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 17/2022מכרז פומבי 

 לתכנון הקמה והפעלה תחנת מעבר במועצה מקומית  ג'ת 

 

 םבזאת לקבל הצעות לתכנון הקמה והפעלה תחנת מעבר בתחו  ההמועצה המקומית ג'ת מזמינ .1

בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים,  ("המועצה" שיפוט ג'ת  )

 המצורף.הסכם הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם 

. את עלות ההשתתפות ש"ח 3,000השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של  .2

העברה בנקאית לחשבון המועצה. מובהר ומודגש כרטיס אשראי/  במכרז ניתן לשלם באמצעות  

 . לא יוחזר בשום מקרה וכל סיבה שהיאבזאת, כי תשלום עבור ההשתתפות במכרז 

 ם תשלום עבור ההשתתפות במכרז, באתר האינטרנט של המועצה ניתן לעיין בתנאי המכרז טר .3

   .והשתתפות בו חובה. 10:00בשעה  25.7.2022שני סיור מציעים יתקיים ביום  .4

לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו(   ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה ) .5

ללא כל פרט מזהה של המציע, תוגש בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, 

. ההצעה תשולשל לתיבת ( עותקים2בשני )ידי המציע -כאשר היא ממולאת וחתומה על

עד השעה  4.8.2022חמישי עד ליום  המכרזים במשרדי המועצה המקומית ג'ת המשולש ,

 (. לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )  .14:00

 

 

 

 

 חאלד גרה 

 ראש המועצה          

 מועצה מקומית ג'ת     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 כוז תאריכים ומועדים חשוביםיר
 
 
 

 טבלת מועדים
 שעה יום תאריך 

פרסום  מועד 
 - שישי-חמישי 14-15/7/2022 בעיתונות המכרז

העלאת מועד 
המכרז באתר 

 המועצה
 16:00 שני 18.7.2022

מועד אחרון להגשת 
 16:00 שלישי 26.7.2022 שאלות הבהרה

 מועד אחרון
 14:00 חמישי 4.8.2022 להגשת הצעות

וסיור מועד כנס 
 קבלנים

 
 10:00 שני 25.7.2022
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 מסמך א'  
 

 הוראות למציעים
 

 מבוא 0.0
 

 ,הקמה, תכנוןלהעסיק קבלן מתאים לינת ( מעוני"מועצה"ה)להלן:  ג'ת" מה מקומית ג'תצמוע"

 8813בגוש המצויה  –" או "האתר"( התחנה" )להלן: " תחנת מעבר לטיפול בפסולת בניןתפעול ו

, באופן שימנע מטרדים סביבתיים מרביתבמקצועיות  , ג'תמט"ש ליד  54מחלקה  חלק

השונים, תוך עמידה בתנאים המיוחדים של המשרד ותברואיים, בהתאם לתקנות ולחוקים 

לאיכות הסביבה ושל יתר הרשויות המוסמכות, ותוך הקפדה מלאה על ההוראות והתנאים 

 הכלולים במסמכי המכרז השונים.

 מ"ר. 5,000שטח התחנה הוא: מינימום 

תפעולה תכנונה ואישורה כולל , תחנת מעבר הקמתהצעות ללקבל בזאת מבקשת  מועצהה

 זאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.ותחזוקתה 
      

 מסמכי המכרז 1.0
 

 המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים את מסמכי המכרז ויהוו את     1.1

 לבין המציע, שיזכה במכרז: מועצה"החוזה" שבין ה  
 

 מסמך א' )מסמך זה(. –הוראות למציעים  א.

 מסמך ב'. –החוזה  ב.

 מסמך ג'. –נתונים אודות המציע   ג.

 מסמך ד'. –הצעת המציע  ד.

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז, שיוצאו במהלך הליכי המכרז. ה.

 מסמכים נלווים שיוגשו על ידי המשתתף.  ו.

 

תמורת תשלום סך   מועצהעל המבקש להשתתף במכרז, לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי ה 1.2

(. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל   שלא יוחזרו  )  מועצה( ל  כולל מע"מ  ₪ )  3,000של  

 .14:00 – 09:00בין השעות  17.7.2022 מיום
 

 רשאים להשתתף במכרז  2.0

 

, רשאים להשתתף בתחרות בעת הגשת הצעתםמובהר כי רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף שלהלן 

 על הזכייה במכרז. 
 

 :מהות העבודה

ויוציא היתר בניה לתחנת מעבר בהתאם לדרישות המשרד תכנון התחנה הזוכה במכרז יגיש  2.1
להגנת הסביבה ובהתאם לאישור הועדה המקומית ו/או הועדה המחוזית ובתיאום עם מהנדס 

 המועצה.

 וצא בתיאום עם מהנדס המועצהיכניות הביצוע ולהיתר שוביצוע הבנייה יהיה בהתאם לת
 אושר ע"י הרשויות המוסמכות.וי
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, ולא תהיה לו כל בלבד במימון ועל חשבון הזוכה הבנייההתכנון, הוצאת ההיתר וההקמה וכל 
 היתר.תכנון והת הוהוצאות על ביצוע הבניה ות פיצוי עתידיודריש

המשרד להגנת כנית תאושר ע"י ותוההזכיין ימציא למועצה המקומית תכנית לתפעול האתר, 
 המועצה המקומית ג'ת.הסביבה ו

 המציע חייב להמציא רישיון עסק מתחילת הפעילות.
 

מ' ועל חשבונו בלבד הכוללת תאורה סבירה  6על הזוכה במכרז להקים דרך מאספלט ברחב של  2.1.1

ועל גבי חלקה  ,395פ תכנית מפורטת מאושרת מס' ענ/", וזאת ע8813בגוש  87על גבי חלקה מס' 

 (.  לאתר המוצע 444מ' ) אשר תקשר בין כביש  400, דרך באורך של 8918בגוש  2מס'  יתמנדטור
 

 תנאי הסף:
 

רשאים להגיש הצעה מי שעומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטים    2.3
 :להלן

 
 2013 -לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג  רישיון תקףהמציע בעל  .1.1

 א' ב' ג'  תחנת מעבר ומיון.  5.1מים ופסולת לפי סעיף  5קבוצה  –

בפסק דין חלוט בגין  ( השנים האחרונותחמש) 5-בהמציע ו/או נושא משרה מטעמו לא הורשע  .1.2
עבירות בניגוד לדיני איכות הסביבה או עבירות על החוק לשמירת ניקיון ו/או עבירה שיש עמה 

 קלון 

. ש"ח 100,000למסמכי המכרז, בסך של  '1נספח דבנוסח  ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .1.3
 הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז. 

 ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישראל.מציע  .1.4

מוכח בהפעלת תחנת  2021עד  2015שנים, לפחות, במהלך השנים  5המציע בעל ניסיון וותק של  .1.5
 מעבר לפסולת ו/או אתר הטמנה לפסולת. על המציע לצרף אסמכתאות המוכיחות את נסיונו. 

ף יצרף להצעתו אישור, מכל רשות מקומית בנפרד, מאת גזבר הרשות המשתתלהוכחת תנאי סף  .1.6
המקומית או מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית או ראש אגף איכות הסביבה/שפ"ע/תיפעול ברשות 

 המקומית, להוכחת הניסיון כאמור. 

 המציע יצרף עותק מתעודת התאגדותו כדין. .1.7

                   פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -למציע אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .1.8
 .1976-( תשל"ו אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס )

 למציע אישור תקף על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .1.9

 .  וצירפו למסמכי המכרז קבלה בהתאם את מסמכי המכרז המציע או מי מטעמו רכשו .1.10

מעל   2021,  2020,  2019המחזור הכספי השנתי המצטבר של המציע בכל אחת מהשנים   .1.11

 ( מליון ₪ לא כולל מע"מ.5חמישה )

של המציע חייב שיימצא ציוד מכני בעל תא נהג סגור וממוזג מסוג, בכמות ובטיב, אשר  בשליטתו .1.12
 (."תנאי הציוד הבסיסי"תים מהציוד המכני המפורט להלן. )להלן: אינם נופלים או פחו

של חברת "קאטרפילר" או של יצרן שווה ערך,  CAT-963מעמיס זחלי דוגמת  .א

משנת ייצור שאינה מוקדמת לשנת או מעמיס אופני דומה כ"ס,  200בהספק של 

2015. 
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 .2015משנת ייצור שאינה מוקדמת לשנת  לפסולת בניין וגושיתמגרסה  .ב

 בכניסה לתחנה יוצב משקל לשקילת המשאיות הנכנסות.     .ג

 שיחובר בהתאם לדרישת המזמין. מוחשבממשרד עם ציוד  .ד

שיחוברו בהתאם לדרישות  יותקנו מצלמות כולל בעמדת השוקלבכל המתחם  .ה

 ., כולל שידור ישיר למשרדי המועצההמזמין
 

", היינו: בבעלותו או בחכירתו ידיתיהמ"בשליטתו  –סעיף זה, משמע  לעניין"בשליטתו",   .1.13
חודשים לפחות, שמניינה מתחיל ביום האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז, או,   15לתקופה של  

"בשליטתו האפשרית", היינו: על יסוד כתב אופציה או חוזה על תנאי שבידיו, שמימושו נתון 
צדדית לספק -והחלטתו הבלעדיים של המציע, יש באפשרותו, ע"י מתן הודעה חדלשיקול דעתו 

חודשים לפחות, שמניינה מתחיל ביום   15הציוד, להפוך לבעלים או לחוכר של הציוד, לתקופה של  
 חתימת החוזה או יום תחילת העבודות, לפי המוקדם.

את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיל חתומה בידי מורשה חתימה   לפרט בטבלהעל המציע    .1.14
 ידי רואה חשבון.-של המציע ומאושרת על

ו/או הסכמי   רישיונות רכבהביטוחים והעתק של    יצרף המציע להצעתולהוכחת עמידתו בתנאי זה   .1.15
 של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו של המציע.לפחות  31.12.2023שכירות בתוקף עד ליום 

 .נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל אינוהמציע  .1.16

את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיל חתומה בידי מורשה חתימה  לפרט בטבלהעל המציע  .1.17
 ידי רואה חשבון.-של המציע ומאושרת על

איסוף ופינוי הפסולת עם לב המציעים, כי הזוכה/ים במכרז יידרשו לתת את שירותי  תשומת .1.18
משאיות בנות שנות חמש שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן תהיה חמש שנים לכל 

 היותר מכל עת בתקופת ההתקשרות. 

במועד האחרון להגשת ההצעות המציע הינו בעל רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק  .1.19
להוכחת תנאי זה, על  – 2001-ובלה, תשס"אותקנות שירותי ה 1997-שירותי הובלה, התשנ"ז

המשתתף לצרף העתק תקף של רישיון מוביל על שמו ו/או  אשור לכל רכב הובלת פסולת שיבצע 
)ג( בתקנות שירותי  5את העבודות במסגרת הסכם זה הכולל את הפרטים כנדרש בסעיף 

 ההובלה.

 

 תנאי סף מהמתכנן  

שנועד ללוות אותו בכל בתקופת החוזה משרד מהנדסים   עם משרד    המציע ימציא חוזה התקשרות .1.20
 .יהיה אחראי על התהליך בכל תקופת החוזהמהנדסים 

 . תכנון תחנות בפסולת בניין וגושיתשנים בתחום  5המשרד יהיה בעל ותק של לפחות  .1.21

תחנות מעבר המשרד חייב להיות בעל ניסיון מוכח בתכנון, הוצאת היתרים, ופיקוח בהקמה של  

 ביצוע עבודות הנדסה דומות .תכנון ויש לצרף הוכחה על  מהסוג הזה.

 המציע יציג מסמכים על ההתקשרות החוזית עם משרד תכנון. 

 התכנון כולל יועצים דרושים לתכנון תחנת המעבר: 

 אדריכל .1

 קונסטרוקטור .2

 יועץ בנושא מים ביוב וניקוז .3

 יועץ חשמל .4

 יועץ בטיחות וכב"א .5

 תיועץ נגישו .6
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 של המשרד להגנת הסביבה יועץ סביבה כולל הנחיות .7

 יועץ תנועה .8

 הידרולוג )בדיקות קרקע( .9

 יש לצרף המלצות ושמות פרויקטים •
 

 חודשים. 6תקופת התכנון   .1.22

מצהיר ומתחייב כי השירותים שייתן לפרויקט בין מטעם משרד המהנדסים  המתכנן  .1.23
מקצועית גבוהה על פי תקנים מקצועיים מקובלים בעצמו ובין באמצעות היועצים יהיו ברמה 

 במיומנות בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות המועצה.

כניות אשר נדרש להכין במסגרת הסכם זה והמתכנן מצהיר ומתחייב כי כל אחת מהת  

 תובא תחילה לאישורו של מהנדס המועצה.

כאמור להלן, ידאג לכל האישורים, המתכנן מתחייב כי בטרם תחילת העבודה  2.7.4  .1.24
 ההיתרים, הרשיונות בהם הוא מחוייב על פי כל דין.

 'ט למסמךבהתאם המתכנן מצהיר כי ביטח את עצמו ואת פעילותו בביטוח  2.7.5  .1.25
וידאג לכך כי ביטוח זה יהיה שריר וקיים במהלך כל תקופת תוקפו של  "(ביטוח דרישות)להלן: "

 הסכם זה.

המציע מתחייב שלא להפעיל את תחנת המעבר ללא ההיתרים והאישורים   2.7.6          .1.26
 הנדרשים על פי חוק.

מטמנה מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה שכל עודפי הפסולות הסכם עם המציע ימציא  2.8

 למפקח בטעם המזמין.יועברו להטמנה במטמנה וימציאו אישורים 

המציע ימציא חוזה התקשרות עם קבלן רשום ברשם הקבלנים אשר יתחייב להקים את התחנה  2.9

 .פחותל 100סימול  1-על פי הנהלים הקבועים בחוק, הקבלן יהיה בעל סיווג , ג

 יש לצרף המלצות ושמות פרויקטים. •

  חודשים. 6תקופת הביצוע  

עו"ד,  נטיים מקוריים או העתקים מאושרים ע"יתעל המציע לצרף להצעתו מסמכים או 2.10

היה ת מועצהשל תנאי הסף לגביו. בכל מקרה, ה קיומםכמתאימים למקור, המוכיחים את 

מתקיימים  כי תנאי הסף ה,שיוכח, להנחת דעתראה לנכון כדי תלדרוש כל ראייה ש תרשאי

 במציע, זאת מעבר למסמכים הנדרשים במפורש בסעיפי המכרז, להגשתם עם מסמכי המכרז.
 

 חובה – סיור קבלנים   3.0

מקום   10:00עת התכנסות לצורך יציאה לסיור תהיה ש 25.7.2022 בתאריך  3.1

 קת התברואה, מר סמיר שלבי. למחההתכנסות: מועצה מקומית ג'ת, משרדו של מנהל 

 ויועץ מטעם חברת א.י.ג.ל. , מנהל מחלקת תברואהבסיור ישתתפו מהנדס המועצה

חובה. הצעתו של מציע, אשר לא השתתף בסיור  –ההשתתפות בסיור הקבלנים  3.2

 .תיפסל על הסף –הקבלנים 

 ( של הגוף המציע. באישור בכתב המשתתף יהיה נציג מוסמך ) 

 המידע וההבהרות, שימסרו במהלך הסיור ירשמו בפרוטוקול וישלחו בכתב לכל       3.3

 המשתתפים במכרז.

 כל משתתף המגיש הצעה, יצרף להצעתו כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז      3.4
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במהלך הליכי המכרז, כשהוא חתום על ידו, לאות  מועצהשיוצאו ע"י ה "מסמך נוסף"()להלן: 

 .ומסכים לתוכנו וסימן כי קיבל את המסמך הנוסף ועיין בו
 

 בדיקת נתונים רלבנטיים באחריות בלעדית של המציע 4.0
 

מבנה ואופי  ובענייןהיקף העבודות ואופיין,  בענייןמודגש כי כל הנתונים הנמסרים ו/או שימסרו  4.1

ע"י  יינתנוהפסולת, ובכל ענין אחר רלבנטי להכנת הצעתו של המציע, ניתנים ו/או  ובענייןהאתר, 

 בלבד.  מועצה, לצורך ידיעה כללית על בסיס נתונים המצויים בידי השיינתנו, ככל מועצהה

 .החוזהלהשתנות תוך כדי תקופת ו/או  מודגש כי נתוני האמת עשויים להיות שונים
 

, הרלבנטיים למציע כדי לגבש ולהגיש את הצעתו, לרבות, האחריות הבלעדית לבדיקת הנתונים 4.2

אך מבלי להגביל, נתונים כלליים של האתר, נתוני דרכים באתר, נתוני קרקע, נתוני פסולת 

להציג מצג כלשהו, לצורך הסתמכות,   תמתיימראינה  . המועצה  תהיה של המציעהנקלטת באתר,  

 ים אלה, והמציע יהיה מנוע מלטעון למצג כלשהו ע"י המועצה, שעליו הוא הסתמך. בעניינ

 מבהירה המועצה כי אין בתחומי התחנה , וחל איסור חמור להטמנת פסולת בסביבתה הקרובה.  
 

 הקמת התחנה  5.0

 הערכת עלות ואומדן

המציע יערוך את חישוביו ויתמחר את עלות כל העבודות והמטלות שהזוכה במכרז יהיה חייב  5.1

טון של פסולת שתיקלט באתר כולל  1יתרגם למחיר השרות לכל ולבצע, על פי תנאי המכרז, 

טון פסולת שתיקלט באתר ייקרא: "דמי טיפול לטון",  1"מחיר השרות לכל (  )17%. )מע"מ

 ( ובקיצור "דט"ל"
 

 המע"מ:  לענייןהבהרה כללית     5.2
 

. באם ישתנה גובה המע"מ , ישתנו  17%בחוזה כוללים מע"מ בשיעור  שיצוינוכל המחירים  

 המחירים בהתאם. 
 

 אופן הגשת ההצעות 6.0
 

 הגשת ההצעות למכרז תעשה כמפורט להלן:        
 

להשתתף בהגשת הצעות למכרז, יגיש את הצעתו על טופסי המכרז בלבד, כשכל  המעונייןכל  6.1

הפרטים ממולאים בהם כנדרש, בכתב ברור וקריא, ויצרף להצעתו את כל המסמכים 

 הדרושים.

 למען הסר ספק, אין לצרף מסמכים שתוקפם פג ואינם בתוקף במועד הגשת ההצעות.
 

 החתימה של המציע, בשולי כל דף. מורשהל מסמכי המכרז, יחתמו בחותמת וחתימה ש 6.2

 במקומות בהם, על פי הנדרש במסמכי המכרז, על המציע לפרט את שמות כל החותמים

 ופרטיהם, יש לעשות כן בכתב ברור וקריא.

 וצירפו את הקבלה לחומר ההצעה שתוגש  את מסמכי המכרז  אלו אשר קנומגיש/י ההצעה יהיו  
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ידנית בתוך מעטפת המכרז, שסופקה למציע יחד עם מסמכי מסמכי המכרז יוגשו במסירה  6.3

, וזאת לא יאוחר מועצההלמנכ"ל המכרז, כשהיא סגורה היטב ונטולת זיהוי. המסירה תהיה 

 , כמפורט לעיל.מועצה(, בכתובת ה"המועד האחרון")להלן:  0041:שעה ב 20228.4.ך מתארי
 

יקבל ממגיש ההצעה או מנציגו את מעטפת המכרז, ירשום על המעטפה את  מועצהנציג/ת ה 6.4

התאריך ושעת המסירה המדויקת שבה קיבל את המעטפה, יחתים את המעטפה בחותמת 

, ירשום את שמו וחתימתו על המעטפה, ויכניס את מעטפת המכרז בנוכחות נציג מועצהה

לתוך תיבת המכרזים של  -ון לא יאוחר מהמועד האחר מועצההמציע, בתנאי שנתקבלה ב

 .מועצהה
 

 לא  , מכל סיבה שהיא, אחרי המועד אחרון,מועצהמעטפת מכרז שתימסר לנציג ה    6.5

 תוכנס לתיבה והיא תוחזר למוסר המעטפת מבלי לפתוח אותה ומבלי לגלות את תוכנה.
 

על מגיש ההצעה לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז. מובהר כי המציע יהיה מנוע מלטעון כל  6.6

 אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או טעות, וכיו"ב. בענייןטענה 
 

הבהרות ו/או תיקונים בכל הנוגע לאמור במסמכי מכרז זה, אם יהיו, יישלחו למשתתפים ע"י  6.7

בלתי נפרד מהמכרז, ויחויבו לכל דבר וענין בדיוק כמו מסמכיו ו/או ובכך יהפכו לחלק  מועצהה

 חלקיו האחרים של המכרז.
 

 היה וימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות, ו/או אם יהיה לו 6.8

ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו הכלולים במסמכי המכרז, עליו 

 ימים לפני המועד האחרון להגשה. 7לפחות  מועצהתב ללהודיע על כך במכ

משתתף לצרף את תשובות או הבהרות תשלחנה, במידת הצורך, בכתב לכל המציעים ועל כל 

אחראי לפירושים ו/או  מועצה. כאמור, אין ההתשובות ו/או ההבהרות להצעתו ולחתום עליהן

 ע"י מאן דהוא בעל פה למשתתפים. שיינתנוהסברים 

 

שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת, שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל הסתייגות  כל 6.9

לגביהם,  בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

יחשב כאילו לא נכתב, או יגרום לפסילת ההצעה. ההחלטה בין האלטרנטיבות הללו תהיה של 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואין עליו חובה לנמק את החלטתו. מועצהה

 .הצעה שלא תוגש בהתאם לתנאים דלעיל, מכל סיבה שהיא, לא תשתתף במכרז   6.10

 

, שיימנו מהיום הראשון לאחר המועד יםייום קלנדר 90כל מציע תהיה למשך  תוקף ההצעה של 6.11

 .4.11.2022עד  4.8.2022האחרון, 
 

 מסמכים נלווים 7.0

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
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המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת המזמין להבטחת קיום  7.1

מאה אלף שקלים  )₪  100,000( בסכום  'הכנספח  ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים  10.11.2022הערבות תהיה בתוקף עד ליום . ( חדשים

 להאריך את משך תוקפה של הערבות.

היה ותוקף הערבות עומד לפוג אך טרם נקבע זוכה למכרז, יאריכו המציעים את תוקף  .1.1

עים לא יאריכו את תוקף הערבות כפי תורה הערבות כאמור לעיל. במידה והמצי

המועצה, רשאית המועצה לחלט את הערבות ולהפקיד את הכספים בחשבונה. 

 ההוראות המתייחסות לערבות המציע יחולו על הכספים המחולטים.  

מובהר בזאת כי המזמין עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו  .1.2

המציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון  להבטחת קיום ההצעה. לפיכך, על

להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי סעיף 

 .3-זה ותואם במדויק את הנוסח המצורף כנספח א

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו  .1.3

ע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע כמפורט בהזמנה זו ובהצעת המצי

שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו ובהצעת המציע 

כאמור במלואן ובמועדן, יהיה המזמין רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב 

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי 

יבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה התחי

 אחרת הנתונה למזמין על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך.

מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את 

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות 

 המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .1.3.1

 המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  .1.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .1.3.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה,  .1.3.4

 כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המזמין.

ו תרופה אחרת הנתונה למזמין על פי כל דין ו/או על פי הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/א

 מסמכי ההליך.

קבע המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  .1.4

 יהיה המזמין רשאי לפסול את אותה הצעה. –לעיל 
 

 תיפסל. –הצעה שתוגש ללא ערבות המכרז, כנדרש 
 

 לעניין מס ערך מוסף.אישור בר תוקף לעוסק מורשה  7.2

 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים, על  7.3

 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
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כולל  –מסמך המכיל את פרטיו המלאים של המציע, אם מדובר בחברה בע"מ או בשותפות  7.4

מסמכי ההתאגדות או השותפות וכולל פרטים מלאים על השותפים או על בעלי המניות, לפי 

 .העניין
 

 אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע.   7.5

העובדה כי בעלי זכות החתימה חתמו על מסמכי ההצעה ואישרו את נכונות האישור יאמת את 

 .של המידע המצורף להצעה על ידי המציע
 

 .(חובה) בסיור הקבלנים המוסמךאישור השתתפות המציע או נציגו     7.6
 

על המקומית ג'ת    עצהתחנת המעבר של המוטון של פסולת הנקלט ב 1הצעת המחיר לטיפול בכל   7.7

 פי המותנה במסמכי המכרז, מנוסחת וחתומה, על פי נספח "הצעת המציע" )מסמך ד'(.
 

 לביטול מועצהזכות ה 8.0
 

 את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  הלעצמ תשומר מועצהה 8.1

 המלא והסופי. הלבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעת
 

, שלא לבצע את העבודות מושא המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא מועצהחליט התאם  8.2

תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט תביעה 

להשבת ההוצאות הישירות בגין רכישת טפסי המכרז, שיוחזרו במקרה כזה לזוכה במכרז 

 (. מע"מש"ח בלבד כולל  3,000) בלבד. 

 

את הזכות להחליט על ביצוע העבודות מושא  הלעצמ תשומר מועצהמובהר בזאת במפורש, כי ה 8.3

 .הל כראות עיניוהמכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר מציעים, הכ
 

דלעיל אינו מקנה למציע את הזכות להגיש הצעה רק על חלק מהעבודות  בפסיקההאמור  8.4

 פסל .יוכל הצעה שלא תהיה מושלמת, תהרשומות במכרז 
 

 חתימת חוזה ושונות  9.0
 

 עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה בכתב.  9.1

לנוסח המופיע בנספח להמציא ערבות ביצוע וביטוחים בהתאם המציע שייקבע כזוכה, מתחייב 

 ממועד קבלת ההודעה.ימים  14תוך המכרז  ט' המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי

תצורף ערבות המכרז  משתתפים שהצעתם לא תתקבל יקבלו הודעה בכתב, אשר אליה

 שהומצאה על ידם, שתוחזר להם בדרך זו.
 

מההודעה   עבודה קלנדריים    ימי  21יקח בחשבון כי יתכן ויהא עליו להתחיל בעבודה תוך  יהמציע   9.2

 על זכייתו.
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על הזוכה במכרז להמציא, במעמד חתימת החוזה או במעמד מסירת צו התחלת עבודה, לפי  9.3

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים הכללי  -( "המועד הקובע"המוקדם )להלן: 

מהמועד האחרון,   חודשים    120לתקופה של    -  בנספח ו'הנוסח    לפי₪    700,000 לצרכן, על סך של

. ערבות זו בהתאם תקופת ההתקשרותלתקופה נוספת  מועצהערבות זו תחודש לפי דרישת ה

או חיוב כספי שהזוכה יהיה חייב בו, בין אם בגין קיומו ואכיפתו התחייבויותיו  תשמש להבטחת  

ניין (. תנאים נוספים לע "ערבות הביצוע"של החוזה ובין אם בגין פקיעתו מכל סיבה, )להלן: 

 הערבות יובאו להלן.
 

עבודה   ימי  14תוך    ימציא את ערבות הביצוע והביטוחיםאם הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ולא   9.4

במכרז ע"י הודעה בכתב,  ולבטל את זכיית מועצהה תהיה רשאיתממסירת ההודעה על זכייתו, 

עבודה ימים  14זאת לאחר שתינתן לו הודעה מקדימה, בה יידרש לתקן את המעוות בתוך 

 נוספים, והוא לא ישהה לה.

 למען הסר ספק, מובהר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים עפ"י כל דין.
 

להגיש את  מועצהבפיצוי, רשאי ה מועצהבוטלה הזכייה במכרז על יסוד עילה המזכה את ה 9.5

ערבות המכרז של הקבלן לגבייה, ולמסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידו, או לבטל את 

 המכרז. פעולה זו לא תהווה בשום מקרה עילה לתביעה כלשהי מצד מי ממשתתפי המכרז.
 

וקניינו הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת  מועצהמסמכי המכרז ותוכנם הינם רכושו של ה 9.6

 על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.   מועצההצעות להגשת 

 מקבל מסמכי מכרז זה לא יעתיק אותם ולא ירשה לאחרים להעתיק אותם ולא ישתמש 

 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.
 

, לרבות בדיקות מוקדמות, שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןתחזיר ולא תלא  מועצהה 9.7

או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות /או ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז 

 הנובעות ממנה.
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 מסמך ב'

 המועצה המקומית ג'ת –חוזה לתכנון, רישוי, בנייה, אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בניין 

 17/ 2022מכרז חוזה מס' 

 שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ______ שנת______

 

  בין:  

 מועצה מקומית ג'ת

 ("מועצה"ה)שיקרא להלן: 

 מצד אחד;

 

 לבין:    
 

__________________     ___________________ 

 ח.פ.________________     ת"ז:__________________

    מרחוב: ________________________

 ("הקבלן")שיקרא להלן: 

 מצד שני;
 

 פרק ראשון :  מבוא

 

 רקע ועקרונות 010.
 

המבוא לחוזה זה על ההצהרות הכלולות בו; הנספחים לחוזה; מסמכי המכרז השונים; וכן  10.1

הצעת הקבלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לקראם יחד ובכפוף לכל סעיפי החוזה.  )כל 

 (."החוזה"אלה ביחד ייקראו להלן : 

 

תחנת מעבר של    ה, לתפעולהמקומית ג'ת  מועצההמה  שפרס  17/2022הקבלן זכה במכרז מס'    10.2

והוא מחויב ומתחייב לבצע את כל העבודות והמטלות התחנה להלן:  )לפסולת בניין 

הקשורים לתפעול אתר  השירותיםהקשורות ונחוצות לתפעולו של האתר ולתת את כל 

(, על אחריותו ועל "העבודות"ל כמפורט בחוזה )להלן: ו", הכתחנת המעבר של המועצה"

   .במדרגים שונים –שבונו, בתמורה לדמי טיפול לטון פסולת )דט"ל( ח

 

הקבלן מצהיר, כי יש לו היכולת, האמצעים, הכישורים והידע לבצע את העבודות בהיקף  10.3

 ובאופנים המפורטים במסמכי החוזה.
 

ישיר במשך תקופת ההתקשרות קשור או מעורב באופן אחראי  עוד מצהיר הקבלן, כי הוא 10.4

 לפסולת בנין כפי שימצא לנכון מעת לעתה או עקיף, בהובלה ו/או בפינוי פסולת, למטמנ

 .מחזורלמעט חומרים ברי 
 

 .הקבלן מצהיר, כי הוא מכיר היטב את מלוא התנאים של האתר 10.5
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בישראל תחנות מעבר הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים, התקנות והחוקים לתפעול  10.6

עסק לאתר  רישיוןוכי הוא מכיר את כל התנאים, שקיומם באתר הינו תנאי מוקדם למתן 

 ושמירת תקפו, וינהג בדיוק נמרץ בהתאם להם.
 

בתכולתו, למעט הזכות לשהות בו כדי לבצע את אין ולא יהיו לקבלן זכויות כלשהן באתר ו/או  10.7

העבודות נשוא המכרז, ואף זאת, כל עוד החוזה תקף וכל עוד הקבלן מבצע באתר את העבודות, 

 נשוא המכרז.
 

(, תינתן במכתב  קיומו או ביטולו חוזה זה ) בענייןכל הודעה, שצד אחד צריך לתת לצד השני  10.9

הצד השני המפורשת בחוזה, או תישלח באמצעות מכשיר   רשום או במסירה אישית לכתובתו של

לפי  – E.mail -פקסימיליה או באמצעות דאר אלקטרוני למספר הפקסימיליה או לכתובת ה

 24של הצד השני המפורשות בחוזה, ויראו אותה כאילו נמסרה לידיו של הנמען כעבור  – העניין

ן אישי או שליחתה באמצעות שעות מזמן מסירתה בדואר, או מיד לאחר מסירתה באופ

 האלקטרוני. הדוארהפקסימיליה או 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  10.10

הקבלן מצהיר בזאת כי קרא הסכם זה בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין, והוא מסכים  - 

 ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו.
 

יהיה בינו/או עובדיו ו/או מועסקיו לכל צורך שהוא, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי אין לו ולא   10.11

 לבין המועצה כל יחסי עובד מעביד, והקבלן יפעל בכל דבר וענין במסגרת הסכם זה והוראותיו.
 

הקבלן או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון ו/או עבירות בנושא איכות סביבה והוא  10.12

 ר.מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמו
 

הקבלן מצהיר בזאת כי אין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדי המועצה לרבות  10.13

נבחריה וכי לא קיימת בינו לבין ראש המועצה ו/או סגניו ו/או חברי מועצת המועצה ו/או עובדי 

ם המועצה הנושאים בתפקידים סטטוטוריים, קירבה משפחתית ו/או קשרים עסקיים כלשה

. הקבלן מתחייב בזאת כי בטרם חתימתו על הסכם זה יודיע בכתב למועצה אם )קירבה אסורה(

 יש לו קירבה אסורה ואיזה סוג.
 

הקבלן יקפיד מבעוד מועד בהגשת כל האישורים הנדרשים לצורך התחלת העבודה. כל ההוצאות  10.14

יקפיד בהגשת כל  הכרוכות בהגשת אישורים אלה ע"ח הקבלן ועל חשבונו בלבד. הקבלן

 האישורים הדרושים עפ"י החוק והתקנות.
 

לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור על  10.15

להסכם זה כשהוא חתום  14עריכת הביטוחים המפורטים בהנחיות הביטוח המופיעות בסעיף 

 על ידי מבטחיו.
 

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי   10.16

 הביטוח.
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 לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: 10.17

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 .3009100ג'ת במשולש מיקוד  81ת.ד כתובת המועצה:  •

 .04/6382776פקס:    •

 abunaser.muni@gmail.com  +samier.shalbi@gmail.comדוא"ל:.  •

 _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _    שם החותם: _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ / •

 שם פרטי       משפחה  שם פרטי משפחה

 

 __________________ ______________ ____________ החותמים:

  חותמת המועצה  גזבר המועצה  ראש המועצה  
 

 

 הקבלן:

  ____________________       _________________ 

 חותמת הקבלן     חתימת הקבלן   
 

 __.________ מס'____ מיקוד __________________כתובת הקבלן: רח'  _ •

 ______.___________טל':    ____ •

 _____.____________פקס:   _____ •

 ____.  _____________________דוא"ל: ______ •

 _ _ _ _ _ _ _ _   שם החותם: _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ •

 שם פרטי      משפחה  שם פרטי  משפחה
 

 

 אישור עורך הדין של הקבלן:

, השום מטה ________________, עו"ד של ____________________ )ה"קבלן"(אני החתום 

__________________ ת.ז.   לעיל מאשר כי ביום _________________ הופיע בפני ה"ה

, ____________ ת.ז. _______________ המשמשים כמנהלי הקבלן -_________________ ו

נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין וחתמו בפני על חוזה זה, וכי 

 לחתימתם על חוזה זה , וכי הם רשאים לחתום ולחייב את הקבלן בחתימתם לכל דבר ועניין.

 

__________________     ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד       תאריך 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה                                    

 

                                                        _____________                _____________ 

 הקבלן        המועצה         

 

mailto:abunaser.muni@gmail.com
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 :  תנאים כלליים פרק שני

 

 התחייבות הקבלן .11
 

קבלן מתחייב להקצות לעבודות באופן בלעדי ולמשך כל תקופת החוזה, את הציוד, ה 11.1

 ,הבניין, למיון פסולת המתקנים, הכלים וכוח האדם הנחוצים והמתאימים לתפעול

על מנת להשיג את התוצאות להן הוא מחויב על פי הוראות  תחנת המעבר בג'תולתחזוקת 

 החוזה.
 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי, לעשות כל פעולה, להשתמש בכל כ"א נחוץ ובכל ציוד  11.2

ל על חשבונו ובאחריותו המלאה, על מנת שבכל תקופת החוזה, ונחוץ ובכל חומר נחוץ, הכ

תוחזק, תיקלט בו הפסולת, ותטופל, ותישמר תותחנת המעבר תופעל תללא יוצא מהכלל, 

ל על פי הנדרש בחוזה ובכל דין. את המענה לכל תקלה וחזות חיצונית נאותה של האתר, הכ

לת ציוד, תקלת מזג אוויר,  מכל סוג ומין לרבות, אך מבלי להגביל, תקלת כ"א, תק

 .ן הקבלן על אחריותו ועל חשבונוקית, …וכדומה
 

, שימונו מפעם לפעם לצורך פיקוח מועצההקבלן מתחייב להישמע ולציית להוראות נציגי ה 11.3

ביוזמתו בכתב   מועצהובקרה על תפעול האתר, לעבוד לפי הנחיותיהם והוראותיהם ולדווח ל

החורג ממהלך העבודות השגרתי באתר, בלי יוצא מהכלל, זאת ובפירוט מלא על כל אירוע 

 בנוסף על דיווחים שוטפים.

מעביד" ומעמדו של -מוסכם ומוצהר בזאת כי אין באמור לעיל משום יצירת יחסי "עובד

 הקבלן עפ"י החוזה הינו "קבלן עצמאי".

 

 להסב או להעביר חוזה זה כולו או חלקו לכל אדם או תאגיד אחר. אינו רשאיהקבלן  411.

עבודות הקשורות לפיתוח, התקנת מערכות אך ורק הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה 

תשתית וכיו"ב, שאינם בתחום מומחיותו של הקבלן, זאת, כפוף לאישור בכתב מראש של 

 .מועצהשל ה נתן, לפי שיקול דעתו הבלעדיתיאו לא י שיינתן, מועצהה

 :מודגש בזאת כי

הקבלן אינו רשאי למסור את עבודת התפעול השוטף, ו/או העסקת הציוד המכני לקבלן 

 .מועצהמשנה, ללא אישור מפורש, בכתב של ה

לא תותר העסקתם של קבלני משנה שלא יהיו מורשים על פי הוראות כל דין לסוג והיקף 

 העבודות שיבצעו.

לאחר קבלת אישור להעסקת קבלן/ני משנה, אסור יהיה לקבלן כדי למנוע ספק, מובהר כי 

 .מועצהלהחליפם באחרים ללא אישור מוקדם ובכתב מאת ה

להעסקת קבלני משנה כאמור לעיל, לא תגרע מאומה מכל  מועצהאישורו ו/או סירובו של ה

 התחייבות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה.
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, בכפוף לכל מרביתהקבלן מתחייב לבצע את העבודות במומחיות, במיומנות ובקפידה   11.5

והחזקתו וכן מצבו של האתר   ודין. הוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת שתפעול

בכל עת, ימלאו אחר כל הוראותיהם של כל הדינים הרלבנטיים לתפעולו והחזקתו של 

כמפורט בנספח  עסק לאתר ) רישיוןהאתר, לרבות, אך מבלי להגביל, תנאים למתן 

 .מועצההעסק, שיתקבל ע"י ה רישיון( ו/או תנאי  לחוזה זה 1מס' 

ים, צווים והנחיות משרד העבודה, משרד התחבורה, משרד זה, לרבות תקנ לענייןדינים, 

הרשות המקומית, ורשויות התכנון  ,להגנת הסביבההבריאות, משרד הפנים, המשרד 

המוסמכות. אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל, תיחשב כהפרה של תנאי מהותי בחוזה, 

 את הזכות לביטול החוזה לאלתר. מועצהאשר מקנה ל
 

המתאימים, הכשרה  הרישיונותיב להעסיק עובדים מיומנים, שיהיו בעלי הקבלן מתחי 11.6

יהיה רשאי  להרחיק מתחום האתר כל עובד של  מועצהמתאימה וניסיון מעשי קודם.  ה

ו/או פועל בדרך המסכנת את עובדי המטמנה   מועצההקבלן, אשר אינו מציית להוראות נציג ה

שבה ו/או מכל סיבה עניינית אחרת, זאת,  ו/או את המובילים ו/או את המתקנים והציוד

להרחיק עובד,  מועצהמבלי שהדבר יהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. החלטת ה

 כאמור, תהיה מנומקת.
 

הקבלן מתחייב לכך שהכלים המכניים, הציוד, וכלי הרכב בהם הוא ישתמש לצורך ביצוע  11.7

והביטוחים  הרישיונותות וכי יהיו להם העבודות, יהיו במצב תקין בכל משך ביצוע העבוד

 המתאימים הנדרשים על פי דין, וכי הם יהיו בתוקף במשך כל תקופת החוזה.
 

די ייהקבלן מתחייב לדאוג, מיד עם קרות תקלה לציוד הנדסי המועסק על ידו, לתיקונו המ 11.8

 דית בציוד אחר שווה ערך.ייאו להחלפתו המ
 

באתר.  בעל כישורים מתאימים לניהול העבודות למנות מנהל עבודההקבלן מתחייב    11.9

( יציג את  משרד העבודה שוריאב מנהל העבודה יהיה בעל תעודת מנהל עבודה מוסמך )

ישמש כנציגו הרשמי של הקבלן מול מנהל  ה. מנהל עבודמהמזמיןתעודתו, ויקבל אישור 

 .מועצההאתר מטעם ה
 

יהיה רשאי לדרוש החלפתו של מנהל העבודה, נציג הקבלן, בכל עת וללא כל    מועצהה 11.10

 בכתב. מועצהיום מהודעת ה 30 –נימוק, והקבלן יהיה חייב להחליפו תוך 
 

לקבלן לא תהיה כל זכות בקרקע או במבנה כלשהוא או בכל נכס שהוא בתחום למעט   11.11

 התחייבויותיו על פי האמור בחוזה זה.( לבצע את  והחובה הזכות )

לבקר באזורי ביצוע העבודות בהם הוא פועל, זאת  מועצההקבלן מתחייב לאפשר לנציג ה

זה מתחייב הקבלן ליצור את התנאים הדרושים והנחוצים, לצורך   בענייןללא הודעה מראש.  

רה שיידרשו , ולהושיט לו את כל הסיוע והעזמועצההשגת מטרות ביקורו באתר של נציג ה

 על מנת לאפשר ביקור מועיל ועל מנת לאפשר בדיקה ופיקוח על ביצוע העבודות.
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הקבלן מתחייב שלא לבצע בתחום האתר פעילויות אחרות כלשהן, פרט לעבודות מושא  1.12

 החוזה.
 

אך ורק בתחום גבולות האתר. הוא מצהיר כי הגבולות תחנת המעבר קבלן מתחייב לפעול ב 1.13

לו, והוא אחראי לכך, שעובדיו, לרבות קבלני משנה שהוא מעסיק ועובדיהם, לא נהירים 

יימצאו באתר, אלא באותו מקום בו מתבצעות למעשה עבודות, אלא אם קיבלו לכך אישור 

 .מועצהמוקדם ובכתב מאת נציג ה
 

 מועצההתחייבויות ה .12
 

מסור לקבלן ת מועצהה –לפי המוקדם  –עם חתימת החוזה או מתן צו התחלת העבודות  12.1

. למען הסר ספק, מובהר as-isבמצבו  את האתר לשם התארגנות. האתר יימסר לקבלן

  .הקבלן, כלולה עבודת ארגון האתר מחויבבזאת כי בין העבודות מושא חוזה זה, להן 
 

יהיו אחראי על שקילת הפסולת הנכנסת לאתר ועל צבירת נתוני המשקל. נתונים אלה  הקבלן   12.2

 התשלום לקבלן יקבע על פי השקילה בכניסה לאתר. ן המועצה.שקופים ופתוחים לעיו
 

מסובסדת ע"י הקבלן בעלות בחודש מ"ק  3כל תושב ג'ת רשאי להכניס פסולת בכמות של עד  12.3

  ₪ למ"ק. 25במחיר של 
 

במידה . ללא תשלוםמ"ק בשנה  2,400 – מ"ק לחודש 200המועצה רשאית להכניס עד  12.4

 שלם בהתאם לדט"ל של הזוכה.תהיא  ,בשנה מ"ק 2,400 -והמועצה תעבור את ה

 

, 12.3כל שאר הלקוחות בתחנת המעבר ) מלבד תושבי ג'ת עד התקרה הקבועה בסעיף  12.5

( ישלמו לקבלן המתפעל את התחנה את סכום  12.4והמועצה המקומית ג'ת בהתאם לסעיף 

 .שנקב במכרז ולפיו הוא נבחר כזכיין לתפעול התחנה ולא מעבר דט"לה
 

 פיקוח על הקבלן .13
 

זה מחויב הקבלן לבצע ביעילות, במקצועיות  לענייןפקח על עבודות הקבלן באתר. י זמיןמה 13.1

הנוגעת באופן ישיר או עקיף לעבודתו  מועצהוללא דיחוי כל הוראה, הנחייה ודרישה של ה

לשינוע ובאתר, לרבות, אך מבלי להגביל, למצבו של האתר ו/או לקליטת הפסולת באתר 

אתר ו/או פסולת ממקום למקום באתר ו/או להסדרת של האתר ו/או להסדרת דרכים ב

 לניקיון האתר.
 

או הדרישה בכתב, כאמור, יהיה הקבלן חייב לבצעה, אך  ההנחיהנמסרה ההוראה או  13.2

פיצוי כספי בטענה כי החוזה אינו מחייבו לבצע את לתישמר לו הזכות, אם יחפוץ בכך, 

  על חשבונו. ההנחיהההוראה או 
 

 ם החוזה.הקבלן לקיוכדי להסיר אחריות מ 13.2אין בסעיף  13.3
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   ביטוח .14

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך  .14.1

 המצורף(    "ביטוח  דרישותלהלן: " )  במסמך ט'ביטוחים המפורטים  הולקיים על חשבונו את  

 ומתחייב, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, זה מהסכם נפרד בלתי כחלק

 .העבודות ביצוע תקופת משך לכל, אלו בביטוחים כמבוטח המזמין את להוסיף

אישור  המועצהלפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי  .14.2

להסכם זה, כשהוא  במסמך ט'הביטוח המופיעות  בהנחיותעל עריכת הביטוחים המפורטים 

 חתום על ידי מבטחיו. 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ב .14.3

, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם המועצהולדרישת 

 זה.

ביטוחים היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם ל .14.4

הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף 

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או  המועצהבדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

ן ביטוחי חבויות, בכפוף יו/או הפועלים מטעמה לעני המועצהיורחב שם המבוטח לכלול את 

 יות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.לסעיף אחר

 המועצהביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .14.5

כלל י. כמו כן יהמועצהוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא 

 יום מראש. 30 ,המועצהאם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

ו/או מי  המועצההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .14.6

י עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפו

 המועצההעצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את  .14.7

 דמי הביטוח.

ר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה יעבי המועצהלבקשת  .14.8

של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
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מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  .14.9

ו/או להוות   המועצהאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על  בהמצ

אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על 

 פי כל דין.

 המועצהאם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא  .14.10

רוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות רשאית, אך לא חייבת, לע

תהא רשאית לנכות סכומים אלה  המועצההפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו

מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך 

א לעריכת הביטוחים עבור חבות כל שהי המועצהאחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על 

בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים  המועצההקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד 

 .כאמור, טיבם והיקפם

הינם  המועצהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  .14.11

עריכת הביטוח  תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני  .14.12

המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני 

לכל  BACK TO BACKמשנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לעיל 

תחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מ

 זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
 

 נזקים ופיצויים .15
 

הקבלן בלבד יהיה אחראי באופן אבסולוטי לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לגוף או לרכוש של  15.1

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה מאן דהוא בתוך תחומי המטמנה. כמו כן, 

ובין שאינו נמנה  מועצהבין שאותו אדם נמנה על עובדיו ו/או על עובדי ה –שייגרמו לאדם 

ובין אם הוא שייך לצד ג'  מועצהבין שאותו רכוש שייך לקבלן ו/או ל –ולרכוש  –עליהם 

מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה כלשהי, שמקורם במעשיו ו/או מחדליו של   -כלשהו 

הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או באופן ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצועו 

 של חוזה זה במישרין או בעקיפין בין שנעשה כהלכתו או ברשלנות.

 

לעיל, לעניין חובת הביטוח המוטלת על הקבלן, בכדי לגרוע מאחריותו  4ר בס' אין באמו 15.2

 לעיל. 15.1 בפסקההמוחלטת של הקבלן, ומחובותיו כאמור 
 

בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל  מועצההקבלן מתחייב לפצות או לשפות את ה 15.3

חייב לשאת בהם, אף שטרם יהיה    מועצהו/או שה  מועצהתשלום ו/או הוצאה, שיחולו על ה

נשא בהם בפועל, בגין כל נזק שהאחריות לפיצוי בגינו מוטלת על פי חוזה זה על הקבלן 

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ובתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
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מאת הקבלן בהתאם לחוזה זה, לרבות, אך  מועצהמוסכם בזה, שכל סכום העשוי להגיע ל 15.4

דלעיל, ניתן יהיה לקזזו מהתמורה או מכל סכום אחר,  15.3מבלי להגביל, על פי פיסקה 

לשלם לקבלן, וכל ערבות שניתנה ע"י הקבלן בקשר לחוזה זה תשמש, בין  מועצהשעל ה

 .15.3 בפסקההשאר, גם לכיסוי סכומים, כאמור 
 

, אשר יועברו החודשי של הקבלן מהמחזור 10%מוסכם כי המועצה תהיה זכאית לקבל   15.5

 . אחת לרבעון באופן שוטף לחשבון הרשות
 

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל אובדן ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא  15.6

ו/או עובדיו ו/או כל אדם  מועצהבשימושו בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את ה

 הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש, כאמור.

 

 עצמאות הקבלן .16
 

לא נקשרו   מועצהלמען מנוע ספק, מצהירים בזה הצדדים כי בין הקבלן ו/או מועסקיו ובין ה 16.1

אים לכל תשלום ולא ייקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכ

 ו/או לכל זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. מועצהמה
 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו ואין  16.2

 כל אחריות ביחס אליהם. מועצהל
 

 ערבות .17

 

התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי  להבטחת ביצוע תקין של כל  17.1

התחלת העבודות, לפי המוקדם   , במעמד חתימתו של חוזה זה או במעמד קבלת צומועצהה

צמודה למדד  -למימוש עם דרישה  –, ערבות בנקאית פיננסית אוטונומית מבניהם

. תוקף הערבות עצהמוש"ח עשויה לטובת ה 700,000 -המחירים לצרכן בסכום השווה ל

חודשים. מדד הבסיס יהיה המדד הכללי הידוע במועד חתימת החוזה.  120יהיה למשך 

 (. "ערבות הביצוע")להלן: 
 

להלן, אזי  9.2להאריך את תקופת החוזה לתקופה נוספת, כמותנה בס'  מועצהאם יחליט ה17.2

ערבות בנקאית  מועצהלפחות שבועיים לפני תום תוקפה של ערבות הביצוע, ימציא הקבלן ל

יום. סכום הערבות   90חדשה, צמודה למדד המחירים לצרכן, למשך התקופה המוארכת ועוד  

ל התקופה הראשונה בתוספת הפרשי לתקופה המוארכת יהיה שווה לסכום הערבות ש

 הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן.
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, לפי שיקול דעתו המוחלט, לממש את ערבות הביצוע בכל מקרה בו תהיה רשאית מועצהה17.3

יפר הקבלן את החוזה, הפרה שלא תוקנה לאחר מתן התראה, זאת מבלי שיהיה עליו להוכיח 

זה מובהר, מותנה ומוסכם, כי הסכום  בענייןכי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם. 

הינו סכום פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל (,  בתוספת הצמדה הנקוב בערבות הביצוע )

היה ת, אשר לא תוקנה. בנוסף, כתוצאה מהפרת תנאי מתנאי החוזה מועצהנזק שנגרם ל

המוחלט, לממש את ערבות הביצוע כדי לגבות בדרך זו כל   ה, לפי שיקול דעתתרשאי  מועצהה

 .מועצהל יביחהיה יחוב שהקבלן 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל, במקרה בו לא תומצא ערבות ביצוע במועד, כנדרש 17.4

רשאי לעכב, מתוך סכומים, אשר יגיעו לקבלן   מועצהו/או לא תחודש ו/או לא תוארך, יהיה ה

סכומים בשיעור הסכומים שאמורים להיות מובטחים ע"י ערבות הביצוע,   בעת ביצוע עבודה,

 זאת למשך כל תקופה שתידרש ועד להמצאת כתב ערבות ביצוע, כנדרש.
 

 הפרת החוזה .18
 

דלעיל או על פי כל סעיף אחר בחוזה זה או על   7.0מבלי לגרוע מזכותו של המועצה על פי ס'   18.1

פי כל דין, כל אימת שהקבלן לא יקיים הוראה מהוראות חוזה זה, לרבות, אך מבלי להגביל, 

במקרים בהם לא יטפל ו/או לא יפעיל את המטמנה כראוי, או שלא יבצע עבודות בהיקף 

תהיה ה החוזה ו/או כפי שיורה לו המועצה, זאת מכל סיבה שהיא, ובאיכות, כפי שמור

להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר ו/או לפעול בכוחות עצמו   תהמועצה רשאי

בסיוע ציוד וחומרים וכ"א שישכור או ירכוש לשם ביצוע עבודות אלה בכל היקף שהוא, 

 זאת על חשבונו המלא של הקבלן.

 

שלם המועצה לצד ג' כלשהו לצורך ביצוע תויב הקבלן בתשלום הסכום שבמקרה כזה, יח

בצע את העבודות תבמקרה בו המועצה    15%משימות אלה ו/או בתשלום העלויות בתוספת  

או בסיוע, כאמור, וכן בכל העלויות הנוספות, אשר תיגרמנה למועצה בהקשר   הבכוחות עצמ

ן אם מתוך ערבות הביצוע ובין אם מתוך לגבות סכומים אלה, בי  תהיה רשאיתזה. המועצה  

כל סכום אחר שיגיע או הגיע לקבלן מאת המועצה, לרבות, מתוך תמורה עבור העבודות 

העלויות  לענייןמושא חוזה זה, המגיעה לקבלן. פירוט ההוצאות שיוצג ע"י נציג המועצה 

 במקרה כמפורט לעיל, יהווה ראיה מכרעת להוצאתן ולשיעורן. 
 

מבלי לגרוע מכל זכות של המועצה, שלא נאמר לגביה במפורש כי היא נגרעת או מצטמצמת,  18.2

יהיה המועצה רשאי לתבוע כל סעד, לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, במקרה של הפרת החוזה 

 ע"י הקבלן.

 קיימים מספר סעדים למועצה או קיימות לו מספר תרופות לפי חוזה זה או לפי כל דין, 

הפרת החוזה, הוא יהיה רשאי לבחור את הסעדים ו/או התרופות המתאימים לו, במקרה של  

זה מובהר כי המועצה רשאי לתבוע את כל הסעדים ו/או  בענייןלפי שיקול דעתו המוחלט. 

 התרופות במצטבר ו/או רק חלק או חלקים מהם. 
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ש"ח  50,000היינו :  –לעיל  7.3זה מובהר, כי הפיצוי המוסכם המפורט בס'  בענייןעוד 

הינו פיצוי מוסכם שהחובה לשלמו חלה על הקבלן בלבד כלפי המועצה,  –בתוספת הצמדה 

 בכל מקרה של הפרה שלא תוקנה תוך זמן סביר.
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי מוסכם על הצדדים שתמורה עבור ביצוע  18.3

הזמנת עבודה בודות כנדרש וכמתחייב על פי  עבודות, תשולם אך ורק אם הקבלן מבצע את הע

, ורק בעד עבודה שבוצעה על ידו בפועל ושאושרה בידי חתומה ע"י מורשי החתימה ברשות

 נציג המועצה. הנציג יהיה רשאי להסתמך על דיווחי עובדיו ויועציו לעניין זה.

 מוסכמים וקבועים מראש פיצויים  .1

לקן, לשביעות רצונם של המנהל ו/או אם הקבלן לא יבצע את העבודות, כולן או ח .1.1

את הסכום שנקבע בחוזה כפיצויים מוסכמים  ועצההמפקח, ישלם הקבלן למ

 כמפורט להלן: וקבועים מראש

אל בקה או ב ג'תסרוב קליטת פסולת בנין, גושית או גזם אשר מקורה ב .1.1.1

 ₪ למקרה. 2,000 – גרביה

 למקרה.₪  5,000 –אחת לשבוע מהאתר אי פינוי פסולת גושית  .1.1.2

 ₪ למקרה. 5,000 –אחת לשבוע מהאתר אי פינוי פסולת בנין  .1.1.3

      –מ"ק  2,000הצטברות פסולת בתחנת המעבר בכמות העולה על  .1.1.4

 ₪ למקרה. 20,000

 ₪ למקרה. 5,000 –קליטת פסולת אסורה  .1.1.5

( הכולל את כל הפרטים  לחוזה 3 , ב2 נספח ב חודשי ) אי העברת דו"ח .1.1.6

 ₪ למקרה. 500 –הקבוע בחוזה הנדרשים, במועד 

 ₪ לכל יום. 2,000 –מסירת עבודה לקבלן משנה ללא אישור  .1.1.7

או התחייבות אחרת נשוא חוזה שאינה מופיעה \הפרת הוראת מנהל ו .1.1.8

 ₪ לכל הפרה לפי החלטת מפקח. 3,000 – בטבלה זו

או התחייבות נשוא חוזה שאינה מוגדרת \הפרה חמורה של הוראה ו .1.1.9

 ₪ לכל הפרה לפי החלטת מפקח. 10,000 –ת מנכ"ל בטבלה זו, ע"פ קביע

       למקרה₪  2,000 – אי הפעלה של תחנת מעבר במהלך יום עבודה רגיל .1.1.10

 .( שעות 3יום או חלק ממנו, העולה על  )

הפרת חוק רישוי עסקים ו/או אחד מהחוקים הנוגעים לאיכות הסביבה  .1.1.11

  .₪ ליום 15,000 –

מכל סכום   1.1את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן    המזמין יהיה רשאי לנכות .1.2

שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

בייתם אינם פוטרים את הקבלן ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או ג

 מהתחייבותו לבצע את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לא יצוין סכום הפיצוי באחד מהמסמכים המצורפים לחוזה והמהווים חלק  .1.3

₪ לכל  2,000יהווה סכום הפיצוי  –בלתי נפרד ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן 

 .מקרה בתוספת הצמדה למדד
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לעיל, תהא רשאית המועצה לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים, בגין  בנוסף לאמור .1.4

כל סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין 

פגם או ליקוי בביצוע העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של החוזה 

פרה. במקרה של ₪ לה 2,000ה בפיצוי מוסכם של מועצעל ידי הקבלן תזכה את ה

 ₪ לכל יום בו ההפרה לא תוקנה. 2,000-הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה ל
 

 תוקף ההסכם .19
 

, החל ביום מתן צו התחלת עבודות, או ביום החתימה יםשנ  5תקפו של הסכם זה הוא למשך   19.1

ועד ליום  או בכל מועד נדחה אחר, עליו הוסכם –לפי המוקדם  –על חוזה זה 

 (."תקופת החוזה". )להלן: __________________

 

נוספות או חלק מהן. שתי תקופות קפו של החוזה למשך ולהאריך את ת ת, רשאימועצהה  19.2

חודשים,  ותקופת החוזה, לאחר   120סך כל תקופות ההארכה המצטברות לא יעלה על    –היינו  

            ולא יאוחר מיום ___________________חודשים  120ההארכות, לא תעלה על 

 (."התקופה המוארכת")להלן: 
 

יום,   60ותינתן בכתב לקבלן    מועצההודעה בדבר הארכת תוקף החוזה תהיה חד צדדית ע"י ה 19.3

במידה והמועצה   כל תקופה מוארכת של החוזה.  לפחות, לפני תום תקופת החוזה או לפני תום

 לא מודיעה בכתב לקבלן על הארכה של החוזה , הארכת החוזה תימשך באופן אוטומטי.
 

לקבלן על הארכת תוקף החוזה לתקופה נוספת או לתקופות נוספות,  מועצהה ההודיע 19.4

ימשיכו לחול על הצדדים כל התנאים וההוראות וההתחייבויות הקבועות בחוזה זה, 

 כאילו נחתם החוזה מראש למשך תקופה הכוללת את התקופה המוארכת.

 הפסקת החוזה .20
 

להביא החוזה להפסקה זמנית ו/או לסיום מוקדם לפני תום תקופת החוזה   תהיה רשאית מועצהה

או עילות ו/או / אם יידרש הדבר בגלל סיבות –ובמקרה של הארכה לפני תום התקופה המוארכת  -

שליטה מלאה עליהם, לרבות, אך מבלי להגביל סיבות שמקורן ביחסי  מועצהגורמים, שאין ל

 .ם ו/או עם רשויותעם משרדי הממשלה השוני מועצהה

התכנון והרישוי המוסמכות ו/או שמקורן בצווים ו/או בהחלטות של בית משפט ו/או בצד ג' אחר 

 כלשהו. דחייה ו/או עיכוב ו/או הפסקה זמנית ו/או ביטול כאמור, לא יהוו הפרה של החוזה. 

 הפרה יסודית של החוזה .21
 

ובנוסף לכל הנאמר בו, ייחשב הקבלן כמי שהפר את מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה  21.1

 החוזה הפרה יסודית בקרות אחד מהאירועים הבאים:
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מתן צו כינוס נכסים או פירוק או פשיטת רגל, נגד הקבלן, ובמקרה של שותפות נגד  א.

מי מהשותפים הכלליים, ובמקרה של חברה בע"מ שבעלי מניותיה ערבים 

 , נגד מי מהערבים.להתחייבויותיה על פי חוזה זה
 

הסבת החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסקת קבלן משנה בביצוע העבודה ללא  ב.

 מראש בכתב. מועצההסכמת ה
 

 הסתלקות חלקית או מלאה מביצוע החוזה.        ג.
 

 ד.      הימנעות מהתחלת ביצוע עבודה, או הפסקה חלקית או מלאה של הביצוע.
 

לביצוע עבירות פליליות ע"י הקבלן או מי מעובדיו או קבלניו, שבגינו חשד סביר  ה.

 הוגשה תלונה למשטרה ונחקרו חשודים תחת אזהרה.
  

 ו.       הפרת אמונים ו/או מעילה באמון.
 

ימי  7בכל אחד מהמקרים הנ"ל, ובכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, אשר לא תוקנה תוך  21.2

ימים,  5, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של תרשאי ועצהמהא התעסקים ממתן הודעה, 

לסלק את הקבלן מהאתר, ולבצע את העבודות בעצמו ו/או בעזרת אחרים ו/או בכל דרך 

אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים, שבאתר, וכן למכור את עודפי 

כל סכום המגיע החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי 

 מהקבלן לפי החוזה. מועצהל
  

סילוק ידו של הקבלן מהאתר לפי האמור לעיל אין בו כשלעצמו משום ביטול החוזה ע"י  21.3

, והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות שלא מועצהה

 יוכל למלא בגלל סילוק ידו. 
 

בהודעה כתובה שתישלח  – מועצהאם יבוטל החוזה ע"י הלמען הבהירות מודגש בזאת, כי 

רשאי להתקשר לביצוע המשך העבודה עם קבלן אחר או  מועצהיהיה ה –או תימסר לקבלן 

 להטיל את ביצוע המשך העבודה על עובדים מטעמו.
 

במקרה בו יסבור הקבלן כי סילוק ידו  – מועצההסעד היחיד שיעמוד לקבלן כנגד ה 21.4

יהיה  –מהאתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוזה זה ו/או עם הוראות כל דין 

 .סעד כספי
  

 לוח זמנים .22

דלעיל, תחילת ביצוע העבודות תהיה במועד הנקוב בצו תחילת   9.1מבלי לגרוע מהוראות ס'  

ימי עסקים מיום החתימה על החוזה,  14העבודה, או בהיעדרו של צו תחילת עבודה, תוך 

 לפי המוקדם.
 

 דיווחים .23
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הקבלן ינהל יומן עבודה יומי, שבו יתאר ויפרט כל אירוע מיוחד במהלך יום העבודה. אם   23.1

 לא היה כל אירוע מיוחד, יציין הקבלן ביומן: "לא היה כל אירוע מיוחד". 

ביומן העבודה הכמות  תירשםבתחילתו של כל יום עבודה, ) או בסופו של יום ( 

 במחשב. שנכנסה לאתר באותו יום בצירוף עותק הרשום

 .צהמועהקבלן יחזיק את יומן העבודה באתר ומדי חודש, עם חשבונו יעביר את מקורו ל
 

דיווח חודשי מסכם )בכתב( יחד עם הגשת החשבון, בתחילת כל  מועצההקבלן יעביר ל 23.2

חודש. הדיווח יתאר בקיצור את הפעילות בחודש הקודם ויכלול את האירועים 

 המיוחדים, ואת סכומי כל המשקלות שנכנסו לאתר. 

הגשת הדיווח המסכם מהווה תנאי לבדיקת החשבון החודשי ואישור התשלום  

 .מועצהל

 

 מיוחד שלישי: מפרט טכניפרק 
 

 תיאור העבודות .42
 

העבודות נשוא חוזה זה, אותן חייב הקבלן לבצע על חשבונו כוללות, מבלי להגביל, את כל  24.1

והרכישות, שיש בהם ושיהיה בהם צורך על מנת לתפעל את  השירותיםהפעולות, החומרים, 

, לפי הוראות חוזה זה ולפי הוראות הדינים, המתייחסות לקליטה הולתחזקתחנת המעבר 

 רישיוןהעסק או התנאים להוצאתו של    רישיוןולטיפול בפסולת, ולאיכות הסביבה, ולפי תנאי  

 העסק, ולפי הנחיות המשרד לאיכה"ס ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות האחרות.
 

תכנון, הוצאת היתר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי העבודות יכללו, בין היתר,   24.2

  מזמין.לשביעות רצון ה והקמה של התחנה לקליטת פסולת ומחזורה
 

מובהר בזאת כי, כל שנדרש מהקבלן לבצע ו/או כל תוצאה שנדרש מהקבלן לספק, על פי חוזה  24.3

 .עיל ביותר, המקצועי ביותר, הטוב ביותרזה, חובתו לבצע ולספק באופן הי
 

 .2.10, 2.7כל מה שדרוש מבחינת תכנון, רישוי וביצוע ראה סעיפים  24.4
 

 היקף המפרט .52

ופסולת  קמת תחנת מעבר לפסולת בנייןהמפורט בפרק זה;  הוראות/הנחיות לה המפרט המיוחד

עסק;  רישיוןבהוצאת אגף פסולת מוצקה במשרד לאיכות הסביבה; התנאים להוצאת  ,גושית ו

העסק; והסעיפים הרלבנטיים בדינים השונים העוסקים במניעת מפגעים, בטיפול  רישיוןתנאי 

 בפסולת ובשמירה על איכות הסביבה.
 

 תיאום עם גורמים אחרים .26
 

 הרלוונטיים במפרט הכללי.תשומת לבו של הקבלן מופנית לסעיפים 

 ו עם המועצה המקומית. יתובנוסף לכך, הקבלן יתאם את עבוד



27 

 

 

 ניהול האתר .27

 
 (."מנהל העבודה" או "מנ"ע"הקבלן יעסיק מנהל עבודה באתר מטעמו. )להלן:    27.1

שנות לימוד לפחות במוסד מוכר, בעל אזרחות  12מנהל העבודה יהיה בעל השכלה של 

 (.   באישור משרד העבודה ודובר עברית ויהיה בעל תעודת מנ"ע מוסמך )ישראלית 

מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע וניהול עבודות עפר או תפעול אתר פסולת. 

ויישומן, מילוי מושלם אחר הוראות המפרטים   מועצההמנהל יהיה אחראי לקבלת הוראות ה

ת השוטפת, ניהול צוות העובדים באתר, ניהול על הפעילו מועצההטכניים, דיווח יומי ל

התחזוקה השוטפת והתיקונים של הציוד המכני ומערכות התשתית באתר, תאום עם כל 

 גורם רלוונטי וכן לכל פעילות אחרת נדרשת לתפקוד מושלם של האתר, על פי הוראות החוזה.

 .יימצא המנהל בעבודה בכל משך שעות הפעילותלצורך כך, 

 .מועצההל מן האתר תהיה במקרים יוצאי דופן וטעונה אישור ההיעדרות המנ

מכשיר קשר נייד בתדר האתר, או  עמו יישאבכל במקרה של היעדרות מאושרת, המנהל 

 .מועצהעם האתר ועם ה מידיתמכשיר קשר כלשהו שיאפשר תקשורת 

 מועצהלעיון ההחוזה של הקבלן עם מנהל העבודה יהיה למשך שנה אחת לפחות והוא יובא 

שמורה הזכות להתנגד למינויו של מנהל העבודה, או לדרוש את סילוקו של  מועצהמראש. ל

המנהל העבודה מבלי שיהיה על האגוד לנמק את דרישתו, או אז ימנה הקבלן מנהל עבודה 

 אחר תוך פרק זמן כפי שיקבע, ובאישור האגוד.
 

 :יומיודה לתיעוד הפעילויות באתר ינהל הקבלן יומן עב 27.2

 הקבלן ינהל את היומן ויהיה אחראי לשמרו נקי ומסודר וכתוב בכתב קריא. 

 יהיה רשאי לרשום את הערותיו ביומן העבודה. מועצהמנהל העבודה מטעם ה
 

מנהל העבודה חייב לדווח למנהל האתר על כל פעולותיו, להישמע להוראות מנהל האתר 

 ולמלא אחר כל הוראותיו. מועצהמטעם ה

מנהל העבודה ירשום את הסתייגויותיו באם ישנן ביומן העבודה, אך בכל מקרה יהיה חייב 

 למלא אחר הוראות מנהל האתר.
 

במקרה של תחלופת עובדים, הקבלן יהיה אחראי להדרכת העובדים החדשים תוך תאום  27.3

 .מועצהמלא ומדווח עם מנהל האתר מטעם ה
 

 שקילת הפסולת .82

 

 .קבלןשקילת הפסולת תעשה ע"י עובדים של ה  28.1

או מי מטעמו, לרבות העובד שיועסק  מועצהמובא לידיעת הקבלן כי מנהל העבודה מטעם ה

בשקילת הפסולת בכניסה, רשאים למנוע כניסת כלי רכב לתחום האתר מכל סיבה שהיא ולא 

 תחול עליהם כל חובה לנמק את החלטתם.
 

לרכוש מיומנות מלאה בהפעלת מערכת השקילה, לרבות הנפקת תעודות שקילה, הקבלן  על 28.2

 (. מכל סיבה שהיא לא יוכלו להפעיל את המאזנים ) הקבלןלמקרה יוצא דופן בו עובדי 
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במקרים יוצאי דופן אלה, שבו עובד הקבלן יידרש לבצע את עבודות שקילת הפסולת באתר, 

 יכנסו אל האתר. מועצהולוודא, שרק כלי רכב מורשים ע"י המוטלת עליו החובה לבדוק 

 כמו כן, יאסור העובד כניסת כלי רכב, אשר אינם מכוסים במלואם באמצעות בד ברזנט.

במקרה זה, העובד יבצע את קליטת נתוני המשקל של הפסולת ושל כלי הרכב )טרה( על פי 

 תעודות שקילה.מספר רישוי כלי הרכב וקוד מזהה למקור הפסולת וינפיק 

הדבר ייעשה ע"י הקבלן   על הקבלן נאסר לבצע עדכון נתוני טרה ואחרים בזיכרון של המחשב.

 עצמו.
 

 תחנת המעברבקרה על מרכיבי הפסולת המסולקת ב .92
 

המוצב בכניסה לאתר ומנהל האתר יערכו בדיקה ויזואלית או אחרת, על מנת  מועצהעובד ה

 למנוע כניסת חומרים שונים שאסורים להטמנה באתר.
 

העובד יהיה רשאי לדרוש מנהג משאית מסוימת החשודה בנשיאת חומרים שאינם מותרים 

  ג לפנות את הפסולת שהביא מתחנת המעבר.הלדרוש מן הנ להטמנה,
 

 באתר שמירה .30
 

בשעות שאחרי שעות הפעילות המפורטות להלן, הקבלן יעסיק שומר, אשר ימנע כניסת זרים  30.1

תקף לנשיאת נשק  רישיוןאל האתר. השומר יהיה, בעל אזרחות ישראלית, יוצא צה"ל, בעל 

 נשק תקין. יישאוידע והסמכה לתפעולו. השומר 
 

 רה לביצוע השמירה באתר.לחלופין, הקבלן יהיה רשאי להעסיק חברת שמי 30.2

. בכל מקרה גם עובדי חברת השמירה יהיו  מועצההחברה טעונה אישור מוקדם של ה

 לעיל. 22.1כפופים לדרישות סעיף 
 

 שעות פתיחה .31
 

 ה' בין השעות -האתר יהיה פתוח לקליטת פסולת, להטמנה ולטיפול בה בימים א'  31.1

 ( שעות עבודה 8סה"כ  )  16:00 – 08:00'  ש( וביום  שעות עבודה 10סה"כ  ) 18:00 – 08:00

 או ימים אחרים כפי שיקבע ע"י המועצה.
 

יהיה רשאי לשנות את שעות הפתיחה והסגירה מכל סיבה שהיא על פי  מועצהמודגש כי ה

 ימים. 7הוראה בכתב ובהתראה של 

הסגירה במידה, שלא תהיה לא תשולם תוספת כלשהיא לקבלן בגין שינוי בשעות הפתיחה ו

 חריגה מן המסגרת הכוללת של סך שעות עבודה ביום.
 

הנמנע   לא מןאו חגים מוסלמיים או נוצריים ,מובא לידיעת הקבלן כי לקראת חגי ישראל   31.2

ביצוע עבודות  כי הוא יידרש להאריך את משך פתיחת האתר מעבר לאמור לעיל, לרבות

 שעות ביממה. 24ברציפות של במשך הלילה ו/או 
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לא תבוצע באתר עבודה בחגים, אלא על פי הצורך ובמידה שניתן יהיה להשיג את ההיתרים  31.3

 .מועצההמיוחדים למטרה זו או במקרים חריגים למניעת מפגעים ולאחר קבלת אישור ה

 עבור עבודה בחגים ובשעות החורגות משעות העבודה הנ"ל, עבודה במשך שעות הלילה

 .לא תשולם תוספת למחירי הדט"לוכדומה, 
 

 מערך כח האדם באתר .32
 

 מערך כח האדם של הקבלן יכלול לפחות את בעלי התפקידים הבאים : 32.1
 

 עליו להיות בעל כישורים כמפורט לעיל. - מנהל העבודהא.      

בביצוע מדידות ועריכת חישובים שונים  וניסיוןרצוי שמנהל האתר יהיה בעל ידע 

 לרבות חישובי כמויות.
  

 עליו להיות מנהל עבודה מוסמך בעל כישורים לניהול  – המחזורמנהל ב.     

יכול להיות גם אחד  תפעול הכלים שבאתר )גיבוי(, ) וניסיוןעבודות עפר וכן בעל ידע 

 .( ממפעילי הצמ"ה או נהג משאית של האתר
 

קודם בעבודות מסוגן של  וניסיוןעליהם להיות בעלי ידע  – מפעילי ציוד הנדסי ג.

העבודות המבוצעות באתר, וכן עליהם  להיות בעלי ידע ויכולת תפעול של כל אחד מן 

 הכלים באתר.

 מצא באתר בשעות שהאתר סגור.יי -או חברת השמירה  שומר ד.

 עובד ניקיון ואחזקה, כולל אחזקת גינון. ה.

 

 נבירה, מיון ושליפת חומרים ע"י אחרים .33
 

חל איסור חמור על נבירה בפסולת ושליפת חומרים ע"י גורמים לא מוסמכים. על הקבלן לנקוט בכל 

האמצעים הדרושים להרחיק מתחום האתר בני אדם, שאינם נמנים על עובדי האתר הקבועים או, 

 תחום האתר בעלי חיים.שאינם משתמשים בשרותי ההטמנה באתר. כן עליו להרחיק מ
 

מובא לידיעת הקבלן כי בשום מקרה הוא אינו רשאי לאפשר כניסה לאתר או המצאות באתר 

 .מועצהלגורמים זרים, שאינם עובדיו או לגורמים שאינם מורשים להיכנס לאתר ע"י ה
 

 מים, ביוב, חשמל, דלקים, תקשורת ומבנים .34

 

השקילה, המחסום, תאורה, מתקן לשטיפת כלי רכב ומערכות אספקת חשמל לתפעול מערכת   34.1

(  באמצעות גנרטוראפשרי  אחרות באתר, לרבות במבנים השונים שבו, תבוצע ע"י הקבלן )

 ועל חשבונו.
 

חלפים, דלקים, שמנים וכיו"ב, עבור הציוד הנדרש, לרבות הגנרטור, יסופקו על ידי   34.2

 -באתר מערכת תקשורת מן הסוגים המקובלים, לרבות  הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יחזיק  

, טלפון סלולרי או טלפון. מכשירי הקשר והטלפונים מועצהמכשירי אלחוט בתדר של ה
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 מועצה. המועצהיסופקו, יותקנו ויופעלו על ידי הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות ה

ו באתר, ללא להשתמש במערכת התקשורת של הקבלן, לצורך ביצוע עבודת תהיה רשאית

 הגבלה.

במכשיר קשר, אשר יאפשר תקשורת בינם לבין מנהל האתר ולבין נציגי  מצויד המנהל יהיה

 (. המפעיל בכניסה לאתר וכל נציג אחר באתר ) מועצהה
 

ולרחצה למערכות סניטריות ואחרות תעשה ע"י הקבלן ועל  לשתייהאספקת המים באתר  34.3

 חשבונו.
 

 ניקיון האתר .35
 

הקבלן יבצע בתדירות של פעם ביום לפחות סריקה לאורך כביש הגישה לאתר במטרה לאסוף  35.1

פסולת קלה, אשר התעופפה ברוח או פסולת, אשר נשמטה מכלי רכב ונותרה על פני דרך 

 הגישה.
 

פי שיקול דעתו של -הסר ספק, מובהר כי אם דרך הגישה וסביבתה לא יהיו נקיות, עללמען  35.2

 המועצה, העבודה הנ"ל תבוצע בתדירות גבוהה יותר, כפי שיורה המועצה.

המועצה להורות על ביצוע ניקוי נקודתי של פסולת, אשר נשמטה  תהיה רשאיתכן, -כמו

 . הפי  ראות עיני-ממשאיות בדרך הגישה , על
 

 הדברה וריסוס .36
 

פעולות הדברה וריסוס למניעת פעילות של נברנים ומכרסמים וכן למניעת   האתר  הקבלן יבצע באזור

דגירה של יתושים וזבובים למיניהם. עבודות אלה תתבצענה על פי הוראות והנחיות המועצה 

 באמצעות מדביר מוסמך.
 

 עבודות הנדסיות נוספות בתחום האתר .37
 

 .100סימול  1' העבודות ההנדסיות יבוצעו ע"י קבלן בעל סיווג קבלני של גכל  37.1
 

לבצע עבודות הנדסיות שונות בשכר עבור המועצה בתחום  יידרשלא מן הנמנע, שהקבלן  37.2

האתר, לרבות עבודות פיתוח שונות, התקנת מערכות תשתית שונות וכיו"ב, זאת על פי שיקול 

תהיה תקפה  דרישהה. ושל המועצה, בהתחשב ביכולתו של הקבלן לבצע עבודות אל הדעת

 .והגזבררק אם תיעשה בכתב ותהא חתומה ע"י יו"ר המועצה 
 

משמעי כי הטיפול בפסולת זו כרוך בהוצאות -אם יוכח, להנחת דעתה של המועצה, באופן חד 37.3

מיוחדות, שאינן מוצאות במהלך הטיפול והקליטה של פסולות באתר, יוחזרו הוצאות 

 מיוחדות אלה לקבלן.
 

 התמורה -פרק רביעי 
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 התחשבנות הזוכה עם המועצה  .38

 

התשלום מהמועצה יחושב על פי משקל הפסולת שתובא לתחנת המעבר ע"י המועצה  38.1

מ"ק לשנה  2,400 -) במידה והרשות תעביר לאתר מעבר להמקומית ג'ת או נציגיה 

 .המגיעים לזכות המועצה ללא תמורה (
 

 ימים מיום 14לכל חודש. הוא ייבדק ע"י נציג המועצה, בתוך  7 -החשבון יוגש עד ה  38.2

 בלתו.  עם סיום בדיקת החשבון יעביר נציג המועצה להנה"ח של המועצה לתשלום.ק
 

בהתאם  מהמחזור החודשי של הקבלן 10%מוסכם כי המועצה תהיה זכאית לקבל  מנגד, 

 .לדוחות הכספיים וליומני העבודה בפועל
 

 יום. 90 -החשבון המאושר ישולם לקבלן לא יאוחר מ  38.3

מובהר בזאת, כי התמורה שיקבל הקבלן הינה מדמי הכניסה בלבד, והמועצה לא  .1.5

תשלם לקבלן תשלום כלשהו בכלל, ועבור ביצוע העבודות בפרט. הקבלן מצהיר 

בעניין  בזאת, כי הוא מוותר בזאת על כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה

 .תשלום כלשהו

 למרות האמור לעיל, הקבלן יציג להמועצה דו"ח עבור כל פינוי הכולל: .1.6

 משקל הפסולת וסוגה שנקלטה בתחנת המעבר; .1.6.1

 יום ושעה; –מועד קליטת הפסולת  .1.6.2

 מספר הרכב שהביא את הפסולת לתחנת המעבר; .1.6.3

 שם הנהג ברכב; .1.6.4

 שם הקבלן המפנה; .1.6.5

 אישור כי הפסולת פונתה  .1.6.6

 בגין קיום כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.התמורה  .1.7

 כמות הפסולת שנשקלה בכניסה לתחנת המעבר. .1.8

בשיעור מדד המחירים  אחת לשנה, קרי בכל ראשון לינואר, יעודכן מחיר הכניסה .1.9

 לצרכן, כאשר ההצעה הבלן צמודה למדד הבסיס. 

צה מהקבלן על פי מהתמורה שנקבעה על ידי המנהל ינוכה כל סכום המגיע למוע .1.10

 החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המועצה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

לא הגיש הקבלן פנקס שבועי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו על ידי המועצה  .1.11

 התראה בכתב.

מחלקת ימים מקבלת ההתראה, יערוך מנהל  7לא הגיש הקבלן פנקס שבועי לאחר 

 ועי לפי מיטב הבנתו.במועצה חשבון שב איכות סביבה

 לאחר אישור הפנקס כאמור בחוזה זה יוציא הקבלן חשבון כדין. .1.12
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 מסמך ג'  
 

 פרטי המציע
 

  

 : _____________________________________שם המציע .39

 

 ____________________________________________________: כתובת

 

 __________________: _____ דוא"ל____  ___מספר טלפון :____________

 

 __________כתובת המשרד הרשום : __________________________________

 

 תיאור המציע .40

 

פירוט בעלי המניות : 

_______________________________________________________________ 

 

פירוט צוות מינהלי וטכני : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 תיאור תחומי הפעילות העיקריים של המציע :  

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
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 מידע על משאבים .41

 

 כח אדם המוקצה לביצוע החוזה 141.

 

  התפקיד  המיועד    פרטי  העובד 

 ניסיון קודם 

 __________________  ________________   

 

 __________________  ________________   

 

 __________________  ________________   

 

 __________________  ________________   

 

 __________________  ________________   

 

 רשימת ציוד ואמצעים .42

 הציוד והאמצעים של המציע ו/או השותפים להצעה :פירוט 

 
 שנת ייצור      בעלים  רשום  מס' רישוי                  סוג

 

1. ________  _________  __________________________ 

2. ________  _________  ___________________________ 

3. ________  _________  ___________________________ 

4. ________  _________  ___________________________ 

5. ________  _________  ___________________________ 

6. ________  _________  ___________________________ 

7. ________  _________  ___________________________

  

 

במקרים בהם הציוד נשלט ע"י המציע ע"י חוזה השכרה, יש , וכן, הרישיונותיש לצרף צילום של 

 לצרף צילום של החוזה. הצילומים יאומתו כמתאימים למקור, ע"י עוה"ד של המציע.

 
 

 
 
 

 



34 

 

 

 הצהרת הקבלן

 שם הקבלן: ________________________

 תאריך: ____________

 :לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת

 א.ג.נ.,

 הקמה והפעלה תחנת מעבר בג'ת  תכנון 17/2022י מכרז פומב –הצעות הזמנה להציע  הנדון:

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, על כל מסמכיה ונספחיה  .1

"מסמכי   –(, הנקראים ביחד    להזמנה___________כל מסמכי ההצעה המפורטים בסעיף    )

ההצעה", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על מסמכיה ונספחיה כאמור, כחלק מתנאי 

 הצעתנו זו.

אנו מצהירים כי קראנו בעיון את מסמכי ההצעה לרבות החוזים, עיינו במפרטי הביצוע וכן  .2

ר צורפו למכתב ההזמנה להציע הצעות והעתידים כולם יחד להוות במסמכים האחרים אש

 את החוזה לביצוע השירותים האמורות.

אנו מצהירים כי נכחנו בסיור המציעים באתר ההטמנה, וכי כל הנתונים המשפיעים על  .3

 ביצוע העבודות ידועים לנו.

האחרים הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי כל הגורמים  .4

המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 

-הבנה או אי-הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות 

 כאלו.

בצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הננו מתחייבים ל .5

הנ"ל כולם יחד, לפי המחיר שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלים על עצמנו לקבל את כל 

במשך כל תקופת ההתקשרות לשביעות רצונו הגמור של  מהמועצהכמות הפסולת שתפונה 

 .המועצה

תה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצ .6

מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף אתם תהיו 

זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת 

וסעד  כפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזקיכם ומבלי לגרוע מכל זכות

 אחר העומדים לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
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ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה  .7

במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי. מבלי 

של המכרז עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים  לגרוע מהאמור, מובהר כי ידוע לנו שביצועו

שונים לרבות אישור שר הפנים ו/או שר האוצר ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או קבלת 

תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, 

וכה במכרז קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הז

כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכה במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת 

ביצוע השירותים. אנו מסכימים ומאשרים את האמור לעיל, ומוותרים על כל טענה, דרישה 

ו/או תביעה כנגדכם בעניין זה. אין באמור כדי לגרוע מחובתנו אם הצעתנו תיבחר להמציא 

קבל אישורים והיתרים לעבודה כאמור במסמכי המכרז ומאחריותנו מסמכים ו/או ל

 במקרה של עיכובים בקבלתם.

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא  .8

למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד 

צועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא חתימת הסכם אתנו ו/או כנגד בי

כנגדכם וזאת אף אם התחלנו בביצוע השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או 

 הפסקתן. 

אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י  .9

אחר בינינו תבטיח גם את התחייבותנו  כל חוזה אחר בינינו, עפ"י החוזה או כל חוזה

 לתשלום הפיצויים כאמור.

אתם תהיו רשאים להמחות ו/או להסב את זכויותיכם והתחייבויותיכם כלפינו, כולן או  .10

מקצתן, לתאגיד בשליטתכם, ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד קיבל על עצמו בכתב 

טיל על התאגיד אחריות או חבות את המחאת הזכויות וההתחייבויות. אין באמור כדי לה

 כלשהי שלא קיבל על עצמו בכתב כאמור. 

התאגיד אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחותן אליכם או 

 לתאגיד עירוני אחר.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .11

 לתקופה הנקובה ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.אותנו 

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים  .12

אם הצעתנו לא תתקבל, ח ש״ 100,000בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם בסך של 

דחיית הצעתנו, אך לא אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על  

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו   90יאוחר מאשר  

את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה 

 כמפורט בחוזה המצורף להזמנה זו.

ה לא ייחתם על אנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוז .13

ידינו, אתם תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביניכם ובינינו, 

מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות כאמור במסמך לקבלת הצעות זה, ובייחוד 

מזכותכם למסור את ביצוע השירותים לכל אחד אחר וכן לנכות את סכומי ההפסדים 
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ההצעה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לכם על פי מסמכי והנזקים מערבות קיום  

 המכרז ו/או על פי כל דין.

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה  .14

זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או 

מגישים הצעות לביצוע אותן שירותים וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש גופים אחרים ה

הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות 

 במכרז.

 אנו מצהירים: .15

כי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר החברה ובתקנונה  .15.1

 האגודה השיתופית. או בהסכם השותפות או בתקנות

כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  .15.2

 המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה.

כי יש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא ההזמנה להציע  .15.3

 הצעות, ובתנאי הסף שבמכרז.

עבר והובלת פסולת כדרישת חוק רישוי עסקים כי אנו בעלי רישיון לניהול תחנת מ .15.4

 .2013-(, תשע"ג עסקים טעוני רישוי וצו רישוי עסקים ) 1968-התשכ"ח

 כי אנו בעלי רישיון מוביל, תקף, ממשרד התחבורה. .15.5

כי  אנו מחזיקים ברישיון קבלן שירות או שאנו קשורים בהסכם עם קבלן שירות  .15.6

 לפחות. 31.12.2023שהוא בתוקף עד ליום 

כי בבעלותנו כלי הרכב המפורטים להלן, או שיש לנו הסכמים לשכירתם עם  .15.7

 הבעלים:

טון,   34( משאיות בעלות כושר הובלה של   שלוש ) 3מספר מינמאלי שלי  .15.7.1

 ואילך. 2017שנת ייצור 

 מחפר בעל כף נפתחת )באגר(. .15.7.2

 יעה אופני )שופל(. .15.7.3

 מיני שופל )בובקאט(. .15.7.4

 "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי נמצא ברשותנו אישור של  .15.8

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. .15.9

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור. .15.10

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. .16

מוסף,  ידוע לנו כי המחירים הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך .17

בשיעור הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד 

 התשלום לרשויות.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי  .18

מילוי או הפרה של -מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.הוראה כלשהי 

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .19
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חודשים מהיום האחרון  6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .20

 להגשת ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.
 

________________                    __________________ 

 החברה הקבלנית                                     תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                                   

 אישור

___________ התייצב בפני אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום  

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה 

 ליו בפניי.ע

 

 חתימה וחותמת   תאריך

 

 _____________________ שם החברה הקבלנית:   

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________  כתובת: 

 

 _____________________ מס'  טלפון:

 

 _____________________ מס' פקס:

 

 ____________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את    הערה:*  
 (.5-החברה הקבלנית בחתימתם )נספח א

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע
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 לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת

 אישור זכויות חתימה הנדון:

_________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: אני הח"מ,  

____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי 

זה מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת 

חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת  ה"ה ________________ ביחד עם

 הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

   

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

בים של עורך הדין / רואה החשבון *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכת

 המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 א'נספח 

 

 רישיון עסק

ב  5.1ורישיון לאיסוף והובלת פסולת לפי פריט  א 5.1לניהול תחנת מעבר ומיון לפי פריט רישיון 

 2013-תשע"ג (, עסקים טעוני רישוי לתוספת שבצו רישוי עסקים )
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 ב'נספח 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .1

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  להוראות  

- 1975. 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על   .2

חוק מס ערך הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  

 . 1975 -מוסף, התשל"ו 

 . ( 9 -א-ו 8-נספחים א תצהירים בנוסח המופיע להלן )  .3
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 ג' נספח

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

___________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר אני הח"מ, ________

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:   .1

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

של המועה  02/2022( וכחלק ממכרז פומבי  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 ג'תהמקומית 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

חוק שכר ולפי  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות 1987-תשמ"זה

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך
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 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי,  

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה 

 עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 ד'נספח 

עסקאות לחוק  1ב  2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

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

, להפעלת תחנת מעבר 17/2022הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

"(, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן המועצה)להלן: " צה מקומית ג'ת במוע

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

וייחתם בין המציע  המועצהידי -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על .2

הסכם הקבלן, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת  המועצהל

לחוק עסקאות  1ב2בסעיף ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

 המצהיר           

 דין-אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. 

מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב 

יהיה צפוי לעונשים ____________________, ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  

  הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    
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  ה' נספח

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 ,לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת

 א.ג.נ.

 2021-2018  –מהשנים אישור על מחזור כספי לכל אחת  הנדון: 

 2021-2018לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה  

שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי שלכם, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים הנ"ל הינו לפחות חמישה 

  .( מליון  5₪)

 

 ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת רו"ח                

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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  ו' נספח

 מכרז הטבלת כלי הרכב העונים על דרישות 

 ידי רואה חשבון-חתומה בידי מורשה חתימה של המציע ומאושרת על

+ 

 העתק רישיונות רכב ו/או הסכמים לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים בבעלותו של המציע
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 ז'נספח 

 מקומיתהצהרת הקבלן/ מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות 

 או חבר מועצה ברשות המקומית

 המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1
 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2
 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

עובד אחראי בו, לא בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור   12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא 1950-המקומיות )א(, תשי"אלצו המועצות  142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.
 

 כדלקמן: ,1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .ג

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור   12ל הוראה זהה קיימת גם בכל .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

 .לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה
 

 סמכי הנוהל הצעות מחיר.הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממ .6
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות למליאת  .7

ברוב חבריה או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד  המועצההמועצה 

 שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.
 

____________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

 17/2022אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז פומבי מס' 

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:המועצהשפורסם ע"י 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או   )המקומית ג'ת  בין חברי המועצה   א.

 בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.ברווחים, ואין אחד 

 במועצה.יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד  ג. 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  המועצהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 ולראיה באתי על החתום:

 

 ____________שם המציע: _____________________  חתימת המציע: ___________
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 מסמך ד'
 

 הצעת  המציע
 

ומצהירים כי קראנו בעיון וביסודיות את כל מסמכי מקומית ג'ת  מועצהאנו הח"מ מודיעים ל

ה של תפעולהקמתה והמכרז ואנו בקיאים בהם; כי אנו מכירים את כל הדינים המחייבים לגבי 

ולאחר כל אלה אנו מוכנים להתקשר אתכם בחוזה בתמורה  , בג'ת המעבר לפסולת בניין תחנת 

 .טון פסולת שתיקלט באתר 1לדמי טיפול בכל 

 

 ש"ח 78.40 אהו המוצע""הדט"ל 

 

 תאריך :   ___________

 

 %: __________-הנחת המציע ב

 

___________________ 

 המציעוחותמת חתימת  

 
 ___________________________________________________ שם המציע  :

 :___________________________________________כתובת רשומה של המציע 

 _____________:  ________________ דוא"למס' טלפון : _________________   

שמות החותמים :  

________________________________________________________ 

 
 א י ש ו ר

 
 _______________________________________ : אני הח"מ  

 
 _______________________________________ עו"ד/רו"ח של :

מאשר בזה כי הצעה זו, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, נחתמו כדין ע"י המציע, וכי היא תקפה 

 ומחייבת את המציע לכל דבר וענין.

 

 
 חתימת עו"ד/רו"ח _____________   תאריך :   ______________
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 17/2022מכרז/חוזה מס' 

 מסמך ה'
 

 ערבות הצעה למכרז
 

 לכבוד

 המועצה המקומית ג'ת

 הנדון: ערבות מס' ________________  

__ )להלן המבקש(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע _____לבקשת ________

תחנת מעבר לפסולת בניין,   להצעה למכרז להקמת  17/2022מכרז מס'  לכם מאת המבקש בקשר עם  

)במילים: מאה אלף ₪(. בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים ₪   100,000סכום הערבות 

 מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן. )הפרשי הצמדה(.

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

 לצרכן כמפורט להלן:

ר ביום תשלום הערבות, על פי דרישתכם כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם אם יתבר

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

אם יתברר ביום תשלום הערבות, על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם 

 ם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות שנקבע. לכם את הסכום הנקוב בדרישתכ

 

 בכתב ערבות זה:

 המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הערבות בפועל. –'המדד החדש' 

 בשיעור _______ נקודות. 2022מאי מדד חודש  –'מדד יסודי' 

יום מקבלת  14אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך 

תכם הראשונה בכתב, שלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה דריש

כלשהי היכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 מאת החייב.

 יש להפנות: דרישה על פי ערבות זו 10.11.2022זו תישאר בתוקף עד תאריך ערבות 

 שכתובתו ______________לסניף בנק ___________ 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 חתימה _________________    תאריך ________________
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 מסמך ו'
 

 ערבות ביצוע
 

 לכבוד

 המועצה המקומית ג'ת

 הנדון: ערבות מס' ________________  

_______ )להלן המבקש(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע ________לבקשת 

למכרז להקמת תחנת מעבר לפסולת בניין,   להצעה  17/2022לכם מאת המבקש בקשר עם מכרז מס'  

(. בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים   מאות אלף ₪  בעבמילים: ש  )  חש"  700,000סכום הערבות  

 המפורט להלן. )הפרשי הצמדה(.מהצמדת הסך הנ"ל למדד 

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

 לצרכן כמפורט להלן:

אם יתברר ביום תשלום הערבות, על פי דרישתכם כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם 

 ד החדש לעומת המדד היסודי.את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המד

אם יתברר ביום תשלום הערבות, על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם 

 לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות שנקבע. 
 

 בכתב ערבות זה:

 המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הערבות בפועל. –'המדד החדש' 

 מדד חודש ___________ בשיעור _______ נקודות. –סודי' 'מדד י

 

יום מקבלת  14אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך 

דרישתכם הראשונה בכתב, שלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

יכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור כלשהי היכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפ

 מאת החייב.

 חודשים מיום הוצאתה. 60 לתום תישאר בתוקף עדערבות זו 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות:

 לסניף בנק ___________ שכתובתו ______________

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 חתימה _________________    ________________תאריך 
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 מסמך ז'
 

 עדר עבירות לפי דיני איכות הסביבהינוסח תצהיר בדבר ה

)לגבי עסק הטעון אישור של השר להגנת  1968 –לרבות, אך לא רק: חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 
, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1983 –הסביבה(, חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג 

, חוק החומרים המסוכנים, 1988 –, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1984 –
, 2008  –, חוק אוויר נקי, התשס"ח  2007  –, חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז  1993  –התשנ"ג  

יסוף ופינוי פסולת למיחזור, , חוק א2011 –חוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק, התשע"א 
 לחוק סדר דין פלילי. 228, לרבות עבירות ברירת קנס לפי סעיף 1993 –התשנ"ג 

 "דיני איכות הסביבה"( –)להלן במסמך זה 

אני הח"מ __________________ הנושא ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
ם בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועי

  –כדלקמן 

הנני עושה תצהיר זה כחלק מהסכם עליו אנו חותמים עם מועצה מקומית ג'ת לשירותי קליטה  .1
 וטיפול בפסולת גזם באתר מורשה, כמורשה מטעם הקבלן.

  –במשבצת המתאימה(  Xמצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי )יש לסמן הנני  .2

( השנים האחרונות בעבירות לפי 5דין חלוט בעבירה שנעברה בארבע )-בפסק שעתילא הור
 דיני איכות הסביבה.

( השנים האחרונות בעבירות לפי דיני 5דין חלוט בעבירה שנעברה בארבע )-בפסקהורשעתי  
 איכות הסביבה.

  –לענין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

גם בעל השליטה   –תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם  ידי  -, מי שנשלט על'בעל זיקה'
 בו, או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.

 .1968 –, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 'שליטה'

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

_________________ 

 המצהיר

 דין –אישור עורך 

____________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' הנני מאשר כי היום 
___________, בפני עוה"ד ________________, מרחוב ____________________, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

______________________ 

 )חתימה וחותמת(-דין-עורך
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 'חמסמך        
 

 קבלנים אישור השתתפות בסיור

 

 הנני מאשר בזאת כי מר ________________________ כנציג מוסמך של 

 חברת ________________________  .

 __________.ביום אתר תחנת מעבר לטיפול בפסולת בניין השתתף בסיור אשר נערך ב

 

___________________     ___________________ 

 חתימה + חותמת הקבלן      שם החברה 
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 'טמסמך 
 

 דרישות ביטוח
 

 

תאריך הנפקת האישור    אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא  
סת הביטוח  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. למעט במקרה שבו תנ
מעמד מבקש  אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 האישור
מועצה מקומית   שם:

 ג'ת
 נדל"ן  שם:

 שירותים 
 אספקת מוצרים

 ______אחר: 
תכנון, רישוי, בנייה, 

שדרוג, אחזקה והפעלה של 
תחנת מעבר לפסולת בניין 
 של המועצה המקומית ג'ת

 משכיר                               
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ______אחר: 

 500206289ת.ז/ח.פ:
 ת.ז/ח.פ:

בנין המועצה,    מען:
 , ג'ת81ת.ד. 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת  -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי  -313מבקש האישור, 
כיסוי  -314בגין נזקי טבע, 

כיסוי  - 316גניבה פריצה ושוד, 
 ראשוניות  -328אדמה, רעידת 

 - 304אחריות צולבת,  -302 ₪  6,000,000   ביט  צד ג'
 - צד ג'  -307 הרחבת שיפוי,

 - 309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

כיסוי בגין נזק   -312 האישור,
 - 315 ,שנגרם משימוש בצמ"ה

 - 321כיסוי לתביעות המל"ל, 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח
מבקש האישור  -322האישור, 

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

 האישור ייחשב כצד ג'
אחריות 

 מעבידים
ויתור   -309הרחבת שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט 

מבקש על תחלוף לטובת 
מבוטח נוסף היה   -319האישור,  

וייחשב כמעבידם של מי 
 - 328מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות
  ₪    ביט  ראח

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 אשפה ומחזור 004
 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח:


