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 הודעת פרסום 

 01/2022מכרז פומבי מס' 

 קליטה, טיפול והטמנת פסולת  
 

מקומית   .1 "המועצה"(להלן)   טורעאןמעוצה  בזאת  ,  :  שירותי  למחיר  הצעות  מזמינה  מתן 

 , כמפורט בתנאי המכרז .( בטורעאן)גושית, בניין קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה

שהינם בעלים ו/או    להשתתף במכרז יחיד ו/או תאגיד הרשומים בישראל על פי כל דין  רשאים .2

ע"י   המאושרים  יבשה  פסולת  והטמנת  סילוק  אתרי  או  לפסולת  מעבר  תחנת  של  מפעילים 

 הסף של המכרז.   והעומדים במועד הגשת ההצעות בתנאי,  המשרד להגנת הסביבה

  המועצה מקומית טורעאן בשעות העבודה הרגילות י  משרדבאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .3

₪,  אשר לא   1,000תמורת      074-7676204, טל':  15:00  –  10:00בימים ב', ג', ד', ה' משעה  

 יוחזרו בכלל. 

למנהל  פרטים נוספים בדבר המכרז, לרבות בירורים, פניות, הבהרות יש להפנות בכתב בלבד,   .4

במועצה ופיקוח  עסקים  ורישוי  הסביבה  איכות  מר  מחלקת  זרעיני,  מיוםעזיז  החל   ,  

 . turan.muni.ilazez@ד. אלקטרוני: באמצעות  בלבד 23.01.2022ועד ליום    12.01.2022

על פי    04.04.2022ליום  ₪ בתוקף עד   10,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך   .5

 הנוסח שבמכרז. 

ההצעות   .6 להגשת  האחרון  מסירה  ב   13:00בשעה    03.02.2022בתאריך    ה'  ביום  הינו  היום 

- בבניין המועצה ברחוב אבן סינא  המועצההממוקמת בלשכת מנכ"ל  אישית בתיבת המכרזים  

היא  ההצעה    .טורעאן כאשר  בלבד,  המכרז  מספר  יצוין  ועליה  סגורה  מעטפה  בתוך  תוגש 

הצעה אשר לא תוגש  .  ידי המציע. ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד- ממולאת וחתומה על

 במועד, לא תתקבל. 

בהתאם    מועצהה .7 והכל  המכרז,  את  לבטל  המכרז  משלבי  שלב  בכל  דעתה  רשאית  לשיקול 

 , ולא תהיה למשתתפי המכרז כל טענה בעניין זה. מועצההבלעדי של ה

רשאית  מועצה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה  מועצהאין ה .8

נשוא המכרז, לרבות   וניסיונו של המציע לבצע את העבודות  בין השאר, בכושרו  להתחשב, 

 המשתתף. עם   מועצהלאור ניסיונה הקודם של ה

מכרז זה על נספחיו, מנוסח בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד; לשון יחיד מתייחס גם ללשון   .9

 רבים ולשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. 

 

 

 בכבוד רב, 
 מאזן עדוי 

 ראש המועצה המקומית 

 
 

 

 

mailto:azez@turan.muni.il
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 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:                      

 שעה מועד ביצוע פעולה

 00:00 12.01.2022 מועד פרסום המכרז 

 12:00 23.01.2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 16:00 27.01.2022 המועד האחרון להגשת תשובות לשאלות ההבהרה 

 13:00 03.02.2022 האחרון להגשת הצעות למכרז המועד  

 24:00 04.04.2022 מועד תוקף הערבות להצעה "ערבות מכרז" 
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 טורעאן מועצה מקומית  
 01/2022מכרז פומבי מס' 

 קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה 
 

 ותנאים להשתתפות במכרז  הוראות כלליות
 

מרחבי    קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשהמחיר  מזמינה בזאת הצעות    המועצה המקומית טורעאן .1

 . מכרז זהמסמכי ה, כמפורט ב טורעאןהישוב 

נשוא המכרז:   .2 )גושיתהשירותים  יבשה  פסולת  והטמנת  טיפול  בתחנת  בנייןו  קליטה,  בטורעאן,   )

, והכל  להגנת הסביבהבר לפסולת או אתרי סילוק והטמנת פסולת יבשה המאושרים ע"י המשרד  עמ

 . כמפורט בכל מסמכי המכרז

רשאים לגשת למכרז אזרחי מדינת ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים במועד   .3

 הגשת ההצעות בתנאי המכרז.

בנקאית   .4 ערבות  לצרף  יש  של  אוטונומית  להצעה  שבמכרז    00001,בסך  הנוסח  פי  על  לקיום  ₪ 

 ההצעה. 

 ,  ברחוב אבן סינא  טורעאן מקומית  בלשכת מנכ"ל המועצה האת טופס ההצעה למכרז ניתן לקבל   .5

 . 0051-8:30:ה' בין השעות - 'בבימים 

,ולא תידון הצעה ללא הצגת    טורעאן  ₪ לזכות מועצה מקומית  000,1  דמי רכישת מסמכי המכרז הם .6

 התשלום האמור. אודותקבלה 

יום   .7 עד  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  ה  03.02.2022את  המכרזים    13:00שעה  עד  לתיבת 

זה   ידנית  המועצה המקומית טורעאןבבניין  המיועדת למכרז  , המסירה לתיבת המכרזים תבוצע 

 באמצעות המציע או נציגו. 

שהיא בשלמותה או  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה    נהאי ועדת המכרזים  .8

 כחלקים ממנה . 

מו כן להגדיל או  ,כ  שלמים של עבודות השיקום  שומרת לעצמה את הזכות לבטל פרקים  המועצה .9

 להפחית את היקף  אתרי השיקום. 

ביצוע   .10 את  לפצל  ההצעות,  קבלת  לאחר  רשאית,  תהיה  כי  בזאת  מבהירה  בין  המועצה  העבודות 

או   להגדיל  לשנות,  רשאית  וכן  העבודות  היקף  את  להקטין  או  להגדיל  ורשאית  שונים  מציעים 

להקטין או לבטל כל כמות מכל סעיף מסעיפי הצעת המחיר ולשנות את מקומות הביצוע והאספקה,  

על החוזה או לאחר חתימת החוזה הכל על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית  הן לפני החתימה  

ללא מתן שום הסברים או נימוקים ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי כנגד המועצה בגין  

כך. כן רשאית המועצה לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש, וזאת עפ"י שיקול דעתה ללא מתן  

 י שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי כנגד המועצה. שום הסברים או נימוקים ומבל
 

 :  הדרושים תיאור השירותים .11

 
 : מכרז זההשירותים המוזמנים במסגרת 

, כגון  מתן שירותי קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים וקבוביים .1

פסולת גושית, פסולת בניין, עודפי חפירה ואבן שאינה מכילה חומרים מסוכנים )להלן: "הפסולת"(,  
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בנות    חודשים  36לתקופה של   נוספות  כל אחת,  חודשים    12עם אופציה להארכה לשתי תקופות 

על   יעלה  לא  ההתקשרות  תקופת  שסך  המכרז    5ובלבד  במסמכי  כמפורט  הכל  ובחוזה  שנים, 

 ( או "העבודות" קשרות. )להלן: "השירותים"ההת

ע .2 המנוהל  לאתר  הפסולת  את  לקלוט  יידרש  במכרז  הזוכה  בימי  המציע  השבוע,  ימות  בכל  ידו  ל 

לפחות, ובימי שישי וערבי חג, החל משעה    18:00ועד השעה    6:00ראשון עד חמישי, החל משעה  

 ועד שעה לפני כניסת השבת או החג )בהתאם(.  6:00

הזוכ .3 הכרוכות  המציע  העבודות  לביצוע  והתשלומים  ההוצאות  בכל  יישא  העבודות,  בביצוע  ה 

בקליטת הפסולת והטמנתה, לרבות תשלום אגרות הקליטה וההטמנה, למעט מקרים בהם מצויין  

 במפורש שהקבלן יקבל מהמועצה תוספת תשלום.  

 
 : סף להשתתפות במכרז תנאי .12

 להלן:  המפורטים  כל התנאים המצטברים  ב העומדים ,להשתתף במכרז זה מציעיםרשאים 

 א. כשירות המציע להשתתפות במכרז זה, המהווים תנאי סף:

 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל או שותפות רשומה בישראל.  .1

 

ולת יבשה, המאושרים ע"י  ס אתר הטמנת פהבעלים או מפעיל תחנה או  בעל ניסיון והינו  המציע   .2

המשרד להגנת הסביבה, עם אפשרות ויכולת לקלוט במשך כל תקופת ההתקשרות, את הפסולת  

י שלא  בהיקף  בפועל,  טורעאן  בכפר  בנתונים  פהנאספת  הנקובה  הפסולת  כמות  מאומדן  חת 

 מידי שנה.  20%בהצעת המחיר, ובתוספת פסולת בהיקף של עד 

 

מ  .3 תקף,  המציע  עסק  ברישיון  גושיתחזיק  לפסולת  הטמנה  אתר  או  מעבר  תחנת  ,  להפעלת 

 . 1968- בהתאם לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 
דין חלוט על    בגזרהמציע או נושא משרה בו )במקרה של תאגיד( לא הורשע בשנה האחרונה   .4

אכיפה   הליכי  האחרונה  בשנה  התקיימו  או  מתקיימים  ולא  הסביבה  איכות  דיני  עבירות 

 או נושא משרה בו )במקרה של תאגיד( בגין עבירות כאמור.  המציעמשפטיים כנגד 

 

₪ על פי הנוסח שבמכרז    00010,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של   .5

 לקיום ההצעה. 

 
ביטוח אחריות   , בין היתר,בתוקף אשר כוללתפוליסת ביטוח מצעתו עותק על המציע לצרף לה .6

 כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. 

 

 : ומסמכים נדרשים אישורים, ונותרישי .13
 :  על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים

 . לעיל 12כמפורט בסעיף   אישורים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף .1

תעודות רישום התאגיד והעתק ממסמכי ההתאגדות של המציע המאושרים ע"י עו"ד/רו"ח   .2

 ו/או אישור עוסק מורשה. 
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ציבוריים     .3 גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף   אישור 

 .  1976אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( , התשל"ו )

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  .4

רישוי(,   .5 טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  בהתאם  המציע,  שם  על  עסק  רישיון  צילום 

 . 1995-התשנ"ה 

    .תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה ינושה מציע ל .6

 . תעודת עוסק מורשה .7

             

   :הצעהערבות  .14
רעון  יהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה המקומית טורעאן, בת פ .1

תהיה בתוקף  ₪.  הערבות  10,000בסך של המצ"ב למסמכי המכרז   עם דרישה ראשונה, בנוסח

 .04.04.2022 עד

המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף   .2

 הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.   -הערבות עפ"י הדרישה. אי 

המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו, כולה   .3

ו  שהיא  דרך  בכל  חלקה,  לאיזה  /או  ו/או  להצעה  בהתאם  התחייבויותיו  אחר  יקיים  לא  או 

ממסמכי המכרז ו/או ינהג שלא דרך מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  

 מקומית לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ההפרה כאמור. 

אה אישית ו/או המחאת  למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המח .4

 עסק ערב. 

מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום   .5

 לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

הצעה בה הערבות אינה תואמת את הנוסח במלואו ו/או את הסכום ו/או את התוקף לדוגמה   .6

 המצורפת במכרז, תפסל על הסף.

חת בחשבון כי הבנקים נוטים לשנות את הנוסח וכי באחריותו של המציע להקפיד  על המציע לק .7

 על הנוסח התואם את המצורף למכרז זה. 

 יש לצרף את הערבות המקורית ולא העתק.  .8

 

  :הבהרות למסמכי המכרז .15
כל שאלות המציעים, לרבות התייחסות לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות אם   .1

המצי לדעת  לנציג  ישנן  בכתב  תוגשנה  המכרז,  במסמכי  התברואה  המועצה ע  מחלקת    )מנהל 

ד.א.   זרעיני באמצעות  עזיז  מר  מס'    azez@turan.muni.ilורישוי עסקים    (,0509310005נייד 

 . 23.01.2022ליום  וזאת עד 

ותיקונים   .2 שינויים  להכניס  המכרז,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  המועצה 

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  

כל משתתפי המכרז  לידיעת  בכתב,  יובאו,  נפרד מתנאי המכרז,  בלתי  באמצעות הדואר    חלק 

 ידו להצעתו. -ותיקונים כאמור יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלשינויים  האלקטרוני . 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .3

 תחייבנה את המועצה.  –בכתב 

mailto:azez@turan.muni.il
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, לא תישמע ממציע במכרז כל טענה בדבר חוסר בהירות,    15.1בסעיף    לאחר חלוף המועד האמור .4

 ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.    סתירה, שגיאה

לענות או להיענות לכל פניה של מציע או לפעול בהתאם     המועצהלחייב את  כדי  אין באמור לעיל   .5

 לנאמר בה.  

לרבות   .6 המכרז,  מסמכי  את  לשנות  או  להוסיף  לתקן,  למחוק,  למציע  אסור  כי  בזאת  מובהר 

 במכתב לוואי. 

תיקו .7 מחיקה,  שינוי,  בכל  לראות  רשאית  משום  המועצה  כאמור,  לוואי  מכתב  או  תוספת  ן, 

 הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו. 

 

 : מועד הגשת הצעה     .16

ההצעות,  האחרון  המועד   .1 השעה  03.02.2022  ליום  עדלהגשת  ל"תיבת     .13:00  עד  המסירה 

 המכרזים" תבוצע ידנית באמצעות המציע או נציגו.  

המציע ו/או  ,  בבניין המועצה ברחוב אבן סינא  לשכת מנכ"ל המועצהב  מתמוקמתיבת המכרזים   .2

 המעטפה לתיבת המכרזים.  הכנסתשעת   לרבות,  מספר המכרזירשום על המעטפה את   נציגו

, לא תילקח בחשבון,  13:00ועד הנקוב בשעה  מעטפה אשר לא תמצא בתיבת המכרזים, עד למ  .3

  גם אם נשלחה בכל דרך אחרת לפני המועד הנ"ל.

 

 :  הגשת ההצעה .17
יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה. אין לציין או לסמן על המעטפה כל ציון או סימן אחר   .1

ובנוסף  כלשהו למעט מספר המכרז. כל עמוד בהצעה יישא חותמת של המציע וחתימה מלאה  

פחים  חתימה כדין במקומות שבם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום כדין על הנס

 כחלק בלתי נפרד מהצעתו.    בנוסחים הרצ"ב ולהשיבם למועצה

הנדרשים   .2 הנתונים  כל  בה  שהושלמו  לאחר  המכרז,  מסמכי  של  מקורי  בעותק  תוגש  הצעה 

והמ שהוא  תיקון  או  הסתייגות  כל  וללא  המסמכים  להשלמה  כל  את  להצעתו  יצרף  ציע 

המפורטים לעיל. שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי  

תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על  

יהם כל התייחסות שהיא,  ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה ובכל מקרה, גם אם לא ניתנה לגב

לא יחייבו את המועצה מקומית ורק הנוסח המקורי של מסמך זה וההודעות שישלחו למציעים  

 בכתב יחייבו את הצדדים. 

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ועל כל יתר המסמכים המצורפים להצעתו, לרבות על   .3

 טפסי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז.  

 באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולארה אישית, ההצעות תוגשנה במסי .4

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.   90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של    .5

)שלושים( יום נוספים    30המועצה מקומית תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

 להסרת כל ספק, ההגשה הן למועצה והן למשרד לאיכות הסביבה הנם תנאי סף מחייב .  .6

 

 :  מסמכי המכרז .18

  המצורפים לחוברת זו ו  המנויים להלן  המסמכים  כל  במכרז מופנית לכך כי  תשומת לב המציעים
 מהווים את מסמכי המכרז, ויהוו את מסמכי החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז. 
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 'אסח  נפ  -טופס פרטי המציע .א

 'בנספח    -הצהרת המציע .ב

 'גנספח   -  הצעהערבות   .ג

 'דנספח    -הצהרה בדבר שמירה על סודיות   .ד

 'הנספח   -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים   .ה

 'ומספח   -תצהיר העדר הרשעות   .ו

 'זנפסח    -הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין   .ז

 'חנספח   -הצהרה על העדר קרבה לעובדי ונבחרי הרשות   .ח

 'טנספח   -ההתקשרות    חוזהנוסח   .ט

 'ינספח   -מפרט דרישות לביצוע   .י

 'יאנספח   -  הצעת מחיר .יא

 '.יבנספח   –כתב התחייבות בנושא בטיחות   .יב

 

 :עלות השתתפות במכרז .19

שא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז,  יכל משתתף במכרז י .1

 .  המועצהלרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת  

למשתתף  .2 פיצוי  ו/או  החזר  כל  תיתן  לא  והמועצה  ידרוש  לא  במכרז  המשתתף  מקרה  בשום 

 . ם לאוובין אבמכרז על הוצאות השתתפותו, בין אם זכה במכרז 

 

 :ההצעות לקביעת זוכה במכרז בחינת  .20
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.    המועצהאין  .1

 , בלא הסכמת המועצה בכתב ומראש. המציע אינו רשאי להסב את ההתקשרות לאחר .2

והיא רשאית לעשות בה כל שימוש הנראה לה כדי להעריך    המועצההצעת המציע היא רכוש   .3

 את ההצעות השונות.  

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי שלא להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה או הצעה    המועצה  .4

לסעיף   מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  הצעה  לפסול  רשאית  הרשות  הסתייגות.  בה  שיש 

 מסעיפי המכרז.  

 לא תוגש בהתאם לנדרש במכרז. רשאית לפסול הצעה ש המועצה .5

 תודיע לזוכה במכתב, על הזכייה במכרז.    המועצה .6

, ותחזיר להם את הערבות  על אי זכייתם  תודיע למשתתפים במכרז, אשר לא זכו בו   המועצה .7

  יום מהמועד האחרון להגשת   60-שהומצאה על ידם בקשר להשתתפות במכרז לא יאוחר מ

 במכרז.   ההצעות

 

 ונות:ש .21

    הנדרשים על פי כל דין   תוהרישיונועל המציע להשיג על חשבונו ואחריותו את כל האישורים   .1

 הרכב.  כלי  שיונות  ילביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם לרבות ר

 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.  .2

 הוגשה הצעה על ידי תאגיד: .3
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החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד  תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם   .א

 והשעבודים הרובצים על נכסיו. 

גבי   .ב וכי החתימות על  עו"ד או רו"ח של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד  אישור 

 מסמכי המכרז וההצעה מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

שלמה   .4 היא  המוגשת  ההצעה  כי  הצדדים  על  ומוסכם  אינטגרטיבית  ומוצברור  כיחידה  עת 

 אחת של מגיש ההצעה.ותפעולית  

                                                                              
 

                       
 רב ,  בכבוד                                                                                                

 מאזן עדוי                                 
 ראש המועצה                                 
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 ' א-נספח

 רקע ופרטי המציע וניסיונו 

 כללי  

 הינם בגדר חובה(.   רקע עסקי וניסיון.)מילוי כל הפרטי  המציע יפרט את פרטיו, רקע מקצועי,
 הפירוט ייעשה לגבי התאגיד המציע ולגבי בעלי השליטה בו.  
 פרט לא רלוונטי לגבי המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.   

   

        המציע/ה והצעתו/ה פרטי .2

 שם מ  מציע/ה
 
 

. 
 

 

  
 
 

  

 מספר מזהה            תאריך רישום סוג התאגיד            
 

 
 
 

  

 פקסימיליה             טלפון             כתובת משרד )רשום(            
 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה :   . 2

 תפקיד בתאגיד               כתובת            מספר ת.ז            שם ושם משפחה           
 
 
 

   

 
 
 

   

 

 :   כוח אדם נתוני .3  
 מספר העובדים בשירות המציע/ה  

 סה"כ            תפקיד העובדים והתמחותם                
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  ואו אתר הטמנה לפסולת גושית ובנייןבהפעלת תחנת מעבר  וניסיון  ותק  .4

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________ _______________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 המלצות נא לציין שם ומספר טלפון:   .5

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________ ________________________ 

__________ ______________________________ _______________________________ 

 ____________________________________________________________________ ___ 

 
        

 מסמכי התאגיד יאומתו על ידי עו"ד. **
 ** כל מסמך שלא הוגש במקור יאומת ע"י עו"ד. 

 

 

 

              ___________________                                       ___________________            ___________________ 
המציע                 תאריך                                           וחותמת                                  שם           חתימה 
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 'ב-נספח
 

 ________________ תאריך: 

 הצהרה המציע 

טיפול והטמנת פסולת יבשה   לקליטה,אני מצהיר שהעבודה שתידרש ממני תהיה עבודה על בסיס קבלני   .1

, כפי שאלו יוצאו מראש מעת לעת, ובהיקף מועצה, לפי הזמנות של הכמפורט  במכרז וחוזה ההתקשרות

.  מועצהמעת לעת במסגרת הזמנות כאמור, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ה  מועצהובמועדים שיקבעו ע"י ה

 מועצה. ההממונה מטעם "הזמנה" משמע: הזמנה חתומה ע"י 

 

לי עבודה באופן יומי ו/או שבועי ו/או חודשי קבוע ספק  אינה חייבת ל  מועצהאני מצהיר, כי ידוע לי שה .2

, מעת לעת, לפי צרכיה ולפי  מועצהצע לפי בקשת הו/או בהיקף קבוע אחר כלשהו ו/או בכלל, והעבודה תבו

יכולתה התקציבית, ואני לא אהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום עקב כך ו/או בקשר לכך ו/או כתוצאה 

 בעניין זה ואני מוותר ומראש על כל טענה בעניין זה. מועצהמכך, ולא אבוא בכל טענה ו/או תביעה ל

 

מסכים כי כמות הפסולת היבשה המצוינת בהצעת המחיר הינן בגדר    המציע מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא .3

הזמנה לקבל הצעה בלבד ואין המועצה מתחייבת להזמין מאת הקבלן בו כמות ומספר מכולות בהיקף  

או בהיקף כלשהו. ואולם, על הקבלן המגיש הצעתו במסגרת   צעת המחירהכתב הכמויות/ המפורט בנספח 

קבל את מלוא השירותים נשוא המכרז, כאשר השתתפותו במכרז זה מהווה מכרז זה להיות ערוך ומוכן ל

בכתב  אישור והתחייבות מצדו בדבר יכולתו לספק למועצה את השירותים המפורטים לעיל  בהיקף הנקוב  

 ו/או בכל היקף אחר לפי הזמנת המועצה. הכמויות 

 

 השירותים   נקבתי בהצעת המחיר לאספקתכי ידוע לי כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, וכי המחירים בהם   .4

נשוא המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו מהווה מחיר סופי הכולל את כל ההוצאות וכל העלויות מכל 

מין וסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות הכרוכות בביצוע העבודות ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי 

מסמכי המכרז על    מילוי כל תנאיהשירותים נשוא המכרז,  ובכלל זה לרבות כל העלויות הכרוכות בביצוע  

ציוד הנדסי, ,  תשלומי עובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, הוצאות רכב,  נספחיהם

, העלאות מחירם, אחריות רווח קבלני נה והיטלי הטמנהמהט  חומרים, אגרות  ביטוחים, ערבויות, מיסים, 

ים; וכי בקביעת הצעתי לקחתי בחשבון את  וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא הכרוכה בביצוע השירות

ובלתי  הינה סופית  לפיכך  זו  הצעתי  וכי  הרווח הקבלני  לרבות  העבודות  בביצוע  כל ההוצאות הכרוכות 

 חוזרת.

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי   .5

ונספ וחוזה ההתקשרות  לגבי כל סוג  המכרז, כל פרטי המכרז  כי כל המפרטים  לו,  וברורים  ידועים  חיו 

, מספר העובדים ם, לרבות אופן ביצוע העבודותהמוצע על ידו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתוני

הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז 

 וחוזה ההתקשרות. 

 

זאת  המ .6 במסגרת  הצעתו.  הגשת  לצורך  לו  הדרושים  והמידע  הנתונים  כל  את  קיבל  הוא  כי  מצהיר  ציע 

וכי והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון  רחבי  הישוב טורעאן  מצהיר המציע כי הוא יכול היה לסייר ב

 לביצוע העבודות במלואם ובשלמותם.
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בנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי ה .7

- )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה ההתקשרות על נספחיו, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על 

עפ"י מסמכי  ויהוו הפרה בוטה של התחייבויותיו  יתקבלו  ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא 

 המכרז וחוזה ההתקשרות.

 

 ר כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת.המציע מצהי .8

 

 

 : _______________________ המציע שם

 

 ______ ____: ___________________)של החותם ושל המציע( ת.ז./ח.פ.

 

 חותמת: _____________________ חתימה: _____________________ 

 

 אישור 

 

היא של המציע וכי מי שחתם הוא  בזאת כי החתימה דלעיל  _ מאשר  ___________אני עו"ד ________
 מורשה החתימה מטעם המציע וחתימתו מחייבת את המציע לכל דבר וענין.

 

 

 __________    ______________   _____________ 

 חתימה    שם עו"ד וחותמת      תאריך      

 ( נו חברה ו/או שותפות רשומהי)אישור עוה"ד נדרש כאשר מדובר במציע שה
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 'ג נספח
 עים כתב ערבות בנקאית למצי

 

 ,לכבוד

  טורעאןמועצה מקומית 

 ₪  00001,על סך                                ערבות מס'   הנדון:

 04.04.2022 -בתוקף עד

 
לתשלום   כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  "המבקש"(,  )להלן   _________________________ לבקשת 

מס'   מכרז  עם  בקשר  המבקש  מאת  לכם  שיגיע  או  טיפול  מכרז  הבנושא    01/2022המגיע  קליטה, 

 (.₪ שקל  פיםאל  תעשר :₪ )במלים  10,000, עד לסכום טורעאןב והטמנת פסולת יבשה

שנשלם לכם עקב דרישתכם ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים  כל סכום מתוך הערבות  

 לצרכן כמפורט להלן: 

פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד    –אם יתברר ביום התשלום, על 

המדד   לעומת  החדש  המדד  של  העלייה  בשיעור  מוגדל  כשהוא  הערבות  סכום  את  נשלם  היסודי, 

 היסודי. 

פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם לכם    –ביום התשלום על  אם יתברר  

 את אותו סכום הנקוב בדרישתכם, ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות. 

 בכתב ערבות זה:

 פי ערבות זו.  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על -"המדד חדש" 

 . 2021 דצמברמדד חודש  - "מדד יסודי"

ימים מקבלת    7לם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך  אנו נש

דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת  

 הגנה כלשהי בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ת ובלתי תלוי ואינה ניתנת לביטול . ערבות זו הינה בלתי חוזר

 . 04.04.2022  ערבות זו תישאר בתוקף עד

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.  

 

__________________                                                                  __________________ 
 חתימה וחותמת הבנק                                                                                                          תאריך            
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 'ד -נספח
 

 הצהרה על שמירת סודיות 
  
  

______, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי  _______ ת.ז. ___________ ____________ _______אני 
 כדלהלן:   המועצה המקומית טורעאן

ובין לאחר מכן, לשום אדם    לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת החוזה עם המועצה .1
הנוגע לה בכלל  או גוף, שום סודות מסחריים ו/או אחרים של המועצה המקומית ושום מידע  

בפרט, או שום מידע הקשור    01/2022מכרז מס'  מסגרת  ולעניין חוזה ההתקשרות עם המועצה ב
במישרין או בעקיפין, ברכושם, עסקיהם, ענייניהם של האנשים או הגופים הקשורים במועצה  
או הבאים עמה במגע ולרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסמכים וסודות וזאת בין  

שהגיעו    ביצוע העבודות נשוא המכרזהאמורים הגיעו אלי כתוצאה מהסודות והאינפורמציה  ש
 לידיעתי בכל אופן אחר שהוא. 

 לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועם של השירותים נשוא החוזה.   .2

  עבירה על חוק עונשין,ה זו מהווה  כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המועצה על פי הצהר .3
 .  1977-התשל"ז

לעיל, לכל אדם או גוף, ללא אישור בכתב  2או   1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיפים   .4
 מהמועצה עלול להסב למועצה או לתושבי היישוב נזקים כלכליים משמעותיים ביותר. 

  

 התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת החוזה האמור. 

 ו לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור.התחייבות ז 

 

 

 

 ______________                                                                    _______________ 

 חתימת המציע                                                                              שם התאגיד       
 
       

 
 ________________                                                              ________________ 

 תאריך                                                                             שם מורשי החתימה    
 
 
 

 _________________ 
 חתימת מורשי החתימה 

 
 
 
 



 

17 
 

 'ה-נספח

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
 01/2022מכרז 

  

קליטה, טיפול לעניין    המועצה המקומית טורעאןהנני מתחייב כי בעת ביצוע השירותים עבור  
אין לי כל ניגוד עניינים ואמנע מכל מצב של ניגוד עניינים   כי  ,טורעאןב  והטמנת פסולת יבשה

 בין פעולותיי עפ"י החוזה לבין יתר עיסוקי.  

 ובמכרז. ניגוד עניינים לעניין זה כפי הקבוע בחוזה     

הנני מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי  .2
 עם המועצה. ניגוד עניינים כאמור, עד תום ששה חודשים מסיום ההתקשרות 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם  .3
 העלול להעמידני במצב של ניגוד עניינים.  

בנושא  .4 הטיפול  את  אפסיק  עניינים,  לניגוד  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  מקרה  בכל 
למנהל מחלקת התברואה שבגינו מתעורר החשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה  

 ימים מעת שנודע לי על כך.   3תוך  הבמועצ

ובדרך הטיפול הנדרשת  יחליט בנושא  מי מטעמו,  או  היועץ המשפטי של המועצה 
 במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת מתן השירותים והחלטתו תהיה סופית. 

האמור לעיל יחול גם על כל העובדים והנהגים המועסקים וכל אחד מהם נתן הצהרה  .5
 וד עניינים כאמור, והצהרותיהם שמורות בידי.  והתחייבות בדבר אי ניג

ע"י כל חברי   השירותים נשוא ההסכםידוע לי כי הצהרות חתומות אלה מהוות תנאי  
 .עבודות נשוא ההסכםהצוות והמועסקים מטעמי בביצוע ה

 : ולראיה באתי על החתום

 
 
 
 
 

                                                ________________         ________________ 
 חותמת וחתימה                                                                                              מציעשם ה        
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 'ו -נספח

 תצהיר לעניין העדר הרשעות 
 

 
 

 _________, המורשה לחייב את  ________ ת.ז ____ ___________ ____אני הח"מ________ 
 )שם מורשה החתימה(                                                       

 
 

 על פי כל דין, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה    ___________________ ____
 )שם המציע(                 

 
 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 
                   
הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה   .1

)  על חיקוקי הסביבהפלילית שיש עמה קלון או בעבירה   (  10או בעבירות מרמה וזאת בעשר 

מתנהלים נגד מי מבין המינויים    השנים שקדמו להכנתו של תצהיר זה וכן, למיטב ידיעתי, לא

 לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. 

 המציע במכרז של הרשות, עושה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.  .2

המציע או נושא משרה במקרה של תאגיד לא הורשע בשנה האחרונה בפסק דין חלוט על עבירות   .3

קיימים או התקיימו בשנה האחרונה הליכי אכיפה משפטיים  של דיני איכות הסביבה וכי לא מת

 כנגד המציע או נושא משרה במקרה של תאגיד בגין עבירות כאמור. 

 זה שמי להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.  .4

 
 

 
 

____________                                                                        ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                                   תאריך             
 
 

 אישור 
 

 
 __________________, עו"ד  ____, הופיע בפני, ______ ______ הריני לאשר כי ביום ____ 

 
 שזיהיתיו עפ"י תעודת זהות/ המוכר   ___________, _____, מר/גב' _________ מ.ר_______

 
 לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  

 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. 

 
 
 
 
 

________________                                                                        ________________ 
 חתימת עוה"ד                                                                                                                   תאריך             
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 'ז-נספח
 

אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  תצהיר לעניין 
 מינימום

 
 

 _____, המורשה לחייב את  __ __ __ ת.ז __________________________אני הח"מ_______
 )שם מורשה החתימה(                            

 
 

 על פי כל דין, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה   ______________________
 )שם המציע(                                                                   

 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

          
( שהוא הגוף המבקש "המציע"-_______)להלן____הנני נותן תצהיר זה בשם ________  .1

 . טורעאןלהתקשר עם מועצה מקומית 

ב לחוק  2כהגדרתם בסעיף  עבירה"  "  - ובעל זיקה"  תצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
מינימום  עסקאו שכר  מס,  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול  אכיפת   ( ציבוריים  גופים  ת 

תחת הכותרת "תשלום שכר החוק"(,  "- )להלן  1976-והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
כדין  זרים  עובדים  והעסקת  כי    -מינימום  מאשר/ת  אני  ציבורי".  גוף  עם  לעסקה  תנאי 

 מבין/ה אותם. הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני

ב לחוק( המציע לא הורשע  2הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף   .3
זה לעניין  )עבירות  ביותר משתי עבירות  דין חלוט  זרים    -בפסק  עובדים  עבירה עפ"י חוק 

חוק שכר מינימום,   או לפי  1991-)איור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
יום  ,  1987-התשמ"ז לאחר  לחיל31.10.02שנעבר  או,  אליו)  (  זיקה  בעל  או  המציע  ופין, 

  - ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה2  כהגדרתו בסעיף
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה  

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זהו שמי , .4
 

 
________________                                                                        ________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                   תאריך             
 

 אישור 
 

 _____,  פני, ___________________, עו"ד מ.ר_____, הופיע ב ____כי ביום ___הריני לאשר 
 

 דת זהות/ המוכר לי באופן אישי, ולאחר  תיו עפ"י תעושזיהי _________,  _____מר/גב' _______
 

 שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  
 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 
 
 
 

                                                                        ________________ ________________ 
 חתימת עוה"ד                                                                                                                   תאריך             
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 'חנספח 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד 
 מועצה מקומית טורעאן )להלן: "המועצה"( 

 א.ג.נ., 

"( במסגרת המציע הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: " .1
  טורעאן ב קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה  01/2022הצעתי במסגרת מכרז פומבי מס' 

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.   
 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2

 הקובע  כדלקמן :   1950 –)א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א   103. סעיף  2.1

האמורים חלק העולה  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  

בן זוג, הורה, בן או    - יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  
 בת, אח או אחות״. 

ויות   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברש  12. כלל  2.2
 המקומיות הקובע: 

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר  
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.   -מועצה״  

 הקובע כי:  1950 –לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א   142.סעיף  2.3

זוגו,  -ין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישר  
סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי  
שהמועצה   מהשירותים  שירות  קבלת  בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של 

 מספקת״. 

 כך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  בהתאם ל .3

. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  3.1
 שאני לו  סוכן או שותף. 

עשרה 3.2 על  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר  אין   .
שתי את הצעתי או שאחד מהם  אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הג

 מנהל או עובד אחראי בו.  

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה. 

ם, והאמור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאי .5
 אמת.

( לצו  3ב׳)  103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .6
מחבריה ובאישור שר הפנים,   2/3המועצות המקומיות,  לפיהן מליאת המועצה ברוב של  

ור א' )א( לצו המועצות המקומיות, ובלבד שהאיש  103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  
 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 תאריך:_______________  

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________                         
 ________________________אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : __
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 'ט –נספח 

 התקשרות  חוזה
  טיפול והטמנת פסולת יבשהקליטה, ל שירותים לקבלת

 ביישוב טורעאן

 
   2220שנה _________לחודש  _______ביום  טורעאן שנערך ונחתם ב

 
   טורעאןמועצה מקומית בין :   
                                                                            500206545מס' ישות :  
 ( "המועצה") להלן :                                                                                                  16950 טורעאן             

 צד אחד מ                                                                                                                                               
 
 

 . ____________________  לבין :

           ________________________  . 

     ("הקבלן") להלן :         ________________________.                                                                         
   מצד שני                                                                                                                                                   

 
 

קליטה, טיפול והטמנת  ותי  מתן שיר ל  )להלן: "המכרז"(   01/2022והמועצה המקומית פרסמה מכרז מס'  הואיל :  

 ;(" או "העבודות"כמפורט בכל מסמכי המכרז )להלן: "השירותים ,בטורעאן פסולת יבשה

, לבצע את העבודות בהתאם  ביום ________________  הגיש הצעה במסגרת המכרז הנ"ל  הקבלןו  והואיל :

 ;  לדרישות ותנאי המכרז וחוזה זה ונספחיו

 ערך לפני הגשת הצעתו את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה;    הקבלןו והואיל :

  : המליצה  והואיל  המכרזים  להכריז  וועדת  המועצה  ראש  הנ"ל  הקבלן על  בפני  במכרז    ביום  ,כזוכה 

 _________________ ; 

 ; _________________________   וראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים ביום  והואיל:

מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים ואמצעים כספיים    הקבלןווהואיל:  

ם  , שמירת המועדיועצהזה, תוך מילוי הוראות המ  חוזההמתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי  

 ; חוזההנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט ב

והקבלן מתחייב לבצע את העבודות, כהגדרתם בחוזה זה ונספחיו, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים  והואיל:  

הבריאות,   משרד  מטעם  והנחיות  מחייבים  תקנים  לרבות  דין,  כל  להוראות  ובכפוף  ביותר  הגבוהים 

 שרד להגנת הסביבה, המועצה וכל גורם מוסמך אחר; משרד העבודה והרווחה, מ

,  מאשר כי הוא מכיר את סוגי הדרישות והתנאים שמציבה המועצה והמשרד להגנת הסביבה  הקבלןו  והואיל:

העבודות לביצוע  הנוגעים  והאחרים  המשפטיים  הפיסיים,  ההיבטים  וכל  התנאים  כל  את  ,  לרבות 

  ;התחייבויותיו על פיהםומתחייב למלא את  
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  , כמפורט בהסכם זה ובנספחיו;הקבלןוהמועצה מעוניינת בקבלת שירותי  והואיל:

 והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.  והואיל:

 

 :אי לכך הוסכם , הותנה  והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מנו ותנאי מתנאיו.מהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד   .1

 זה.חוזה  תנאי ומסמכי ההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מ .2
 

מתנאי   .3 תנאי  בין  סתירה  ה  חוזהנתגלתה  ממסמכי  מתנאי  ותנאי  ה  חוזהזה  תנאי  עדיפים,   חוזהיהיו 
 אלא אם נאמר אחרת במפורש.

 
   זה יהיו למונחים הבאים את המשמעויות שלהלן כל עוד אין לשון הכתוב מורה אחרת או כונה    הסכםב .4

 אחרת מסתתרת מגופו של עניין או מהקשר הדברים :            

 

 לעיל.בכותרת  ששמו מופיע  :  הקבלן . א
 .המועצה המקומית טורעאן :המועצה . ב
 .זה  חוזה  המיועדים לביצוע העבודה נשוא  או ציוד הנדסי  כלי רכב   רכב:  יכל . ג
 מנהל מחלקת איכות סביבה, רישוי עסקים ופיקוח. נציג המועצה ו/או הממונה: . ד
 הסביבה.  להגנתמשרד  הע"י   ים  המאושר ים  אתר הטמנה:  יאתר .ה
 מדד המחירים לצרכן אשר מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .  מדד : .ו 

 

 

 :מהות ההתקשרות .5
,  שירותי קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים וקבוביים  מתן .5.1

)להלן:   מסוכנים  חומרים  מכילה  שאינה  ואבן  חפירה  עודפי  בניין,  פסולת  גושית,  פסולת  כגון 

כל    חודשים  36"הפסולת"(, לתקופה של   בנות שנה  נוספות  עם אופציה להארכה לשתי תקופות 

שנים, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה    5אחת, ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא יעלה על  

 קשרות. )להלן: "השירותים" או "העבודות"( ההת

הקבלן יקלוט את הפסולת לאתר המנוהל על ידו בכל ימות השבוע, בימי ראשון עד חמישי, החל   .5.2

ועד שעה לפני כניסת    6:00לפחות, ובימי שישי וערבי חג, החל משעה    18:00ועד השעה    6:00משעה  

 השבת או החג. 

צוע העבודות הכרוכות בקליטת הפסולת והטמנתה,  יישא בכל ההוצאות והתשלומים לבי  הקבלן .5.3

יקבל   שהקבלן  במפורש  מצויין  בהם  מקרים  למעט  וההטמנה,  הקליטה  אגרות  תשלום  לרבות 

 מהמועצה תוספת תשלום.  

 
המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו כולם 

 :לשם הקיצור "מסמכי ההסכם"

 'אנפסח    -טופס פרטי המציע .א

 'בנספח    -הצהרת המציע .ב

 נספח ג' -ערבות הצעה   .ג

 'דנספח    -הצהרה בדבר שמירה על סודיות   .ד

 'הנספח   -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים   .ה

 'ומספח   -תצהיר העדר הרשעות   .ו
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 'זנפסח    -העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין  הצהרה בדבר  .ז

 'חנספח   -הצהרה על העדר קרבה לעובדי ונבחרי הרשות   .ח

 'ינספח   -מפרט דרישות לביצוע   .ט

 'יאנספח   -הצעת מחיר   .י

 '.יבנספח   –כתב התחייבות בנושא בטיחות   .יא
 

 קופת החוזה:ת .6

למשך   6.1 הינו  זה  חוזה  של  ליום    36תוקפו  ועד  זה  חוזה  חתימת  ממועד  חודשים, 

.______________ 

לשתי   6.2 החוזה  תקופת  את  להאריך  הבלעדית,  וקביעתה  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  המועצה 

 ( שנה  בנות  נוספות  לא    12תקופות  ההתקשרות  תקופת  שסה"כ  ובלבד  תקופה,  כל  חודשים( 

 שנים.  5תעלה על 

 יום לפני תום תקופת החוזה.  60הודעה על הארכת תקופת ההתקשרות תימסר לקבלן בכתב,  6.3

שיוכן  החליטה המועצה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, יחתום הקבלן על נספח לחוזה   6.4

 ע"י המועצה. 

המחירים  במשך התקופה/ות המוארכת/ות, יחולו על הצדדים הוראות חוזה זה ונספחיו לרבות   6.5

זה   לחוזה  הקשורים  ו/או  נלווה  תנאי  וכל  מסמך  כל   . זה  בחוזה  המצוינים  התשלום  ותנאי 

 והטעונים חידוש, יקבעו בהתאמה לתקופה המוארכת.

עותק מפוליסת  הקבלן יציג למועצה במועד חתימת הנספח לחוזה לעניין התקופה המוארכת,   6.6

 . הכוללת בין היתר ביטוח כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידיםבתוקף  ביטוח 

 

 הגדרות .7
 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

 לקליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה בטורעאן.  01/2022"המכרז"                  מכרז פומבי מס' 
 עאןר"המועצה"                המועצה המקומית טו

 עאן לרבות שטחים שיתווספו אליה  ר"תחום שיפוט"         תחום שיפוט המועצה המקומית טו
 במשך תקופת החוזה והתקופה המוארכת.                                 

 זה.  "מנהל"                     מנהל שהוסמך ע"י ראש המועצה לצורך חוזה
 "מפקח"                    מי שמתמנה מזמן לזמן ע"י המנהל, לפקח על מהלך ביצוע העבודות או חלק  

 מהן.                                  
 "הקבלן"                   האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה  

 בדרך חוקית  זה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן וכל מי שיבוא תחתיו                                    
 .  לרבות קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו לביצוע העבודות                                  

 "מסמכי החוזה"       כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים.
 העבודות מיד עם חתימת חוזה זה    חיל בביצועהקבלן מתחייב להת     "מועד תחילת ביצוע"

 כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם להוראות המכרז והוראות החוזה               "העבודה/ות"
 ונספחיו ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח, לרבות השלמתן וביצועה                                     

 של כל עבודה ארעית בהתאם להוראות כאמור.                                     
 מדד חיובי או שלילי המתפרסם מעת לעת ע"י מועצת המובילים והמשאיות        "        מדד הובלה"
 בישראל. מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת                                     
 ההצעה למכרז.                                   
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 :הקבלןצהרות ה .8
המקצועי, כח אדם מיומן ומקצועי, ציוד,    בעל היכולת, הידע והניסיוןהקבלן מצהיר כי הינו   8.1

כלי הרכב מתאימים לביצוע העבודות, והאמצעים הכלכליים הדרושים לביצוע העבודות באופן  

את   לבצע  מתחייב  והוא  ביותר  הגבוהים  המקצועיים  לסטנדרטים  ובהתאם  ביותר  הטוב 

של אופציה  שינה  עבודות  תוספת  לרבות  במשך   העבודות  עת  בכל  מהקבלן  לדרוש  המועצה 

המקצועי   באופן  המוארכת,  והתקופה  החוזה  ולהעסיק  תקופת  לעיל,  כאמור  ביותר  הטוב 

וכי הוא יישא באחריות הבלעדית לטיב השירותים    ,אלית בלבדרעובדים בעלי תעודת זהות יש

 נשוא ההסכם. 

לביצוע    הקבלן 8.2 והדרושים  העבודות  בביצוע  הקשורים  התנאים  כל  את  ובדק  בחן  כי  מצהיר 

תו לביצוע העבודות הנדרשות,  עהעבודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצ

וכי אין ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של התנאים ו/או הנסיבות  

 וע העבודות. ו/או העבודות הקשורים לביצ

מצהיר 8.3 לו  הקבלן  ידועים  והוא    כי  הקבלנית,  העבודה  ביצוע  על  החלים  המחייבים  הדינים 

להוראות כל דין ולכל תקן המחייב החלים על    –פוף  מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בכ

עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז, להנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה,  

 הסביבה, משרד התחבורה וכל גורם מוסמך אחר. נת המשרד להג 

לספק    הקבלןלעיל, ומבלי לפגוע ביתר מסמכי ההסכם, מתחייב    8.3מבלי לפגוע באמור בסעיף   8.4

 .   והוראות המועצה, אשר יינתנו מעת לעתאת השירותים בהתאם להוראות נוהל העבודה 

לבי 8.5 הדרושים  והאישורים  הרישיונות  כל  את  לקבל  מתחייב  ולהחזיקם  הקבלן  העבודות  צוע 

 וע העבודות עפ"י חוזה זה. צ תקפים במשך כל תקופת בי

כמפורט  לאתר הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה   את הפסולת מתחייב לסלק  הקבלן  8.6

 בהסכם זה. 

ותכניותיה    הקבלן 8.7 יעדי המועצה  לו  וידועים  נהירים  וכי  בדק את מסמכי ההסכם  כי  מצהיר 

 לעניין מתן השירותים. 

ולבקש כי יבוצעו שינויים בהצעה ו/או בתפוקות    קבלןהמועצה תהיה רשאית לפנות מעת לעת ל 8.8

 זכאי לתוספת.  הקבלןהנדרשות. לעניין שינויים שאינם מהותיים, לא יהא  

 . הקבלןהגדרת השינויים כשוליים או כמהותיים, תיקבע על ידי המועצה בהתייעצות עם   8.9

אחר המגיע    בלבד יהיה אחראי לכל תשלום או שיפוי לנזק או לפיצויים או לכל תשלום  הקבלן 8.10

לעובדיו או למי המועסק מטעמו ובכל הקשור והכרוך בביצוע הסכם זה במישרין או בעקיפין  

 כל טענה או תביעה בגין תשלומים אלה כלפי המועצה.  קבלן ולא תהיה ל

נציג    הקבלן 8.11 עם  הדוק  בקשר  יהיה  ואשר  השירותים  מתן  על  יפקח  אשר  עובד  ימנה 

 . המפקח/ המועצה

מתחייב   8.12 השירותים  מאת    הקבלןבמתן  לזמן  מזמן  שיקבל  כלליות  להנחיות  בהתאם  לפעול 

 המועצה ומאת המשרד להגנת הסביבה.  

הקבלן מצהיר כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות  בנוסף לכל האמור לעיל,   8.13

תקופת החוזה    נשוא חוזה זה במועדם לרבות הגדלת היקף העבודות בכל היקף נדרש במשך כל

והתקופה המוארכת, ואין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד המועצה, והוא מוותר  



 

25 
 

ו/או טענת אי התאמה מכל סוג    יקו יבזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ל

 שהוא בקשר עם העבודות. 

נחיות והוראות המנהל ו/או  הקבלן יבצע את העבודות במועדים ובשעות שנקבעו לכך ועל פי ה  8.14

והכרוך  המפקח   הקשור  בכל  קפדני  באופן  להוראותיהם  וישמע  המוחלטת  רצונם  ולשביעת 

 בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. 

או   8.15 להדריך  לפקח,  למועצה  זה  הסכם  פי  על  הניתנת  זכות  בכל  לראות  אין  כי  בזאת  מוצהר 

 בין המועצה .ל  הקבלןלהורות כיוצרות יחסי עובד מעביד, ביו 

 לא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן.   הקבלן 8.16

 

 שירותים בשעת חירום .9
מוכרזת,   ובין שאינה  מוכרזת  בין שהינה  חירום  בשעת  למועצה  הקבלן מתחייב למתן השירותים 

 בהתאם להוראות המנהל. 

 

 מעביד-העדר יחסי עובד .10
אינה מהווה משכורת ולא   שכר   קבלןבמפורש שהתמורה שהמועצה משלמת לנקבע בזאת   10.1

ידי   על  מבוצעות  אלו  עבודות  שירותים.  עבור  תמורה  אלא  קבלן    הקבלןעבודה,  בהיותו 

לבין   המועצה  בין  היחסים  היות  ובאי  תלוי  בלתי  מטעמו,  הקבלןעצמאי  מי  או  עובדים   ,

 יחסים בין עובד למעביד. 

כי שירותי   10.2 וזאת בהיותו מבצע את עבודתו  הקבלןיובהר  ידו כקבלן עצמאי  על  , הניתנים 

כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא יהיו שירותי הקבלן משולבים  

בעבודתה של המועצה. לא ייוצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לבין הקבלן, והקבלן  

שלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות ממעביד על פי  מצהיר כי אינו זכאי לכל ת 

 כל דין ו/או נוהג. 

מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו, על מנת  לבצע    הקבלן  10.3

את השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן וכן את האמור  

ים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים  בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלכלי

כפי   או  המתאים  בענף  תוקף  בר  והוא  שנערך  קיבוצי  הסכם  כל  ו/או  ההסתדרות  לבין 

בהם   העבודה  תנאי  על  פרט  כל  לקבל  זכאית  תהיה  המועצה  יוארכו.  אלה  שהסכמים 

עובדי   שכר הקבלןמועסקים  תשלום  לרבות  זה  סעיף  של  ביצועו  את  לוודא  כדי  וזאת   ,

 מינימום. 

 
 חוקי העבודה:

 1959-חוק שירותי התעסוקה, התשי"ט
 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 

 1993- חוק דמי מחלה, )היעדרות בשל מחלת ילד(, התשנ"ג
 1994-חוק דמי מחלה, )היעדרות בשל מחלת הורה(, התשנ"ד  
 1998- חוק דמי מחלה, )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, התשנ"ח 

 1951חוק חופשה שנתית, התשי"א 
 1954  -חוק עבודת נשים, התשי"ד

 1996-חוק שכר שווה לעובדת ועובד, התשנ"ו 
 1953-חוק עבודת נוער, התשי"ג 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג 
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 1949-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט
 1958- הגנת השכר, התשי"ח חוק 

 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 
 1995- חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 

 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 

 :הוצאות .11
הכרוכות   והעקיפות  הישירות  ההוצאות  השירותיםכל  על  במתן  יחולו  לרבותהקבלן,  עובדים  ה  , 

 מטעמו. 

 

 : אישורים ורישיונות .12

 
דין   הקבלןעל   כל  פי  על  הנדרשים  והרישיונות  האישורים  כל  את  ואחריותו  חשבונו  על  להשיג 

 .לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם

 

 שמירת דינים .13

ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים תוך ציות לכל דין  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה   13.1

רשות מוסמכת בישראל, וכן לבצע כל הוראה וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יצאו מטעם כל  

אחר  ולמלא  בה,  הכרוך  וכל  לעבודה  בנוגע  מוסמכת  רשות  מכל  שתצא  ו/או  שיצאה  חוקית 

הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום אגרות וכל תשלום 

 אחר החל בגין האמור לעיל.

למערכות בהתייחס  לעיל,  באמור  לפגוע  פי   מבלי  על  העבודות  בביצוע  הקבלן  יפעל  תשתית, 

בתיא המועצה  גופים והנחיות  הנחיות  פי  ועל  במועצה  בהנדסה  המוסמכים  הנציגים  עם  ם 

 ציבוריים כדוגמת חברת החשמל, בזק, חברת כבלים וכיוצ"ב.

המפורטים  13.2 נוספים  ותנאים  והגהות  הבטיחות  תנאי  כל  של  קיומם  להבטיח  מתחייב  הקבלן 

, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של בטיחות ונוהל עבודות קבלניםבנספח הוראות  

כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים 

מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש 

נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה ע"י העובדים   מסוגה של העבודה  בו לביצוע עבודה

 .זה  שימוש בציוד

כל   הקבלן 13.3 בשל  לשלם  עליה  שיהיה  תשלום  כל  בגין  המועצה  את  לשפות  ו/או  לפצות  חייב 

תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות 

הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום 

 חובה מינהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.

המועצה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן  13.4

 התגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם המועצה.כלפיה והקבלן יהיה רשאי ל

הקבלן מתחייב לקיים את דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת  13.5

תשי"ג נוער  עבודת  לחוק  בהתאם  כל 1952-עובדים  של  ולקיומם  להשגתם  לדאוג  וכן   ,

 ע העבודות לו ו/או לעובדיו.הרישיונות וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצו



 

27 
 

ו/או  13.6 מפגעים  בנושא  החוקים  הוראות  לכל  בהתאם  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

מפגעים, התשכ"א למניעת  על 1961-מטרדים לרבות החוק  בכל האמצעים הדרושים  לנקוט   ,

ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעם, עקב  

 המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ"ב.  ו/או

  

 פיקוח על עבודות הקבלן: .14

מידת  14.1 ואת  הקבלן  ידי  על  העבודות  ביצוע  אופן  את  לעת  מעת  יבדקו  המפקח  או  המנהל 

דרישתם,  פי  על  להם  ימסור  והוראותיהם. הקבלן  להוראות החוזה  ביצוע העבודות  התאמת 

 לביצוע העבודות.פרטים, הסברים ומסמכים בקשר 

או  14.2 החוזה  להוראות  בהתאם  שלא  בוצעו  חלקם  או  העבודות  כי  המפקח,  ו/או  המנהל  קבעו 

שלא בהתאם להוראותיו, ירשום מזכר בו יפרט את השגותיו ומסור את מסמך המקור לקבלן 

 והעתק למנהל. על הקבלן יהא לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה והוראות המפקח.

הקב 14.3 תיקן  שנקבע לא  הזמן  לפרק  ובהתאם  כך  על  הודעה  שקיבל  לאחר  תיקון  הטעון  את  לן 

ביצוע  לשם  אחר  לקבלן  לפנות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  תהא  המועצה  בהודעה, 

העבודות  ביצוע  עלות  את  לקזז  רשאית  שהינה  תוך  לבצע,  הקבלן  התחייב  אותן  העבודות 

 המגיעה לקבלן בגין חוזה זה.בגין הוצאות מיוחדות, מהתמורה    15%בתוספת של 

לעיל, כדי להטיל על המועצה,  14.4 כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור  למען הסר ספק, מוצהר בזה, 

הקבלן  את  לשחרר  או  אחרת,  אחריות  כל  או  הביצוע  לטיב  אחריות  ו/או  בנזיקין  אחריות 

 מאחריות שיש לו עפ"י חוזה זה.

לע 14.5 המפקח  חייב  או  שרשאי  פעולה  או  שתייחדה  גורעת סמכות  אינה  זה,  חוזה  לפי  שות 

 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה פעולה.  

 

 :התמורה .15

תמורה 15.1 לקבלן  המועצה  תשלם  זה,  חוזה  עפ"י  הקבלן  התחייבויות  כל  למילוי   בתמורה 
 כדלקמן:

 .למ"ק _____________ ₪סך של ______ :קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשהעבור  
 

    למ"ק. ₪, טיפול והטמנת פסולת בניין: סך של ___________________  קליטהעבור  
 

  .'(יא)נספח    כמפורט בהצעת המחיר של הקבלןהכל  

, קבלןלמען הסר ספק שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל, לא ישולם ע"י המועצה ל 15.2

לא תשולם לקבלן תמורה לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.  

רכב כלי  בהפעלת  עבודה,  בשכר  שיחולו  שינויים  זה  ובכלל  שהיא  סיבה  מכל  ציוד   ,נוספת 

ואמצעים ואחזקתם, ביטוחים, אגרות והיטלים שהוגדרו בחוזה. תוספות אלו ככל שתחולנה, 

 תשולמנה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

כדין    הקבלןעל   15.3 מס  חשבונית  במועצה  הגזברות  למחלקת  לולהגיש  תשולם   קבלןהתמורה 

 .יום  45נציג המועצה בתנאי של שוטף +לאחר אישור החשבון ע"י  

פירוט של כל השירותים אשר ביצע עד למועד הגשת החשבון, לרבות   הקבלןצרף  לכל חשבון י 15.4

כולל המצאת אישורים כמותיים, אודות הטמנת   ,העיקריות שבוצעו לגביהםתיאור הפעולות  

 הפסולת באתר פסולת מורשה ו/או אישור של מפעל מחזור פסולת.
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 קיזוז והפחתה .16

או מבקש האיכות במהלך יום העבודה,   המפקח או המנהלאם יתגלו ליקויים כפי שייקבע ע"י   16.1

מפרט  בנספח  המפורטת  מראש  המוסכמים  הפיצויים  בטבלת  המפורטים  הליקויים  כדוגמת 

המנהל  או  המפקח  לדרישות  בהתאם  הליקויים  את  יתקן  לא  והקבלן  לביצוע,  הדרישות 

מ להפחית  מוסמך  המנהל  ידם,  על  לכך  שנקבע  המועד  ותוך  רצונם  התמורה לשביעות 

החודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבלת הפיצוי המוסכם מראש, לכל מקרה או מספר 

 מקרים במידת הצורך.

יום. קביעתו של גזבר   15הקבלן ראשי לערער בפני גזבר המועצה על החלטת המנהל וזאת תוך  

    המועצה בערעור הינה סופית.

לפי 16.2 ו/או  זה  חוזה  לפי   נוסף  סעד  לכל  המועצה  של  מזכותה  לגרוע  המועצה   מבלי  דין,  כל 

רשאית להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לקבלן מהמועצה )בין מכח חוזה זה ובין מכח 

אחרת דרך  בכל  לגבותו  וכן  לקבלן(,  התמורה  במסגרת  תשלום  מכל  ולרבות  אחר  כל חוזה   ,

ם אשר המועצה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכו

סכום שהמועצה סבורה כי האו מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן ופיצויים 

בטבלת  הקבועים  לסכומים  בהתאם  כנדרש  העבודות  ביצוע  אי  בגין  מראש  מוסכמים 

 ת בנספח מפרט דרישות לביצוע.הפיצויים המוסכמים מראש המפורט

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה 

על החוזה ועד למועד בו הופחת הסכום לקבלן. המועצה רשאית לקזז כל סכום כאמור ללא 

 צורך במשלוח הודעה לקבלן.  

ש, או ניכויים, אין בהם כשלעצמם קיזוז סכומי ההפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מרא 16.3

משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל 

 התחייבות אחרת לפי חוזה זה.

המועצה רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום  16.4

לצד ג' מנהל מגיע מהקבלן למועצה ו/או  אחר שעל המועצה לשלמו לקבלן, כל סכום שלדעת ה

 על פי כל חוזה או דין, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

 

 המחאת החוזה והעברת זכויות וחובות .17

ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת,   הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות 17.1

לאחר או לאחרים, כל זכות או חובה מזכויותיו וחובותיו לביצוע העבודה הקבלנית כולה או 

מורשי  מאת  ובכתב,  מראש  מפורשת  רשות  כך  על  לקבל  מבלי  זה,  לחוזה  בהתאם  מקצתה 

ון, בתנאי חתימה של המועצה. המועצה רשאית לסרב או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכ

שמקבל החובות והזכויות של הקבלן, יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה שחלו קודם 

 לכן על הקבלן.

או יותר מהשליטה בתאגיד   25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת   17.2

נעשתה בחלקים, כהעברת או מזכויות השותפות   ובין אם  בבת אחת  נעשתה  בין אם העברה 

 לעיל.  171.ות המנוגדת לסעיף  זכ

הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה  17.3

 זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מגזבר המועצה בלבד.
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 :ובת ביטוחח .18

ל  הקבלן 18.1 מבוטחמתחייב  אשר  היות  מקיף  בביטוח  ביטוח,  כיסוי  לכל    יעניק  תקופת מתאים 

את   ,בין היתר  ,וללת, אשר כשהיא בתוקףח  ולהמציא למועצה עותק מפוליסת הביטו  חוזהה

 :הביטוחים שלהלן

 .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .א

 ביטוח חבות מעבידים.  .ב

המ 18.2 הביטוח  הינה  הקודם  בסעיף  הנזכרת  הפוליסה  כי  בדרישות מובהר  ואין  הדרוש  ינימאלי 

את  אלה   לפטור  לדאוג   הקבלןכדי  ועליו  דין  כל  פי  על  עליו  החלה  אחריות  ו/או  חובה  מכל 

 לכיסויים ביטוחיים מתאימים.

 

 :והפרות פגמים, ליקויים 19

 

לתקן   הקבלןקביעתה סופית ועל  קבעה המועצה כי מתן השירותים איננו מתבצע כראוי, תהא   19.1

את הטעון תיקון   הקבלןימים, לשביעות רצונה של המועצה. לא תיקן    7את הטעון תיקון תוך  

 בהקדם האפשרי, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם.

אחר שיבצע   קבלןאת התחייבויותיו לפי הסכם זה, תהא המועצה רשאית להעסיק    הקבלןהפר   19.2

על פי הסכם זה וכל תשלום כאמור    הקבלןאת העבודה הנדרשת, וזאת מתוך הכספים להם זכאי  

לא תהיה כל תביעה או טענה    קבלןעל פי הסכם זה. ל  קבלן יקוזז מהתמורה האמורה להשתלם ל

 בשל שימוש בזכות זו של המועצה. 

את ההסכם באופן מיידי    מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן, רשאית המועצה לבטל 19.3

 בהתקיים כל אחד מן המקרים המפורטים להלן: 

 הפר את ההסכם הפרה יסודית.   הקבלן . א

צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הליכים,  או שמונה    הקבלןבמקרה שניתן נגד  . ב

  הקבלן מפרק על      - כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני או קדם

והכל במקרה שמינוי ו/או צו    -הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים  הקבלןאו אם  

 .  ימים מיום הינתנו 30כאמור לא בוטל כליל תוך 

את המשכם התקין    הקבלן, המונע מ הקבלןבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש   . ג

של קיום התחייבויותיו, כולן או חלקן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם רשות שיפוטית  

ו/או מקצתו, המונע    הקבלןכלשהי, לרבות, אך לא רק, לשכת ההוצאה לפועל, לגבי רכוש  

, והעיקול או הפעולה כאמור )לפי העניין(  הקבלןייבויות  את המשכם התקין של קיום התח

 יום מיום הטלת העיקול או עשיית הפעולה.   30לא הוסרו כליל תוך 

הובא ההסכם לידי גמר, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית להתקשר עם גורם אחר למתן    19.4

 השירותים נשוא ההסכם. 
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 :אחריות לנזקים 20

 
מתחייב כלפי המועצה לשאת בכל נזק ואובדן שייגרם מכל סיבה שהיא מכל גורם  שהוא    הקבלן 20.1

, לרבות מכונות, מכשירים וציוד המופעלים על ידו במתן השירותים, והוא  הקבלןלרכוש של  

 מוותר בזאת על כל תביעה נגד המועצה בגין נזק או אובדן לרכוש כאמור.

או למי מעובדיו    קבלןדן או הוצאה מכל סוג שייגרם להמועצה לא תישא בשום תשלום, נזק, אוב 20.2

 או מטעמו, או לצד ג' בעת או עקב ביצוע הסכם זה.

יישא באחריות הבלעדית, לכל אובדן או גניבה של רכוש שייגרם על ידו או על ידי עובדיו,    הקבלן 20.3

ו/או ב"כ    או מי שפועל מטעמו, לכל נזק לרבות נזק גוף, מוות, לכל אדם, לרבות עובדי המועצה 

ו/או מי מטעמם ובלבד שהנזק או האובדן אירעו תוך כדי או עקב מתן השירותים ובקשר אליהן,  

בין באופן בלעדי ובין יחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות או בדרך אחרת.  

מביצוע    הקבלן  כתוצאה  ג',  לצד  או  למועצה  שיגרם  נזק  כל  על  המועצה  את  לפצות  מתחייב 

 השירותים.

מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל במועד הקרוב    הקבלן 20.4

לא    הקבלןביותר לאחר התרחשותם, אך אין בכך לגרוע מזכות המעוצה לתקן את הנזק לאחר ש

 עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום ולקזז תשלום זה מכל תשלום המגיע לו על חשבון התמורה. 

 

 פרות ותרופות:ה 21

וזאת  את ההסכם הפרה יסודית תהא המועצה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר      הקבלןהפר   21.1

בנוסף לזכויות המועצה על פי כל דין והסכם זה . המועצה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו  

התחייב   הקבלןוכן רשאית המועצה לעשות בעצמה או באמצעות אחר, את השירותים ש  קבלןל

 . הקבלןעל חשבון לבצעם על פי הסכם זה וזאת 

מזכות  21.2 לגרוע  או  לפגוע  כדי  באמור  מ  המועצה  אין  פיצוי  לתבוע  דין,  פי  הנזק    הקבלןעל  בגין 

 הממשי הצפוי בגין הפרת הוראה בהסכם זה. 

ההסכם, או  אם כתוצאה מרשלנות או מכל סיבה אחרת, לא יינתנו השירותים בהתאם לתנאי   21.3

נציג המועצה, רשאית הרשות לנכות מהתשלום    ברמה ובאיכות לא נאותים בהתאם לקביעת 

בכל    הקבלןש לניכוי  ראוי  כסכום  בעיניה  שיראה  סכום  השירותים,  מתן  בגין  לו,  זכאי  יהיה 

 מקרה.

אין באמור לעיל לגרוע מכך שלצדדים להסכם זה שמורות כל התרופות הקבועות בדין לצורך   21.4

 . ביצועו

 

 השבתת שירותים 22

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית עפ"י חוזה  22.1

זה, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי 

 שביתה של עובדי רשויות מקומיות.

הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן למועצה פיצויים השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה   22.2

ש"ח )עשרת אלפים ש"ח( לכל יום עבודה שבו לא   10,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  

 ביצע את העבודות.
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אין בפיצוי כאמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או  22.3

ן ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו חילוט ערבות בנקאית( ו/או עפ"י כל די

 לה כתוצאה מהשבתת שירותי הקבלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית למועצה עפ"י  22.4

כל דין ועפ"י חוזה זה, תהא המועצה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להתקשר עם קבלן 

 15%ולחייב את הקבלן בכל הוצאות הכרוכות בכך בתוספת  לנית  אחר לביצוע העבודה הקב

 הוצאות מיוחדות של המועצה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי במקרה של השבתה כאמור, תהא המועצה רשאית  22.5

בסעיף   המפורטים  המוסכמים  לפיצויים  בנוסף  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לחלט   20.2לפי  לעיל, 

 בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה.  ערבות הביצוע כמשמעותה

סעיף   22.6 עקב   19הוראות  הקבלנית,  העבודה  במסגרת  הקבלן,  שירותי  השבתת  על  גם  יחולו  זה 

 תקלות בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

העבודה 22.7 להפסקת  עילה  יהוו  לא  שהוא,  סוג  מכל  הצדדים  בין  דעות  או   חילוקי  הקבלן  מצד 

 לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.

 

 :הבטחת סודיות 23
 

להעביר  הקבלן 23.1 ולא  בסוד  לשמור  להודיעו/או    מתחייב  ו  ו/או  לא  למסור  להביא או  /לא  לא 

לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו, אגב או בקשר עם המועצה, במהלך או אגב ביצועו של 

לאחריה.   או  לפניה  ההסכם,  תקופת  תוך  אי   הקבלןההסכם,  כי  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר 

סעיפים   לפי  עבירה  מהווה  זה,  סעיף  פי  על  ההתחייבות  העונשין   119-ו    118מילוי  לחוק 

 .1977-תשל"ז

כלשהם   הקבלן 23.2 חומר  או  מסמך  מידע,  אחרים,  ידי  על  ובין  בעצמו  בין  לפרסם   רשאי  אינו 

לאישור בכתב מאת  ביצועו, אלא בכפוף  אגב  זה או  ביצוע הסכם  לידיעתו בקשר עם  שהגיעו 

 נציג המועצה.

יחתום   23.3 לפי הסכם זה,  עניינים   הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויותיו  ניגוד   על אי קיום  הצהרה 

 יבות לשמירת סודיות ושמירת זכויות.והתחי

 

 :שונות 24
 

לא   24.1 זה  הסכם  פי  על  המועצה  של  זכויותיה  במימוש  שיהוי  או  הימנעות  הנחה,  ויתור,  שום 

 יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

 

חב   24.2 בו  הסכם  פי  שעל  חיוב  בגין  סכום  כל  לשלם  המועצה  נובע הקבלןחויבה  הוא  אם  בין   ,

של   תהא הקבלןמתביעה  אחר,  מקור  כל  או  מבטח  של  או  שלישי  צד  של  או  מטעמו  עובד   ,

מאת   מלא  לשיפוי  זכאית  המשפטיות.  הקבלןהמועצה  הוצאותיה  בגין  לרבות  ישפה   הקבלן, 

שתוג לאחר  מיד  כאמור  המועצה  למועצה את  שנגרמו  ההוצאות  פירוט  ובה  דרישה  לו  ש 

 כאמור.
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 לעמוד בדרישות ובתנאים לרבות תקנות וחוקים מטעם המשרד להגנת הסביבה.  הקבלןעל   24.3
 

שבין   24.4 להסכם  הפרה  תהווה  הסביבה  להגנת  המשרד  מול  בהסכם  הפרה  ובין   הקבלןכל 
 המועצה.

 

אלא   24.5 המועצה  מטעם  הארכה  או  הנחה  או  ויתור  וגזבר אין  המועצה  ראש  ובחתימת  בכתב 

 המועצה בצד חותמת המועצה.

 

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  24.6

כך ומשנמסרה  זה,  בהסכם  הנקובים  הצדדים  לכתובות  בהתאם  שנתקבלה   -רשום  תחשב 

חות  3-לאחר   הנושאת  קבלה  הדואר,  לבית  המסירה  מיום  ראייה ימים  תשמש  הדואר  מת 

 לתאריך המסירה.  

 

 אישור יועמ"ש 

 זה.   חוזהאין מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או משפטית לחתימת 

 

 __________________ 
 שאם מסארווה, עו"דיה

 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום   
 
 

 
 

        
              ___________________                                ___________________                ___________________ 

 ב מלווהחש                                         גזבר המועצה                   תימת ראש המועצהוח חותמת הרשות    
 מאזן עדוי                                                מוחמד עדוי                                     מיאס זחאלקה                       

 
 
 
 

 _____________________ 
 הקבלן

 )חתימה/ות וחותמת על ידי מורשי החתימה על פי דין( 
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 ' י -נפסח

 
 01/2022פומבי מס' מכרז 

 מפרט דרישות לביצוע 
 

 הגדרות במפרט זה: יהיו למונחים הבאים המשמעות כלהלן: .1

 ך ע"י המועצה לצורך מכרז זה; ממנהל שהוס "מנהל"

אדם שמתמנה ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודות עפ"י דרישות   "מפקח"
ותנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ונספחיו, סמכות שנתייחדה או  
פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה ההתקשרות,  

 אינן גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות;
ז זה והמקבל על עצמו  אדם או הגוף המשפטי הזוכה במסגרת מכר "הקבלן"

את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ההתקשרות ונספחיו, לרבות  
נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא  
או   בשמו  הפועל  משנה,  קבלן  כל  לרבות  חוקית  בדרך  תחתיו 

 בשבילו בביצוע העבודות; 
להור "העבודה/ות"  בהתאם  לבצען  הקבלן  שעל  העבודות  המכרז  כל  אות 

ו/או   המפקח  להוראות  ובהתאם  ו  ונספחיו  החוזה  והוראות 
המנהל, לרבות השלמתן וביצועה של כל עבודה ארעית בהתאם  

 להוראות כאמור;
שבתות   "ימי עבודה" למעט  המועד,  חול  וימי  חג  ערבי  כולל  השנה  ימות  כל 

 וחגים; 
הנדר "כלי רכב וציוד" ואמצעים  ציוד  שונים,  מסוגים  רכב  כלל  כלי  לביצוע  שים 

 העבודות המפורטות במפרט דרישות לביצוע ובחוזה ונספחיו; 
פסולת שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים, כגון פסולת   "פסולת/פסולת יבשה"

חומרים   ואבן שאינה מכילה  חפירה  עודפי  בניין,  גושית, פסולת 
 מסוכנים;

 המשרד להגנת הסביבה; אתר הטמנת פסולת מורשה ע"י  "אתר הטמנת פסולת" 

(  9היטל הטמנת פסולת כקבוע בחוק שמירת הניקיון )תיקון מס'   "היטל הטמנת פסולת" 
 ב'; 11תוספת, סעיף  – 12, סעיף 2007-התשס"ז

סכום היטל הטמנה לטון לכל סוג פסולת, הקבוע בחוק שמירת   "סכום היטל הטמנה"
תוספת, סעיף    –  12, סעיף  2007-( התשס"ז9הניקיון )תיקון מס'  

 ב';  11
של   "מקרה" לקוי  ביצוע  לרבות  הקבלן  מחבויות  חבות  של  הפרה  כל 

 העבודות ו/או אי ביצוע העבודות, כנדרש בחוזה ונספחיו. 

 

 קליטת פסולת:  .2

היבשה א.    הפסולת  של  והטמנה  שקילה  קליטה,  באתר,  יום  מדי  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 שתיקלט באתר. 

ב. קליטת הפסולת באתר הטמנת הפסולת ע"י הקבלן, תתבצע בכל ימות השנה החל משעה  

ועד שעה לפני כניסת    6:00לפחות, ובימי שישי וערבי חג, החל משעה    18:00ועד השעה    6:00

 השבת או החג. 

הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את שעות קליטת הפסולת ע"י הקבלן, והקבלן    ג. למהל

 מתחייב לקלוט את הפסולת בשעות שקבע המנהל. 
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חנוכה,   רגיל:  עבודה  כביום  הבאים  במועדים  תתבצע  פסולת  קליטת  ספק,  הסר  למען  ד. 

י חול  פורים, אחד במאי, יום השואה והגבורה, יום הזיכרון לחיילי צה"ל, תשעה באב, ימ 

 המועד, אסרו חג ובכל חגי העדות הנוצריות, המוסלמיות והדרוזיות. 

ה. המועצה רשאית בכל תקופת ההתקשרות בחוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, להגדיל או  

להקטין את היקפי העבודה מכל סיבה שהיא ובמקרה/ים אלה, התמורה החודשית לקבלן  

 פח כתב הכמויות והצעת המחיר. ליחידה לא תשתנה ותישאר ללא שינוי כאמור בנס

ו. הוגדל או הוקטן היקף העבודות נשוא נשוא המכרז מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע על  

תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם נגרם לו נזק ולא יערך כל שינוי במחירים  

 ליחידה. 

מלהקים תחנת מעבר לפסולת  ז. במהלך תקופת החוזה או בתקופות הארכתו, הקבלן מנוע  

 זמנית או מאולתרת בתחום השיפוט של המועצה, ללא אישור בכתב ומראש מאת המנהל. 

 הטמנת פסולת: 

היטל  ישולם  שתוטמן  פסולת  כמות  לסוג    עבור  בהתאם  בחוק  לקבוע  בהתאם  הטמנה, 

   הפסולת שתוטמן.

 הוצאות הטמנת פסולת: .3

ובמסמכ להלן  המפורטות  והדרישות  העבודות  לקליטה  כל  ונספחיו,  והחוזה  המכרז  י 

והטמנת פסולת, הינם על חשבון הקבלן, לרבות אספקת עובדים, אספקת והפעלת כלי רכב  

 ואמצעים, תגבור העבודות לקראת החגים, אגרות טיפול והיטל הטמנה. 

 תיאום ופיקוח: .4

א. המועצה רשאית מפעם לפעם למנות מפקח או מפקחים מטעמה  ולהחליפם בכל עת, על  

ההתקשרות   וחוזה  המכרז  להוראות  בהתאם  העבודה  את  מבצע  שהקבלן  לוודא  מנת 

 ונספחיו. 

פי   על  למפקח  ימסור  הקבלן  העבודה,  ביצוע  אופן  את  לבדוק  עת  בכל  רשאי  המפקח  ב. 

 דרישתו פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודות.

זכות שנמסרה ואין בכל סמכות או  לו לגרוע מזכות    ג. המפקח משמש שבא כח המועצה 

בין   שתהיה  סתירה  שבכל  ובלבד  בעצמה,  זכות  או  סמכות  באותה  להשתמש  המועצה 

 המועצה לבין המפקח תגבר ידה של המועצה. 

ד. למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על המועצה  

אחרת, או לשחרר את הקבלן  אחריות בנזיקין ו/או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריות  

 מכל אחריות המוטלת עליו עפ"י חוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 דיווחים .5

א. על הקבלן להכין דו"ח ריכוז חודשי של כמות הפסולת שנקלטה ונשקלה על ידו, על בסיס  

תעודות השקילה הכולל פירוט של: מס' תעודת שקילה, תאריך, שעת כניסה, מספר רישוי  

הספק )המועצה(, שן המוביל ומשקל. את דו"ח הריכוז החודשי כאמור, יצרף  משאית, שם  

 הקבלן לכל חשבון שיגיש למועצה. 

התמורה   בתשלום  לעיכוב  יגרום  מהם,  אחד  או  לעיל  המפורטים  הדו"חות  צירוף  אי  ב. 

 לקבלן. 
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 פיצויים מוסכמים מראש:  .6

 של עבודה נדרשת בהתאם  א. הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע

 לדרישות חוזה הקבלנות ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן:

 הנושא/הליקוי  מס'

 פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה

 סכום בש"ח

אי שקילת משאית המגיעה  לפריקת הפסולת   1

 לכל מקרה. 

1,000 

דקות בקבלת כלי הרכב של   30עד   20עיכוב של  2

 המועצה לפריקת הפסולת בכל מקרה 

1,000 

דקות בקבלת כלי הרכב של   60עד   31עיכוב של  3

 המועצה לפריקת הפסולת בכל מקרה 

2,000 

אי קבלת כלי הרכב של המועצה בשעות   4

 המוגדרות במפרט דרישות לביצוע לכל מקרה. 

3,000 

הפרה קלה של הוראה ו/או התחייבות נשוא   5

 מוגדרת בטבלה זו. החוזה שאיננה 

מהתמורה   1%עד 

 החודשית 

הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא   6

 החוזה שאיננה מוגדרת בטבלה זו. 

מהתמורה   5%עד 

 החודשית 

 

ב. המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה ההתקשרות,  

את סכום הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים בס"ק א' לעיל, ו/או כל סכום שלדעת  

המנהל מגיע מהקבלן למועצה ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע  

 מועצה עפ"י החוזה או עפ"י דין. בכל סעד או תרופה להם זכאית ה

 ג. הסכומים הנ"ל יהיו צמודים בהתאם לאופן הצמדת המחירים בחוזה הקבלנות. 

ימים מגמר החודש השוטף של ביצוע    15ד. הקבלן רשאי לערער בפני גזבר המועצה תוך  

העבודות, על החלטת המנהל באשר להפחתת סכומי הפיצויים המוסכמים מראש הקבועים  

 לעיל. 

 טתו של גזבר המועצה בקשר לערעור הקבלן הינה סופית. החל

   ה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה עפ"י כל דין.

 
 
 
 

___________________              ___________________              ___________________ 
 תאריך                                          שם המציע                                     חתימה וחותמת                
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 ' יא-נספח

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(

 אומדן מחיר /אומדן כמויות 
 

 פרסום המכרז בשטח שיפוט הרשות אומדן נתונים ביום              

 מחיר מרבי עבודות/שירותים מס' 

 אומדן )למ"ק(

 לא כולל מע"מ

 הנחה%

 הצעת מחיר 

  ₪  35 קליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה .1
 % _______ 

 
 מחיר במספרים 

 לאחר הנחה 
 

  ₪ __________ 

  ₪  35 קליטה, טיפול והטמנת פסולת בניין .2
 % _______ 

 
 במספרים מחיר 

 לאחר הנחה 
 

  ₪ __________ 

 המחירים לעיל לא כוללים היטל הטמנה שישולם בנפרד בהתאם לשיעור הקבוע בחוק.
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי  

לו   וברורים  ידועים  ונספחיו  וחוזה ההתקשרות  וכי הוא בחן את כל הנתונים,  המכרז, כל פרטי המכרז 

לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות 

עם   ההתקשרות  וחוזה  המכרז  נשוא  העבודות  של  ומלא  מושלם  ביצוע  לצורך  אחר  נתון  ו/או  עלות  וכל 

 המועצה.

והמידע   כל הנתונים  כי הוא קיבל את  זאת המציע מצהיר  לצורך הגשת הצעתו. במסגרת  לו  הדרושים 

מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח השיפוט של המועצה ובמתקן תחנת המעבר הקיימת ובכל אתר  

כל   בעל  והוא  וכיו"ב  טופוגרפי  ומצב  גישה  דרכי  לרבות  המועצה,  שיפוט  לשטח  מחוץ  גם  אחר  נדרש 

 למותם. הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובש

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  

הבהרות( וחוזה ההתקשרות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו   י)לרבות פרוטוקול

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-על
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 _ _____________ ____________________: ________ המציע שם

 

 

 : _________________________ )של החותם ושל המציע( ת.ז./ח.פ.

 

 

 חתימה: _____________________ 

 

 

 חותמת: _____________________ 
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 'יבנספח 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 

( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע העבודות המועצה  –הואיל ומועצה מקומית טורעאן )להלן  
לקליטה, טיפול והטמנת פסולת יבשה בשטח שיפוטה כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי    01/2022נשוא מכרז מס'  

פי  -( מבצע את העבודות עלהקבלן   –חוזה ההתקשרות ולוודא כי ______________________________ )להלן  
 דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה. כל דרישות 

 – לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן 

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם   .1
 מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

 מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה. הוא  .2
הסיכונים   .3 את  בדק  וכי  ההתקשרות  חוזה  נשוא  בעבודות  והתעבורה  הבטיחות  בסיכוני  בטיפול  מנוסה  הוא 

עבורה הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות ות
אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות וביראות עובדיו, 

 עובדי המועצה ועוברי אורח.
וכי   .4 והתעבורה,  הבטיחות  בנוהלי  בקיאים  ההתקשרות  חוזה  נשוא  בעבודות  מטעמו  המועסקים  העובדים 

ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה    העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים
 כנדרש.

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על - הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .5
העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על 

 . 1999-סירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט העבודה )מ
הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם   .6

להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה 
עובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את  ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו ה

 המועצה על אורגניה ועובדיה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, לרבות  .7

, ולנקוט  1961-ותקנות התעבורה, התשכ"א  1997-בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז בהתאם לתקנות הבטיחות  
ופסים   כלי הרכבים בתאורה  לרבות סימון  העבודות,  ביצוע  בעת  הדרושים  וההתראה  הזהירות  בכל אמצעי 

 זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים. 
טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל סוג  להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי   .8

ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה 
 על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל. 

ני הבטיחות על כל תאונה שעשה לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדי .9
 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד.  3עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 

 אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה ההתקשרות ו/או מסמכי המכרז.  .10
 
 
 

 ס' תאגיד _________________. שם המציע: ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מ
 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: _________________________, ת.ז. __________________________. 
 
 
 
 
 

 תאריך: ______________.  חתימה וחותמת של המציע: _________________________. 
 


