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 בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית 

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

פסולת "[ מזמינה בזה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי איסוף חברה"ה -]להלן החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ 
 המפורטים במסמכי מכרז., על פי התנאים חברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מל רטובה

ה בין השעות -, בימים איקנעם בניין כוכב 1הכרמל רחוב  -החברה הכלכליתאת מסמכי המכרז ותנאיו, ניתן לרכוש במשרדי 

 .ש"ח, שלא יוחזרו 2,500תמורת תשלום של   8:00-14:00

-https://www.calcalitבכתובת באתר האינטרנט של החברה ו ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישת

yokneam.org.il / 6/6/22 החל מתאריך. 

 

 להצעות יש לצרף את המסמכים והטפסים כמפורט ברשימת מסמכי המכרז.

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. הכלכלית חברהאין ה

 

על ידי המציע, יש להמציא במסירה ידנית ]לא לשלוח בדואר[ בעותק אחד, את ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים 
למתן  4/22והכיתוב: "מכרז מס'  חברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מבמעטפת המכרז שעל גבה יהיה רשום שם ה

זכירות ולהכניסם לתיבת המכרזים שבמ "לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מרטובה  פסולת שירותי איסוף

 .12:00בשעה  27/6/22עד ליום   החברה הכלכלית

 

, החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מבמשרדו של מנכ"ל אשר תיעשה פתיחת תיבת המכרזים החברה תודיע על מועד 
 .בועז שלמהמר 

 

 20/6/22ליום עד למזכירות החברה הכלכלית בעניין המכרז יש להפנות בכתב הבהרה שאלות 
 .6888915-04בפקס מס':  13:00בשעה 

 .שאלות שיוגשו לאחר מכן לא יבחנו ולא יענו

נא בדיקתכם את נספחי הביטוח בטרם הגשת ההצעה וככל שישנן שאלות/בקשות יש להפנותן  
 מראש וכאמור לעיל.

 אינה מתחייבות לקבל כל הצעה שהיא. חברה הכלכליתה

  

 

 בועז שלמה      

  לפיתוח יקנעם עילית בע"מ מנכ"ל החברה הכלכלית      
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

 רשימת מסמכי המכרז )כולם יוגשו חתומים בתחתית כל דף עם הגשת המכרז(
 

 .  הוראות למשתתפים1
 והצעה.  כתב הצהרה 2
 חוזה ה.  3

 טכנימפרט  –"  לחוזה 1נספח "
 נספח ביטוח  –"   לחוזה א2נספח "
 אישור קיום ביטוחים  –" לחוזה ב2נספח "
 נוסח ערבות למכרז –א" לחוזה 3נספח "
 נוסח ערבות לקיום החוזה –ב" לחוזה 3נספח "
 תצהירים: –" לחוזה 5נספח "
 הרשעות פליליות.היעדר לעניין תצהיר  -א' 5נספח 
( לחוק 1ב)ב()2תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום לפי ס'  -ב' 5נספח 

 לספק בעסקה למכירת נכס או למתן  שירות 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 תצהיר שמירה על זכויות עובדים והתחייבות לקיים את חוקי העבודה. -ג' 5נספח 
 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה. -ד' 5נספח 
 בדבר היעדר קירבה לעובד החברה הכלכלית ו/או לחבר דירקטוריון החברה הכלכלית. תצהיר -ה' 5נספח 
 השנים האחרונות. 3תצהיר לפיו המציע לא הורשע בעבירות מתחום איכות הסביבה במהלך  -ו' 5נספח 

 המציע רקע ופרטי -4. מסמך 4
 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית -5סמך . מ5

 
 בנוסף למסמכי המכרז  רשימת הטפסים להגשה עם המכרז

 )מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד תעודת התאגדותתעודת עוסק מורשה / העתק  1.1

 אישור על רישום וסיווג למי שאינו עוסק מורשה.תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ/  / ורשימה מאושרת של מנהליו

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  1.2

 .1976 –חשבונות( התשל"ו 

 להוראות למשתתפים )מורשי חתימה ואישור תאגיד / שותפות(. 5.2אישורים כמפורט בסעיף  1.3

 מס במקור. אישור ניכוי 1.4

 תנאי סף. צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז. 1.5

 תנאי סף. .6.1ערבות בנקאית לקיום ההצעה כמפורט בסעיף  1.6

, רטובהשל איסוף ופינוי פסולת  רשויות מקומיות לפחות להן נתן שירותים 2-אישורים והמלצות מ 1.7

 תנאי סף. (2021- 2017השנים האחרונות ) 5במהלך באמצעות משאיות דחס 

  המשאיות או חוזי הליסינג לפי העניין 3העתק רישיונות של  1.8

הימים הקודמים ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז  המראים  30-ודו"חות רשם המשכונות שהונפקו ב

 תנאי סף. (./חברת הליסינגמשועבדות או מעוקלות )למעט שיעבוד לבנק המממן אינןהמשאיות כי 

בהיקף מציע בעל מחזור כספי שנתי המאשר כי הלמכרז  5 כמסמךאישור חתום על ידי רו״ח בנוסח המצ"ב  1.9

 2021-ו 2020, 2019 כל אחת מהשניםב ,מע"מ לפחות לא כולל )מיליון שקלים חדשים(₪  1,500,0000של  

 תנאי סף. רטובה עבור רשויות מקומיות. איסוף פסולתמתן שירותי בגין 

מים  5, קבוצה 2013-תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג רישיוןהעתק  1.10

 תנאי סף.. ב )איסופה, הובלתה ומיונה( 5.1ופסולת לפי סעיף 

 1997 -רישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה כנדרש עפ"י חוק שירותי הובלה תשנ"זהעתק  1.11

 תנאי סף.. והתקנות מכוחו
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 העתק צילומי של תעודת הזהות של קצין הבטיחות  1.12

 תנאי סף.. מטעם משרד התחבורה מורשה בתוקףבתעבורה קצין בטיחות תו כהסמכוהעתק תעודת 

 מלוא התצהירים המצורפים למכרז כשהם מלאים וחתומים. 1.13

 

 ת מסמכי המכרזיממסמכים המהווים את רש 5סה"כ יוגשו  –תשומת לבכם ל

 מהם מראים עמידה בתנאי סף(. 8לעיל  ) 1נוספים כמפורט בסעיף הטפסים ה כלל וכן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

 הוראות למשתתפים

 כללי .1

בזאת לקבל הצעות למתן  נה"( מזמיחברהה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ .1.1
, בהתאם לתנאים תחום שיפוטה של עיריית יקנעם עיליתלחברה ב פסולת רטובהאיסוף שירותי 

 .מפרט כללי – 1לרבות בנפח  המפורטים במכרז זה

ועל המציע יהיה לספק את כל כוח האדם, הציוד  יסופקו לפי ההוראות המצורפות בזההשירותים  .1.2
מלבד אלה שלגביהן צוין בפורש בחוזה כי יעשו  רים הדרושים למתן השירותיםהכלים, הרכבים והעז

 .על ידי החברה

 2מוקנית האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות, חברה חודשים ול 36הינה תקופת ההתקשרות  .1.3
חודשים בכל פעם, כך שסך תקופת ההתקשרות  12חודשים נוספים בסה"כ, משך  24-פעמים עד ל

 .חודשים 60המקסימלית האפשרית הינה 

 תנאים להשתתפות במכרז .2

 :ים העומדים בתנאים המפורטים להלןציערשאים להשתתף במכרז זה מ .2.1

לתשומת לבכם לא ניתן  .תאגיד פעיל הרשום בישראל חברה /עוסק מורשה/ מציע שהינו  .2.1.1
 להגיש הצעה על ידי שותפות. הצעה שתוגש על ידי שותפות לא תתקבל.

תעודת התאגדות )מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח תעודת עוסק מורשה / המציע יצרף העתק 

 .או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מנהליו

 רכש את מסמכי המכרז. שמציע  .2.1.2

  המציע יצרף להצעתו את העתק הקבלה המעידה כי רכש את מסמכי המכרז.

מחזיק באישור/תעודה תקפה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול שמציע  .2.1.3
 1976 -חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו

 המעידה כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 .קסי חשבונות ורשומות כאמורהמציע יצרף אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנ

 ו, לא הורשע1976-המציע ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.1.4
ביותר משתי  ועבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, ואם הורשע 2-ביותר מ
רשעה במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה תחלוף שנה לפחות ממועד הה -עבירות

 האחרונה. 

המציע יצרף תצהיר מתאים חתום ע"י עו"ד ואישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

 (.'ב5התמ"ת )רצ"ב כנספח 

נשוא המכרז ומעסיק  למתן השירותיםמציע אשר הינו בעל ציוד כלים וחומרים המתאימים  .2.1.5
 .נשוא המכרז למתן השירותיםעובדים מיומנים ומתאימים 

השנים הקודמות למועד  3בעבירות מתחום איכות הסביבה, במהלך מציע שלא הורשע  .2.1.6
 האחרון להגשת ההצעות למכרז דנן.

 (.ו'5 המציע יצרף תצהיר מתאים חתום ע"י עו"ד )רצ"ב כנספח

באמצעות משאיות דחס , רטובהשל איסוף ופינוי פסולת  במתן שירותים מציע בעל ניסיון .2.1.7
 .(2021- 2017השנים האחרונות ) חמשלפחות, במהלך שתי רשויות מקומיות ל
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 2-למכרז וכן יצרף אישורים והמלצות מ 4פירוט של ניסיונו במסגרת מסמך המציע יצרף 

באמצעות , רטובהשל איסוף ופינוי פסולת  שירותיםרשויות מקומיות לפחות להן נתן 

 תנאי סף. .(2021- 2017השנים האחרונות ) 5במהלך משאיות דחס 

 :בתוקף, משאיות כמפורט להלן, במצטברו/או בחוזה ליסינג  ציע אשר בבעלותומ .2.1.8

ואילך עפ"י המפרט  2019אשר שנת ייצורן הינה , טון 26משאית דחס במשקל מינימאלי של  3

 המופיע במפרט הטכני. 

נה משועבדות או מעוקלות במועד הגשת ההצעה ילא תהילעיל יובהר כי אף אחת מהמשאיות 
 (. ברת הליסינג/ח)למעט שיעבוד לבנק המממן

  המשאיות או חוזי הליסינג לפי העניין 3המציע יצרף העתק הרישיונות של 

הימים הקודמים ליום האחרון להגשת ההצעות  30-רשם המשכונות שהונפקו ב חותודו"

משועבדות או מעוקלות )למעט שיעבוד לבנק  אינןהמשאיות למכרז  המראים כי 

 תנאי סף. (./חברת הליסינגהמממן

להעניק את מובהר בזאת כי במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז יידרש נותן השירות 

)תלוי  2022/3משנת ייצור  טון 26דחס במשקל מינימאלי של השירותים באמצעות משאיות 

ספקה( חדשות שלא נעשה בהן שימוש קודם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקבלן אבמועד ה

 חודשים שתחילתה ביום החתימה על חוזה ההתקשרות, 10תינתן תקופת התארגנות בת 

"(. במהלך תקופת תקופת ההתארגנותלצורך רכישת משאיות בשנת הייצור האמורה )להלן: "

ההתארגנות הקבלן יהיה רשאי להעניק את השירותים באמצעות משאיות שיהיו משנת ייצור 

 ומעלה. 2019

 לא כולל ליון שקלים חדשים(י)מ₪  1,500,0000בהיקף של  מציע בעל מחזור כספי שנתי ה .2.1.9
 רטובה איסוף פסולתמתן שירותי בגין  2021-ו 2020, 2019 לכל אחת מהשנים ,מע"מ לפחות

 . עבור רשויות מקומיות

מציע ההמאשר כי למכרז  5 מסמךאישור חתום על ידי רו״ח בנוסח המצ"ב כהמציע יצרף 

מע"מ  לא כולל )מיליון שקלים חדשים(₪  1,500,0000בהיקף של  בעל מחזור כספי שנתי 

רטובה עבור  איסוף פסולתמתן שירותי בגין  2021-ו 2020, 2019 כל אחת מהשניםב ,לפחות

 תנאי סף.. רשויות מקומיות

המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  .2.1.10
 ב )איסופה, הובלתה ומיונה(.  5.1מים ופסולת לפי סעיף  5, קבוצה 2013-התשע"ג

רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, העתק המציע יצרף 

 תנאי סף.. ב )איסופה, הובלתה ומיונה( 5.1מים ופסולת לפי סעיף  5, קבוצה 2013-התשע"ג

חוק שירותי הובלה המציע הינו בעל רישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה כנדרש עפ"י  .2.1.11
 .)להלן :"חוק שירותי הובלה"( והתקנות מכוחו 1997 -תשנ"ז

רישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה כנדרש עפ"י חוק את העתק המציע יצרף 

 תנאי סף.. והתקנות מכוחו 1997 -שירותי הובלה תשנ"ז

 .מטעם משרד התחבורה מורשה בעל הסמכה בתוקףבתעבורה המציע מעסיק קצין בטיחות  .2.1.12

 של תעודת הזהות של קצין הבטיחות העתק צילומיהמציע יצרף 

. מטעם משרד התחבורה מורשה בתוקףבתעבורה קצין בטיחות תו כהסמכוהעתק תעודת 

 תנאי סף.
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 מסמכי המכרז .3

 , הם אלה:זוכה במכרז יהפכו למסמכי ההסכםמסמכי המכרז, אשר אחרי החתימה על ההסכם  עם ה .3.1

 הוראות למשתתפים.  1
 .  כתב הצהרה והצעה2
 חוזה ה.  3

 טכנימפרט  –"  לחוזה 1נספח "
 נספח ביטוח  –"   לחוזה א2נספח "
 אישור קיום ביטוחים  –" לחוזה ב2נספח "
 נוסח ערבות למכרז –א" לחוזה 3נספח "
 נוסח ערבות לקיום החוזה –ב" לחוזה 3נספח "
 תצהירים: –" לחוזה 5נספח "
 היעדר הרשעות פליליות.לעניין תצהיר  -א' 5נספח 
( 1ב)ב()2תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום לפי ס'  -ב' 5נספח 

 לספק בעסקה למכירת נכס או למתן  שירות 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 תחייבות לקיים את חוקי העבודה.תצהיר שמירה על זכויות עובדים וה -ג' 5נספח 
 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה. -ד' 5נספח 
 בדבר היעדר קירבה לעובד החברה הכלכלית ו/או לחבר דירקטוריון החברה הכלכלית. תצהיר -ה' 5נספח 
 האחרונות.השנים  3תצהיר לפיו המציע לא הורשע בעבירות מתחום איכות הסביבה במהלך  -ו' 5נספח 

 רקע ופרטי המציע -4. מסמך 4
 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית -5. מסמך 5

 

 בדיקות מוקדמות .4

 המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז.   .4.1

 20/6/22ליום עד למזכירות החברה הכלכלית להפנות בכתב שאלות בעניין המכרז יש  .4.2
 שיוגשו לאחר מועד זה לא יבחנו ולא יענו.. שאלות 6888915-04בפקס מס':  13:00בשעה 

על המציע למלא את כל הסעיפים בהצעה ובכל מקום שנדרש לכך במסמכי המכרז. מציע שלא ימלא  .4.3
 לפסול הצעתו.חברה את כל הפרטים הנדרשים רשאית ה

אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז ובמפרט השירותים שהינו קבוע  .4.4
בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש 

 ה, אך עלול להביא לפסילת ההצעה.חברבמסמכי המכרז. כל רישום כזה שלא נתבקש, לא יחייב את ה

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים .5

מר המכרז שעליו להגיש, לרבות על המשתתף לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחו .5.1
סיכום ה כגון הוראות נוספות, חברוכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי ה העל עמודי הוראות אל

 וכד'. , תשובות לשאלות הבהרהמפגש מציעיםסיור הקבלנים, 

 עלולה להיפסל. –הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן  .5.2

ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו אם ההצעה מוגשת על  .5.2.1
 וכתובתו.

אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד ויצורף  .5.2.2
מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם התאגיד. יש לצרף גם תעודת 

או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה  התאגדות )מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח
 מאושרת של מנהליו.

 לתשומת לבכם לא ניתן להגיש הצעה על ידי שותפות. הצעה שתוגש על ידי שותפות תיפסל. .5.2.3

 :להצעתו אישורים כדלקמןעל המציע לצרף  .5.3

)מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח או רשות  תעודת התאגדותתעודת עוסק מורשה / העתק  .5.3.1
/ תעודת עוסק מורשה מטעם  ורשימה מאושרת של מנהליו על רישום התאגידמוסמכת( 

 מע"מ/ אישור על רישום וסיווג למי שאינו עוסק מורשה.
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אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .5.3.2
 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

 להוראות למשתתפים )מורשי חתימה ואישור תאגיד / שותפות(. 5.2 אישורים כמפורט בסעיף .5.3.3

 אישור ניכוי מס במקור. .5.3.4

 תנאי סף.אישור השתתפות בסיור המציעים .  .5.3.5

 תנאי סף.צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.  .5.3.6

 תנאי סף.להוראות למשתתפים.  6.1ערבות בנקאית לקיום ההצעה כמפורט בסעיף  .5.3.7

 פסולת ופינוי איסוף של שירותים נתן להן לפחות מקומיות רשויות 2-מ והמלצות אישורים .5.3.8
 תנאי סף.( 2021- 2017) האחרונות השנים 5 במהלך דחס משאיות באמצעות, רטובה

  העניין לפי הליסינג חוזי או המשאיות 3 של רישיונות העתק .5.3.9

 ההצעות להגשת האחרון ליום הקודמים הימים 30-ב שהונפקו המשכונות רשם חות"ודו
 לבנק שיעבוד למעט) מעוקלות או משועבדות אינן המשאיות כי המראים  למכרז

 תנאי סף.(. הליסינג חברת/המממן

 כספי מחזור בעל המציע כי המאשר למכרז 5 כמסמך ב"המצ בנוסח רו״ח ידי על חתום אישור .5.3.10
 אחת בכל, לפחות מ"מע כולל לא( חדשים שקלים מיליון) ₪ 1,500,0000  של בהיקף שנתי

. מקומיות רשויות עבור רטובה פסולת איסוף שירותי מתן בגין 2021-ו 2020, 2019 מהשנים
 תנאי סף.

, 2013-ג"התשע(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי צו לפי עסק לניהול תקף רישיון העתק .5.3.11
 .תנאי סף.(. ומיונה הובלתה, איסופה) ב 5.1 סעיף לפי ופסולת מים 5 קבוצה

 -ז"תשנ הובלה שירותי חוק י"עפ כנדרש התחבורה משרד מטעם בתוקף מוביל רישיון העתק .5.3.12
 תנאי סף.. מכוחו והתקנות 1997

  הבטיחות קצין של הזהות תעודת של צילומי העתק .5.3.13

. התחבורה משרד מטעם בתוקף מורשה בתעבורה בטיחות כקצין הסמכתו תעודת והעתק .5.3.14
 תנאי סף.

 .וחתומים מלאים כשהם למכרז המצורפים התצהירים מלוא .5.3.15

לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים  -לפי שיקול דעתה הבלעדי  –ה תהיה רשאית חברה .5.4
 המפורטים לעיל.

ה שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה, הצעות של מציעים בהתאם לכישוריהם חברה .5.5
 ו/או ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית.

 רשאית לפסול על הסף: חברההסר  ספק מובהר, כי הלמען  .5.6

 ההצעה של מציע שבעבר היה לה עמו ניסיון מר ו/או בלתי מוצלח. .5.6.1

הצעה של מציע שהמציע או המנהל או בעל מניות בתאגיד, הורשע בעבירה פלילית לרבות  .5.6.2
עבירות בעבירות בנייה לפי חוק התכנון והבניה על תקנותיו, עבירות על דיני איכות הסביבה, 

 ו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז. מרמה וכי

כי הוא ו/או מנהל בתאגיד המציע ו/או לחוזה,  בנוסח נספח א'המציע יצרף להצעתו תצהיר 
 בעל מניות בו לא הורשעו בעבירה פלילית כאמור.

ה תהיה רשאית לדרוש השלמת מסמכים לאחר נעילת המכרז על פי שיקול דעתה על מנת לבדוק חברה .5.7
ידת המציעים בתנאי המכרז, וכן להזמין את המציעים לראיון אישי על מנת להתרשם עד כמה הם עמ

 עומדים בתנאי המכרז ובקריטריונים.
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 ערבות לקיום ההצעה .6

מציע המגיש הצעת מחיר, יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי, מבוילת כחוק, לטובת  .6.1
 .30.10.22)כולל מע"מ( ותוקפה יהיה עד ליום ₪  30,000בסך א' 3כנספח החברה, בנוסח הרצוף למכרז 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע. .6.2

את הערבות לאחר  חברהאם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תשחרר ה .6.3
 החתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז.

כנגד חתימתו על ההסכם ומתן ערבות הביצוע ואישורי הערבות אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר  .6.4
 עריכת הביטוחים כנדרש וכמפורט בחוזה.

ו/או לקיום החוזה אם המציע אשר הצעתו נתקבלה לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות  .6.5
להתקשר בחוזה למתן השירותים עם ה רשאית חבראישור על קיום ביטוחים כנדרש בהסכם, תהיה ה

הגיש הצעתו למכרז ואשר הצעתו נראית לו כטובה ביותר או כנוחה ביותר או מתאימה מציע אחר ש
, כמו כןואז יחולו כל ההוראות הנוגעות למציע שהצעתו נתקבלה כזוכה במכרז בהתאמה על מציע זה. 

לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי הבלעדי  הלפי שיקול דעת החברה רשאית
רמו לה על ידי אי מתן השירותים על ידי המציע ומסירתן למציע אחר, וזאת מבלי כל ההפסדים שייג

צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה 
 לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל. חברהשל ה

 מתן השירותיםחתימת ההסכם, ערבות ל .7

על חשבונו  חברהה, יחתום על ההסכם על כל נספחיו וימציא לחברהמציע שהצעתו תתקבל על ידי ה .7.1
 כולל₪ ) 50,000 –בסכום של ב' 3בנוסח הרצוף למכרז כנספח  כמפורט בהסכם, הוא, ערבות בנקאית

קיום ביטוחים, שור על יה, וכן אחברהכל להנחת דעתה של ה, ( שתהווה "ערבות לקיום ההסכם"מע"מ
 הכל כמפורט בהסכם.

ה על קבלת חברימים ממועד קבלת ההודעה מה 10על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך 
ה. מובהר בזאת כי המצאת הערבות לקיום חברהצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי ה

 ההסכם ואישור קיום הביטוחים יעשו לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם.

אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא הערבות לקיום ההסכם ו/או  .7.2
ה רשאית למסור את מתן חברלעיל, תהיה ה 7.1את האשור לקיום הביטוחים תוך הזמן הקבוע בסעיף 

נוחה ביותר או מתאימה, לפי שיקול טובה ביותר או השירותים למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כ
ה בהתאם לאמור חברה, והערבות להצעה, כולה או מקצתה, תחולט לטובת החברתה הבלעדי של הדע

 לעיל. 6.5בסעיף 

 תוקף ההצעה .8

ההצעה תישאר בתוקף עד למועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת קיום  .8.1
 ההצעה.

 המקום והזמן להגשת ההצעות .9

]לא לשלוח  במסירה ידניתאת ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע, יש להמציא  .9.1
חברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בדואר[ בעותק אחד, במעטפת המכרז שעל גבה יהיה רשום שם ה

לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם  פסולת רטובהלמתן שירותי איסוף  4/22והכיתוב: "מכרז מס'  בע"מ
בשעה  27/6/22עד ליום  החברה הכלכלית" ולהכניסם לתיבת המכרזים שבמזכירות ת בע"מעילי

12:00. 

 כמפורט בטופס ההצעה. על המציע ליתן הצעתו  .9.2

צוותים  2-משאיות איסוף אשפה ו 2 באמצעות לאספקת השירותים בכוונת החברה להתקשר בחוזה .9.3
החברה תהייה רשאית להקטין עובדי איסוף אשפה בכל צוות )ללא נהגים(. יחד עם זאת מובהר  2של 

עובדי איסוף אשפה )ללא  2את היקף ההתקשרות כך שיעמוד על משאית אחת וצוות עובדים אחד של 
 נהג(. 

מתן הוא מציע עבור  ואותההנחה  אחוזבמכרז "מחיר מקסימום" יציין המציע בהצעתו את  .9.4
 .שנקבע במכרז)ללא מע"מ( ביחס למחיר המקסימום השירותים 



10 
 

ידי יחול באופן אחיד ובנפרד על כל סעיף וסעיף בהצעה, גם אם החברה -אחוז ההנחה המוצע על .9.5
 . בלבד תחליט להתקשר בחוזה עבור חלק מהשירותים

היו סופיים ומוחלטים ולאחר הוספת המע"מ, נחה כפי שהציע המציע בהצעתו, יההמחירים שלאחר ה .9.6
יכללו בתוכם את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא, שיהיו למציע בגין 

 .ל כמפורט בכתב ההצעה וההצהרה המצורפת למסמכי המכרזמתן השירותים והכ

פסול הצעה ת חברהבמכרז "מחיר מקסימום" שבו על המציע לתת הנחה ממחיר המקסימום, ה .9.7
-לפסול הצעה זולה ב תאך לא חייב תא רשאיישסכומה גבוה מסכום המקסימום שנקבע במכרז וה

 .האו יותר מהאומדן והכל עפ"י שיקול דעת 25%

( ואם היא תינתן בשבר עשרוני 0%לרשום בבירור את שיעור ההנחה במספרים )גם אם היא  מציעעל ה
 ר הנקודה.הוא לא יכלול יותר משתי ספרות לאח

ה לפסול את חברלא יהיה ברור וחד משמעי רשאית ה תמודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה המוצע
 ההצעה על הסף.

מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה ותהיה אי התאמה בין שיעור ההנחה שציין המציע לבין סכום ההצעה  .9.8
 תחייב את המציע.בין שניהם, והיא מהסופי שציין, תחושב ההצעה לפי התוצאה הנמוכה 

 .לכך למלא את שיעור ההנחה/ התוספת אך ורק בדף ההצעה במקום המיועד על המציע .9.9

 מובהר בזאת כי בהיעדר אומדן למכרז יהא מחיר המקסימום אומדן למכרז. .9.10

 את כל המסמכים אשר קיבל לצורכי המכרז. חברהיחד עם ההצעה יחזיר המציע ל .9.11
והם מושאלים  חברהלצורכי המכרז, הינם רכושה של המובהר בזאת שכל המסמכים שקיבל המציע 

 למציע אך ורק לשם הכנת הצעתו ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

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

 לעיל לא תובא לדיון. 9.1כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  .9.12

 החברהחלטות ה .10

 ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הצעה כלשהי.חבראין ה .10.1

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתי הבלעדי והמוחלט, לא להתחשב ולא לבחון לגופה הצעה  .10.2
 שאינה עומדת בתנאי הסף.

 .)ללא מע"מ( ממחיר המקסימום שנתן המציעההנחה  לפי אחוזתדרג את ההצעות  החברה .10.3

א הגדול ביותר תדורג ראשונה ואולם ביצוע החישוב שלעיל, ותן הישנבה אחוז ההנחה הצעת המציע ש .10.4
חברה ההינו לצורך דירוג ושקלול ההצעות בלבד ואינו מהווה הערכה או התחייבות כלשהי של 

 נשוא המכרז. למתן השירותיםלהתקשרות בחוזה 

בכישוריו וניסיונו  –היתר בין  –ה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בקביעת הזוכה במכרז חברה .10.5
 הקודם של המציע.

ה ו/או ועדת המכרזים, את התחשיבים שערך לצורך הגשת חברהמציע יציג ככל שיידרש לכך על ידי ה .10.6
הצעתו למכרז זה ועל מנת להוכיח כי שמר לעצמו "רווח סביר" וכי הצעתו מאפשרת לכל הפחות 

 תשלום שכר מינימום לעובדיו. 

, נתון 1שבנספח אשר מתייחס לאופי השירותים והעובדים י/השירותים יובהר כי המפרט הטכנ .10.7
 ה בשום אופן. חברה והינו בגדר הערכה בלבד ולא יחייב את החברלשינויים מצידה של ה

 הוצאות .11

ה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת הצעת מחיר, חברה .11.1
דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן  לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות,

 הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה.
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 הבהרות ושינויים .12

ה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים חברה .12.1
יהוו חלק במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 

בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 
 בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

המציעים יצרפו את הוראות השינוי האמורות כשהן חתומות על ידיהם ליתר מסמכי המכרז שיוגשו  .12.2
 על ידם.

 המחירים שבהצעה הינם קבועים והמציע אינו רשאי לשנותם.מובהר ומוסכם כי 

בשעה  20/6/22ליום עד למזכירות החברה הכלכלית בעניין המכרז יש להפנות בכתב הבהרה שאלות  .12.3
 שאלות / בקשות שיגעו לאחר מועד זה לא יבחנו ולא יענו.. 04-6888915בפקס מס':  13:00

 הוראות שונות .13

את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא במידה  הלעצמ תשומר חברהה .13.1
ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים, לבצע כל בדיקה וחקירה  חברהשוויתור כזה לא יגרום נזק ל

וכן לדרוש השלמת  עה ועל עמידת המציע בתנאי המכרז,נדרשת על מנת לעמוד על טיבה של ההצ
גם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לצורך בדיקת עמידה מסמכים מהמציע עפ"י הצורך, 

 בתנאי המכרז.

במידה שתתקבלנה שתי הצעות )או יותר(, תקינות העומדות בדרישות המכרז, אשר תהיינה הזולות  .13.2
הזכות  את הלעצמ תשומר חברהובמידה שווה )הצעות זהות(, ה חברהביותר/הכדאיות ביותר עבור ה

 חברהבכישוריו וניסיונו הקודם של המציע. מקום שה –בין היתר  –כרז להתחשב בקביעת הזוכה במ
 תסבור כי לא ניתן להעדיף הצעה אחת על פני רעותה על בסיס הכישורים והניסיון של המציע, שומרת

 לערוך התמחרות בין ההצעות ו/או הגרלה. את הזכות חברהה הלעצמ

ימים מהיום  5יגישו הצעה משופרת בתוך  ראשית תבוצע התמחרות. המציעים בעלי ההצעות הזהות,
שבו הודיעה להם על כך החברה ומבין ההצעות המשופרות תבחר וועדת המכרזים את ההצעה 
המומלצת. אם תתקבלנה הצעות זהות שוב, רשאית החברה לערוך הגרלה או לבקש שוב הצעות 

 משופרות באותה הדרך הקבועה בסעיף דנן וכך עד להכרעה ביניהן.

במידה שתתקבלנה שתי הצעות )או יותר(, תקינות העומדות בדרישות המכרז,  -בשליטת אישהעסק  .13.3
 חברהעדיף התובמידה שווה )הצעות זהות(,  חברהאשר תהיינה הזולות ביותר/הכדאיות ביותר עבור ה

את ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה )ככל שהוגשה למכרז( ובלבד שצורף אליה אישור 
. הוראות סעיף זה גוברות על ד'5כנספח למכרז העסק בשליטת אישה בנוסח המצורף  ותצהיר כי

 דלעיל. 13.2הוראות סעיף 

ה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל השירותים נשוא חברה .13.4
ננה המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא אי

 ההצעה הזולה.

ה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים נשוא המכרז על חלקיהן ולמוסרן לבעלי חברה .13.5
הצעות שונות כפי שיראה לה ככדאי ביותר עבורה, אפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר ובמסגרת 

ירותים  דומים ה הניסיון הקודם של המציעים השונים במתן שחברכל הנ"ל יילקח בחשבון על ידי ה
 בעבר.

עד בכל שלב, לרבות לאחר ההכרזה על זוכה, ה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז חברה .13.6
לרבות במידה ולא יהיה בנמצא תקציב ו/או כספים מכל סיבה שהיא לחתימה על החוזה שבמסגרתו, 

למשתתפים במכרז כל במקרה כאמור לא תהיה . ו/או ללא סיבה מתן השירותיםלצורך תשלום בגין 
ההוצאות בגין רכישת מסמכי המכרז ה וחברתביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

בלבד, תוחזרנה לכל המשתתפים במכרז, וזאת מבלי להודות בכל טענה ו/או לגרוע מכל זכות אשר 
 חברה.עומדת ל

לרבות  ,בכל עתבאופן מיידי, ה ה רשאית להורות על הפסקת קבלת השירותים נשוא מכרז זחברה .13.7
במידה ולא יהיה בנמצא תקציב ו/או כספים לרבות מכל סיבה שהיא לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז 

. מובהר כי לאחר החתימה על ההסכם למתן ו/או ללא סיבה מתן השירותיםלצורך תשלום בגין 
תתאפשר בכפוף למתן הודעה השירותים נשוא המכרז, ביטול ההתקשרות והפסקת קבלת השירותים 

 יום מראש, שלאחריה תובטל ההתקשרות ותופסק קבלת השירותים. 30של 
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בהתאם לצרכיה באופן נשוא מכרז זה  להקטין/להגדיל את היקף השירותים/החוזהה רשאית חברה .13.8
 .לרבות לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז ,בכל עתמיידי, 

ה, עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לקבל את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח החוז .13.9
ה -בימים א במשרדי החברה)סכום זה כולל מע"מ( )התשלום לא יוחזר( ₪   2,500 –תמורת תשלום של 

 .14.00 – 08.00משעה 

בכל מקרה של סתירה בין כתב הוראות זה ו/או הוראה מהוראות נספחי המכרז, לבין הוראות החוזה  .13.10
 תכרענה הוראות החוזה והמפרט הכללי!! –על נספחיו 

החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות ו/או הבהרות בהתאם  .13.11
לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה ואף לזמן את המציעים כולם או חלקם לשיחת הבהרות, כל 

 זאת גם לאחר פתיחת ההצעות ועל מנת לבחון את הצעת המשתתף.

מכרז לא יבוא בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הזוכה ב .13.12
עבודה זמנית או מוחלטת אם יגרמו כתוצאה מהליכים משפטיים שינקטו על ידי צדדים שלישיים 

 לרבות משתתפי המכרז.

 .חברהיחייבו אך ורק מסמכים החתומים כדין ע"י ה חברהאת ה .13.13

 

 

 בועז שלמה  

 מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ      
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 א.נ.,

 הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרז –כתב הצהרה והצעההנדון: 
 מ"בע עילית יקנעם לפיתוח

 אני הח"מ __________________ מס' חברה/ שותפות/ זהות _________________
שכתובתנו ________________________מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנו ביחד וכל אחד מאתנו 

 לחוד, כדלקמן:

ההוראות למשתתפים  לרבותמסמכי המכרז על כלל פרטיהם,  לכל קראנו, הבנו ואנו מסכימיםרים כי הננו מצהי .1

למתן שירותי  4/22מכרז מס' במכרז והסכם מתן השירותים על כלל נספחיו, ביקרנו במרחב מתן שירותים נשוא 

" בהתאמה( המכרז"-ו" השירותים)להלן: " לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ פסולת רטובהאיסוף 

 ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים במתן השירותים ו/או הנובעים מהם.

ימים ממועד קבלת ההודעה על  10במידה ותחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים לחתום על מסמכי החוזה תוך   .2

 החלטתכם לקבל את הצעתנו או בתוך פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידכם.

לא יאוחר מאשר תוך  –כפי שיקבע על ידכם  –ליתן את השירותים בהיקפם המלא או בהיקף אחר להיות מוכנים  .3

ימים מיום קבלת הודעתכם על זכייתנו במכרז או בתאריך אחר שתודיע לנו עליו במכתב רשום בהתאם לכל  10

 התנאים שבמסמכי ההסכם, הכל לשביעות רצונה המלאה של החברה.

מיום קבלת הזמנת  ימים 3בתוך   –כפי שיקבע על ידכם  –קפם המלא או בהיקף אחר להתחיל במתן השירותים בהי .4

עבודה או בתאריך אחר שתודיעו לנו עליו במכתב רשום בהתאם לכל התנאים שבמסמכי ההסכם, הכל לשביעות 

 של החברה. הרצונה המלא

ה תהיה חברה והחבררותים לבמתן השי שההסכם נשוא המכרז לא  מעניק  בלעדיותאנו יודעים ומסכימים לכך  .5

רשאית בתקופת ההסכם לקבל הצעות מחיר ולקבל את השירותים מחברות/ גורמים נוספים על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם.

ערבות  –במועד חתימת ההסכם, או במועד התחלת  מתן השירותים, לפי המוקדם שביניהם  –להפקיד בידכם  .6

להסכם. על ערבות זו יחולו כל  7.15, מבוילת כחוק, להנחת דעתכם, בהתאם להוראות סעיף לקיום ההסכם בנקאית

 התנאים המפורטים במסמכי ההסכם.

העתקי  –במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת מתן השירותים, לפי המוקדם שביניהם  –להפקיד בידיכם  .7

בהסכם וכן העתקי האישורים והמסמכים  – אחריות נזיקין וביטוח – להסכם 6בפרק פוליסות הביטוח כנדרש 

 האחרים כנדרש במסמכי ההסכם.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על כתב הצהרה זה, מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים  .8

המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי 

ה כמפורט במסמכי חברה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של החברה בכתב, כהסכם מחייב בין הרחבה
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המכרז. אם נדרש להתחיל במתן השירותים נשוא המכרז לפני חתימת ההסכם, נפעל בהתאם לדרישה על פי 

 ההסכם על כל המסמכים הכלולים בו.הוראות 

מכל  לבטל את המכרזה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, חברידוע לנו ואנו מסכימים לכך שה .9

מתן השירותים ו/או ללא סיבה במידה ולא יהיה בנמצא תקציב ו/או כספים לצורך תשלום בגין לרבות  סיבה שהיא

 9.4או  9.2להביא את ההסכם לקצו בתנאים ובהתאם להוראות סעיף ו/או  ואף לאחר ההכרזה על זוכה במכרז

חברה לרבות בגין נזקים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הלנו  ולא תהייה סכםלה

הוצאות בגין רכישת מסמכי המכרז בלבד, תוחזרנה לכל המשתתפים במכרז, וזאת שנגרמו לנו בגין כך ובלבד שה

 .חברהמבלי להודות בכל טענה ו/או לגרוע מכל זכות אשר עומדת ל

 לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית שלכערבות  .10

( לפקודתכם בנוסח הרצוף כולל מע"מש"ח ) 30,000 –בנק _______________ סניף ______________ על סך 

ו כולן א –ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו, במקרה ולא נקיים התחייבויותינו א' 3כנספח למכרז 

להסכם, בלי כל  2.1שבהצעתנו זו ו/או לא נתחיל במתן השירותים נשוא המכרז במועד הקבוע בסעיף  –מקצתן 

הודעה או התראה ואנו מוותרים בזה מראש, בוויתור סופי מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד 

 שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.  

 והיא תשוחרר על ידכם לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז. 2.210.30תוקף הערבות הינו עד לתאריך  .11

יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית מתאימה למתן השירותים מיומנות, ניסיון ו ,הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע .12

נשוא ההסכם, עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון במתן שירותים מסוג השירותים נשוא 

המכרז ובכמות מספקת, כמו כן הננו מצהירים כי בעת החתימה על ההסכם, יהיו מצויים בידינו כל כלי הרכב 

 להסכם. 1ם הדרושים למתן השירותים, כמפורט במפרט השירותים שבנספח הציוד והעובדי

 טון 26דחס במשקל מינימאלי של משאיות ב אעשה שימושכי במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז  אנו מתחייבים .13

ספקה( חדשות שלא נעשה בהן שימוש קודם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, א)תלוי במועד ה 2022/3משנת ייצור 

לצורך רכישת  חודשים שתחילתה ביום החתימה על חוזה ההתקשרות, 10תקופת התארגנות בת  תעניק החברה

"(. במהלך תקופת ההתארגנות ניתן יהיה להעניק את תקופת ההתארגנותמשאיות בשנת הייצור האמורה )להלן: "

 .ומעלה 2019השירותים באמצעות משאיות שיהיו משנת ייצור 

 .מערכת מצלמות על גבי המשאיות וזאת כאמור במפרט הטכני לחברה להתקין ולהפעיללאפשר  אנו מתחייבים  .14

אין באמור לעיל, בכדי לפגוע בדרישות תנאי הסף לגבי כלי הרכב כח האדם והציוד הדרושים למתן השירותים והננו  .15

 הגשת ההצעה למכרז.מצהירים ומאשרים שבעת החתימה על ההסכם, המצב יהיה תואם למצב בעת 

נשוא מכרז זה ורשימת המלצות מהממונים  לשירותים יםדומ הענקנו שירותים להםמצורפת רשימת גופים  .16

 :הישירים מטעם אותם גופים

  +טלפוןאיש קשר הגוף  מס"ד

1   

2   

3   
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והננו מוותרים בזה ז בעצם הגשת ההצהרה זו, הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכר

מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות  ויתור סופי,

 סבירותם. 

 הננו מצהירים כי כל תנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.  .17

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי  .18

 המופיעות במסמכי המכרז.

ידוע לי כי החברה רשאית להתקשר עם מציע אחד ביחד לכל סוגי השירותים ו/או לפצל את השירותים ולהתקשר  .19

 עם כמה מציעים ביחס לכל אחד מסוגי השירותים או ביחס לחלק מהם כפי שיראה לחברה ככדאי ביותר עבורה.

 1נספח  –השירותים נשוא המכרז, החוזה ונספחיו ובמיוחד במפרט השירותים המחיר בגין מתן  .20

 ובהתאם לתנאיו במהלך תקופת ההסכם הינו: -להסכם 

מחיר מקסימום כולל כלל  פריט  מס"ד
 השירותים ללא מע"מ 

)משמרת אחת( של איסוף ופינוי פסולת רטובה  יום עבודה  .1
 באמצעות:

 עובדים. 4סה"כ  -)ללא נהג( עובדי איסוף אשפה 2צוותים של  2

 ללא מע"מ₪  1,480

 ( של איסוף ופינוי פסולת רטובה באמצעות:שעות 24) יום עבודה  .2

 טון כולל. 26משאיות דחס אשפה  2

 ללא מע"מ₪  1,461

 

תהייה שווה למחיר המוצע על ידי למשמרת  בור כל משמרת נוספת של עובד אשפההתמורה ע .21

(. התמורה עבור כל יום טבלה שלעילל 1אחת של עובד אשפה )רבע מהמחיר המוצע עבור סעיף 

עבודה של משאית נוספת תהייה שווה למחיר המוצע על ידי ליום עבודה של משאית אחת 

 .לטבלה שלעיל( 2)מחצית מהמחיר המוצע עבור סעיף 

ידי יחול באופן אחיד ובנפרד על כל סעיף וסעיף בהצעה, גם אם החברה תחליט -חה המוצע עלאחוז ההנ נוידוע ל .22

 להתקשר בחוזה עבור חלק מהשירותים בלבד.

כי החברה תהייה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות כך שיעמוד על משאית אחת וצוות עובדים אחד  לנוידוע  .23

 .עובדי איסוף אשפה )ללא נהג( 2של 

 )לא כולל מע"מ(, אשר אנו מציעים הינו לעיל 20שבטבלה שבסעיף חה מהמחירים שיעור ההנ  .24

 .____________)אחוזים( ובמילים )_________________________________אחוז(% 

  ניתן לציין בשיעור ההנחה עד שתי ספרות בלבד אחרי הנקודה העשרונית

 !כולל מע"מ םאינאשר  20שבסעיף  יםמהמחיריופחת  אחוז ההנחה

לספק עבור החברה שירותים נוספים לפי דרישתה ובמקרה זה יחייבו אותי  יםמתחייב ואנבנוסף  .25

 המחירים המפורטים בטבלה שלהלן:
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מחיר מקסימום כולל כלל  פריט  מס"ד 
 השירותים ללא מע"מ 

 )משמרת אחת( של נהג איסוף ופינוי פסולת רטובה.  יום עבודה  .1

 

 ללא מע"מ₪  450

 ללא מע"מ₪  450 איסוף ופינוי פסולת רטובה. נהגמשמרת נוספת של   .2

 

ה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו מקסימאלי או מינימאלי והנתונים שבמפרט נתונים לשינויים מצד חברידוע לנו כי ה .26

 ה.חברה והינם בגדר הערכה בלבד אשר לא מחייבת ולא תחייב את החברה

 שבהצעה כוללים את כל התוספות מלבד רכיב המע"מ.ידוע לנו כי המחירים 

 _______________________________________________ שם הקבלן

 _______________________________________________ כתובת הקבלן

 _______________________________________________ מספר טלפון

 _________________     מס' פקס' 

 _________________   דואר אלקטרוני 

 _______________________________________________ ת.ז. / ח.פ./ מס' שותפות

 _______________________________________________                                                תאריך

                                                             _______________________________________________  הקבלןוחותמת חתימת 

 הצהרתנו זו והצעתנו זו ניתנה ביום ______________מתוך הבנה ורצון החופשי. 

 בכבוד רב,

 שם: ________________________

 חתימה וחותמת: ___________________

 אימות

 

עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי אני הח"מ , 
ב______________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 .וכנו ואמיתותוהאמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את ת
 

_______________                              ____________ 

 עו"ד  תאריך                                                     

 לתאגיד -אישור עורך דין 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה _____________, ת"ז ___________, 
 רטובה פסולת איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרזבהמורשה בחתימתו לחייב את חברת _____________ המשתתפת 

 )להלן: "המציע"( בהתאם להוראות המכרז ובהתאם לכל דין. מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה

___________ 

 עו"ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

 2022שנערך ונחתם ב___________  ביום _____ לחודש ______________ שנת  

 

 בין

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד

 לבין
___________________________ 

 כתובת: ______________

 טלפון: _____________

 פקס:______________

 "(הקבלן)להלן: "

 ;מצד שני

 

 עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרזפרסמה  חברהוה הואיל:

 ;בתחומי שטח השיפוט של עיריית יקנעם עיליתמ "בע

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים נשוא המכרז בהתאם למסמכי  והואיל:

 -המכרז ותנאיו 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי – 1פרק  .1

 המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות ההסכם. דין .1.1

 :בהסכם זה תהה למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן .1.2

לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית  פסולת רטובהלמתן שירותי איסוף  4/22מכרז מס'  -"המכרז" 
 ה.חבר, שהתפרסם על ידי הבע"מ

מנכ"ל החברה או כל מי שיתמנה ע"י  בחברהמחלקת תברואה מנהל מנכ"ל החברה או  -"המנהל" 

 למילוי התפקיד.

כלי רכב, כלים, ציוד ואמצעים הנדרשים למתן השירותים המפורטים במסמכי  -"כלי רכב וציוד" 

 ההסכם.

 המדד הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או –מדד המחירים לצרכן  -"המדד" 

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור של -"הקבלן" 

 ה( יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.חברה
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וכן כל  1בהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח  פסולת רטובהשירותים לאיסוף  -"השירותים" 

 על לפי מסמכי החוזה.עבודות והתחייבויות שעל הקבלן לבצע שירותים, הה

 המסמכים שלהלן ייחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1.3

 .  הוראות למשתתפים1
 .  כתב הצהרה והצעה2
 חוזה ה.  3

 טכנימפרט  –"  לחוזה 1נספח "
 נספח ביטוח  –"   לחוזה א2נספח "
 אישור קיום ביטוחים  –" לחוזה ב2נספח "
 נוסח ערבות למכרז –א" לחוזה 3נספח "
 נוסח ערבות לקיום החוזה –ב" לחוזה 3נספח "
 תצהירים: –" לחוזה 5נספח "
 היעדר הרשעות פליליות.לעניין תצהיר  -א' 5נספח 
( 1ב)ב()2תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום לפי ס'  -ב' 5נספח 

 למכירת נכס או למתן  שירות לספק בעסקה 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 תצהיר שמירה על זכויות עובדים והתחייבות לקיים את חוקי העבודה. -ג' 5נספח 
 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה. -ד' 5נספח 
 בדבר היעדר קירבה לעובד החברה הכלכלית ו/או לחבר דירקטוריון החברה הכלכלית. תצהיר -ה' 5נספח 
 השנים האחרונות. 3תצהיר לפיו המציע לא הורשע בעבירות מתחום איכות הסביבה במהלך  -ו' 5נספח 

 רקע ופרטי המציע -4. מסמך 4
 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית -5. מסמך 5

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי ההסכם".

מסמכי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם הקבלן מצהיר כי קרא את  .1.4
 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

, הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד .1.5
עיים וכל הנדרש על מנת ליתן שירותים ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי העובדים המקצו כלי הרכב,

 ההסכם.

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב  .1.6
שיון ו/או ישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ריקבלת ר

 וי אותו תנאי.היתר ו/או מיל

 מתן השירותים – 2פרק  .2

ימים מיום קבלת "הזמנת עבודה" חתומה  3הקבלן יתחיל במתן השירותים ביום לא יאוחר מאשר תוך  .2.1
ימים בשבוע.  6ויעניק את השירותים על ידי המנהל, או בכל תאריך אחר שיודיע עליו המנהל לקבלן 

 ימים.  5-המנהל יהיה רשאי להפחית, מפעם לפעם, את מספר ימי העבודה בשבוע ל

המהווה חלק בלתי נפרד  -" להסכם דנן 1יתבצעו בהתאם למפרט השירותים נספח " השירותים .2.2
 מההסכם.

 –ליתן את השירותים " במועד שנדרש 1לא החל הקבלן במתן השירותים בהתאם למפרט שבנספח " .2.3
ה רשאית ליתן שירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה. מסמך חברתהא ה

ה, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של חברחתום בידי ה
 המסמך. 

ן לצורך מתן השירותים, ידאג הקבלן מתחייב כי אם תתקלקל משאית ו/או הציוד המשמש את הקבל .2.4
שעות  4הקבלן לתיקונם המידי. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון בציוד ו/או במשאית בתוך 

אשר חליפי ו/או ציוד אחר שווי ערך חליפית מהמועד שנודע לו על התקלה, יעמיד במקומם משאית 
 לצורך מתן השירותים.בהסכם ובנספחיו , 1שבמפרט הטכני שבנספח  ממלאים אחר כל הדרישות

ה רשאית חברתהא ה –תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חליפיים  .2.5
בתוספת  לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלי רכב חליפים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה

וה ראיה מכרעת לכל דבר ה, המפרט את סכומי ההוצאות, יהוחבר. מסמך חתום בידי ה5%תקורה בסך 
 ועניין ביחס לתוכנו של המסמך.
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ה תהיה רשאית בתקופת חברלמתן השירותים וה אינו מעניק בלעדיותמודגש בזאת כי הסכם זה  .2.6
ההסכם לקבל הצעות מחיר ולקבל שירותים מחברות/ גורמים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 במשך כל תקופת ההסכם.       

לא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור במתן  הקבלן מתחייב למ .2.7
 השירותים, לרבות הוראות הבטיחות, תקנות התעבורה ודיני איכות הסביבה.

הקבלן יעסיק עובדים וברשותו יהיו כלי עבודה, ציוד חומרים ורכבים מתאימים ובכמות מספקת למתן  .2.8
 כל השירותים הנדרשים עפ"י ההסכם.

בלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות במתן השירותים, ולמלא על הק .2.9
 אחר כל הוראות המנהל או באי כוחו למניעתן.

הקבלן מתחייב ליתן את השירותים  בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן  .2.10
 מתן שירותים בהתאם להוראות המנהל.

שר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י המנהל, הקבלן יעמוד בק .2.11
 על מהלך מתן השירותים ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום מתן השירותים של כל אדם  .2.12
הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו 

כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות במתן השירותים. אדם 
שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו במתן השירותים 

 על פי הסכם זה.

התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת. הקבלן מתחייב לקיים את כל יתר  .2.13
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.

 .ישמע להוראות המנהלהקבלן מתחייב לה .2.14

 פיקוח  -3פרק  .3

 פיקוח מטעם הקבלן

הקבלן מתחייב כי אחראי מטעמו ילווה באופן שוטף את מתן השירותים ויפקח על עובדי הקבלן ועל  .3.1
 ביצוען המושלם של השירותים לשביעות רצון המנהל.

 החברפיקוח מטעם ה

 על מתן השירותים נשוא חוזה זה ייעשה ע"י המנהל ו/או מי מטעמו. החברההפיקוח מטעם  .3.2

וראותיו, הנחיותיו הקבלן מתחייב להישמע להוראות המנהל ו/או מי מטעמו ולבצע בו ביום את ה .3.3
 והערותיו.

במפורש במסגרת   כל הוראה ו/או הנחיה שנתנה לקבלן ע"י המנהל ו/או מי מטעמו תחשב כאילו נכללה .3.4
הוראות חוזה זה ותנאיו וכל הפרה של הוראה כאמור תחשב כהפרת תנאי מפורש בחוזה זה, על כל 

 הנובע והמשתמע מכך.

 יחסי הצדדים  – 4פרק  .4

פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם אין בכך  מתן השירותים על .4.1
 כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, את ההשגחה עליהם  .4.2
 ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

שלצורך ביצועו קיימת חובת רישום רשיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, בשירות 
 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, כבעל רשיון או בעל היתר כאמור.

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד.  .4.3
צאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם על ידי שא בכל ההויהקבלן בלבד, י

ה מראש ובכתב( וכל מי שבא חברעובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת ה
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מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין 
ב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום וכמקובל בתחום זה. הקבלן מתחיי

 שור רו"ח בעניין.יה ימציא לה אחברשייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת ה

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה, הבטיחות  .4.4
 והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

ה חברמבצע התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין המוסכם ומוצהר בזה שהקבלן  .4.5
לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד, וכל 

ה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך, וכי הפיקוח המתבצע חבראלה אינם משתלבים במסגרת ה
דדים הינו פיקוח מקובל בין קבלן עצמאי המעניק שירותים למזמין המקבל במסגרת הסכם זה בין הצ

את השירותים והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי 
ה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על חברעובד מעביד ו/או לפצות את ה

 כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל. ה ושיסודו בקביעהחברה

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין בין הצדדים יחסי  .4.6
ה לבין הקבלן, אזי חברמעביד בין ה -מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי עובד –עובד 

 :להלן 4.6.1 - 4.6.3בסעיפים  יחולו ההוראות הבאות כמפורט

התמורה בגין מתן -התקבול–)להלן  %40 -התמורה בגין מתן השירותים תקטן רטרואקטיבית ב .4.6.1
 השירותים לאחר הקטנה רטרואקטיבית( וזאת בשונה מהתמורה הנקובה להלן.

מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה  40% -מהתקבול ייחשב כשכר ו 60% .4.6.2
כאי, ככל שיקבע כי הקבלן היה זכאי להם, כגון: תוספת יוקר, שעות נוספות, דמי הקבלן ז

הבראה, דמי חגים, הוצאות נסיעה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים, 
ה לפי כל דין ו/או הסכם, החל מיום תחילת מתן חברככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על ה

 קובע.השירותים ועד למועד ה

ה את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע לו, חברבמקרה כאמור, הקבלן מתחייב להשיב ל .4.6.3
לרבות מע"מ, היינו, את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו 
כשכיר, החל ממועד תחילת מתן השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל, בתוספת ריבית 

לשנה,  7%חוק פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של  והפרשי הצמדה על פי
 ממועד קבלת התמורה, לפי הגבוה מבין השנים.

ה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, מיד עם דרישתה חברהקבלן ישפה ויפצה את ה .4.7
 ה. חברהראשונה של ה

 .החברהחוב שלו ל תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו הקבלן יהיה זכאי את החברה .4.8

מודגש בזאת כי כל התוכניות, המסמכים, החשבונות הצילומים הנוגעים לביצוע הסכם זה, לשירותי  .4.9
ואין הקבלן רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או למוסרם לשימוש ה חברההקבלן, הם רכושה של 

 ו/או לפרסום צד ג' כלשהו.

 משנהזכויות והעסקת קבלני חובות/איסור הסבת  – 5פרק  .5

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  .5.1
 תסכים לכך מראש ובכתב בלבד. החברהמהתחייבויותיו לפי הסכם זה אלא בתנאים ובמידה ש

הסכימה  החברהאין הקבלן רשאי למסור לאחר את מתן השירותים כולן או מקצתן אלא אם ובמידה ש .5.2
ראש, ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן מתן השירות ובין ששכרם לכך בכתב ומ

 משתלם לפי שעור מתן השירות אין בה כשלעצמה משום מסירת מתן השירותים או חלק מהן לאחר.

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  החברהנתנה  .5.3
לפי ההסכם, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של נותני מאחריותו והתחייבויותיו 

 השירותים, באי כוחם ועובדיהם.

או יותר מהשליטה  25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  .5.4
בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, 

 לעיל.  5.1כהעברת זכות מנוגדת לסעיף 
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 אחריות נזיקין וביטוח – 6פרק  .6

ה ו/או לעובדיה ו/או חברלרבות ל –לכל נזק שיגרם לרכוש ו/או לאדם הקבלן יהיה האחראי הבלעדי  .6.1
מועסקיה ולרבות העובדים אותם העסיק הקבלן לצורך מתן השירותים נשוא החוזה ו/או לצד ג' 

בין שנעשה כדבעי  –כלשהו, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים על פי חוזה זה ו/או כל כרוך בשירותים 
תהא  החברהשכל תשלום וכל סכום  החברהקבלן יהיה חייב להחזיר ו/או לו –ובין שנעשה ברשלנות 

 חייבת לשאת בו מחמת נזקים שיגרמו כנ"ל.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון  .6.2
הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם 

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" א2-ו 2זה כנספח 
 לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

בנוסף, באחריות הקבלן לערוך עבור כל כלי הרכב אשר בשימוש הקבלן במסגרת מתן השירותים את  .6.3
 הביטוחים הבאים: 

  .פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב-ביטוח חובה כנדרש על .6.3.1

 שלישי עקב השימוש בכלי רכב.ביטוח אחריות כלפי צד  .6.3.2

תיידע את הקבלן עם קבלת התלונה בדבר נזק שנגרם לאדם או לרכוש עקב מתן השירותים  החברה .6.4
 להם אחראי הקבלן.

 –יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג'  החברמוצהר ומוסכם בזאת, שכל סכום ו/או פיצוי שעל ה .6.5
רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם  החברהתהא  –בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו

לנקוט בכל דרך אחרת לשם גביית הסכומים  החברלקבלן עפ"י חוזה זה וזאת מבלי לפגוע בזכויות ה
 הנ"ל.

תיתן הסכמתה לגביהם וזאת לכיסוי כל  חברההקבלן מתחייב לעשות ביטוח צד ג' בסכום ובתנאים שה .6.6
ו/או  החברעובדיו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לצד ג' כלשהו ו/או ל נזק ו/או תאונה שיגרמו ע"י הקבלן ו/או

 לעובדיה ו/או ו/או למועסקיה ו/או לרכושה.

תהייה החברה ביום חתימת חוזה זה ו החברהעתקי פוליסות הביטוחים כשהם מאומתים ימסרו ל .6.7
 .הנהנית עפ"י פוליסת הביטוח

, ביום חתימת הסכם דנן או לפני החברי ה, על הקבלן להמציא לידהחברללא צורך בכל דרישה מצד ה .6.8
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה, לפי המוקדם מבין השניים, וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל 
תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 

עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  אישור החברתקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי ה
 הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .6.9
החבות על פי הסכם זה.  בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. החבראו מי מטעם ה החברלקבלן לא תהיה כל טענה כלפי ה

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן כאמור  החברל .6.10
נת להתאים את הביטוחים לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מ

 נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  החברמוצהר ומוסכם כי זכויות ה .6.11
כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת  החבראו על מי מטעם ה החברה

פם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הביטוחים, טיבם, היק
הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, 

 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על  החברידי הביטוחי הקבלן יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על  .6.12
 .החברכל טענה, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי ה

 החברואת הבאים מטעם ה החברהקבלן פוטר, בשם הקבלן ובשם הבאים מטעם הקבלן, את ה .6.13
או  החברמאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי ה

מש את הקבלן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים המש
 לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
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אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים בהסכם  .6.14
הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור  זה, מתחייב הקבלן כי בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי

)ובלבד שהוויתור על זכות  החברוכלפי הבאים מטעם ה החברהמבטחים על זכות התחלוף כלפי ה
 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון(. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם  .6.15
הם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה זה או חלק מ

פוליסות ביטוח התואמות את אופי והיקף ההתקשרות עימם. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את 
קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי 

 הקבלן. 

ה ביחס לשירותים במלואם חברלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי ה .6.16
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות 

היו  בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים החבראת ה
להינתן על ידי קבלן המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל 

 ובין אם לאו.

מובהר בזאת כי אין בחובתו של הקבלן לקיום הביטוחים כאמור בכדי לפגוע באחריות הקבלן בגין כל  .6.17
 ין או מנהג.נזק, ואין בעשיית הביטוחים בכדי לפטור אותו מכל אחריות מכוח כל ד

כמו כן, אין בתשלום כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור. הקבלן יהא  .6.18
חייב בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאינו מכוסה על ידי הפוליסות ובכלל זה יהא חייב בפיצוי לגבי נזקים 

 .החברבעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את ה

שיעור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו שילמה חברת  מובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה .6.19
 הביטוח, חייב יהא הקבלן להשלים את יתרת הסכום ביחס למלוא שיעור הנזק.

במידה והקבלן לא התקשר בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא  .6.20
 חולנה ההוראות הבאות:קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, ת

)חמישה עשר( ימים,  15רשאית אך לא חייבת, לאחר שניתנה לקבלן התראה של  החברה .6.20.1
להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי הצמדה לפי חוזה 

 הביטוח.

תהא זכאית  החברלעיל, יחולו הוצאותיה על הקבלן וה 6.20.1כאמור בסעיף  החברעשתה ה .6.20.2
לנכות ו/או לקזז כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה 
ו/או לפי חוזה אחר או לפי דין, ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת, כל זאת 
בצירוף הריבית החריגה המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, בבנק המזרחי המאוחד בע"מ, 

 ועד מועד גבייתו מפועל מהקבלן. החברהביצוע התשלום על ידי ממועד 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או כדי להטיל על  .6.20.3
 חבות כלשהי. החברה

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא  .6.21
 .יום מראש 60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  החברכן מסר המבטח ל לחדשם, אלא אם

 תשלומים וערבות – 7פרק  .7

בתמורה למתן השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו של הקבלן במהלך תקופת הסכם זה בהתאם  .7.1
 לקבלן תמורה כדלקמן: חברהלהסכם, תשלם ה 1נספח  -לאמור במפרט השירותים 

עובדי איסוף  2צוותים של  2 )משמרת אחת( של איסוף ופינוי פסולת רטובה באמצעות: יום עבודהבגין 
)ובמילים ₪ סך של _________  :עובדים 4סה"כ  -אשפה )ללא נהג(

 לא כולל מע"מ.__________________________ ₪( 

אחת של עבור כל משמרת נוספת של עובד אשפה תהייה שווה למחיר המוצע על ידי למשמרת התמורה 
 עובד אשפה )רבע מהמחיר שלעיל(

טון  26משאיות דחס אשפה  2 שעות( של איסוף ופינוי פסולת רטובה באמצעות: 24) יום עבודה בגין
 לא כולל מע"מ.₪( )ובמילים __________________________ ₪ סך של _________  :כולל

 . 
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חיר המוצע על ידי ליום עבודה של התמורה עבור כל יום עבודה של משאית נוספת תהייה שווה למ
 לטבלה שלעיל(. 2משאית אחת )מחצית מהמחיר המוצע עבור סעיף 

לא כולל  ₪ 450סך של )משמרת אחת( של נהג איסוף ופינוי פסולת רטובה:  התמורה עבור יום עבודה
 . מע"מ

 . לא כולל מע"מ ₪ 450סך של משמרת נוספת של נהג איסוף ופינוי פסולת רטובה: 

מספר המשאיות להגדיל/להקטין את היקף החוזה/השירותים החברה תהייה רשאית לדרוש מהקבלן  .7.2
והקבלן יהיה חייב לקבל דרישה זו.  ומספר העובדים במתן השירותים )עובדי איסוף אשפה ונהגים(

 . לעיל 7.1לכך ובהתאם למחירים שבסעיף  בהתאם תקבעבמקרה זה התמורה בגין מתן השירותים 

הינו היקף משוער בלבד והוא אינו מחייב ולא  (1)נספח מודגש כי היקף העבודה שבמפרט השירותים  .7.3
 .חברהיחייב את ה

ות כוללת את כל הוצאות הקבלן במתן השירותים לרבות הוצא מודגש בזאת כי התמורה הנזכרת לעיל .7.4
, העסקת די החברה()אשר ישולמו ישירות על י למעט דלק כבישי אגרה היטלי הטמנה אחזקת הרכבים

לאחר הוספת המע"מ תהא סופית ומוחלטת ולא תיווסף אליה ו בתעבורהקצין בטיחות לרבות עובדים 
 כל תוספת מכל סוג שהיא.

רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, חוב, בין קצוב בין שאינו קצוב, המגיע לה  חברהה .7.5
מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות 

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. חברהמזכותה של ה

, חשבון מפורט בו יכלל אך ורק הסכום הנזכר בהתאם לאמור קלנדארי בכל חודש 1הקבלן יגיש מדי  .7.6
לעיל, בצירוף דיווח פעולות הקבלן, וזאת בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם וכן  7.1בסעיף 

 חברהה מנכ"לכל נתון אחר שיידרש ע"י המנהל. לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י המנהל ו
 .חברהמנכ"ל הן בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת המוסמכים לכך ישולם החשבו

הקבלן יעביר דיווח פעילות יחד )בצירוף( עם הגשת החשבונית, לכל אורך תקופת החוזה ותקופות  .7.7
בחודש הקודם ואשר  חברהההארכה, דו"ח זה יכלול את כל הפעולות והשירותים שניתנו ע"י הקבלן ל

עילות יכלול טבלה שתפרט את שעות העבודה ואת כל בגינן הוגשה חשבונית התשלום. דיווח הפ
 .יקנעם עיליתהפעולות שבוצעו ע"י הקבלן ב

 מובהר בזאת כי ככל ולא יוגשו המסמכים שלעיל לא יאושר החשבון לתשלום.

, לרבות הערות בדבר חברהמנכ"ל ההמנהל יבדוק את החשבון ויעבירו בצירוף הערותיו ככל ותהיינה ל .7.8
הפחתת סכומים בגין שירותים שלא בוצעו ו/או שלא בוצעו לשביעות רצון המנהל ו/או שלא בוצעו 

 מנכ"לבחלקם בין בשל קביעת המנהל ובין מכל סיבה אחרת. לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י 
 .חברהה מנכ"ללכך, ישולם החשבון בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת  ךהמוסמ חברהה

 מובהר בזאת כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של תקציב מאושר. .7.9

  יום". 65"שוטף + לקבלן בתנאי תשלום של  חברהאת התמורה תשלם ה .7.10

למען הסר ספק, התמורה כוללת את כל החומרים, הציוד, כוח האדם וכד' הדרושים לקבלן לצורך מילוי  .7.11
 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 ום המגיע לקבלן, ינוכו כל התשלומים שיש לנכות ע"פ כל דין.מכל תשל .7.12

תמורה נוספת ו/או החזר הוצאותיו בכל  חברהמוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לדרוש מה .7.13
שמורה הזכות לקזז מהתמורה המגיעה  חברההקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה ומוסכם כי ל

 .ברהחלקבלן, כל סכום המגיע מהקבלן ל

לא תחייב את  אישור החשבוןיום נוספים מיום  30מוסכם כי איחור בתשלום כל חשבון בתקופה של עד  .7.14
מיום הגשת ימים  90על  בתשלום הפרשי הצמדה ו/או ריבית. וכי רק פיגור בתשלום העולה  חברהה

הפרשי  יזכה את הקבלן בתוספת מיום אישור החשבוןיום נוספים  30יחד עם איחור של עד  החשבון
 הצמדה וריבית רגילה הנהוגה אצל חשב משרד האוצר.    

ע"ס ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה  החברהעם חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי  .7.15
להסכם, להבטחת ביצוע כל ההתחייבויות על פי מסמכי  ב'3כולל מע"מ, בהתאם לנספח ש"ח  50,000-

 חודשים לאחר תום תוקפו של הסכם זה לרבות תקופות ההארכה.  3ההסכם. הערבות תהא לתקופה של 
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 הפרות, ביטול הסכם ופיצויים – 8פרק  .8

 ,5.2, 5.1, 4.4 ,2.14 ,2.12, 2.11, 2.10, 2.9, 2.8, 2.4, 2.2, 1.6, 1.5סעיפים שהקבלן מצהיר כי ידוע לו  .8.1
הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה והפרתם, לרבות הפרת איזה מהם,  10.3-ו 10.2, 10.1, 7.15

ולרבות פגימה וליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגימה וליקוי חד פעמיים, תחשב כהפרה יסודית המזכה 
פרה כאמור כשהם צמודים לכל יום של ה₪,  1,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  החברהאת 

ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד אשר היה ידוע ביום החתימה על הסכם דנן מדד הבסיסי הלמדד, מ
לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי  חברהוזאת מבלי לגרוע מזכות ה חברהתשלומם בפועל ל

 מסמכי החוזה או על פי כל דין.

לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בין   8.1יצויים האמורים בסעיף תהא זכאית לקזז את סכומי הפ חברהה .8.2
 על פי מסמכי החוזה ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  .8.3
 מסמכי ההסכם.

זכאית לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לה על פי הסכם  חברהה ההסכם, תהאאת היה והקבלן יפר  .8.4
זה ועל פי כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא זכאית לתבוע פיצויים על הפרת ההסכם ולחלט 

 את הערבות הבנקאית ולהעביר את מתן השירותים על פי מסמכי ההסכם לקבלן אחר.

 החברהלעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  8.4בחלק מזכויותיה על פי סעיף  חברההשתמשה ה .8.5
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב  חברהאלא אם ה חברהכביטול ההסכם על ידי ה

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור.

שבחוזה זה הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר .8.6
בכל הזכויות מוקנות לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין במקרה של הפרה  חברהזה ויזכו את ה

 יסודית:

הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  .8.6.1
יום ממועד  30עולה האמורים לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או חלקם, והעיקול או הפ

 ביצועם.

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או  .8.6.2
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על 

לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק ו/או מונה לו כונס נכסים  פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה
ו/או מפרק, זמני ו/או קבוע ו/או קדם מפרק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם 

 233או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף 
 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ב

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. חברההוכח להנחת דעתה של ה .8.6.3

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון  חברההוכח להנחת דעתה של ה .8.6.4
 או  טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר למסמכי החוזה זה או ביצועם.

הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם  כי הצהרה מהותית של חברההוכח להנחת דעתה של ה .8.6.5
מסמכי החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו.

זכאית בכל מקרה  חברהלכל סעד על פי דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה ה חברהמבלי לפגוע בזכויות ה .8.7
שר יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן כל סכום כסף לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים א

הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או כהחזר קנס 
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו ו/או תשלום  חברהששולם על ידי ה

 ו/או בכל דרך אחרת. על פי דין ניתאגיד עירובתור  חברהחוב שבו חייב הקבלן ל

 תקופת ההסכם – 9פרק   .9

 תקופת ההסכם היא כמפורט: .9.1

 "(.תקופת ההסכםליום _________ )להלן: " כלהומיום __________ החל שנים,  3

רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא הסכם זה לידי סיום, לאחר מתן הודעה החברה  .9.2
 ימים מראש.  30בכתב לקבלן של 
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ה חייבת בתשלום כספים ו/או חברלהביא את ההסכם לסיומו כאמור, לא תהיה ה חברההחליטה ה .9.3
פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור השירותים שנתן בפועל עד למועד הנקוב בהודעת 

 לסיום תוקף ההסכם. חברהה

ליתן לקבלן ארכה קצרה יותר לתיקון יש  חברהבמקרה של הפרה יסודית וכן בכל מקרה אשר לדעת ה .9.4
 .חברהיקול דעתה של הימים, והכל לפי ש 30-למסור התראה לתקופה קצרה מ חברהההפרה, רשאית ה

בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו של  חברהל .9.5
 60סה"כ אפשרית תקופת התקשרות בת  תקופה.חודשים כל  12תקופות נוספות, בנות  2הסכם זה משך 

 חודשים.

ימים לפני מועד תום תקופת  30-הודעה על הארכת תוקפו של ההסכם תינתן לקבלן בכתב ולא יאוחר מ .9.6
 ההסכם.  

ככל ויוארך תוקפו של ההסכם, ימשיכו לחול במהלך כל תקופת ההארכה כל הוראות תנאי הסכם זה  .9.7
יהיה להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים להארכת ההסכם לרבות בשינויים המחויבים ועל הקבלן 

 ערבות וביטוחים.

 סודיות: - 10פרק  .10

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין בעל  .10.1
, לרבות חברהלפעילות הפה ובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן 

, עסקית וכמעסיקת עובדים, ולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבודה, כתאגיד עירוני
חברה מקורות מימון ותנאיהם, תנאי עבודה, שכר, תוכניות, מפרטים, נתונים, וכל מידע אחר הנוגע ל

 המידע(.  -)להלן  ו/או לעיריית יקנעם ו/או לתושבים בתחום העיר יקנעם

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ידי אחרים, בין במישרין ובין  עוד מתחייב הקבלן, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על .10.2
בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו, מכל סיבה 

ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת שהיא, 
 אשר החזיק בו כדין. הכלל או מידע שנמסר לקבלן מצד שלישי 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

יימסר המידע, על התחייבות  עוד מתחייב הקבלן להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם .10.3
 סודיות כנהוג אצל הקבלן.

 סמכות שיפוט ייחודית: – 11פרק  .11

לבתי המשפט שבעיר חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע  .11.1
 להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 שונות – 12פרק  .12

ים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספח .12.1
השונים, יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שניתן על ידי המנהל יחייב את 

 הקבלן.

תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  חברהה .12.2
 על פי כל דין.קצוב, המגיע לה ממנו על פי הסכם זה או 

וכן  חברהוחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת ה חברהספרי ה .12.3
 על ידי הקבלן. חברהבכל הנוגע לסכום שיינתן ל

לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עיכבון מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר על זכות הקיזוז וזכות  .12.4
 העיכבון.

המנהל לסטות מתנאי מסמכי ההסכם במקרה/ים מסוים/ים וספציפי לא  ו/או חברההסכמה מצד ה .12.5
אישור בכתב, תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעונה 

 .חברהחתום כדין ע"י ה
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רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום  חברהכל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה, תהיה ה .12.6
 בלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן.הק

מך בכתב החתום כדין על ידי יחייב אך ורק מס חברהבנוסף, מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי את ה .12.7
 .חברהה

מוסכם בין הצדדים כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי  .12.8
לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או  חברהה

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

דעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם תינתן במסירה אישית או במכתב רשום כל הו .12.9
שעות  72לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 

 לאחר  הישלחה מבית דואר בישראל.

 

 

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 

 

_____________________     __________________ 

 החברה                                                  הקבלן    

 

 אישור עו"ד לתאגיד

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז ___________, 
 דין. המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________  בהתאם לכל

 

___________ 

 עו"ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 

  1נספח 

 טכנימפרט 

 לשלדת משאית לכל מרכבי הדחס ומרכב הגזם  מפרט טכני
דרישותטכניותנושא#

 טון להרכבת מרכב דחס "פושר": 26השלדה עד המשקל הכולל של    .1

  ומעלה מ"ק18מתאים להרכבת מרכב דחס 
  6 –הנעהX2 

  מטר 5.5עד  –מרחק בין סרנים 
  כ"ס לפחות 310 –הספק מנוע 

התקנת מערכת   .2

 איתור

 הספק ידאג להתקין מערכת איתוראן או שווה ערך על גבי 

 המשאית  עפ"י החלטת הרשות.

את סוג המערכת הנדרשת טרם יספק את המשאית הספק יקבל מהרשות 

 לרשות.

מפרטים טכניים   .3

 לכל הגדלים

 5273על המשאית להיות מותאמת מראש על ידי היצרן לתקן ישראלי 

 .1חלק 

 ESR ומערכת   ESP מערכת בקרת יציבות -יציבות    .4

 צינור הפליטה יהיה עילי בשלדות להרכבת  -מערכת פליטה    .5

 .מרכבי דחס

 הרכב יצויד בתיבת הילוכים אוטומטית מלאה  -תיבת הילוכים    .6

 . או רובוטית

  –הנדסת אנוש    .7

  ;)"תא הנהג יהיה בעל מבנה קצר עם חזית אנכית )"טלוויזיה
 התא יכלול מערכת שיכוך מתאימה

  הרכב יאפשר הפעלתו בנוחיות ואמינות מרביים, לנהג ואנשי
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דרישותטכניותנושא#

 התפעול  .8
 בגימור איכותינהג יהיה  חלקו הפנימי של תא 

  מושב הנהג יהיה בעל שיכוך רב כיווני ונוח לנסיעה ועם מנגנון
 לכוונון משקל הגוף

 המושבים יצוידו בחגורות בטיחות, משענות ראש וידיות אחיזה 
  חלונות בשני הצדדים בהפעלה חשמלית, מקוריים של 

 יצרן השלדה
  מגיני שמש פנימיים 
 ןשמשת החזית תצויד פס כהה בחלקה העליו 
  ,הפשרת אדים )חימום ומיזוג( לשמשה קדמית ולשמשות צד

 מופעלת ע"י הנהג
 ניתנות לקיפול, ויאפשרו לנהג לראות  מראות הצד יהיו 

 את החזית ואת הפינות האחוריות של המרכב
  מדרגות עליה לתא הנהג מחוספסת עם ידיות אחיזה מחוץ

 .ובתוך התא

 מערכת מולטימדיה, ושני רמקולים. 

בקרתאקלים:   .9

  תא הנהג יצויד עם מערכת חמום ומיזוג אוויר, המסוגלת
לספק תנאי סביבה נוחים לנוסעים בתא הנהג בתנאי אקלים 

 .המצוינים במסמך זה

 מערכת מיזוג האויר תהיה מקוריות של יצרן השלדה 

לוח השעונים או לוח המחוונים יכלול לפחות את השעונים  -שעונים   .10

 , ,מד דלק מד מהירות ומד מרחק בק"מ, מד טעינההמקוריים הבאים: 

טמפ' שמן, לחץ שמן טמפ' מים במנוע, לחץ אוויר, טמפ' ממיר ותיבת 

 , מד סיבובי מנוע ושעון זמן. הילוכים אוטומטית

מערכות התראה קוליות ומנורות אזהרה לאירועים חריגים במערכות    .11

שמן מנוע, סיבובי  נוזל קירור, לחץ נמוך של הבאות: חום מנוע, מפלס

יתר של המנוע, חום ממסרת, לחץ אוויר, מערכת בלמים, נורית )ללא 

 .התראה קולית( בעת הפעלת המשאבה במערכת הייעודית

 נהגים על פי התקינה הישראלית. הרכב יצויד בטכוגרף לשני   .12

 .השלדה תסופק עם מערכת אימובילייזר ונעילה מרכזית עם שלט   .13

תסופק עם ערכה להחלפת גלגל חילוף, משולשי  השלדה -כלי נהג   .14

 . נהג עצירה, משולש אזהרה, צינור מילוי אוויר, ידית הרמת תא

 בהתאם לדרישות האשכול. –צבר    .15

תותקן מערכת התראות לנהג המתריעה על  -מערכת התראות לנהג    .16

 : ו', וכן 364מצבי סכנה דרישות תקינה ישראליות תקנה 

  התראה קולית על סטייה לא מתוכננת מנתיב 
  התראה קולית על אי שמירת מרחק בטוח  
  התראה קולית לפני התנגשות חזיתית ברכב או אופנוע  
 התראה קולית לפני התנגשות חזיתית בהולך רגל ואופניים 

 חודשים לפחות 18אחריות  .17
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 עבודות / שירותים מפרט טכני

 .של העיר יקנעם עיליתתחום שיפוטה –מקום העבודה  .1
  –שעות העבודה  .2

 שעות 24  -יום עבודה מלא משאית
כולל לא )ראשונות שעות  8 -יום עבודה משמרת ראשונה עובדים ונהג 

י החברה "כפי שיקבע ע משעה ___ עד שעה _____ דקות( 30הפסקה של 
 .הכלכלית

)לא כולל הפסקה נוספות שעות  8 עד -יום עבודה משמרת שניה עובדים ונהג 
 .י החברה הכלכלית"כפי שיקבע ע .משעה ___ עד שעה _____ דקות( 30של 

 פעמיים ביום. -פריקה באתר ההטמנה .3
 החברה תישא בתשלום בגין הטמנת הפסולת–תשלום עבור הטמנה  .4
 קריית אתא –מיקום אתר ההטמנה  .5
ימים. המנהל מטעם החברה יהיה רשאי להפחית  6 -מספר ימי עבודה בשבוע .6

 ימים. 5-את מספר הימים ל
 ובשבתות.השירותים לא ינתנו בימי חג  .7
 בתאום עם איש הקשר. –בכל יום וסיום ת תחילת העבודהושע .8
 או נציג מטעמו. מנכ"ל החברה –איש הקשר  .9

. מובהר בזאת כי המדובר ימים 26 -חודש משוער בלבד ב ימי עבודההיקף  .10
 בשום אופן. חברה הכלכליתבהיקף משוער בלבד והוא לא יחייב את ה

ים יסופקו על ידי הקבלן באמצעות השירות -עובדים וציוד במתן השירותים .11
 עובדי איסוף אשפה במשמרת ללא נהגים.  4-משאיות ו 2

יחד עם זאת, החברה תהייה רשאית להגדיל/להקטין את היקף השירותים 
מספר המשאיות ומספר העובדים במתן השירותים )עובדי איסוף אשפה 

 ונהגים( ובהתאם לתמורה שבכתב ההצהרה וההצעה שהוגש למכרז.
הקבלן יבצע על חשבונו מיתוג מלא של המשאית. המיתוג יכלול אך  -מיתוג .12

ואשר יכללו לכל  ורק את הפרטים שידרוש מנכ"ל החברה או מי מטעמו
 .הפחות לוגו ושם של עיריית יקנעם

על כל משאית _ מצלמות וידאו 2_ יאפשר לחברה להתקין ולהפעילהקבלן  .13
 שתשמש במתן השירותים וזאת בטרם יחל להעניק את השירותים. 

מובהר בזאת כי על הקבלן לערוך את מלוא  -ואגרות רישוי ביטוחים .14
נדרשים למתן השירותים לרבות ביטוחי חובה ומקיף של הביטוחים ה

המשאית. בקרות תאונה באשמת החברה או מי מטעמה אשר בעטיה יופעל 
על הקבלן החובה  הביטוח תשתתף החברה בסכום השתתפות עצמית בלבד.

לדאוג כי אגרות הרישוי תשולמנה במועד וכי כל המשאיות במתן השירותים 
 תהיינה בעלות רישוי.

הקבלן יערוך ויבצע על חשבונו את כל הטיפולים  -ולים ותחזוקהטיפ .15
 הדרושים לתחזוקת המשאית.

הקבלן לא ידרש לשלם עבור דלק המשמש במתן  -דלק כבישי אגרה .16
 השירותים ולא עבור כבישי אגרה, אלה ישולמו על ידי החברה ישירות.

 מטעם מורשה בעל הסמכה בתוקףבתעבורה עסיק קצין בטיחות הקבלן י .17
  .משרד התחבורה

הקבלן מתחייב כי אם תתקלקל משאית ו/או הציוד  -משאית וציוד חליפיים .18
המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים, ידאג הקבלן לתיקונם המידי. לא 

שעות  4עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון בציוד ו/או במשאית בתוך 
מהמועד שנודע לו על התקלה, יעמיד במקומם משאית חליפית ו/או ציוד 

, בהסכם זהאחר שווי ערך חליפי אשר ממלאים אחר כל הדרישות שבמפרט 
 ובנספחיו לצורך מתן השירותים.

תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי רכב חליפיים  .19
תהא החברה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלי רכב  –
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. מסמך 5%חליפים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה בתוספת תקורה בסך 
חתום בידי החברה, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל 

 דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 חנספח ביטו –א'2נספח 

 ביטוחי הקבלן:

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים למשך תוקפו של  .1

הסכם זה וכל עוד קיימת לו חבות על פי דין, את הביטוחים המפורטים בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח המצורף 

ביטוחי א ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל )להלן: "2להסכם זה כנספח 

 "(.הקבלן

"( את נספח אישור החברהעילית בע"מ )להלן: "הקבלן מתחייב להמציא לידי החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם  .2

 יום טרם תחילת מתן השירותים. 10עריכת הביטוח, כשהוא חתום על ידי מבטחיו עד 

הקבלן מתחייב להמציא לחברה בסמוך לפקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור על הארכת תוקפו של  .3

 מור. אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח כא

מוסכם ומוצהר בזאת, כי המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן, הן בתחילת ההסכם והן עם פקיעת תוקפו של אישור  .4

עריכת הביטוח, הינה תנאי מתלה ומקדמי להמשך מתן השירותים ו/או כל פעילות אחרת בשטחים בהם ניתנים 

או פעילות בשטחים בהם ניתנים השירותים השירותים, וכי החברה תהיה זכאית למנוע מהקבלן מתן השירותים ו/

 היה ואישור כאמור ככל והקבלן לא המציא לידיה אישור זה.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן כי יערוך ויקיים את הביטוחים המפורטים להלן: .5

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  .א

 לתובע ולתקופה.₪  20,000,000כללי בגבול אחריות ביטוח חבות מעבידים  .ב

הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך מתן  .ג

השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף ו/או ביטוח 

לישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב, בגבול האחריות המקובל בענף אחריות כלפי צד ש

 הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

פוליסות הביטוח אותן הקבלן מחויב לערוך על פי הסכם זה ונספחיו יכללו סעיף על פיו מוותרים מבטחיו על כל זכות  .6

לרבות עובדיה, וכן כלפי מורשים אחרים מטעם החברה לרבות קבלנים תחלוף כלפי החברה ו/או כל מי מטעמה 

אחרים וכל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

לכסות את מעשי ו/או פוליסות החבויות ו/או פרקי החבויות אותן הקבלן מחויב לערוך על פי הסכם זה יורחבו  .7

 מחדלי החברה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

הקבלן מתחייב כי קיבל הסכמת מבטחיו לכך שפוליסות הקבלן ו/או קבלנים מטעמו קודמות לכל פוליסה שנערכה  .8

 על ידי החברה.

כן שערי הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח וגבולות האחריות בפוליסות בהתאם לשינויים בשער החליפין ו .9

המדד והריבית הקבועים בשוק. כן מתחייב  הקבלן לבצע ולקיים בקפדנות כל הוראה בכתב ובעל פה בכל הקשור 

 להוראות הפוליסות השונות.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או נושאי משרה בה ו/או עובדיה ו/או  .10

לה, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות ו/או כל מי מטעמם של כל א

העצמית הנקובה בפוליסות שבבעלותו ו/או קיומו שלביטוח חסר ו/או במידה ומילא את הוראות ותנאי הפוליסות 

החברה ו/או כל מי בבעלותו( על פי הביטוחים אותם הוא  מחויב לערוך בהתאם להסכם זה. הקבלן פוטר בזאת את 
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מטעמה לרבות נושאי משרה בה ו/או עובדיה, מכל אחריות לנזק בגינו הוא זכאי או היה זכאי לשיפוי כאמור. האמור 

 לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

זה ונספחיו והוא  למען הסר ספק, הקבלן הינו האחראי הבלעדי לקיום התחייבויותיו באופן מדויק על פי הסכם .11

משחרר בזאת את החברה מכל אחריות בכל הקשור לבדיקת טיב איכות והיקף  הכיסויים הביטוחים ופוליסות 

 הקבלן.

כן מצהיר הקבלן כי אין בבדיקת הפוליסות ו/או אישור עריכת הביטוח של הקבלן ו/או הקבלן על ידי החברה בכדי  .12

 ם זה.לגרוע מכל חובה המוטלת על הקבלן על פי הסכ

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב לחברה ובאופן מידי על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן.  .13

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסת הביטוח הנ"ל לפני תחילת ביצוע העבודה ולעדכן את קבלני  .14

 המשנה מטעמו בדבר הוראות הפוליסה ותנאיה.

 כל דרישות פוליסות הביטוח.הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את  .15

בכל מקרה בו ימשך מתן השירותים מעבר לתקופה המצוינת בפוליסות הביטוח, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן  .16

 להאריך את תקופת הביטוח עד למועד סיום מתן השירותים כמצוין בהסכם.

ם בבחינת דרישה מזערית למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינ .17

 המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתם על ידי החברה ו/או הבאים מטעמו כדי לגרוע  .18

ל אחריות כלשהי על הקבלן ו/או על הבאים מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטי

מטעמו. מוצהר ומוסכם כי הקבלן יהא מנוע מלהעלות כלפי החברה ו/או כלפי הבאים מטעמה ו/או הבאים בשירותה 

 כל טענה או דרישה לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם. 

ו מי מטעמה בכל הדרוש למימוש בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/א .19

 זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  .20

ן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח השירותים מטעמה, יהא הקבל

מנהל ו/או מפקח השירותים מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, 

 כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.

אי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחר .21

מנהל ו/או מפקח השירותים מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 

מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה 

 מטעמו.

א הקבלן אחת מהתחייבויותיו ו/או הוראות סעיף זה כולן או חלקן בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה, לרבות לא מיל .22

לא הציג את אישור קיום הביטוחים בנוסחו המקורי ובחתימת מבטחיו, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה. 

 טוח הנ"ל.   אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הבי

 החליטה החברה להגיש תביעה על פי חוזה הביטוח, מתחייב הקבלן לתבוע איתה יחדיו.  .23

 

_____________________      ______________ 

 תאריך       חתימת+חותמת הקבלן    
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 אישור על קיום ביטוחים - ב'2נספח 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה 

תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

הכלכלית החברה שם: 

לפיתוח יקנעם עילית 

 בע"מ

 

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☒

שירותי איסוף, פינוי 

בעיר פסולת ברחבי 

 יקנעם

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 1רחוב הכרמל   : מען

 בניין כוכב יקנעם

 מען:

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדור

ת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מט סכום

 בע

 -313ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,  -309 ₪    ביט  רכוש 

כיסוי גניבה פריצה  -314כיסוי בגין נזקי טבע, 

 ראשוניות -328כיסוי רעידת אדמה,  -316ושוד, 

צד  -307הרחבת שיפוי,  -304אחריות צולבת,  -302 ₪  4,000,000   ביט  צד ג'

על תחלוף ויתור  -309קבלנים וקבלני משנה,  -ג'

כיסוי לתביעות  -315לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  -321המל"ל, 

מבקש האישור  -322מבקש האישור,  -המבוטח

רכוש -329ראשוניות,  -328ייחשב כצד ג' בפרק זה, 

 מבקש האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 

 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 

מבוטח נוסף היה וייחשב  -319מבקש האישור, 

 ראשוניות -328כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 

  ₪    ביט  אחר 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  פירוט השירותים

 (*:ג'המפורטת בנספח 

 אשפה ושירותי מחזור 004

 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 
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 המבטח:



36 
 

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 למכרז נוסח ערבות בנקאית -א' 3נספח 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית

 50,000על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת ₪ 

לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית  פסולת רטובהלמתן שירותי איסוף  4/22מכרז מס'  לבקשר עם התקשרות 
 בע"מ

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 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד תחילה מאת המבקשים 
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 
 עלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא י

 

 במכתבנו זה:

 , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.)כללי( מדד המחירים לצרכןמשמעו  –"מדד" 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

החדש עלה תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( כי המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל 
שהיינו _______________  2220 מאישפורסם בחודש  2220 אפרילמדד חודש לעומת המדד הידוע ביום נעילת המכרז קרי 

)להלן: "המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין נקודות 
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו 

 ועד בכלל. 30/10/22ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 30/10/22דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30/10/22לאחר יום  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 נק _________________ב   תאריך ____________________
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם -א' 3נספח 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 א.ג.נ.,

 בנקאיתהנדון: ערבות 

 50,000על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת ₪ 

לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית  הפסולת רטובלמתן שירותי איסוף  4/22מס' בהסכם בקשר עם התקשרות 
 "(.ההסכם)להלן: " בע"מ

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 
הסכום שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה 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, שכל אחת מהן מתייחסת 
 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. 

 

 במכתבנו זה:

 , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.)כללי( מדד המחירים לצרכןמשמעו  –"מדד" 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

ן: "המדד החדש"( כי המדד החדש עלה תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל 
שהיינו  _____________שפורסם בחודש ___________מדד חודש קרי  החתימה על ההסכםלעומת המדד הידוע ביום 

)להלן: "המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש _______________ נקודות 
 הנ"ל מחולק במדד היסודי.בסכום הקרן המצוין בדרישתכם 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל._________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה._________ דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.__________ לאחר יום  

 שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה 

 

 

 בנק _________________   תאריך ____________________
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 א'5נספח 

 תצהיר לעניין העדר עבירות פליליות

 -לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק העונשין, התשל"ז יוצהר כי כל מנהליו, תצהיר בכתב של המציע בו 

ו/או בגין עבירות בנייה לפי חוק התכנון והבניה על תקנותיו, עבירות על דיני איכות הסביבה, עבירות מרמה  1977

 וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז.

 למתן 4/22' מס מכרזאני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________ בחברת___________, 
כי מנהלי התאגיד,  מצהיר בזאת המציע"()להלן: "מ "בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף שירותי

ו/או בגין עבירות בנייה לפי חוק התכנון והבניה על  1977 -ל"ז לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק העונשין, התש
 תקנותיו, עבירות על דיני איכות הסביבה, עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוונטיים לנשוא המכרז.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

                  __________                      ________ 

 חתימת המצהיר                שם המצהיר      

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי ב___________ 
מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 .באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותוהקבועים בחוק 

 

                              _______________ 

 עו"ד                                           

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז ___________, 
איסוף פסולת רטובה למתן שירותי  4/22פומבי המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת במכרז 

 "המציע"( בהתאם להוראות המכרז ובהתאם לכל דין. ____________ )להלן: לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 

                              _______________ 

 עו"ד                                           
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 ב'5נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

 לספק בעסקה למכירת נכס או למתן שירות. 1976-( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב)ב()2לפי ס' 

אני הח"מ _________________ נושא  ת"ז מס'_____________, המשמש כ ______________ בתאגיד 

פסולת למתן שירותי איסוף  4/22מכרז מס' ב___________________ שמספרו _______________ המשתתף 

תן תצהיר זה מטעם )להלן: "המציע" או "התאגיד"(, ומוסמך לי לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה

 התאגיד.

 בתצהירי זה, משמעותם של המונחים: 

 

חוק עסקאות )להלן: "( 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2)כהגדרתו בסעיף  -"בעל זיקה"
 "(, אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבינ/ה אותו.גופים ציבוריים

 .31.10.02חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  הורשע בפסק דין -"הורשע"

, או לפי 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" עבירה"

לחוק להגברת האכיפה של דיני  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 2011-העבודה, התשע"ב

 אני הח"מ מצהיר כדלקמן:

 המציע הינו תאגיד רשום בישראל.

 (:את האפשרות המתאימה לסמןיש במציע מתקיים אחד מאלו )

' מס מכרזבביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  [ ]

 "(.מועד להגשה)להלן: " מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף שירותי למתן 4/22

לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  [ ]

 האחרונה ועד למועד ההגשה.

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

 
                  ___________                      _________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 אימות

כי ביום _______ התייצב במשרדי ב אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת 

___________ 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 ואמיתותו.

 

                        ____________      _______________ 

 תאריך                                                  עו"ד           
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 ג' 5נספח 

 תצהיר שמירה על זכויות עובדים והתחייבות לקיים את חוקי העבודה 

אני הח"מ _________________ נושא  ת"ז מס'_____________, המשמש ֹכ________ ֹ ֹ ֹ ֹ___________ בתאגיד 
 פסולת איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרזב___________________ שמספרו___________________ המשתתף 

)להלן: "המציע" או "התאגיד"(, ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם  מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית רהלחב רטובה
 התאגיד מצהיר ומתחייב בזאת כי:

לקיים בכל תקופת ההסכם נשוא המכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בכל חוקי העבודה, ובפרט אלה 
 המפורטים להלן:

  1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט

  1951חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 

  1976חוק דמי מחלה תשל"ו 

  1950חוק חופשה שנתית תשי"א 

  1954חוק עבודת נשים תשי"ד 

  1965חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 

  1953חוק עבודת הנוער תשי"ג 

  1953חוק החניכות תשי"ג 

  1951חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

  1958חוק הגנת השכר תשי"ח 

  1963חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

  1987חוק שכר מינימום תשמ"ז 

  1988חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

  2001חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות 

  2001ת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים חוק למניעת העסק

 

                  ___________                      _________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 

 אימות

 

ב אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי 

___________ 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 ואמיתותו

 

_______________                              ____________ 

 תאריך                                                  עו"ד           
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 ד'5נספח 

 אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה

 

אני רו"ח ____________________ ת"ז _____________ מאשר בזאת כי בעסק ששמו 

 איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרזב_________________________ ומספרו  ____________ המשתתף 

אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  "(,המציע)להלן: " מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת

 התקיים אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 ;1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"אמצעי שליטה" 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –"נושא משרה" 

 בעסק אף אם תוארו שונה;

ה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או חברה הרשומ –"עסק" 

 שותפות הרשומה בישראל;

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"עסק בשליטת אישה" 

 גדרה אישור;( של הה2)-( ו1היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא; –"קרוב" 

 

 המחזיקה בשליטה במציע הינה גב' _________________ ת"ז ________________ 

 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 חותמת חתימה מס' רישיון שם מלא

 

 בעלת השליטהתצהיר 

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. –"תצהיר" 

אני הח"מ _____________ נושאת ת"ז מס' _______________ מצהירה בזאת כי העסק ששמו 

ב' לחוק חובת 2_____________________ ח.פ. ______________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1992-המכרזים, התשנ"ב

 

________________ ________________ ________________ 

 חותמת חתימה שם מלא
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 'ה5נספח 

 בדבר היעדר קירבה לעובד/דירקטור החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ  תצהיר

אני הח"מ __________ ת.ז. ___________  ,"(החברההחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ )להלן: "לכבוד 
 יר בזה כדלקמן:לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצה

 שירותי למתן 4/22' מס מכרזב"( שהגיש הצעתו במכרז עהמצי_______ )להלן: "______הנני נותן תצהיר זה בשם _ .1
"( והמבקש להתקשר על החברה המכרז)להלן: " מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף

 עורכת המכרז על פי מסמכי המכרז.

 מוסמך לתת תצהיר זה בשם במציע. אני מצהיר כי אני .2

הנני מצהיר כי אין/יש )*מחק את המיותר( לי קרבת משפחה למי שמכהן כדירקטור ו/או כל בעל תפקיד )מנכ"ל, סמנכ"ל,  .3
 יועמ"ש פנימי, מנהל חשבונות( בחברה.

בן/ת זוג, דוד/ה, אחיינ/ית, בן/ת זוג, הורה, הורה של הורה, בן או בת, אח או אחות, הורה של  –לעניין הצהרה זו "קרוב" 
 בן/ת זוג של אח/ות, אח/ות של בן/ת זוג, בן/ת דודה.

הריני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם החברה בין  .4
 בנוגע למכרז זה.במישרין ובין בעקיפין ומתחייב להודיע לחברה מיד שאעמוד במצב של ניגוד עניינים 

 התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום התקשרות בין המציע לחברה על פי מסמכי מכרז זה. .5

 

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

 

 

                  ___________                      _________ 

 שם המצהיר                      חתימת המצהיר

 

 

 אימות

 

אני הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי ב 

___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 .הירו ואישר את תוכנו ואמיתותווכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצ

 

_______________                              ____________ 

 תאריך                                                  עו"ד           
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 ו'5נספח 

 

השנים הקודמות למועד האחרון להגשת  3תצהיר חתום לפי המציע לא הורשע בעבירות מתחום איכות הסביבה, במהלך 

 ההצעות למכרז דנן.

 

בחברת _______________, אני הח"מ מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ___________ 
 מ"בע עילית יקנעם לפיתוח הכלכלית לחברה רטובה פסולת איסוף שירותי למתן 4/22' מס מכרזהמשתתפת ב

)להלן: "המציע" ו"המכרז" בהתאמה(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 שבתצהירי דנן הינם כמשמעותם בחוק.המונחים והביטויים  .1
 

הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת הצעתי למכרז לא מתקיימים כלפי המציע ובעל זיקה אליו הליכי אכיפה  .2
משפטיים ו/או מנהליים בגין עבירות על דיני איכות הסביבה, וכי לא התקיימו הליכים כאמור גם בשנה 

 שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.
 

מצהיר עוד כי עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו בעבירה על דיני הנני  .3
 .שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 3כי במועד ההתקשרות חלפו  -איכות הסביבה, ואם הורשע בעבירה כאמור

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

  _____________             _________________ 

 שם המצהיר                           חתימת המצהיר

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב במשרדי 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ב___________ מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר 

 .יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו

 

 

_______________                              ____________ 

 תאריך                                                    עו"ד
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 הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מהחברה 

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 4מסמך 

באמצעות משאיות דחס לשתי רשויות , רטובהשל איסוף ופינוי פסולת  במתן שירותיםפירוט ניסיונו של המציע 
 (2021- 2017השנים האחרונות ) חמשלפחות, במהלך מקומיות 

 פרטים כלליים: .1

 : ________________________________שם המציע .1.1

 :רטובהשל איסוף ופינוי פסולת  במתן שירותיםניסיון המציע  .2

 .יש לצרף המלצות 

 ומספר טלפון תפקיד שם הממליץ תאריך סיום תאריך התחלה המקומית הרשותשם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 22/4מכרז פומבי 

 לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ רטובה פסולת איסוף שירותי למתן

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית -א5מסמך 

 שנתי כספי מחזור בעל המציע כי המאשרלמכרז  5 מסמךכ ב"המצ בנוסח רו״ח ידי על חתום אישור יצרף המציע
 בגין 2021-ו 2020, 2019 מהשנים אחת בכל, לפחות מ"מע לא כולל( חדשים שקלים מיליון) ₪ 1,500,0000 של בהיקף

           . מקומיות רשויות עבור רטובה פסולת איסוף שירותי מתן

 _______ תאריך

 לכבוד

  החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עילית בע"מ

 ג.א.נ.,

 בדברהיקףפעילותכספיתאישוררו"חהנדון: 

( וכרואה החשבון של המציע –לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ )להלן 

 , כדלקמן:הריני לאשרהמציע, 



 בכל, לפחות מ"מע לא כולל( חדשים שקלים מיליון) ₪ 1,500,0000 של בהיקף שנתי כספי מחזור בעל המציע .1
 .מקומיות רשויות עבור רטובה פסולת איסוף שירותי מתן בגין 2021-ו 2020, 2019 מהשנים אחת

 

 __________________חתימה וחותמת המשתתף  

 

 

חשבון רואה אישור


. ההצהרה הינה באחריות שלעילוכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף  המציע לבקשת
 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ״ל הצגה 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 איסוף שירותי מתןמהצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף 

 .9201 – 1220על ידו, בשנים  ניתנו, שמקומיות רשויות עבור רטובה פסולת

 

 ___________________ תאריך:

 בכבוד רב,        

 רואי חשבון                                                                                  

 )חתימה וחותמת(       

 

____________________________________

 )שםרוה"ח,חתימה,חותמת(תאריך

 

 


