ,בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז.2017-
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 .18.8מובהר בזאת ,כי המועצה רשאית שלא לאשר חשבון או חלק מחשבון ,ככל שזה מתייחס לעבודה
שלא בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה ,או שבוצעה באופן לקוי.
 .18.9איחור של עד  15יום ממועד התשלום לא יהווה פיגור ולא ישא בהפרשים כלשהם.
עדכון תשלום חודשי הכולל בשים לב לשינוי בהיקף מיכלי האצירה או היקף פינוי בתחום המועצה:
מובהר בזאת כי התמורה החודשית תעודכן בהתקיים כל אחד ממקרים המפורטים להלן-
 .18.10היקף פסולת – המחיר הפאושלי החודשי בהסכם זה מתבסס על היקף של כ 900 -טון פסולת ביתית
לחודש בממוצע שנתי.
 .18.11במידה ומי מהצדדים (הקבלן או המועצה) טוענים כי היקף הפסולת גדל  /קטן בהיקף העולה על
 10%יחולו ההוראות הבאות:
 .18.11.1המועצה תבצע סקר של כמויות הפסולת המפונות משטח המועצה במסגרת ביצוע
העבודות בחוזה זה.
 .18.11.2הסקר יבוצע במועד שלא יפחת משנה אחת ממועד החתימה על החוזה ובתדירות שלא
תפחת מאחת לשנה.
 .18.11.3הסקר יבוצע עלי ידי ועל פי הנחיותיו ,של גורם מקצועי חיצוני ששירותיו ישכרו על ידי
המועצה.
 .18.11.4כל עלויות ביצוע הסקר לרבות עלויות היועץ החיצוני ,ישולמו למועצה על ידי הקבלן.
 .18.11.5במידה והיקף הפסולת יקטן ו/או יגדל בהיקף העולה על  - 10%יוקטן  /יוגדל התשלום
החודשי באופן יחסי ובהתאמה לאחוז השינוי .למען הסר ספק ,בכל מקרה בו היקף
הפסולת קטן  /גדל בהיקף הפחות מ 10% -לא יחול שינוי במחיר החודשי הפאושלי.
 .18.11.6לדוגמא – מחיר פאושלי הינו  ₪ 100,000והיתה הגדלה של  15%בהיקף הפסולת  /טון
ע"פ סקר כמפורט לעיל – יעודכן התשלום ל 115,000 -ש"ח ,בהתאמה.
 .18.11.7מנגנון זה יחול אחת לשנה ובאופן צופה עתיד בלבד.
 .18.11.8המחיר הפאושלי החודשי מתבסס על מיכלי אצירה בהיקף כמפורט במפרט הטכני.
 .18.12במידה ומספר מיכלי האצירה יגדל  /יקטן בהיקף העולה על  5%יחולו ההוראות הבאות:
 .18.12.1יבוצע סקר במועד שלא יפחת משנה אחת ממועד החתימה על החוזה ובתדירות שלא
תפחת מאחת לשנה.
.18.12.2
.18.12.3
.18.12.4
.18.12.5

הסקר יבוצע עלי ידי ועל פי הנחיותיו ,של גורם מקצועי חיצוני ששירותיו ישכרו על ידי
המועצה.
כל עלויות ביצוע הסקר לרבות עלויות היועץ החיצוני ,ישולמו למועצה על ידי הקבלן.
על כל מיכל מסוג  240-360ליטר יתווסף תשלום של  ₪ 30לחודש לכל מיכל שיוסף ,על
כל מיכל מסוג  1100ליטר יתווסף תשלום של  ₪ 100לחודש לכל מיכל שיוסף.
לעניין זה הוספת פחים טמונים עד לכמות של  65טמונים סה"כ לא יוכל לדרוש הקבלן
תוספת מחיר בגינם.
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 .18.12.6יובהר כי התשלום הנוסף יתבצע רק עבור המיכלים שיוספו במידה והספירה תראה
הגדלה של מעבר ל 5%-בכמות המיכלים .הקטנה של למעלה מ 5%-בכמות המיכלים
תוביל לזיכוי בהתאם.
 .18.12.7למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי במקרה של שינוי נמוך מ - 5% -לא תשולם לקבלן כל
תמורה נוספת .כמו כן מובהר כי תוספת זו לא תשולם באופן רטרואקטיבי או בהתייחס
לתוספת  /הפחתה של מיכלי אצירה אחרים.
 .18.12.8מובהר בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות
הקבלן וכן בדיקות תקופתיות לצורך בחינת עמידתו של הקבלן בהצהרתו והתחייבויותיו
הבקרה תעשה בכל אמצעי או שיטה איתה תבחר המועצה לעשות.
 .18.12.9לכל סכום שבתשלומו חייבת המועצה לקבלן יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיחול
במועד התשלום וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן
למועצה.
 .18.12.10הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס
במקור שאם לא כן ,ינוכה מס במקור על ידי המועצה ,לפי הוראות כל דין ,בסכום
המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה.
 .18.12.11מובהר בזאת כי המועצה על הקבלן החובה להחליף פחים כמפורט בסעיף אחזקת כלי
אצירה סעיף  10שלהלן
למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה האמורה בהסכם זה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע כל
העבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי המועצה ,לרבות כל העלויות וההוצאות מכל
מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל עלות החומרים ,היטלים
לרבות היטל הטמנה ואגרות ,הציוד ,הביטוח ,שכר עובדיו ,הוצאות מגורים ,נסיעה וכלכלה של
עובדיו וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות ,וכי פרט לתמורה כאמור לעיל ,לא
תשלם המועצה לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג.
מוסכם כי ככל שהמועצה תקבל מענקים בגין טיפול ומחזור פסולת מהמשרד לאיכות הסביבה ו/או מכל גורם
אחר ,התמורה שתתקבל תישאר במלואה בידי המועצה.
 .19תקופת ההסכם
 .19.1הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של המועצה ולמשך  36חודשים
לאחר המועד הנ"ל.
 .19.2על אף האמור בסעיף זה 6 ,חודשים הראשונים של תקופת ההסכם הינם תקופת ניסיון .במהלך
תקופה זו ,רשאית המועצה עפ"י שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה בכל עת
ע"י מתן הודעה לקבלן של  30יום מראש ללא צורך בנימוקים לכך .הפסיקה המועצה את
ההתקשרות כאמור ,לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא כנגד המועצה בשל כך.
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 .19.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ניתנת בזאת למועצה בלבד ,זכות הברירה (אופציה) להאריך את תוקפו
של הסכם זה לתקופות נוספות ,כל אחת בת שנה או חלק ממנה ,ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות
לפי הסכם זה לא תעלנה על  5שנים (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .19.4בתום התקופה הראשונה להסכם תהא המועצה רשאית אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להודיע לקבלן על הארכת תוקף ההסכם בעוד  2 -תקופות נוספות ,בנות עד שנה כל אחת מהן
(להלן" –:תקופות ההארכה") .במידה והמועצה תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף
זה ,תודיע היא על כך לקבלן בכתב ומראש  -ולפחות  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
 .19.5על אף האמור בסעיף  19.1ובסעיף  19.3לעיל ,למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל סיום
טרם תום תקופת ההסכם ,ובכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בהתראה לקבלן של  30ימים
לפחות .לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה למעט זכותו לקבלת התמורה בגין ביצוע
העבודות בפועל עד למועד קבלת הודעת ההפסקה כאמור.
 .20ערבויות ביצוע
 .20.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למועצה על
פי כל דין ו/או הסכם ,ימציא הקבלן למועצה ,עם החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית
ובלתי מותנית לפקודת המועצה ,בנוסח המדוייק המופיע כנספח א' לחוזה ,המצורף להסכם זה
כחלק בלתי נפרד הימנו ,על סך .₪ 500,000

 .20.2ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  3חודשיים נוספים לאחר תום תקופת ההתקשרות ,והיא
תוארך בהתאם ככל שהמועצה תחליט על מימוש תקופת האופציה (להלן" :הערבות המוארכת").
אי המצאת הערבות המוארכת כנדרש תהווה כשלעצמה עילה לחילוט הערבות הבנקאית.
 .20.3כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות או הערבות המוארכת ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה
ו/או בהגדלת היקפה לפי העניין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 .20.4מוסכם כי המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,בפעם אחת או במספר
פעמים ,וזאת בכל פעם שהמועצה תהיה סבורה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט והבלתי ניתן
לערעור ,כי הקבלן לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו
נגרמו למועצה נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין.
 .20.5במקרה של מימוש ערבות הביצוע או הערבות המוארכת ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד
למועצה ערבות ביצוע חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות או הערבות המוארכת שמומשה.
 .20.6כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה
מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות המועצה למימוש הערבות
כאמור לעיל.
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 .21העברת זכויות
 .21.1הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו
על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,מבלי לקבל על כך רשות מפורשת ,מראש ובכתב ,מאת המועצה.
 .21.2הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן,
לכל צד ג' שהוא ,מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של המועצה מראש ובכתב .האמור בסעיף זה
מתייחס אף לקבלני משנה מטעם הקבלן.
 .22הפרות ופיצויים
 .22.1אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין ,ולאחר התראה של  7ימים לא
תיקן את ההפרה ,תהיה המועצה רשאית ,מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לקבל כל סעד או תרופה
אחרים ,לבטל הסכם זה ,כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של
המועצה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.
 .22.2על אף האמור לעיל ,במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים ,8 ,6 ,4 ,3
 ,24 ,21 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 12 ,11 ,10להסכם זה ,יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה,
והמועצה תהיה רשאית לבטל לאלתר הסכם זה ,כולו או חלקו ,כל זאת מבלי לגרוע בכל זכות
מזכויותיה האחרות על -פיה הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.
 .22.3בנוסף לכל האמור לעיל ,המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב  30יום מראש לפחות,
מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט ,כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה
להביא הסכם זה לידי גמר .במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה ,יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף
 30ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה.
 .22.4בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל ,כי אז תהיה המועצה רשאית למסור את ביצוע
העבודות לאדם אחר ,והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של
המנהל  ,והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לקבלן מהמועצה בגין העבודות שבוצעו על ידו
טרם ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר.
 .22.5בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה ,התרחשות כל אחד מן המקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית
של ההסכם על ידי הקבלן:
 .22.5.1הוטל 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.
 .22.5.2ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או
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סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען
הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-
 .22.5.3מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 .22.5.4הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 .22.5.5כשיש בידי המועצה הוכחה ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 .22.5.6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
 .22.6מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,מובהר כי בכל
מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי החוזה תהא המועצה
רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר באופן מיידי עם כל קבלן אחר לשם השלמת ביצוע
העבודה והוצאות השלמת העבודה בתוספת  25%הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן וינוכו מכל
תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.
 .22.7ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם,
לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 .22.8לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה אלא אם
המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי
החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
 .22.9בנוסף לאמור לעיל ,תהא רשאית המועצה לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ,בגין כל סטייה
מהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,לרבות הפרת איזה מהם ,ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה
ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים בסכום מוסכם מראש של  ₪ 1,000בגין כל פגם ו/או ליקוי ולקזז את
סך הפיצויים המוסכמים השנצברו בכל חודש מהתמורה המגיעה לקבלן בגין אותו חודש וככל שלא
עשתה זאת אף מכל סכום אחר המגיע לקבלן מהמועצה לרבות התמורה בגין חודשים אחרים.
שיעור הפיצוי המוזכר לעיל יהיה צמוד למדד המשולב ,החל מהמדד הבסיסי ,באותו האופן בו
תוצמד התמורה שתשולם לקבלן ,כמפורט לעיל.
 .22.10סטייה מהוראות החוזה – משמעה לרבות כל סטייה מהוראות המפרט הטכני לביצוע השירותים,
נספח ג ,ו/או תוכניות העבודה ו/או הנחיות המועצה כפי שימסרו לקבלן מעת לעת.
 .22.11למען הסר ספק מובהר בזאת כי סטיות הקבלן מהוראות החוזה תיבדקנה על בסיס יומי וסטיות
שתחזורנה ו/או תימשכנה מיום ליום תיגרורנה חיוב של פיצויים מוסכמים ,כאמור לעיל בגין כל
הפרה ובגין כל יום בנפרד.
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 .22.12בנוסף ,תהא המועצה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ו/או קנסות ,בגין סטיות (בהתייחס
לכל יום עבודה) מהוראות מפרט הדרישות לביצוע ע"פ הטבלה שלהלן:
מס'

פרוט הליקוי בעבודה  /אי העמידה בהתחייבות

הפיצוי המוסכם ב – ₪

.1

אי פינוי חד פעמי של הפסולת מתוך כלי אצירה ו/או
פינוי שלא בדרך נאותה כך שעלול להיווצר נזק לכלי
האצירה ,או פינוי חלקי של כלי האצירה.

 ₪ 500לכלי אצירה

.2

אי החזרת כלי אצירה אל מקום הצבתו המוגדר
במסמכי המכרז  /אי שינוי מקום כלי אצירה לפי דרישת
המנהל  /אי סגירת מכסה של כלי אצירה  /פינוי או
טיפול בכלי האצירה באופן העלול לגרום לנזק לכלי.

 ₪ 500לכלי אצירה /לכל
מקרה

.3

אי ביצוע של ניקוי סביבת מיכל האצירה ברדיוס של 5
מטר.

 ₪ 1000למקרה

.4

תשטיפים או שמנים שנזלו מרכב הפינוי ,שלא נוקו
מהשטח בכפוף לזמנים שהוגדרו במכרז.

 ₪ 3000למקרה.

.5

כלי אצירה שנפגם עקב הפינוי ולא תוקן/הוחלף בהתאם  ₪ 500למקרה  /נקודה
לזמנים שהוגדרו ע"י המנהל.

.6

כלי אצירה שלא תוקן  /הוחלף בהתאם לזמנים שהוגדרו  ₪ 500למיכל
ע"י המנהל.

.7

איחור לעבודה של מנהל העבודה או פינוי אחרי השעה  ₪ 300לשעה ,החל מהשעה
השניה ולכל שעה או חלק
 16:00ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמנהל.
ממנה לאחר מכן.

.8

עבודה עם רכב שאינו עומד בדרישות ההסכם או שימוש  ₪ 1500ליום
ברכב במצב תפעולי ותחזוקתי גרוע.
 ₪ 1500למקרה

.9

הגעה של רכב מלוכלך ולא שטוף ליום עבודה.

.10

אי הגעה כלל של רכב פינוי כלשהוא לביצוע העבודה  ₪ 3000ליום.
ליום בהתאם לתכנית העבודה.

.11

אי הגעה של עובד לביצוע כל סוג עבודה.

₪ 500

.12

נפילת פסולת מהמשאית ואי כיסוי ארגז המשאית.

 ₪ 3000למקרה.

.13

אי שטיפה של כלי אצירה לסוגם על פי ההסכם ו/או
הוראת המנהל.

 ₪ 300למיכל.

.14

פגיעה ברמת השירות עקב העדר כמות מספקת של כלי
רכב או כל סיבה אחרת עליה יחליט המנהל.

 ₪ 10000למקרה

.15

שינוי במועדי פינוי הפסולת ללא ידיעת המועצה

 ₪ 5000לשינוי

.16

אי הגעה ו/או אי זמינות מנהל העבודה במהלך השעות
בהן הוא אמור להיות זמין ונוכח בתחומי המועצה.

 ₪ 1500ליום עבודה

.17

אי רשום יומי של נתוני העבודה במידה וידרשו על ידי
המנהל.

 ₪ 300למקרה
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מס'

פרוט הליקוי בעבודה  /אי העמידה בהתחייבות

הפיצוי המוסכם ב – ₪

.18

אי מילוי הוראה של המנהל או מי מטעמו.

 ₪ 1000למקרה

.19

אי תיקון של רכב  /מתקן והחלפתו ברכב חלופי תקין
שווה ערך בתוך  2שעות.

 ₪ 3000ליום עבודה

.20

אי עמידה בכללי הבטיחות לעבודה

 ₪ 300למקרה

.21

התייצבות עובד ללא בגדי עבודה כנדרש

 ₪ 100לעובד

.22

אי הצגת דו"ח כמויות כנדרש (לרבות דוח חלקי או לא
מדויק).

 ₪ 1000למקרה

.23

איסוף ו/או הכנסת אשפה שאינה של המועצה האזורית
גזר לתחנת מעבר  /אתר ההטמנה.

 ₪ 5000למקרה

.24

אי פינוי פסולת שנפלה במהלך הפינוי והשינוע מתוך
מכלי האצירה ורכב הפינוי.

 ₪ 1000למקרה

.25

אי העברת מידע נדרש לבודק שכר לפי חוק הגברת
האכיפה.

 ₪ 5000למקרה

.26

אי עמידה בזמני תגובה לקריאת מוקד

 ₪ 500למקרה.

.27

אי התייצבות של לפחות פועל  +נהג ברכב המנוף לפינוי  ₪ 500למקרה
הפסולת וכן אי התייצבות של לפחות  2פועלים+נהג+
משאית דחס.

.28

אי דיווח על הפסקת עבודה של רכב פינוי

 ₪ 1500למקרה.

.29

אי דיווח על גרימת נזק לצד ג' או לרכוש המועצה

 ₪ 1500למקרה.

.30

אי העברת תעודות משלוח ותעודות שקילה ו /או כל  ₪ 1500למקרה
דיווח הנדרש ע"י המנהל במועדו לרבות העברת רשיונות
הרכבים העובדים בתחומי הרשות וכדומה.

.31

הכנסת רכב פינוי שאינו קבוע לתחום המועצה מבלי  ₪ 1000למקרה
לעדכן את המנהל ולקבל את אישורו.

.32

עבודה שלא בשעות העבודה המוגדרות בחוזה.

 ₪ 1000למקרה

.33

אי עמידה בדרישות המנהל לפינוי פסולת מיישובי  ₪ 4000ליום עבודה
המועצה לפני ערבי חג ,במהלך החג ובצאת החג.

.34

אי העברת דיווח על אחוזי מיחזור במידה והפסולת ₪ 10000
הועברה לאתר ממחזר

המועצה תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף לעיל מכל סכום שיגיע
לקבלן בין על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
חיוב הקבלן בפיצויים מוסכמים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן
מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.
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 . 22.13כמו כן ובנוסף לקבוע לעיל יחולו פיצויי ם מוסכמים בסך של  100,000ש"ח למקרה שיתברר
שהקבלן פינה פסולת מרשות אחרת ו המועצה חויבה עבור סילוק פסולת זו.
 .22.14שום וויתור ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה ,או מתן ארכה ,לא ייחשבו כוויתור של המועצה על
זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על-ידיה ,אלא אם כן נעשה ויתור כזה
במפורש ובכתב.
 .23סודיות
הקבלן מתחייב לשמור בסוד ,ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך
שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית נשוא חוזה זה ,וזאת במהלך ביצוע העבודה ולאחריה .הקבלן
מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים
מטעמו.
 .24עובדים זרים (בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס' )2/2011
 .1הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים ,למעט
מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,וזאת בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין אם ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות קבלן כח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר
עימו יתקשר הקבלן הזוכה.
 .2לעניין זה :עובדים זרים -
עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל עזה,
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק
יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני
חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
מומחה חוץ -
תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
א .הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם ,כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
ב .שוהה בישראל כדין.
ג .בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
ד .בעד עיסוקו בתחום מומחיותו ,תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
 .3העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור ,תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה
הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
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 .4הקבלן מתחייב להעסיק עובדים אשר יאושרו על ידי המועצה בכתב ,מקצועיים ואחרים,
במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש
צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון
או היתר כאמור .למנהל מטעם המועצה זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד
מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.
 .5הקבלן יחתום על תצהיר בדבר היעדר הרשעות בענין העסקת עובדים זרים המסומן כמסמך
ב( )5ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .25שונות
.25.1

המועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מהמועצה (בין מכח הסכם זה ובין מכח
הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן) ,כל סכום אשר המועצה תהיה סבורה
לפי שיקול דעת המוחלט כי הוא לא מגיע לקבלן ,ובכלל זה כל סכום שהמועצה תהיה סבורה כי
הוא מגיע לה כשיפוי על הנזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן .המועצה תהיה רשאית לקזז כאמור
ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן .לקבלן לא תהא זכות לקזז כספים המגיעים ממנו למועצה.

.25.2

אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על-ידי שני הצדדים או באי-כוחם.

.25.3

כל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה.

.25.4

הסכם זה הינו הסכם ממצה ,והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל מוסכם ,כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב או בעל פה,
שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה -בטלים

.25.5

כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט להלן .כל
הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה  3ימים מיום מסירתה במשרד הדואר ,או עם מסירתה
ביד ,לפי הענין.

.25.6

מוסכם בזאת כי חתימת מורשי החתימה של המועצה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה
מטילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.

.25.7

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף
לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה.
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כתובות הצדדים:
המועצה :המועצה האזורית גזר ,כתובת בית חשמונאי.
הקבלן.____________________________________________ :

ולראיה באו הצדדים על החתום:
ראש הרשות _______________
גזבר הרשות _______________
__________________
חתימה וחותמת הקבלן

__________________
חותמת המועצה

אישור עו"ד מטעם הקבלן:
אני הח"מ ____________ עו"ד מ.ר ,__________ .בכתובת ,___________ :מאשר בזאת כי ביום
_______ התייצב/ו בפני _____________________ :ת.ז ___________________ .המוסמכים לחתום
בשם המפעיל __________________ וחתמו על הסכם זה בפני.
______________
תאריך ______________
חתימת עו"ד

אישור יועמ"ש המועצה
הריני מאשר/ת את ההסכם בהנחה שהעובדות בו נכונות ובכפוף להרשאה תקציבית.
___________________
________________
חתימת יועמ"ש
תאריך
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נוסח ערבות זו מיועד להגשה לאחר הזכיה במכרז

נספח א'

לכבוד
המועצה האזורית גזר
הנדון :ערבות בנקאית מס'__________________
עפ"י בקשת ______________ ח.פ ______________ (להלן – "המבקשים") ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 500,000במילים :מאה חמישים וארבע אלף וחמש מאות שקלים חדשים)
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן – "הפרשי
הצמדה"),וזאת להבטחת ביצוע כל תנאי החוזה שנכרת בין הצדדים לביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת
מעורבת ,וברחבי שטח השיפוט של המועצה האזורית גזר ,כמפורט במסמכי מכרז פומבי מס' 11/2019
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם ,לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,כל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן – "המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש דצמבר  ,2018שפורסם ביום ( 15.1.19להלן –"המדד היסודי"),יהיו
הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק
במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ,אלא אם כן ,תודיעו לנו על הארכתה.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ ,לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
כל פנייה על פי ערבות זו צריכה להמסר לידנו לסניף  ----------בכתובת .-------------
בכבוד רב,
בנק_______________ :

תאריך____________ :
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נספח ב' –
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
המועצה האזורית גזר
כתובת בית חשמונאי (להלן " :המועצה")
שם המבוטח ……………………………………… :כתובת משרדיו ........................... :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

נשוא אישור זה :איסוף ,פינוי ושינוע פסולת ואריזות בתחום "המועצה".

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… .ש"ח למקרה ו .………………… -ש"ח לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  4,000,000 -ש"ח למקרה ו –  4,000,000ש"ח לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
פוליסה זו מורחבת לכסות את " המועצה" ואת "ת.מ.י.ר" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.
השתתפות עצמית  ………………… :ש"ח למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
………………… ש"ח לעובד ו ………………… -ש"ח למקרה ולתקופה
[לפחות  6,000,000 :ש"ח לעובד ו  20,000,000 -ש"ח למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
פוליסה זו מורחבת לכסות את "המועצה" ואת "ת.מ.י.ר ".היה ויחשבו כמעביד של מי מעובדי המבוטח
וכן בגין אחריותם השילוחית של " המועצה" ושל "ת.מ.י.ר ".כלפי עובדי המבוטח.
השתתפות עצמית  ………………… :ש"ח.

.5

" המועצה " לצורך אישור זה כוללת את החברות הכלכליות שלה.
"ת.מ.י.ר = ".ת.מ.י.ר - .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ,

.6

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י " המועצה " ו/או ע"י "ת.מ.י.ר,".
אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

.7

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של
שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסות במהלך תקופת הביטוח – השינוי לרעה ו/או הביטול לא ייכנסו
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל" מועצה ".
בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ
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נספח ג'

מפרט טכני לביצוע השירותים
למען הסר ספק ,הוראות מפרט טכני זה מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם עם הקבלן ומחייבות את הקבלן לכל
דבר ועניין.

פרק דרישות כלליות
הוראות פרק זה במפרט הטכני יחייבו את הקבלן בביצוע השירותים נשוא ההסכם ויחולו גם ביחס לכל אחד
מפרקי המפרט הטכני  /פרקי ביצוע העבודות ,זולת ככל שיאמר אחרת במפרט זה.
 .1נתונים כלליים
 .1.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי במועצה כ 13,760-בתי אב וכ 28,000 -תושבים .המועצה כוללת
 25ישובים ,מתוכם  15מושבים 5 ,קיבוצים ו 5 -ישובים קהילתיים.
 .1.2בשנת  2018נאספה מתחום שיפוט המועצה – כ 10885 -טון פסולת מעורבת .כמו כן ,במועצה
מבוצעת הפרדה לזרמי אריזות (פחים כתומים) ומיחזור זרמים יעודיים באמצעות מרכזי מחזור
הפרוסים בישובי המועצה השונים.
 .1.3רשימת ישובי המועצה  -הינם כמפורט בסעיף  20לנספח זה.
 .1.4תכניות עבודה  /ימי פינוי  /כמות וסוגים כלי אצירה קיימת בתחום שיפוט המועצה  -הינם כמפורט
בסעיף  21לנספח זה .הרשות רשאית לשנות את היקפי הפינויים ותדירות הפינוי של מיכלים /כלי
אצירה בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות שתתעדכן מעת לעת.
 .2ביצוע העבודות  -כללי
 .2.1העבודות יבוצעו ע"פ תכניות עבודה  /תדירויות פינוי הקבועות במפרט זה או ע"פ קריאות
טלפוניות (להלן -קריאה) שיתקבלו מהמנהל ו/או מי מטעמו .כמפורט בסעיף  1.4לנספח זה,
הרשות רשאית לשנות את היקפי הפינויים ותדירות הפינוי של מיכלים /כלי אצירה בהתאם
לתוכנית עבודה של הרשות מעת לעת.
 .2.2מתן שירותים על-פי קריאה:
הקבלן ו/או הנציג מטעמו כאמור ,יהיו זמינים ,בין השאר ,באמצעות אחזקת טלפון-נייד זמין חכם
(סמארטפון) עם מענה אנושי (ולא תא קולי) לצורך ביצוע השירותים ו/או טיפול בבעיות ו/או
תקלות אשר תקרינה ו/או עלולות לקרות עם ביצוע השירותים.
 .2.3מובהר כי בנוגע לשעות המענה אנושי יחולו ההוראות הבאות :בימים א-ה
(שאינם ימי חג ומועד) זמינות הקבלן והמענה האנושי תהיה בין השעות:
 ,06:00-18:00ובימי שישי וערבי חג מ  06:00בבוקר עד  2שעות לפני כניסת
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השבת/חג .בימים בהם חלים שני ימי חג רצופים ,הקבלן יידרש להיות זמין גם שעתיים לאחר צאת
החג.
 .2.4הקבלן ייענה לקריאה של המפקח ויחל בביצוע השירותים באופן מיידי ולא יאוחר מתוך  3שעות
ממועד קריאה ,על-פי דרישות המפקח ועל-פי הוראות ההסכם ,זולת אם המפקח הגדיר פרק זמן
ארוך יותר.
 .2.5הקבלן ישלים את ביצוע השירותים לפי הוראות המפקח ,וזאת בזמן תגובה ,שלא יעלה על 24
שעות ממועד הקריאה.
 .2.6לאחר השלמת הטיפול בקריאה ,ימלא הקבלן דו"ח ביצוע ביחס לקריאה ,הכולל שעת הקריאה,
זהות מוסר הקריאה ,אופן הטיפול ,כל דרישה נוספת של המנהל .יש לאשר את דו"ח הביצוע אצל
המנהל.
 .2.7במידה והועברה תלונה על פגיעה ברכוש ע"י עובדי הקבלן ,על הקבלן לשלוח אדם מטעמו בתוך 2
ימי עבודה מהעברת התלונה ע"י המחלקה /המנהל או מי מטעמו ובתיאום עם המנהל לבדיקת
מידת הנזק .במידה ולא ישלח הקבלן אדם מטעמו יחשב הקבלן כאשם וישא בכל הוצאות הנזק.
 .3מתן שירותים על-פי תכנית עבודה
 .3.1חלק מהשירותים יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה שבועית /חודשית /שנתית.
 .3.2הקבלן ישלים את ביצוע השירותים בתכנית העבודה לפי הוראות המפקח.
 .3.3מובהר כי תכנית העבודה נתונה לשינויים ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,ובלבד שהודעה מוקדמת בדבר
השינוי הנדרש תינתן לקבלן  48שעות מראש.
לא למותר לציין ,מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ,כי בכל מקרה  -התמורה שתשולם לקבלן תהא
על-פי ביצוע בפועל.
 .4כלי רכב
 .4.1כלי הרכב שיעמיד הקבלן לרשות המועצה הם בהתאם לאמור בהסכם ,לרבות שנות הייצור הנדרשת
במהלך תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה.
 .4.2לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם ,יהיה הקבלן הבעלים (לרבות בשכירות לטווח ארוך  -ליסינג)
ויחזיק בכל תקופת ההסכם והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב ,הכלים ,האמצעים וכוח האדם
הנחוצים לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם .על הקבלן חלה האחריות לאספקת הציוד הנדרש
לצורך קיום השירות.
 .4.3בכלל זה ,יחזיק הקבלן בכל תקופת ההסכם ובכל תקופות ההארכה ,ככל שתהיינה ,כלי רכב ,בהיקף
מספק לצורך ביצוע העבודות ,כאשר כל כלי הרכב עמם יבוצעו העבודות יעמדו בדרישות כקבוע
בהסכם.
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 .4.4כלי הרכב יהיו תקינים ובהיקף מספק לביצוע העבודות.
 .4.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא תותר חניית כלי רכב של הקבלן בתחום שיפוט המועצה,
לרבות בקרבת מגורים ,אלא במקומות מוסדרים ומאושרים ע"פ כל דין לחניית כלי רכב.
 .4.6הקבלן ידווח למנהל על כל עדכון במצבת כלי הרכב שהוא מעמיד לטובת ביצוע השירות ויעביר
לרשותו של המנהל את צילום רישיונות הרכב העובדים בשירות המועצה.
 .4.7על כל רכבי הקבלן העוסקים בביצוע עבודות איסוף הפסולת יתקין הקבלן:
 .4.7.1פנס צהוב מהבהב מעל תא הנהג ומעל החלק האחורי של ארגז הדחס .הפנסים יופעלו במשך כל
שעות העבודה.
.4.7.2ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקנות התעבורה.
.4.7.3כלי ניקיון :מטאטא ,מגרפה ,את העמסה ,דלי ויעה וכדומה.
.4.7.4שילוט בעל מסר סביבתי ,עם לוגו המועצה ,בגודל שייקבע ע"י המנהל.
.4.7.5מערכת איתור (כדוגמת מערכת איתוראן )GPS /על כל כלי הרכב שישמשו אותו בביצוע
השירותים נשוא ההסכם וכן במשרדי המועצה לצורך מעקב אחר הרכבים .הנתונים במערכת
האיתור ישמרו למשך  90יום לפחות .הקבלן יספק למועצה נקודות הרשאה לצפייה במערכת,
ללא תשלום ,ככל שידרש.
.4.7.6הקבלן יאפשר התקנה של כל מערכת בקרה  /RFIDחיישנים וכדומה על כל רכביו שעשויה
להוות תשתית לטכנולגיה חדישה ומתקדמת.
 .4.8קצין הבטיחות ו/או המפקח של המועצה יהיו רשאים לבדוק בכל עת את כלי הרכב והציוד המופעלים
על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות ,ובסמכותו יהיה להפסיק את עבודתם של כלי הרכב והציוד
שימצאו על ידו כלא כשירים .מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על
המועצה בעניין בדיקת כלי הרכב וכשירותם.
 .4.9התברר כי לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה יש צורך בכלי רכב נוספים על כמות המינימום
הנדרשת לעיל ,אזי הקבלן מתחייב להפעיל לשם ביצוע העבודות כלי רכב נוספים בסוג בשנת ייצור
ובדגם כפי שנקבע בתנאי המכרז ,וזאת ללא כל תמורה נוספת.
.4.10
עליו.

לא יכנס רכב פינוי חלופי למועצה ללא עדכון המנהל והעברת פרטי הרכב והאפשרות למעקב

 .4.11שטיפת כלי רכב
 .4.11.1רכבי הקבלן העוסקים באיסוף פסולת ,ישטפו במקום מוסדר ומאושר ע"פ דין באופן יסודי
מידי יום ולא יחנו לאחר שעות הפעילות באזורי מגורים בתחום שיפוט המועצה.
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 .4.11.2הקבלן ידאג לבצע על חשבונו חיטוי של כל כלי הרכב העוסקים באיסוף פסולת ,וזאת
בתדירות הדרושה ובחומרים מתאימים בהתאם להנחיות המנהל .המנהל רשאי לדרוש
מהקבלן מסמכים /דוחות המאשרים את שטיפת המשאיות כנדרש.
 .4.11.3הקבלן יהיה אחראי לנזקים ופגיעות כתוצאה מרשלנותו.
 .4.12תקלות עבודה בכלי הרכב והציוד
 .4.12.1במקרה בו יתקלקל ציו ד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות או תהיה
נזילת מיצי פסולת ו/או שמנים מרכבי האיסוף ,ימסרם הקבלן מיד לתיקון .לא עלה בידי
הקבלן לבצע את התיקון בציוד ו/או בכלי הרכב תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים ,יעמיד
הקבלן במקום באופן מיידי ציוד ו/או כלי רכב אחרים ,העונים על כל הדרישות המפורטות
במסמכי ההסכם לצורך ביצוע העבודות וישלים את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה
באותו יום.
 .4.12.2לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חלופיים כאמור  -תוך פרק הזמן הנקוב לעיל ,תהא
המועצה רשאית בנוסף לקנסות הקבועים בהסכם ,לשכור בעצמה ו/או ע"י אחרים ציוד ו/או
כלי רכב חלופיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה.
 .4.12.3על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות ולמלא
אחרי כל הוראות המנהל ,או באי כוחו למניעתן.
 .4.12.4הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות ,תוך שמירה על אי פיזור פסולת ברחוב ומניעת
נזילת מיצי אשפה מרכב הפינוי .אם נשפכה או פוזרה פסולת או נשפכו מיצי אשפה ברחוב
הקבלן מתחייב לנקות את הרחוב באופן מיידי ועל חשבונו .אין לעשות שימוש במים של ישוב
לצורך ניקוי התשטיפים.
 .4.12.5במידה והשטח לא ינוקה כראוי ,רשאית המועצה ו/או מי מטעמה בנוסף לקנסות הקבועים
בהסכם לנקות את המקום ,וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים
לו.
 .5העסקת עובדים
 .5.1הקבלן יעסיק כמות מספקת של עובדים בוגרים מתאימים מעל גיל  18לביצוע העבודות נשוא הסכם
זה ,בעלי תעודת זהות ישראלית או אישור עבודה ,וכן איש קשר מטעמו.
 .5.2בכל משאית דחס יועסקו נהג 2+עובדים לפחות ,בכל משאית יהיה מטאטא ,מגרפה ,יאה וכדומה
לניקוי סביבת הפח .הקבלן יעסיק ברכב פינוי הטמונים נהג ולפחות עובד אחד שיהיה אחראי גם
על סביבת הפח הטמון.
 .5.3צוות העובדים של הקבלן יהיה צוות קבוע ,כולל מנהל עבודה כנדרש בהסכם ולהלן.
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 .5.4המנהל רשאי לדרוש בכל עת תוספת עובדים אם לדעתו כמות העובדים אינה מספקת ואינם
מצליחים לסיים את המטלות הקבועות בתוכנית העבודה .קביעת המנהל הינה סופית והקבלן
מתחייב למלא אחר דרישתו תוך  3ימים.
 .5.5המועצה רשאית להורות לקבלן להימנע מהעסקתו של כל עובד שאינו מבצע עבודתו כראוי ו/או
מתרשל בעבודה ו/או מכל סיבה של הפרת הסדר ,חוסר משמעת ,התנהגות בלתי הולמת וכיו"ב
והכל לפי קביעת המנהל.
 .5.6הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המועצה ,תוך  24שעות מקבלת ההודעה.
 .5.7עובד ,שמנהל הפסיק את עבודתו ,לא יחזור לעבוד באמצעות הקבלן בין במישרין ובין בעקיפין
בתחום שיפוט המועצה.
 .5.8הקבלן יגיש למנהל רשימה שמית של העובדים בטרם יתחילו בביצוע העבודות או בטרם יעסיק
עובד חדש בהתאם לדרישת המנהל.
 .6פיקוח ואמצעי תקשורת
 .6.1הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה קבוע אשר יפקח על ביצוע הוראות הסכם זה באופן קבוע
ולאורך כל שעות פעילות הקבלן בתחום המועצה.
 .6.2מנהל העבודה יצוייד ברכב מתאים (טנדר) המאפשר הגעה לכל משאית העובדת בתחום הרשות,
במכשיר טלפון סלולארי חכם (סמארטפון) המאפשר צילום וקישור למערכת המוקד המועצתית
(ככל שמערכת המוקד מאפשרת קישור כאמור) ו/או כל אמצעי אחר על מנת שניתן יהיה להשיגו
בכל עת וכן יוכל לבצע את תפקידו ,ככל הנדרש.
מנהל העבודה יידרש להיות נוכח בתחום יישובי המועצה בכל שעות העבודה ויידרש להתייצב בכל
יום אצל המנהל או מי מטעמו בשעות שיתאמו עם הרשות.
רכב מנהל העבודה יחובר למערכת האיתור ,כדוגמת מערכת איתוראן GPS /ו/או מערכת בקרה
 ,RFIDלצורך מעקב ע"י המנהל או מי מטעמו.
מנהל העבודה יכין ,בתיאום עם המנהל ,תכנית עבודה חודשית  /תקופתית  /אחרת של קווי איסוף
הפסולת בתחום המועצה וידאג ליישום וביצוע השירותים בהתאם לתכניות כאמור.
 .6.3מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל ,מחלקת תברואה וכל גורם אחר שייקבע
מהמועצה במשך כ ל שעות הפינוי ולאחריו ,הכול בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום
הפינוי על ביצוע הפינוי ועל התקלות ,אם תהיינה כאלה .מנהל העבודה יעמוד בקשר רציף עם
מוקד המועצה ויהיה זמין לכל דבר ועניין.
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 .6.4מנהל העבודה יעמוד בקשר הדוק בכל יום פינוי עם המנהל במשך כל שעות הפינוי ולאחריו ,הכל
בהתאם לנוהל שיקבע המנהל וידווח לו במשך יום הפינוי על ביצוע הפינוי ועל התקלות ,אם תהיינה
כאלה.
 .6.5עם סיומו של הפינוי באותו יום ימסור מנהל העבודה או מי מטעמו ,דו"ח על ביצוע הפינוי באותו
יום ,בכפוף לדרישת המנהל.
 .6.6הקבלן יצייד את עובדיו במכשירי טלפון ניידים חכמים (סמארטפונים) ו/או כל אמצעי אחר על מנת
שניתן יהיה להשיגם בכל עת ולשמור על קשר רציף עם המועצה.
 .6.7ככל שיידרש ע"י המועצה ,הקבלן ימסור לנציג המועצה מכשיר קשר לצורך יצירת קשר שוטף עם
מנהל העבודה ו/או עובדי הקבלן.
 .7ביגוד
 .7.1הקבלן יספק לעובדיו מדי עבודה ,וסט זוהר עם כיתוב "בשירות המועצה האזורית גזר" בחלקו
האחורי.
 .7.2עובדי הקבלן יצוידו בבגדי עבודה ובנעלי עבודה גבוהות וסגורות.
 .7.3בתקופת החורף יספק הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לעבודה בימים גשומים וחורפיים ,עם כיתוב
"בשירות המועצה האזורית גזר".
 .8מילוי הוראות ומניעת רעש
 .8.1הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין
ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה לרבות הוראות בטיחות ותקנות התעבורה ,הנחיות
ודיני איכות הסביבה ,חוקי העזר העירוניים וכל דין.
 .8.2הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה ,מסודרת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו כדי
להפריע לתושבים ולמנוחתם.
 .8.3ראש המועצה ו/או המנהל יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות ,אם הקבלן לא ימלא אחר
ההוראות ולחייב את הקבלן בכל הנזקים.
 .8.4אין להתחיל בעבודות פינוי הפסולת לפני השעה  6:00בבוקר אלא אם הורה המנהל אחרת.
 .9רישיונות והיתרים
 .9.1הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצעו פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע
העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין .בעבודה שלביצועה יש צורך
ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום בעל רישיון כאמור.
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 .9.2על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את כל ההיתרים הנדרשים לניהול
עסקו ,לרבות רישיון עסק ,והוא מתחייב לפעול לקבלתם.
 .9.3הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרישיונות וההיתרים
הדרושים על פי דין לביצוע השירותים ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת
ההסכם.
 .9.4הקבלן ימלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות בקשר לביצוע השירותים ,על חשבונו וללא כל
תמורה נוספת.
 .9.5אין המועצה ו/או מי מטעמה אחראים בכל צורה שהיא לקבלת היתרים לטובת ביצוע השירותים,
והקבלן ,לבדו ,יהיה אחראי לכך .מובהר ,כי כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים/ההיתרים
כאמור מוטלות על הקבלן בלבד.
 .10אחזקת כלי אצירה
 .10.1האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה תוטל על הקבלן .כמויות וסוגי המיכלים הפזורים
ביישובי המועצה מפורטים בסעיף  14לנספח זה.
אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה ,כוללת בדיקה יומית של תקינות מכלי האצירה
ותיקון כל ליקוי ופגם בהם ,לרבות החלפת מכסים וגלגלים והחלפת הפח במידה ולא ניתן להחליף
חלקים .למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו ללא קשר לגיל המיכל.
ביצוע התיקונים הנדרשים יתבצע תוך  7ימי עבודה לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת
המנהל.
הקבלן מתחייב להעסיק עובד קבוע האמון על החלפת פחים בתחומי המועצה .העובד יצוייד ברכב
מתאים וכן בנגרר המתאים בגודלו לצורך ניוד פחים ,תיקונם והחלפתם .לאחר החלפת פח פגום
בחדש ,הקבלן נדרש לסלק את הפח הפגום מהמקום באופן מיידי למקום מוסכם שאושר ע"י
המנהל.
על הרכב תותקן מערכת איתור (כדוגמת מערכת איתוראן GPS/ו/או מערכת בקרה  RFIDלצורך
מעקב ע"י המנהל או מי מטעמו.
העובד האמון על החלפת הפחים יצוייד במכשיר טלפון סלולארי חכם (סמארטפון) המאפשר צילום
וקישור למערכת המוקד המועצתית (ככל שמערכת המוקד מאפשרת קישור כאמור) ,ככל הנדרש.
על הקבלן לעבוד בהתאם לתוכנית החלפת הפחים ובהתאם למדדי הזמן שינתנו ע"י המנהל.
 .10.2מכלי אצירה ממתכת (מכולות) ,יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע יחודש אחת לשנה או מיד עם
קרות נזק לכלי האצירה ,כגון :שריפה ,לכלוך המכולות ע"י צביעה (גרפיטי)  ,נזק פיזי וכיו"ב.
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 .10.3כלי אצירה שבאחת מדפנותיו נוצר חור ,סדק או קרע יוחלף בכלי אצירה שדפנותיו שלמות ותקינות.
תיקון כלי אצירה על ידי שימוש ב'טלאים' ,לא יאושר.
 .10.4במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  7ימי עבודה ,רשאית המועצה לקנוס את הקבלן או לתקן
את הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים ,יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.
 .10.5מובהר כי הקבלן יחליף מיכלים עד נפח של  1100ליטר (כולל) ללא קשר לגיל המיכל בהיקף של 50%
מכמות המיכלים המחייבים החלפה ( 50%הנותרים יוחלפו ע"ח המועצה) ובלבד שכמות פחי
 240/360ליטר שיוחלפו ע"י הקבלן לא יעלו על  200פחים ופחי  1100ליטר לא יעלו על  30פחים,
בשנה .רק לאחר שהוכיח הקבלן כי הכמות השנתית עלתה על האמור ,תישא המועצה בעלויות
רכישת הפחים הנוספים.
מובהר כי תיקון כלי אצירה פגומים תחול על הקבלן ללא קשר לגיל המיכל .הקבלן יידרש להחזיק
מלאי כלי אצירה להחלפה בהיקף שיידרש ע"י הרשות.
מובהר כי בהתאם לדרישת המנהל על הפחים שיסופקו ע"ח הקבלן ,יוטבע לוגו המועצה האזורית
גזר.
תוך  20יום מיום החתימה על החוזה ,יספק הקבלן למועצה  25מכולות חדשות סגורות בנפח  6מ"ק
המפונות בשיטת ההיפוך לדחס .יבוצע בתיאום עם המנהל ובהתאם לדרישתו.
 .10.6הקבלן ישנע את המכולות החדשות ויציבן במקומות עליהם יורה המנהל .כל המכולות בנפח  6מ"ק
ה"ד ,שתסופקנה ,תהיינה חדשות ועומדות בדרישות התקן הישראלי.
 .10.7למען הסר ספק ,רכישת המכולות ,הובלתן והצבתן ,תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .10.8הקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו ,מכלי אצירה רזרביים (בכל עת שהדבר יידרש) לצורך הצבתם
במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת מכלי האצירה שתוקנו למקום הצבתם .הצבת
מכלי האצירה הרזרביים ,תבוצע מיד עם פינוי המכלים שנלקחו לתיקון.
 .10.9למען הסר ספק מובהר כי אחריות הקבלן לתחזוקת כלי האצירה כאמור בהסכם זה הינה לגבי כל
כלי האצירה המצויים בתחום שיפוט המועצה ואשר יהיו בה במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות
כלי האצירה הקיימים במועצה במועד תחילת ההתקשרות ולאחר חתימת פרוטוקול המסירה.
 .10.10למען הסר ספק ,אחריות הקבלן לתקינותם של כלי האצירה כוללת אספקת חלקי חילוף וחומרים
נדרשים ,החלפת מכסים וגלגלים ,תיקוני מסגרות .כמו כן ,צביעה לאחר כל תיקון של כלי אצירה
ממתכת לרבות מכולות.
 .10.11למען הסר ספק ,אספקת החומרים ,החלקים ועלויות העבודה הינם על חשבון הקבלן.
 .10.12הקבלן יחליף כל כלי אצירה שנפגע ו/או ניזוק כתוצאה מרשלנות הקבלן במהלך עבודתו ו/או כל
כלי אצירה שאחזקתו תהיה לקויה עפ"י קביעת המנהל .החלפת כלי האצירה כאמור תיעשה תוך
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 48שעות מקבלת הדרישה להחלפתו .החלפת כלי האצירה במקרים הנ"ל תיעשה בכלי אצירה
חדשים ללא כל תמורה.
 .10.13כלי אצירה שיוחלפו על פי סעיף זה יעמדו בדרישות התקן הישראלי מס' " -6044מכלי אצירה
לפסולת עירונית מוצקה :גוונים וסימונים".
 .10.14למען הסר ספק מובהר כי כל כלי האצירה המצויים בתחום שיפוט המועצה לרבות אלה שיחליף
הקבלן הינם רכוש המועצה ו/או התושבים ובבעלותם פרט למכולות אשר הקבלן מספק למועצה
במסגרת מכרז זה.
 .10.15המנהל רשאי לשנות בכל עת את מיקום כלי האצירה שהוצבו על ידי הקבלן והקבלן מתחייב
להציב את כלי האצירה במקום עליו יורה לו המנהל תוך  24שעות ממועד קבלת הדרישה.
 .11נהלי עבודת האיסוף
 .11.1עבודת איסוף הפסולת תתבצע בכל ימות השנה למעט בשבתות ובחגים כדלקמן:
 .11.1.1ימים א'-ה' תחל לא לפני השעה  06:00בבוקר ותסתיים לא יאוחר מהשעה .18:00
 .11.1.2יום ו' וערבי חג לא לפני השעה  06:00בבוקר ותסתיים לא יאוחר מהשעה .14:00
 .11.1.3במוסדות חינוך הפינוי יסתיים לפני השעה  07:00בבוקר או לחלופין יחל בשעה
 15:30ואילך או לחלופין יתבצע בימי שישי פרט לשעות  7:00-8:00בבוקר ו-
 .12:00-13:00למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי באזור של גני ילדים אין להכנס עם
משאית למגרש החניה בשעות ההגעה והיציאה של הילדים (12:30- ,07:30-08:30
 13:30ו )16:00-17:00 -ובהתאם לדרישות המנהל.
 .11.1.4למען הסר ספק כל חריגה מהשעות העבודה המפורטות לעיל ,מחייבות קבלת
אישור של המנהל.
 .11.2במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים ו/או חל ערב חג בצמוד ליום שבת (יום א') ו/או בין
מועדים יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת עד ערב חג ו/או למחרת החג ו/או השבת ללא תוספת
תשלום מעבר לעלות לפינוי שנקבעה במסגרת הצעתו ,גם אם עקב כך יאלץ הקבלן לפנות את
הפסולת באותם שבועות מעבר למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי ההסכם .במידה שחל יום
חג באחד מימי הפינוי הקבועים באזור מסוים ,מתחייב הקבלן לפנות את הפסולת באזור זה לפני
אותו היום או אחריו ללא תוספת תשלום והכל בהתאם להוראות המנהל.
 .11.3יובהר כי באפשרות המנהל לדרוש מהקבלן תוספות פינויים לפני ואחרי החג ללא תוספת תשלום,
במטרה לשמור על נקיון הישובים והכל בהתאם להוראות המנהל ולתכנית העבודה שתיקבע על
ידו.
 .11.4למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע העבודות וכן את המסלולים.
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 .11.5בימי שישי וערבי חג ,חובה על הקבלן להחזיק צוות נוסף עם רכבים מתאימים לביצוע עבודות פינוי
פסולת מישובי המועצה לפי הוראות המנהל ,וזאת ממועד גמר עבודתו במסלול האיסוף ועד ארבע
שעות לפני כניסת השבת או החג.
 .11.6למען הסר ספק עבודת הפינוי במועדים הבאים תתבצע כביום עבודה רגיל :חנוכה ,פורים ,אחד
במאי ,יום השואה והגבורה ,יום הזכרון ,יום העצמאות ,תשעה באב ,חול המועד ,אסרו חג ובכל
חגי העדות הנוצריות ,המוסלמיות והדרוזיות וימי בחירות לכנסת ו/או לרשויות המקומיות.
 .11.7כל שינוי במסלולי ו/או במועדי האיסוף מחייב קבלת אישור מראש מאת המנהל.
 .11.8הקבלן מנוע מלהתקשר בע"פ או בכתב עם גופים ציבוריים או פרטיים בתחומי המועצה האזורית
גזר למתן שירותי פינוי פסולת בתשלום או ללא תשלום ללא קבלת אישור המנהל בכתב ומראש
למעט פינוי פסולת בניין.
 .11.9למען הסר ספק ,בכל מקרה של מצב חירום (לרבות מלחמה וכיו"ב) ימשיך הקבלן לספק שירותים
למועצה ,בין היתר ,בהתאם להנחיות מל"ח (מטה לשעת חירום) גזר.
 .11.10הקבלן ייתן מענה לניוד כלי אצירה ופינוי מוגבר מבתי אבלים בהתאם להנחיות המנהל וככל
שידרש.
 .11.11בהתאם לדרישות המנהל הקבלן יציב ויפנה מכולות ו/או כלי אצירה באירועים מיוחדים של
המועצה ובתנאי שלא יעלה על פינוי של  15מכולות ו/או כלי אצירה בשנה .זמני ההצבה והפינוי
יקבעו בהתאם לדרישת המנהל .הדרישה תועבר לקבלן,לכל המאוחר  48שעות מראש ,על מנת
שהקבלן יערך לפינוי כנדרש .יום לאחר האירוע הקבלן ידרש לפנות את המכולות ו/או כלי
האצירה ,ללא תוספת תשלום.

 .12סילוק הפסולת והטמנתה
 .12.1הקבלן מתחייב לסלק את כל סוגי הפסולת הנאספת בתחומי המועצה לאתרי טיפול בפסולת
מורשים.
 .12.2איסוף כל פסולת בכל פינוי ממקום המצאה והובלתה לאתר טיפול בפסולת ייעשה באופן שלא
יישארו ו/או יפוזרו ו/או ינשרו שיירי פסולת במקום איסופה וסביבתו ,לרבות תוך כדי הובלתה
לאתר הטיפול בפסולת ו/או אתר ההטמנה.
 .12.3פינוי הפסולת הביתית ,והמכולות הייעודיות לפסולת יתבצע בשיטת ההיפוך לדחס .העבודה כוללת
את הוצאת המכלים ממקומם ,הובלתם לרכב הפינוי ,ריקון מלא של תכולתם לתוך שוקת ארגז
הדחס של רכב הפינוי ,סגירת המכסים ,החזרתם למקומם ,סגירת דלתות המתקנים שבהם
מוצבים המכלים (במידה שקיימות) ,ניקיון יסודי של סביבת מיכלי האצירה ובסמוך להם ,הובלת
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הפסולת ופריקתה באתר הסילוק .הוצאת מיכל האצירה ממקומו ,הובלתו לרכב הפינוי וריקונו
יתבצעו באופן שוטף ורציף.
 .12.4הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מיכלי האצירה בנפחים השונים המפונים בשיטת ההיפוך
לדחס ,ע"י היפוכם לתוך שוקת ארגז הדחס של רכב הפינוי .לא תותר הוצאת הפסולת הביתית
ו/או המעורבת על ידי פועלי האיסוף באופן ידני ,בשקיות או בתפזורת או בכל צורה אחרת מתוך
מיכל האצירה למעט היפוך מיכל האצירה לתוך שוקת ארגז הדחס.
 .12.5הקבלן מתחייב לסגור את כל מכסי כלי האצירה לסוגם לאחר ריקונם.
 .12.6הרשות שמה דגש על ניקיון יסודי של סביבת כלי האצירה ולכן הקבלן מתחייב לאסוף כל פסולת
הנמצאת ברדיוס של  5מ' סביב הפח ,לרבות קרטונים ,שקיות עם עלי גזם ,פגר בעלי חיים וכדומה
ובהתאם להוראות המנהל.
 .12.7הקבלן מתחייב להניף בשיטת היפוך לדחס את כל מיכלי האצירה ,אף אם היו מלאים חלקית.
 .12.8הקבלן מחוייב לאסוף פסולת שנשפכה ממכלי האצירה בשעת ריקונם ולטאטא את המקום מיד.
כמו כן ,יהיה אחראי שלא תהיינה נזילות של תשטיפי פסולת ,נוזלי שטיפת מיכלי האצירה או
שמנים מרכבי הפינוי ,במהלך עבודות פינוי הפסולת אך באם יקרה הדבר -ידאג לנקות את האזור
המלוכלך מיד ויתקן את מקור הנזילה מרכב הפינוי או יפסיק את עבודת הפינוי וידאג לרכב חלופי,
בהתאם למפורט בסעיף  4.12לנספח זה.
במידה ונשפכו מיצי אשפה ברחוב ונדרשת שטיפה מאסיבית ,הקבלן ידאג לנקות את הרחוב באופן
מיידי ועל חשבונו על כל המשתמע מכך ,לרבות לדאוג לרכב שטיפה מתאים וכדומה .אין לעשות
שימוש במים של יישוב לצורך ניקוי תשטיפים .הקבלן ישא בעלות תיקון והחלפת תשתיות
(שבילים ומדרכות וכו') שנפגעו משמנים וכדומה ,שלא עלה בידו לנקותם כראוי.
 .12.9הקבלן מתחייב לדאוג ולהקפיד כי כל כלי הקיבול/כלי האצירה לפסולת לא יישארו ברחוב ו/או על
המדרכה לאחר הרקתם מפסולת וידאג להחזרתם המיידית למתקני הפסולת הייעודיים אם
מסתור אשפה ואם משטח אצירה ו/או למקומם הקבוע בנכסים ובחצרות תוך שמירתם בפני כל
נזק.
 .12.10הקבלן מחוייב להחזיר את הפחים למקומם .אין להחזיר/להניח את הפח מול שער כניסה/שער
חניה/חניה פתוחה וכד' .במקומות בהם קיים מסתור/פילר לפח יש להחזיר את הפח למקומו
ולסגור את השער במידה וקיים.
 .12.11במידה ודילג הקבלן על פינוי פח בסידור העבודה ,באם קיבל הודעה מהמנהל עד השעה 14:00
יחזור הקבלן לפנות את הפח ,במידה והתקבלה הודעה לאחר השעה  14:00יפנה הקבלן את הפח
ביום למחרת גם אם הפח אינו נמצא בנתיב הפינוי המיועד לאותו היום.
 .12.12פעמיים בשנה בסמוך לראש השנה ולפסח (או במועדים שיקבע המנהל) תתבצע שטיפת פחים
בכל מיכלי אצירת האשפה המצויים ברחבי ההמועצה (פחי  240-1100ליטר ,מכולות וכד').
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השטיפה תעשה עם ציוד מתאים לאיסוף תשטיפים ובאופן שלא יישארו שאריות של מוצקים
ונוזלים .השטיפה מהווה חלק מהשירותים והינה על חשבון הקבלן.
 .12.13הקבלן ישטוף באופן נקודתי כלי אצירה הדורשים ניקוי במועדים נוספים ,בהתאם לדרישת
המנהל.
 .12.14הקבלן יהא אחראי לאיסוף ,הובלה והעברה לאתרים המורשים על פי הנחיית המועצה.
 .12.15הקבלן ימציא דיווחים ואישורים למועצה בכל הקשור להעברת הפסולת לאתרים המורשים
(מיחזור ו/או הפקת אנרגיה) ו/או להטמנת הפסולת על סוגיה השונים בהתאם לדרישות המועצה
ובאופן שלא יפגע בזכותה של המועצה לקבל החזרים ו/או מענקים ו/או הטבות שונות בגין מחזור
הפסולת.
 .12.16הקבלן ידאג לספק אסמכתאות בדבר הפסולת המעורבת שפונתה מתחום שיפוט המועצה
והופרדה בתחנת המיון ו/או מתקן הקצה.
 .12.17במקרה בו יפנה הקבלן מכולות פתוחות ,חובה עליו לכסות היטב את המכולה בכיסוי עליון.
 .12.18מודגש בזה במפורש כי בכל מקרה בו חלה על הקבלן על פי הסכם זה ,חובת שינוע של מכולת דחס
ו/או של מכולה פתוחה ,הרי שחובה זו כוללת את החובה להציב מכולה ריקה במקום המכולה
המיועדת לפינוי.
 .13פינוי מכלים מוטמנים
בשטח המועצה מוצבים מיכלים מוטמנים ומתווספים מיכלים נוספים מעת לעת.
 .13.1עבודת פינוי הפסולת מתוך מכלי האצירה המוטמנים על ידי הקבלן ,תכלול את הפעולות הבאות:
 .13.1.1המיכלים המוטמנים יפונו למשאית מנוף לדחס.
 .13.1.2הפח הטמון יפונה תוך שמירה על הפח ומניעת נזק לטמון.
 .13.1.3אזור הפח הטמון ינוקה ברדיוס של  5מ' והפסולת שסביבו (כולל קרטונים ,שקיות עם
פסולת וכדומה) תאסף למשאית הפינוי.
 .13.1.4יובהר כי חלק מהפחים הטמונים מפונים באמצעות שק וחלקם בשרווילי פלסטיק.

שטיפת מכלי האצירה המוטמנים
 .13.2עבודות שטיפת מכלי האצירה המוטמנים כוללות את המרכיבים שלהלן:
 .13.3שטיפה יסודית של המיתקן העליון הבולט מעל פני הקרקע והדפנות הפנימיות של המיכל הפנימי
בעזרת גרניק המותקן על משאית הפינוי ,בכל פינוי של הטמון.
 .13.4הקבלן ינקז וישאב את מי השטיפה שהצטברו בתחתית המיכל החיצוני ויפנה אותם אל תוך
מערכת הולכת שפכים מוסדרת.
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אחת לרבעון יבצע הקבלן שטיפה ייסודית של הטמונים  -שטיפת כל מכלי האצירה ,תיעשה עם
מיתקן שטיפה שיכלול מיכל לדטגנטים ,משאבת לחץ לתמיסות קרות ,וצנרת גמישה באורך 10
מטר עם אקדח התזת מים בעל נחיריים כפולים לסילוני רסס ,נקודה ופיזור.
כל פעולת השטיפה ,רכישת חומרי השטיפה והציוד הנחוץ לה ,יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן יבצע את שטיפת מכלי האצירה באופן שמי השטיפה לא ייזלו על הקרקע.

אחזקת מכלי האצירה המוטמנים
 .13.5על הקבלן מוטלת האחריות לאחזקתם של כל מכלי האצירה המוטמנים.
אחריותו של הקבלן תחל ממועד תחילת מכרז זה.
אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה המוטמנים ,כוללת:
 .1ביצוע כל פעולות התחזוקה הדרושות בכדי לאפשר השימוש השוטף בכלי האצירה המוטמנים.
 .2תיקון כל ליקוי ופגם בכלי האצירה המוטמנים לרבות החלפת כל חלק פגום או שיצא מכלל
שימוש,לרבות משטח הדריכה הצמוד למיכל וכן עדכון המנהל או מי מטעמו בנדון.
 .3למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו .ביצוע התיקונים הנדרשים
יתבצע תוך  24שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל.
 .4באחריות הקבלן במצב של תקלה בטמון לשמור על בטיחות התושבים ולמנוע כל אפשרות לסיכון
חיי אדם ע"י סגירה וחסימה של פתח הטמון ועדכון המנהל או מי מטעמו.
במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  48שעות ,רשאית המועצה לתקן את הטעון תיקון וכל הוצאות
התיקונים יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.
כל שאר ההנחיות והדרישות המפורטות עבור כלל מיכלי האצירה ופינויים יחולו גם על אופן הפינוי מהמיכלים
הטמונים
 .14כמויות ,סוגי המיכלים הפזורים ביישובי המועצה:
סוג מיכל
240
360
1100
מכולה  6קוב
טמונים
דחסן

תדירות
פעמיים בשבוע
פעמיים בשבוע
פעמיים בשבוע
פעמיים בשבוע
פעמיים בשבוע
פעם בשבוע

כמות
5631
395
302
25
43
1

כמויות אלו מתבססות על סקר פחים שהתבצע ביוני  2018ומשקף את כמות הפחים במועצה.
 .15פינוי הדחסנית בשיטת הרמסע
 .15.1פינוי הדחסנית בשיטת הרמסע יעשה באמצעות רכב בעל מיתקן רמסע וכמפורט להלן:
א .שינוע הדחסן אל אתר הסילוק וריקון מלוא תכולת המכולה באתר הסילוק המורשה.
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ב .הקבלן ישטוף את הדפנות של הדחסן בצידן הפנימי והחיצוני באתר הסילוק לאחר כל ריקון של
הפסולת.
ג .שינוע הדחסנית הריקה והשטופה בחזרה אל מקום הצבתה המקורי והצבתה על גבי הקרקע
באופן שיאפשר השלכת הפסולת לתוכה.
ד .במידה ויופסק פינוי הדחסנית יקזז הקבלן את עלות הפינוי בהתאם לעלות המקובלת בשוק.

 .16פינוי פגרי בע"ח
 .16.1במהלך יום העבודה ובאם יתקבלו פניות על פגרי בע"ח בינוניים (חתול ,כלב וכד') ובמטרה למנוע
מפגע סביבתי יפנה הקבלן את הפגר משטח הישוב בהתאם להוראת המפקח ,גם אם לא מתבצע
באותו היום פינוי פסולת באותו הישוב.
 .17כללי
 .17.1הקבלן יעסיק בכל רכב פינוי פסולת מכלי האצירה נהג ולפחות  2עובדים .הנהג יהיה קבוע שלא יוחלף
אלא במקרים של העדרות הנהג כתוצאה ממחלה ,חופשה או שרות מילואים פעיל .בכל מקרה של
חילופי הנהג ,יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל.
 .17.2הקבלן יעסיק ברכב פ ינוי הטמונים נהג ולפחות עובד אחד שיהיה אחראי גם על סביבת הפח הטמון.
הנהג יהיה קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של העדרות הנהג כתוצאה ממחלה ,חופשה או שרות
מילואים פעיל .בכל מקרה של חילופי הנהג ,יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל.
 .17.3כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז (לרבות מרכבי הדחס ושילדות
המשאיות) יהיו משנות ייצור כנדרש בהסכם.
 .17.4כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת ,יגיעו לאזור העבודה כשהם נקיים ושטופים באופן
יסודי.
 .17.5על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה ,יתקין הקבלן בעצמו ועל
חשבונו ,שלטים .הכיתוב על השלטים ,מימדיהם וצבעיהם ,יבוצעו על פי מתכונת שיקבע המנהל.
 .17.6כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת ,יהיו תקינים ושמישים בכל תקופת ביצוע
העבודות.
 .17.7צוותי פינוי הפסולת של הקבלן ,יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ללא יצירת מיפגעים סביבתיים
לרבות צעקות ומפגעי רעש.
 .17.8הקבלן יספק לכל עובדיו מדים אחידים ,אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות .המדים ישמשו את העובדים
בכל עת ביצוע עבודותיהם .דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו לאישור המנהל תוך  7ימים מיום
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שנמסרה הודעת הזכייה במכרז .המדים ,האפוד והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת
אישור נציג המועצה.
על האפוד הזוהר ייכתב" :בשירות מועצה אזורית גזר".
הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה ,בכל עת ,בבגדי
עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.

 .18ניהול העבודה
 .18.1הקבלן או בא כוחו ,יצויד ברכב מתאים (טנדר) וכן נגרר שמיש ותקין ויבצע פקוח ,בקרה וניהול שוטף
של ביצוע העבודות לכל אורך תקופת החוזה .הנגרר ישמש לניוד פחים ,תיקונם והחלפתם.
 .18.2בתקופת העבודה הראשונה ,יסייר ויבקר הקבלן בכל השטחים והאזורים בהם מבוצעת העבודה,
ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא
תקלות ,לרבות מסלולי פינוי מכלי האצירה ופסולת הגזם וילווה באופן צמוד את ביצוע העבודות.
 .18.3הקבלן יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת ברחבי המועצה .הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי
עם המנהל ,ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל ,על מהלך העבודות ועל תקלות,
ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.

 .19פיקוח בקרה ודווח
 .19.1קבלן ינהל רישום יומי של מספר הפינויים של מכלי האצירה לסוגיהם השונים ,כמויות הפסולת
לסוגיהם השונים ,פרטי כלי הרכב המפנים פסולת ,כמויות וסוגי הפסולת שסולקו ומוחזרו וכל
מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו /או המשרד להגנת הסביבה ,וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי
דרישתו.
 .19.2הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה ,בגין ביצוע עבודות ,דו"ח שיוכן על פי
המתכונת שתיקבע על ידי המנהל ,לגבי מועדי הפינוי והסילוק (תאריכים ושעות),כמויות וסוגי
הפסולת ,מספר הפינויים ,פרטי כלי הרכב המפנים פסולת ,הרכבים שנכנסו אל אתר הסילוק ,ואת
העתקי תעודות המשלוח ותעודות השקילה הפרטניות של הפסולת שנקלטה באתר הסילוק בכל
סבב בכל יום עבודה ,וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ,וימסור
הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.
 .19.3המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת ,בהודעה מראש של  10ימים
לפחות.
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 .19.4הקבלן ידאג לספק ולהתקין על חשבונו מכשירי קשר אלחוטי שיופעלו ברשת הקשר של המועצה ,
בכל כלי רכב שיעבוד בשרות המועצה.
 .19.5הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת ,מכשיר טלפון סלולרי זמין חכם לצורך שמירת קשר קבוע24 ,
שעות ביממה ,בין הקבלן למנהל.
 .19.6הקבלן ידווח למנהל ,ע"פ מתכונת שתיקבע ע"י המנהל ,על מועד תחילת וסיום כל יום עבודה של
כל אחד מרכבי הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת.
 .19.7על פי דרישת המנהל ,יתייצב כל אחד מהנהגים העוסקים בפינוי הפסולת עם רכבו ,במקום עליו
יורה המנהל ,עם תחילת וסיום יום העבודה.
 .20רשימת יישובי המועצה:
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל

ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה

 .21תכנית עבודה וימי פינוי:
ימים א' ו ד'
יד רמב"ם
משמר דוד
מצליח
נען
נצר סרני
יציץ
רמות מאיר
כפר ביל"ו
גני יוחנן
חולדה

ימים ב' ו ה'
ישרש
סתריה
פדיה
פתחיה
כרמי יוסף
גני הדר
גזר
עזריה
ימ"מ

ימים ג' ו ו'
כפר שמואל
משמר איילון
כפר בן נון
שעלבים
נוף איילון
בית חשמונאי
בית עוזיאל

ימי פינוי

טמונים
גני יוחנן
נען
בית חשמונאי
גזר
שעלבים
סתריה
בית קברות

א,ד
א,ד
א,ד
א,ד
א,ד
א,ד
פעם בחודש

*רמסע

לפי קריאה

*פינוי רמסע -לפי קריאה ( 2-4פעמים בחודש)
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נספח ד'
לכבוד
המועצה האזורית גזר
שלום רב,
כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים לביצוע עבודות איסוף טיפול ופינוי פסולת מעורבת ,בשטח
השיפוט של המועצה האזורית גזר (להלן" :השירותים") ,בהתאם לחוזה מיום ____________ עליו חתמנו
איתכם (להלן" :החוזה");
והואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים נדרשים למועצה
בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
לפיכך אנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים למועצה ,באופן רציף ושוטף ,גם בתקופות שבהן
יוכרז מצב חירום.
 .2אנו מתחייבים לספק למועצה את מלוא השירותים נשוא החוזה ,באופן רצוף ושוטף ,ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו על פי החוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות בימים ושעות
חריגים ,שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.
 .3אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל ,בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא תוספת כלשהי
לתמורה האמורה.
 .4התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של החוזה,
המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.
___________
שם הקבלן

___________
כתובת הקבלן

_____________
טלפון

___________________
שם החותם מטעם הקבלן

תאריך______________ :
_________________
חתימה  +חותמת
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נספח ה'
כתב התחייבות בנושא בטיחות בעבודה

לכבוד
המועצה האזורית גזר ("המועצה")

אני הח"מ (שם הקבלן והחותמים מטעם הקבלן)____________________________ (להלן – הקבלן)
מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא מכרז פומבי מס' 11/2019של המועצה האזורית גזר ,אותן נבחרתי לבצע,
על-פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה ולכל העבודות הנלוות להן.
בכלל כך ,הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה ,כדלקמן:
 .1הוא בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח
אדם מיומן ,שעומד לרשותו ,ציוד ,כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.
 .2הוא מכיר וידועים לו כל החוקים ,התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה.
 .3הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא הסכם והמכרז וכי בדק את הסיכונים
הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות
ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות
התושבים ,עובדיו ,עובדי המועצה ועוברי אורח.
 .4העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא הסכם ה מכרז בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה ,וכי
העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים ,מיומנים ומנוסים ,והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה
והדרכה כנדרש.
 .5הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ,ינהגו על-פי כל החוקים ,התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה
החלים על העבודות ,על כל פרטיהם ,בעת ביצוע העבודות ,לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות
ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) תשנ"ט.1999 -
 .6הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה
בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה ,החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת
באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע
העבודות והוא פוטר את המועצה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
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 .7הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים ,ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם,
לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) תשנ"ז  1997-ותקנות התעבורה ,התשכ"א -
 1961ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות ,לרבות סימון כלי הרכבים
בתאורה ופסים זוהרים ,שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים.
 .8להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל ,כבלי טלפון ,צינורות מים ,ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל
סוג ומין למ .נוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות
תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.
 .9לדווח למ שרד העבודה (משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה) כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה
שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל  3ימים או משגרמה (חס וחלילה) למותו של עובד.
 .10אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות הסכם ה מכרז /ו או מסמכי
המכרז.
 .11הננו מצהירים כי כל העובדים מטעמנו קיבלו הדרכה כאמור ויקבלו הדכות שוטפות מעת לעת.
שם הקבלן______________ :
שמות החותמים בשם הקבלן: ________:
שם _____________:ת.ז____________.

חתימה____________________ :

שם ____________ :ת.ז______________ .

חתימה____________________ :

תאריך ______________________:
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