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 הפרסום נוסח 
 

 מועצה  אזורית  עמק  המעיינות      
 11710   , מיקודהמעיינות עמק                                                     

    04-6848174טל:                                                

 7-2022מכרז  פומבי מס'                                                  
 וסילוק פסולת הובלת מכולות 

 
 

מעורבת לרבות    עם פסולת   ות הובלת מכולמחיר מאת קבלנים לביצוע  מזמינה בזה הצעות    אזורית עמק המעיינות,מועצה   .1
 . "מורשה לאתר ",  מאזורי תעשיה 

 
לרכוש  ניתן    (,מסמכי המכרז""  )להלן:  ו שהזוכה יידרש לחתום עלי  הקבלנות   חוזה וכן את נוסח  המכרז  ותנאי  את מסמכי   .2

     .  ואתר המועצה החברה הכלכלית   משרדי ב  שלא יוחזרו ש"ח(    מאותחמש )  ₪  500תמורת סך של   
 
   מועצהל  רחבת הכניסהב , 12:00 שעה  15.08.22  בתאריך(, יתקיים "מפגש"   הבהרות )להלן: מפגש לקבלת  .3

 .  מהווה תנאי להגשת הצעה איננההשתתפות נציגי רוכשי מסמכי המכרז במפגש,   
 

על שם המציע בלבד,  ערבות בנקאית  להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו,    , על מגיש ההצעה לצרף להצעתו .4
   .30.11.22עד ליום , בתוקף ש"ח( ארבעת אלפים )  ש"ח  4,000   על סך שלא' בנוסח המצורף כמסמך  

 למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.  
 

במסירה אישית    פקידה ולהסגורה,  יש להגיש במעטפה  חתומים על ידי המציע,    , וצורפותיו, מסמכי המכרז  ההצעה כתבי  את   .5
 .  12:00 שעה  23.08.22   תאריך מלא יאוחר עד ,  המועצה  בבניין בתיבת המכרזים  , (ולא בדואר )
 

 המכרז.תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי פתיחת  על מועד  .6
 
של המציע לבצע את העבודות, בכלי הרכב  וחסנו הפיננסי  להתחשב בין היתר בכושרו    מועצהבעת הדיון בהצעה, רשאית ה  .7

 ותק של המציע בעבודות נשוא המכרז לרבות ניסיונה הקודם עימו. ווהציוד שברשותו, בניסיון וב 
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  המועצה אין  .8
 

 המועצה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי המכרז.  .9
 

 ידי המועצה. -הנוסח המחייב הוא נוסח המכרז כפי שפורסם על  .10
 

 . 6848174-04טל'  psolet@maianot.co.il לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למנהל פסולת עמיעד גנגר מייל .11
 

 
    יורם קרין                                                      

                                                            
 המועצה   ראש                                                            
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 מועצה  אזורית  עמק  המעיינות
 7-2022מכרז  פומבי מס'   

 הובלת מכולות וסילוק פסולת 

 למשתתפים   הוראות ו   המכרז תנאי  
 

 

 נשוא המכרז   .1
 

מקדימה   וההתחייבויות    - הערה  הדרישות  כל  אחר  למלא  הזוכה  המציע  על  בלבד.   כללי  הינו  זה  בסעיף  העבודות  תיאור 
 המפורטות בכל מסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות ונספחיו המצ"ב.  

 
יבצע בין היתר את העבודות  יפעל בהתאם למפרט הדרישות )נספח ד' לחוזה( ו"הקבלן"(    המציע הזוכה )להלן:בין השאר,  
 :  להלן המפורטות 

 
מ"ק עם    32מ"ק ועד    12של מכולות בנפח   סע(  -)רם נוע  -באמצעות משאיות מסוג מגבהוסילוק פסולת  עבודות הובלה   1.1

 מורשה לקליטה/הטמנה ו/או מיון פסולת. ואתרי המועצה ומאזורי תעשיה, לאתר    יישובימ   ,וביתית  גושית   פסולת תעשייתית 

זאת, עם עובדים, כלי רכב ואמצעים של הקבלן ועל חשבונו, ובהתאם לכל התנאים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז    

 ובחוזה הקבלנות ונספחיו. 

 הפסולת.  ת  את הובל כמחיר אחיד הכולל יובהר כי התמורה תשולם              

 

 מסמכי המכרז  .2
 

       : מסמכי המכרזיחד ולחוד ביקראו להלן ו  מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז המסמכים המפורטים מטה
      

 . הצעות למכרז  מתן ל הזמנה   מסמך
 . הוראות למשתתפיםתנאי המכרז ו

 כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.  -מסמך א'  
 הצהרה.  - מסמך ב'   

 . הצעת המציע    - ג' מסמך 
 :  ונספחיו הקבלנות   חוזה  -  ד'מסמך  

 
     . ביצועערבות  - נספח  א'  
 . אישור בדבר קיום ביטוחים - נספח  ב'  

   .הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים  - '   גנספח   
 .מפרט דרישות לביצוע החוזה - ' דנספח   

 רשימת כלי רכב לביצוע עבודות.   - נספח ה'  
 . מפרט טכני מכולה  - ' ונספח   
 התמורה.  -    ז'  נספח

 
 .במכרז שצירף המציע להצעתו  ר הקבלנים, מסמכי הבהרה למכרז, אישורים ומסמכים  ופרוטוקול סי -  נוספיםסמכים מ
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      תנאי סף - השתתפות במכרז  .3
     

בכל התנאים המהווים תנאי סף המפורטים     בעצמו   ם, יכולת כספית וניסיון, העומד ירשאי להשתתף במכרז מציע בעל כישור  
 להלן:  

 
 "(. הקבלן מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישראל )להלן: "  3.1

ת אחת  או ברשותו בהסכם שכירות, משאימציע שבבעלותו ו/או בחזקתו בעסקת ליסינג על שם המציע עם חברת ליסינג,   3.2

בעלת רישיון בתוקף וביטוח חובה במועד הגשת ההצעה,    ת מעוקל  ה)למעט שיעבוד לבנק(  ואינ  ת משועבדה  שאינ  לפחות  

 . ואילך   2015צור י משנת י . טון כולל  X 6   26 2 סע( - )רמ נוע -מסוג מגבה  בתוקף, 

תאפשר  תעל המשאית של המציע  הזוכה להיות מחוברת למערכת ניהול ציי רכב מסוג פוינטר/איתורן או שווה ערך, כך ש 3.3

 ל"מנהל" צפיה רציפה. 

בביצוע   3.4 הכרוכות  הכספיות  ובהוצאות  ההתחייבויות  לקיום  הכספיות  בהשקעות  לעמוד  המסוגל  פיננסית,  איתנות  בעל 

   וא מכרז זה. העבודות נש 

 לעניין איתנות פיננסית, ייחשב מציע העונה על דרישות כמפורט להלן:      
 

  -  ו/או הובלתה ו/או הטמנתה ו/או מיונהטיפול בפסולת בעל אישור רואה חשבון של המציע, על מחזור כספי בעסקים של  
 .  2018-2020השנים  כל אחת מן, בש"ח לפחות, לא כולל מע"מ  350,000בהיקף כספי של  

 
 .   2013-)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג לצו רישוי עסקים   ,ב'   5.1 פרט 5בעל רישיון עסק על שם המציע, קבוצה   3.5

 
 הגשת ערבות בנקאית בנוסף מסמך א'.  3.6

 
 רכישת מסמכי המכרז.  3.7

 
 

     צירוף אישורים ומסמכים נלווים נדרשים  .4
 

 :  , ובין השאר גםבתוקף הנדרשים, כשהם מסמכים האישורים ואת כל היצרף להצעתו יחתום על כל מסמכי המכרז והמציע   
 

 להלן.   5כמפורט בסעיף מסמך א', ערבות מכרז תקפה, חתומה ומקורית בנוסח  4.1
 

 אישור תקף לצורך ניכוי מס.   ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  4.2
 

צילום תעודת רישום של התאגיד, תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום החברה, נכון למועד    - למציע שהינו תאגיד   4.3
יד. יש לצרף אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על זהות  פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאג

בעלי המניות, זהות בעלי התאגיד וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור שההצעה נחתמה כדין על ידי המוסמכים  
 לחתום בשם התאגיד. 

 
וביטוח חובה בתוקף של כלי רכב, ציוד ואמצעים, בכמות המינימום המפורטת להלן, בבעלותו ו/או  בתוקף  צילום רישיון   4.4

שאינם משועבדים )למעט שיעבוד  או ברשותו בהסכם שכירות, בחזקתו בעסקת ליסינג על שם המציע עם חברת ליסינג,  
 . לבנק( ואינם מעוקלים, במועד הגשת ההצעה  

 
 לעיל.     3.4 המציע, על מחזור כספי בהתאם לסעיף רואה חשבון של אישור   4.5

 
 לעיל.   3.5בהתאם לסעיף  צילום רישיון  עסק על שם המציע  4.6

 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  4.7

 
 . בדבר העדר הרשעות לפי חוק להעסקת עובדים זרים חתום על ידי המציעתצהיר   4.8
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 ערבות מכרז   -ערבות השתתפות במכרז   .5
 

  'אלהבטחת קיום התחייבויותיו, ערבות בנקאית על שם המציע בלבד, בנוסח כמפורט במסמך    , יצרף להצעתוהמציע   5.1
   30.11.22עד ליום אלף ש"ח(, בתוקף  ארבעת )  ₪ 4,000 למסמך זה, על סך של 

 לבנק.     מועצהוניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של ה  ,חתומה כדין מקורית והערבות תהיה  
 

אם המציע לא יאריך את תוקף  ב סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה וכן   5.2
 . מועצההערבות בהתאם לדרישת ה

 
להלן, והיא תהווה  13הערבות להצעה תחולט בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות בסעיף   5.3

 פיצוי מוסכם ומוערך מראש. 
 מועצהגרמו לילתבוע בנוסף פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שי  מועצהחילוט הערבות כאמור לא יפגע בזכות ה 

 על ידו עקב אי קיום ההצעה. 
 

, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה מועצההמציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות עפ"י דרישת ה 5.4
. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד  המועצה עם   הקבלנות 

 ה. מועצלאחר סיום ההליכים המשפטיים עפ"י דרישת ה
 

עם הזוכה במכרז,    הקבלנות ימים לאחר שייחתם חוזה   14חזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך   הערבות תו 5.5
 יום  )באם יהיו הליכים משפטיים(, לפי המאוחר.     14ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים ועוד  

בהתאם    ערבות ביצוע  מועצהולאחר שיפקיד בידי ה  מועצהעם ה  הקבלנותלזוכה תוחזר הערבות לאחר שיחתום על חוזה   
  , ואישור חתום מאת חברת הביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח הקבלנותלחוזה    נספח א'ב  לנוסח המפורט 

 .  הקבלנותלחוזה   נספח ב' 
 
 ת ו הבהרמפגש מציעים ו .6
 

בתאריך  ,  ("מפגש" )להלן:  לקבלת הבהרות   מפגש 6.1 השתתפות  ה  .המועצה רחבת  ב  12:00בשעה    15.08.22יתקיים 
 מהווה תנאי להגשת הצעה. אינה חובה ו  איננהבמפגש  

. השאלות בכתב  psolet@maianot.co.il למייל    12:00שעה    17.08.22שאלות הבהרה למכרז עד ליום  ניתן להגיש   6.2
 פתוח בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה שלהלן בלבד:     MS-Wordבלבד במסמך 

פרק     נוסח השאלה 

וסעיף  

   רלבנטיים 

הנספח   או   המסמך    

שאלת  מתייחסת  אליו 

   ההבהרה 

 מס"ד  

         

         

 על המציע לצרף לפנייה את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.  6.3
 יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.   6.4
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו ביוזמת המועצה, יהיו בכתב ויישלחו בדואר   6.5

 אלקטרוני בלבד, לכתובת שצוינה על ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם.  
 ובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.  בדיקת התש 6.6
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן, יפנה בכתב למועצה במסגרת פרק   6.7

 הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.  
     פה, ואלה לא יחייבו את המועצה.-אין המועצה אחראית לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל 6.8
המועצה רשאית, בכל עת, עד לפתיחת ההצעות בפועל, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה  6.9

לשאלות המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או לשנותו. השינויים  
י מתנאי המכרז,  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור  לפי הפרטים  והתיקונים  בדוא"ל  רוכשי המכרז  כל  לידיעת  בכתב,  ובאו, 

ידו להצעתו. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה -ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על -שנמסרו על 
 לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים. 

המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים בכל עת פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא   6.10
גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון, במסגרת שיקוליה, את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, ו/או  

 לעיל.  4 סמכים שפורטו בסעיף  השלמת כל נתון ו/או מסמך שנדרש במסגרת המכרז, לרבות המ
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 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות   .7
 

 אסור למציע למחוק, לתקן, להוסיף  או לשנות את מסמכי המכרז, לרבות במכתב לוואי.  7.1
 

לוואי כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי    מועצהה 7.2 או מכתב  תיקון, תוספת  או  שינוי, מחיקה  לראות בכל  רשאית 
 . והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי   ,ו/או להתעלם מהם   ונספחיו ולפסול את הצעת המציע הקבלנות המכרז/ חוזה 

 
 עדיפות בין מסמכים   .8
 

תכרענה הוראות חוזה    ,ונספחיו   הקבלנותבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה   
 ונספחיו.  הקבלנות 

 
 
   הצהרות המציע .9
 

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, שכל   9.1

פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את המפרטים, רשימת הכמויות, והחוזה ונספחיו  

 והוא מסכים להם.  

ם הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו, סייר ובדק את תנאי השטח לצורך ביצוע  המציע מצהיר כי קיבל את כל המידע והנתוני  

העבודות בכל האזורים, יש לו את כל הידיעות, המידע, הכישורים והסגולות המקצועיות, וכן יש לו או ביכולתו להשיג את  

, וכי הוא מסוגל למלא  כל האישורים, העובדים, כלי הרכב, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה

באופן עצמי ללא הפעלת  אחר כל ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות ונספחיו בהתאם להצעתו,  

 .  קבלני משנה 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או חוזה  9.2
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.   בהם,  בר שאינו מופיע ו/או ד הקבלנות ונספחיו 

 
 דרישת פרטים מהמציעים   .10

 
פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא תראה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  לדרוש מהמציע  רשאית    מועצהה 10.1

נשוא    מטלות העבודהדרישות מהסוג ובהיקף של  אחר    אלמל   ו וכושרוהכספיות  המקצועיות    ו לנכון, בדבר אפשרויותי

לעיל ובין אם אינו    4  להציג כל מסמך או אישור, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף ,  זה  מכרז

את הפרטים וההוכחות הנדרשים.    מועצהוהמציע חייב לספק לכלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים,  

להסיק מסקנות לפי    מועצהור, או הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית המסמך, אישאם המציע יסרב למסור פרטים 

 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  

   

רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים, לבקש ולקבל חוות דעת ומסמכי    מועצהה 10.2

 . מועצהכנגד פעולתה זו של ה הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא 

ה  נציגי  רשאים  עובדי    מועצהבנוסף,  שהינם  ה  מועצהבין  עובדי  שאינם  לרשויות  מועצהובין  ו/או  לממליצים  לפנות   ,

 המציע ולקבל את חוות דעתם על כישוריו ויכולתו של המציע. ו/או הועסק מקומיות בהם מועסק  

 
 הצעות פסולות  .11

 
 . תיפסל הצעתו  - הסף עומד בתנאי   ושאינ  מציע 11.1

 
   . ולא תידון תיפסל  -  מהמחיר המרבי שנקבע במכרז הגבוה הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר  11.2

 
אם יוכח לכאורה  )הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים  אם  דין או  הוראות העפ"י  ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה   11.3

 . ( קשר זה
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 מועצה החלטות ה .12

 
להתחשב במסגרת שיקוליה  . המועצה רשאית  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  מועצה אין ה 12.1

בכלי הרכב  הכלכלית,  בין היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו  לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות  לבחירת הזוכה  

בהמלצות שקיבל מרשויות מקומיות, בניסיונה הקודם עמו,  עבודות נשוא המכרז,  ביצוע  בניסיונו המקצועי בשברשותו,  

 ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו.  

 

יחזיר  חוזהזוכה שנדרש לחתום על ה 12.2 ימלא אחר  ו  חתום    וא כשהימים מיום הדרישה כאמור לעיל    10תוך    ו ולא  לא 

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז ומבלי לפגוע    כולם או חלקם,  להלן,    13ף  האמורים בסעיהתנאים  

קיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע   אי  בגין  ומוסכם מראש  בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע 

כל הודעה או התראה,  לו  ומבלי לתת  רשאית לבטל את זכייתו במכרז    מועצהתהא הבהגשת הצעתו למכרז. כמו כן,  

עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות    חוזהבלהתקשר  

 עם מציע אחר במקומו.    מועצהלפיצוי עקב התקשרותה של ה

ההצעה שנבחרה על ידי  בין  הכספי  את ההפרש    מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל  –עם מציע אחר    מועצההתקשרה ה

   . הקבלנות , למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזהלבין הצעתו הוא   מועצהה

                     

עם    חוזהרשאית להתקשר ב  מועצה , תהא ההמועצהעם    הקבלנות   חוזה רב המציע שהצעתו נתקבלה לחתום על  יס 12.3

 .  אחריו מציע שדורג 

 

עד      להגדיל או להקטין את היקפי העבודה ההתקשרות בחוזה והתקופה/ות המוארכת/ות,  בכל תקופת  רשאית    מועצהה 12.4

ו/או עקב מעבר לביצוע עצמי של    מועצה, עקב גידול אוכלוסייה ועסקים ו/או עקב הגדלת שטח שיפוט של ה50%כדי  

מהעבודות דעתה  חלק  לשיקול  אלו,    .  בהתאם  או  במקרה/מקרים  תגדל  לקבלן  החודשית  בהתאם  התמורה  תקטן 

 . לשינויים 

 

לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי    ,מכל סיבה שהיא  ף עבודות נשוא המכרזהוקטן היקהוגדל או   12.5

 כל שינוי במחירים.  יערך יאף אם נגרם לו נזק ולא  

 

עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על    , כנגד הזוכה  מועצהאין באמור לעיל, כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה 12.6

 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.  

 

   הזוכה במכרז  חובות  .13

 
בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או  ונספחיו,  הקבלנות  חוזהיהא עליו לחתום על ,  "( הזוכה "   -זכה המציע במכרז )להלן   13.1

כשהוא חתום  ,  מועצהולשינויים, ולהחזירו לבהתאם להודעות, לתשובות, להבהרות    מועצהלשינויים שייעשו על ידי ה
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.   מועצה ימים מתאריך הודעת ה   10   כדין, תוך

 
 :  על ידו  החתום  הקבלנות חוזהד מסירת ועבמ  מועצהלהמציא ל זוכהעל ה 13.2

 
חודשים ממועד חתימת חוזה    14  לתקופה של  ש"ח  50,000על סך  אוטונומית  ערבות בנקאית     -ערבות ביצוע   13.2.1

 . הקבלנות חוזה לא'    נספחבבנוסח המפורט  ,  הקבלנותנשוא חוזה  יו להבטחת ביצוע התחייבויות, הקבלנות 
 
 

, וזאת בהתאם להוראות  הקבלנות  חוזהאישור חתום מאת חברת הביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ב  13.2.2
 . הקבלנותחוזה בל ב'  נספח ב ובנוסח המפורט   הקבלנות  חוזהל   13  סעיף 

 
בצו    מועצהבמועד שננקב על ידי הלעיל, יחל בביצוע העבודות    13.2סעיף  ב את כל הדרישות המפורטות    זוכהקיים ה 13.3

   .כאמור בצו  מועצהשננקב על ידי המועד היום מ  15 - מ לא יאוחר ו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי המנהל 
   . במכרז ו לעיל, תחולט הערבות שצורפה להשתתפותכאמור זוכה שלא קיים את כל הדרישות המפורטות 

, בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על  מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש 
 עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. 

 
 ובכפוף לאמור במסמכי המכרז.    1974 – תשל"ד  הקבלנות חובת הזוכה הינה כחובת קבלן כמשמעותו בחוק חוזה  13.4
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 התמורה   .14

שאושרו לו  ים מחיר הלמציע הזוכה, תשלום על בסיס    מועצהעל כל תנאיו, תשלם ה חוזהבתמורה לביצוע העבודות בהתאם ל  14.1
 . הקבלנותחוזה נספח ו' לשיפורט בכפי  ע"י ועדת המכרזים של המועצה ו

 
 התמורה תחושב בהתאם להיקף הביצוע בפועל.  14.2

 
 מועצה רכוש ה  - מסמכי המכרז  .15

כאמור במכרז    מועצהוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות ל  מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה 
   . ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתוזה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא 

 
 אופן החתימה על ההצעה   .16
 

,  , כתובתושלו   זהותהתעודת  מספר  מציע תוך ציון שמו המלא,  הצעה על ידי החתם היתהצעה המוגשת על ידי יחיד,   16.1
   ויצרף את חתימתו. 

 
שותפות 16.2 ידי  על  המוגשת  ת רשומה  הצעה  את  על  ההצעה  חתם  י,  לחייב  כדי  הדרוש  המינימלי  השותפים  מספר  ידי 

של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל    המלא  םשמ שם השותפות, כתובת השותפות,  תוך ציון  השותפות,  
המאשר את זהות החותמים    , , וכן אישור עו"ד של השותפות חותמת השותפות   בצירוף    םאת חתימת   פו, ויצראחד מהם 

 .   והעובדה כי חתימתם מחייבת את השותפות
 

מורשי החתימה של  תיחתם ההצעה על ידי  , ( "תאגיד"הצעה המוגשת על ידי חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  16.3
 של מורשי החתימה   המלא שמם  כתובת התאגיד,  התאגיד, מספר הרישום של התאגיד )ח.פ.(,    ם תוך ציון ש התאגיד,  

עו"ד של התאגיד,    , וכן אישור תאגיד חותמת ה  בצירוף   םאת חתימת  פו , ויצרשל כל אחד מהם  מספר תעודת הזהות ו
מכי המכרז  , ומורשי החתימה חתמו על מסהמאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד 

 .   ונספחיו   הקבלנותוחוזה 
 

 הליכי משפט   .17
 

מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי   17.1
שיינקטו  , בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט  המועצה

 על ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות על ידי מי ממגישי ההצעות למכרז. 
 

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא מוותר על כל טענה ו/או   17.2
האריך את תקופת הערבות  עקב כך. במקרה של הליכים משפטיים, כל מציע מתחייב ל  מועצהדרישה ו/או תביעה כלפי ה

 .המועצהיום, בהתאם לדרישות   30הבנקאית עד לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת של  
 

 תקופת התקשרות   .18
 

 חודשים.      24 - התקשרות עם הקבלן בחוזה הינה לתקופת  18.1
 

 תקופות נוספות של שנה כל תקופה.     3 - המועצה שומרת לעצמה את האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ל 18.2
 

   האופן הגשת ההצע  .19
 

 המציע ימלא את הצעתו ויגישה אך ורק על גבי מסמכי המכרז.  19.1
             

 כמפורט להלן: בסדר באוגדן המכיל את המסמכים  תעשה מסמכים גשת הה 19.2

 . בנקאית  ערבות    –   יצוין על גבי המעטפה.  מקור  מסמך -, אליה יוכנס מסמך הערבות  מעטפה -

  . (י המציע בחותמת וחתימה"וחתומה ע מלאה על כל פרטיה    ההצעה תהיה )  אליה תוכנס הצעת המציע  , מעטפה -

 הצעת המציע.  - יצוין על גבי המעטפה 

 לעיל.     3בסעיף     עפ"י סדר רישומם כל האישורים והמסמכים הנדרשים,   -

 .  על ידי המציע בחותמת וחתימהבחתימה מחייבת , חתום פגישת הבהרותסיור קבלנים ומסמך פרוטוקול  -

 בחתימה מחייבת על ידי המציע. , חתומים למשתתפים במשך הליכי המכרז)אם נמסרו( מסמכי הבהרה שנמסרו  -

למתן    הזמנה    של המציעבחתימה מחייבת  כשהם חתומים על כל דף  חוברת הכוללת את כל מסמכי המכרז   -

    . ונספחיו הקבלנות   חוזההצעת המציע,    –  הוראות למשתתפים, תנאי המכרז ו   , הצעות למכרז
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יום מהמועד האחרון הקבוע    90כל הצעה שתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה, למשך   19.3

נקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת   יאם י  להגשת ההצעות.  
 יום.  30

 
   ה הצעההגשת  מועד ומקום  .20

 
הנושאת את  מעטפה סגורה  ב  הכניס, יש לעיל ל 19   בהתאם לאמור בסעיף   מסמכי המכרז וצרופותיו   הההצעכתבי  את   20.1

לא יאוחר    ,  החברה הכלכלית    בבנין )ולא בדואר(, בתיבת המכרזים  במסירה אישית    פקידהולהושם המכרז בלבד,  מס'  
   . 0012:שעה    23.08.22   תאריך מ

 
 לעיל.     20.1  לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף קטן  20.2

 
 
 

 
 
 

 יורם קרין 

 המועצה ראש     
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 להשתתפות במכרז בנקאית  ערבות תב  כ  -מסמך  א' 
 
 

 מועצה אזורית  לכבוד:      
 עמק המעיינות                   

 
  

 
 מס'  ______________   ערבותכתב  הנדון:    

 

)להלן:  -על  .1 זיהוי _______      ( הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקש"פי בקשת ________ מס' 

"( המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו  סכום הערבותש"ח( )להלן: "ארבעת אלפים  ₪ )במילים:    4,000

 להובלת מכולות וסילוק פסולת.   7-2022למכרז מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,   .2

,  מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהמבקש לרבות באמצעות הפקסימיליה,  

 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת   .3

 לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. 

ידנו. כל דרישה  - בוטלת אלא אם הוארכה עלכולל(, ולאחר מכן תהיה בטלה ומ)  30.11.22    ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .4

 על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה. 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .5

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.  .6

               

 
 בכבוד רב,  

        
 בנק : _____________________

 סניף: _____________________

 כתובת: ____________________
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 מועצה  אזורית  עמק  המעיינות

 7-2022מכרז  פומבי מס'  
 הובלת מכולות וסילוק פסולת

 
 

 הצהרה   -  מסמך ב' 

 
 
 

 מועצה אזורית   לכבוד:  
 עמק המעיינות               

  
 
אני הח"מ _____________________מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, הבנתי את   .1

כל התנאים והדרישות ואני מסכים להם, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי הצעתי, והנני מגיש בזאת  
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. המועצה  י מרחבשובים ומהימכולות והובלת את הצעתי לביצוע העבודות לפינוי  

           
 אני מתחייב בזאת כי:   .2
     

הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הן מבחינה מקצועית והן במימון ההשקעות   2.1

מת לקוחות אשר אני מבצע עבורם  וההוצאות הנדרשות, בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרז, ולראייה אני מצרף רשי

 עבודות נשוא מכרז זה.  

 

והציוד   2.2 הרכב  כלי  האצירה,  כלי  האדם,  כוח  הנדרשים,  וההסכמים  האישורים  כל  את  להשיג  באפשרותי  או  ברשותי 

הדרושים על מנת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ובמועדים ולוחות  

 עו על ידכם לביצוע העבודות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה. הזמנים שנקב 

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת החוזה לרבות תקופות ההארכה )במידה ויוארך(, לא אשתמש לצורך ביצוע העבודות   

שנים הוא יוחלף בכלי רכב מתאים     7  - שנים.  בכל מועד בו גיל כלי הרכב יגיע ל  7  -נשוא המכרז בכלי רכב שגילם מעל ל 

 שנים.    7שגילו מתחת לגיל  

 

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות בכפוף לכל דין ועל פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא   2.3

ות,  לפח   1987  –המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדים על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז  

 והעסקת עובדים בוגרים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד. 

בכתב   מועצהלעניין מכרז זה, אני לא אעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי קבע, אלא בהסכמת ה

 ומראש ובהתאם להתניותיה. 

 

איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכי היא רשאית    מועצההנני מצהיר כי ידוע לי שה 2.4

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים ולמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא  

 צורך במתן נימוקים כלשהם.   

 

ויגדל עד כדי  הידוע לי שהיקף ביצוע   2.5 ו/או עקב הגדלת שטח שיפוט  עקב גי  50%עבודות יכול  דול אוכלוסיה ועסקים 

כאמור, הוראות החוזה ונספחיו יחולו גם  או הפחתה  ואני מסכים כי במקרה של גידול  ,  50%ו/או יפחת עד כדי  ,  המועצה

 כאמור.   או המופחת על היקף העבודות המוגדל  
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להלן, כוללת את כל ההוצאות     במכרז הנני מצהיר שהצעת המחיר שהוצעה על ידי הינה על בסיס הנתונים המפורטים   2.6

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז לפי המחירים נשוא הצעתנו בהתאם לכל  

מים נוספים בקשר לביצוע העבודות, אך ורק בהתאם לתנאי  תנאי המכרז והחוזה ובכפוף לכל דין, ואהיה זכאי לתשלו

 המכרז.   

 

ידוע לי ואני מסכים, כי אם הצעת המחירים שהצעתי במכרז תהיה גבוהה מהמחירים המרביים שנקבעו במכרז, הצעתי   2.7

 תיפסל.  

 

ונכון. אם העבודות תבוצענה  2.8 ובאורח מקצועי  ידוע לי כי אקבל את מלוא התשלום רק אם אבצע את העבודה כראוי 

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין עבודה שבוצעה   מועצהה  חלקית ו/או באופן שאינו ראוי ו/או אינו נכון, רשאית

 חלקית ו/או שלא בוצעה על ידי כראוי ו/או לא נכון, בהתאם למפורט בחוזה הקבלנות ונספחיו.   

       

הנני מתחייב אם אזכה בביצוע עבודות במכרז הנדון, לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז וחוזה  2.9

 ו/או הממונים מטעמה.    מועצה ות ונספחיו ובכפוף לכל דין, לשביעות רצון ההקבלנ

 

 

ימים  מתאריך הודעתכם בדבר    10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך   2.10

 זכייתי במכרז:  

 

 כשהוא חתום כדין.   מועצהלחתום על  חוזה הקבלנות ונספחיו ולהחזירו ל .2.1

 

ערבות בנקאית חתומה כדין בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות, להבטחת קיום     -ערבות ביצוע     מועצהלהמציא ל .2.2

 בחוזה הקבלנות.   ערבות ביצוע א'   בנספחתנאי החוזה  בנוסח המפורט  

    

אישור על קיום    ב'  בנספחאישור על קיום ביטוחים  בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות כמפורט    מועצהלהמציא ל .2.3

   ביטוחים.

                                                                       

בנספח  תצהיר חתום, מאומת על ידי עורך דין, בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות בנוסח המפורט    מועצהלהמציא ל .2.4

 בחוזה הקבלנות.     תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק להעסקת עובדים זרים

 

 

לרבות אספקת  כל ההתחייבויות המוטלות עלי על פי מכרז זה  לקיים את  הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו .3

יום מהמועד    15  - ולא יאוחר מ  מועצהכלי רכב, ציוד, העסקת עובדים ומנהלי עבודה, מכשירי קשר, וכד', במועד שננקב על ידי ה

 שאקבל צו התחלת עבודה חתום על ידי המנהל, המורה לי להתחיל בביצוע העבודה.  ובתנאי  שננקב כאמור

 

 , כולל פתיחת הרשאת צפיה ל"מנהל", למערכת ניהול צי רכבהנני מתחייב לחבר את המשאית או משאיות   .3.1

 בתנאי הסף. וזאת מיד עם תחילת עבודתי.   3.3כמפורט בסעיף  

 

לעיל, כולן או מקצתן במועד    4ובסעיף      2.10אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף קטן   .4

תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת    מועצהעבודות נשוא המכרז והשהוקצב לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את ה

 להצעתי ו/או ערבות הביצוע לקיום התחייבויותינו נשוא חוזה זה לפי העניין ולהתקשר עם מציע אחר.  

עקב הפרת ההתחייבויות שאני    מועצהכן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 וטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  נ
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5.  
במועד    בתוקףהנדרשים כשהם  המסמכים והאישורים  כל  , את  בתנאי המכרזהריני מצרף להצעתי, בהתאם לנדרש   5.1

 .  הגשת ההצעה 

 

לפי   יפסלעלולה לה הצעתי   -  המכרז כי ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן האישורים המפורטים במסמ 5.2

 . שיקול דעתכם

 

ימים מדרישתכם, כל מסמך ו/או אישור שאדרש להמציא לרבות פירוט וניתוח      5באם אדרש על ידיכם, אמציא בתוך    5.3

 מחירים לגבי הסכום הנקוב בהצעתי. 

 

   . איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  מועצהידוע לי כי ה 5.4

 

ימים מהמועד להגשת הצעות למכרז, כפי שהוגדר בתנאי     90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של    5.5

 יום.      90, יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת של  המועצההמכרז.   בהתאם לדרישת 

 

   30המשפטיים ובתוספת  במידה ויינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום ההליכים  5.6

 . המועצה יום, על פי קביעת 
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 . הצעת המציע  -  ג' מסמך 

 
 

 
 

הינן  חלק מהמכולות מ"ק.  32 -בכל נפח שהוא עד ל   מכולות המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ, ומתייחסים להובלת   א. 
 קוב.   20ובנפח של כ  נמוכות

 מע"מ(.  ₪ כולל 720ממחיר האומדן הבסיסי ליחידה ) המהווה הנחהעל המציע לרשום מחיר סופי בשקלים   ב. 

 
 הצעה אשר לא תגלם הנחה ממחיר האומדן תיפסל.           ג.

 הצעת הקבלן 

השירות וכי  הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, ואת כל הגורמים האחרים הרלוונטיים לביצוע התחייבויות נותן   .1
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

בש .2 אחידה  בהנחה  בטבלה  המפורטים  השירותים  את  לבצע  מציע   %_י הנני  של  )במילים:  __  ____עור 
 הנקוב ביחס לכל שירות, ובתוספת מע"מ.  מרבי _ אחוזים( מן המחיר ה_______________

המילים, תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתי או להעמיד את  במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה בספרות לבין   .3
 שיעור ההנחה על השיעור הגבוה מבין השניים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 
 

 שם המציע: ______________________ מס' ת.ז./ ח.פ.: ___________________
 

 ___כתובת המציע_________________________________________________
 

 מס' טלפון______________ טלפון נייד ____________ פקס  _______________
 

 תאריך:________            
 
 

                                           
                  

                                _____________________ 
 חותמת  וחתימת המציע                                                                                         

 
 
 
 

                                                                              

 השירות 
 י ליחידה  מרבהמחיר ה מדידה        יחידת 

 )ללא מע"מ( 

1.  

שובי  י מיפסולת והצבת ריקה במקומה, ת מכולהובלת 
 אתר מורשה.  לאו ממרחב המועצה המועצה ו/

 

 ש"ח  720   אחת מכולה  ת הובל



15 

 

 . אישור רואה  חשבון

 
 

 
 מועצה אזורית   לכבוד:   

 עמק המעיינות                
  

 
 

 אישור  רו"ח     הנדון:   
 
 
 "( הרינו לאשר כדלקמן: הלקוח לבקשת חברת _________________________ )להלן: " 

 
 הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד היום.  .1
 
 בוקרו על ידי משרדנו.   2020-2018הדו"חות הכספיים המבוקרים של הלקוח לשנים   .2

 לחילופין:         
 

 , בוקרו על ידי רואי חשבון  אחרים. 2020עד  2018הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים  
 
כי המחזור הכס  .3 אנו מאשרים  לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים,  כל אחת  בפי השנתי של הלקוח  בהתאם 

 הינו:  , מכולות הובלת בנוגע לעבודות    מהשנים הבאות,
 
 

 :  __________ ש"ח 2018שנת 
 

 :  __________ ש"ח 2019שנת 
 

 :  __________ ש"ח 2020שנת 
               

       
 האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח. 

    
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                               
                

                                                                                          _________________________ 
 )חותמת וחתימת רו"ח(                                     
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 צים  ונתוניםרשימת לקוחות,  ממלי

 
 
 

מס'  
 סד' 
 

 שם הלקוח 
מתן שירות  

 משנת ... 
 עד שנת...  

כמות הובלת  
 מכולות  
 לחודש 

 במצטבר 
 

 שם ממליץ 
 מטעם הלקוח 

 טלפון 
 ישיר 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                               
 בכבוד  רב, 

 
                ___________________ 
 חותמת וחתימת המציע                    
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 תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים
 

 
 

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי  לומר את האמת וכי אהיה  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: צפוי  

 
 לביצוע עבודות הובלת מכולות, מיון וסילוק פסולת. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז   .1
 
 בתצהיר זה :   .2
 

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

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

 
 את המשבצת המתאימה(       X  - )יש לסמן ב    הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי : .3
 

( לפי חוק   עובדים  2002בינואר    1)  לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב
הוגנים(, התשנ"א   תנאים  והבטחת  כדין  שלא  )איסור העסקה  בשנה    1991  –זרים  זרים"(  עובדים  "חוק  )להלן: 

 שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז. 
 

בפסקי  ( לפי חוק עובדים זרים,  2002בינואר    1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת התשס"ב )
 דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשאה האחרונה.  

 
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 
 
 

                                             _________________ 
 המצהיר                                        

 
 

 אישור 
 
 
בפני   הופיע   ,_________ ביום   כי  בזאת  לאשר  ת.ז.  עו"ד  הריני  נושא   _____________ ה"ה    ,_________

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

 אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.  

 
 
 

______________________ 
 דין   -עורך                          
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 מועצה  אזורית  עמק  המעיינות
 7-2022מכרז  פומבי מס'  

 וסילוק פסולת הובלת מכולות 
 

 
 חוזה  קבלנות '  דמסמך  

                                                               

 חוזה  קבלנות 
 

 2022-7למכרז פומבי מס'  
 

 מועצה אזורית עמק המעיינותשנערך ונחתם במשרדי  

 
 מועצה אזורית עמק המעיינות בין:      

 11710עמק בית שאן, מיקוד 

                                                    04-6484174טלפון:  

 "(    מצד אחד המועצה"   )להלן:           
                                                                                                                                 

 ________  _________________________ לבין:     

 _________________________________   ע"י :  

 המורשה/ים לחתום בשמה ולחייבה    
 צ   ___________________ח.. / ת.ז.  /  ח.פ 

   
 ____ מיקוד: ______________     _מכתובת:  _____________________

 ______________ טל': ____________  נייד: ______________ פקס:   

 
        )להלן: "הקבלן"(          מצד שני                                                                                                     
 

וסילוק   מכולותהובלת עבודות   הזמינה הצעות לביצוע"המכרז"(,   )להלן:  7-2022במסגרת מכרז פומבי מס'  מועצהוה הואיל 
 ; "העבודה/ות(   )להלן:  בהתאם לכל הדרישות הכלולות במסמכי המכרז והחוזה פסולת 

 
את הצעתו למכרז לבצע את העבודות, בהתאם    מועצהוהקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה על כל נספחיו, הגיש ל     והואיל

ן זכתה במכרז והוא נבחר לבצע את העבודות עפ"י  למסמכי המכרז לרבות חוזה זה נספחיו ותנאיו, והצעתו של הקבל 
 המפורט בחוזה על נספחיו, ועפ"י מסמכי מהמכרז ; 

 
והקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, היכולת, הניסיון, הרישיונות והאישורים הדרושים על פי כל דין,  יש לו   והואיל 

צועיים המתאימים הדרושים לביצוע העבודות וכי הוא מורשה  את כח האדם, הכלים, הציוד, והאמצעים הכלכליים והמק 
 על פי כל דין לבצע את העבודות; 

 
, את כל התנאים ואת כל ההיבטים הפיסיים, המשפטיים והאחרים הנוגעים  המועצהוהקבלן בדק את דרישות והנחיות   והואיל 

 לביצוע העבודות ;   מועצהלביצוע העבודות, והקבלן מוכן רוצה ומתחייב להתקשר עם ה
 

ביותר,       והואיל הגבוהים  המקצועיים  לסטנדרטים  בהתאם  ונספחיו,  בחוזה  כהגדרתם  העבודות,  את  לבצע  מתחייב  והקבלן 
ובכפוף להוראות כל דין, לרבות תקנים מחייבים והנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד  

 , וכל גורם מוסמך אחר; המועצהלאיכות הסביבה, 
 

 מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות, על יסוד ההצעה שהוגשה על ידו למכרז;   מועצהוה       והואיל
 

 והצדדים רוצים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות ;          והואיל
 

 
 אי לכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
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 המבוא  
 

צעת הקבלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו שהינו  המבוא לחוזה זה, נספחיו המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז וה 1.1
 ויש לקראם כאחד:   1974  - חוזה קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 

 
 מסמכי המכרז;  1.1.1

   
 ונספחיו המפורטים להלן:     ' דמסמך    - חוזה קבלנות   1.1.2

 
         .ערבות ביצוע       - נספח  א' 
 . אישור בדבר קיום ביטוחים       -   נספח  ב'
 . הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים      -    נספח  ג'
 . מפרט דרישות לביצוע החוזה       -    נספח  ד' 
 .  רשימת כלי רכב לביצוע עבודות - נספח  ה' 

 . מפרט טכני   -ו'         נספח
 התמורה .     - נספח  ז'    

 
 במכרז; אישורים ומסמכים שצירף הקבלן להצעתו  1.1.3

 
משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה   -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו  1.2

ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרטים או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות לעניין ביצוע  
 העבודות יקבע בהתאם לרשימה שלהלן: 

 
 ; מועצהו המנהל ו/או ראש ההוראות המפקח ו/א 1.2.1
 ' לחוזה ; דנספח     - מפרט דרישות לביצוע החוזה   1.2.2
 ' לחוזה ; ה נספח    -כתב הכמויות והמחירים    1.2.3
 תנאי החוזה ;  1.2.4
 תקנים ישראליים ;  1.2.5

 
 כל הוראה או מסמך קודם ברשימה שלעיל, עדיפים על הוראה או מסמך הבאים אחריו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 החוזה  תקופת 

 
 תקופת החוזה   .2

 
 ___________ .    וכלה בתאריך ___________   מתאריךדהיינו     חודשים 24תוקפו של חוזה זה הינו למשך   2.1

 
רשאית, עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, להאריך מעת לעת את תקופת החוזה ובלבד שסה"כ תקופת/ות     מועצהה 2.2

יום     60   - .  זאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מחודשים נוספים     36ההארכה לא תעלה/נה על   
יום לפני תום תקופת ההארכה, אם ניתנה תקופת     60  - לפני תום תקופת החוזה, על רצונה להאריך את תקופת החוזה,  ו

 ההארכה.  
 

נספח לחוזה הקבלנות שיוכן על ידי  להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, יחתום הקבלן על מסמך    מועצההחליטה ה 2.3
"מסמך    ויכלול בין היתר את התקופה המוארכת ואת השינויים המתחייבים בהתאמה לתקופה המוארכת )להלן:   מועצהה

הקבלן במועד חתימתו על מסמך התקופה המוארכת, ערבות ביצוע בתוקף    מועצההקבלן יציג ל  (.התקופה המוארכת"
.  הכל על פי תנאי מסמך  המועצהלכל התקופה המוארכת, וכל מסמך אחר אשר תדרוש    ואישור על קיום ביטוחים בתוקף 

 התקופה המוארכת  שייחתם בין הצדדים ויצורף כנספח לחוזה זה.  
 

, יחולו על הצדדים הוראות חוזה זה ונספחיו לרבות המחירים ותנאי התשלום המצוינים  במשך התקופה/ות המוארכת/ות  2.4
 בחוזה.  כל מסמך וכל תנאי/ים נלווה/ים ו/או הקשור/ים לחוזה הטעונים חידוש, יבוצעו בהתאמה לתקופה המוארכת.  

 
 

לקבלן בכתב על רצונה להאריך את תקופת החוזה, החוזה יסתיים במועדו או במועד הסיום שיצוין    מועצהלא הודיע ה 2.5
 במסמך התקופה המוארכת.   

 
 

 
 הגדרות  .3
 

 בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: 
 
 

 . מיון וסילוק פסולתלהובלת מכולות   7-2022מכרז פומבי מס'  "המכרז"  
 

"  המועצה "  . אזורית עמק המעיינות מועצה   
 

שיפוט   "תחום  שיפוט"   החוזה    המועצהתחום  תקופת  אליה במשך  שיתווספו  לרבות שטחים 
 והתקופה/ות המוארכת/ות. 

 

" המועצה "ראש   .  המועצה עמק המעיינות ראש    
 

"                                             מזכיר " המועצה עמק המעיינות.  מנכ"לית   

   עמק המעיינות  המועצה  גזבר  "גזבר"                                              
 

 "מנהל"  
 

בכתב   מועצהאו מי שהוסמך על ידי ראש ה מועצהב  פנוי אשפהמנהל מחלקת  
 לצורך חוזה זה. 

 

    "מפקח"
 

אדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל, לפקח על מהלך ביצוע העבודות או  
 כל חלק מהן.   

                                                                              

 "הקבלן" 
 
 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה  
לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא  ונספחיו  

תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע  
 העבודה. 

 

 אתר המורשה לעסוק בפסולת "אתר מורשה"

של   "מנהל עבודה"  מטעמו  משמש  הוא  כי  למנהל,  בכתב  הודעה  לגביו  מסר  שהקבלן  אדם 
ו/או   בליקויים  ולטפל  העבודות  ביצוע  את  לנהל  המוסמך  כוחו  כבא  הקבלן 

 בתלונות ככל שיהיו.  
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"העבודה / עבודות/   העבודה  
 קבלנית"                      

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

 כל עבודה ארעית בהתאם להוראות כאמור; 
 

הזמנים   "צו התחלת עבודה"      לוחות  את  הכוללת  העבודות,  בביצוע  להתחיל  לקבלן  בכתב  הוראה 
לתחילת ביצוע העבודה.  צו התחלת  עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה  

 ויהיה חתום על ידי המנהל;    
 

   כל מסמכי המכרז לרבות:  "מסמכי החוזה"  
הזמנה למתן הצעות למכרז, תנאי המכרז והוראות למשתתפים, הצעת המציע,  

 חוזה קבלנות ונספחיו המפורטים להלן:  
 
 ערבות ביצוע ;             

 אישור בדבר קיום ביטוחים ;  
                        הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים ;  
 מפרט דרישות לביצוע החוזה ;  
 כמויות ומחירים ; כתב  

                         
וכן, מסמך פרוטוקול פגישת הבהרות וסיור קבלנים, מסמכי הבהרה, עדכונים  

 ותשובות, הצעת הקבלן למכרז, ומסמכים שצירף הקבלן להצעתו למכרז. 
   

   "מועד תחילת ביצוע" 
   

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  
מ יאוחר  ולא  לו  בהתאם    15  - שנמסר  העבודות  את  ולבצע  זה  ממועד  יום 

להוראות המפורטות בחוזה זה ונספחיו, עבור התמורה כאמור בנספח ז' לחוזה  
 להלן.   11כתב כמויות ומחירים ותנאי תשלום כאמור בסעיף  –
 

" " התמורה  התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים המפורטים בנספח כתב   
 כמויות ומחירים.  

 

ידי הלשכה   "מדד המחירים"  על  )לוח כללי( חיובי או שלילי, המתפרסם  לצרכן  מדד המחירים 
 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גורם אחר שיבוא במקומה. 

 ון להגשת ההצעות למכרז. מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד הידוע במועד האחר
 

 
 
 קבלן עצמאי  – הקבלן  .4

 
 

לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן, יחסי     מועצהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין ה  4.1
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל  -מעביד ו/או שולח  -עובד  

ן כעובדיו ו/או שליחיו  "המועסקים"( בכל תפקיד שהוא, יחשבו לכל דבר ועניי  – דבר ועניין.  כל המועסקים ע"י הקבלן )להלן  
 , לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד. המועצהשל הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין 

 
, ויקוימו לגביהם תנאי העבודה  1959  –הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש"ט    4.2

ובהעדר   לחוזה הקיבוצי,  ובהתאם  בדין  קיבוצי  הקבועים  את    – חוזה  ידי האיגוד המקצועי המייצג  על  לקבוע  בהתאם 
 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודות דומות. 

 
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים,  לרבות    4.3

להענ  הקבלן,  עובדי  של  כמעבידם  הקבלן  של  חיוביו  זכאים  כל  להם  הסוציאליות  והזכויות  התנאים  מלוא  את  להם  יק 
העובדים וכל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין, לתשלום במועד ועפ"י החוק של שכר עובדיו שלא יפחת משכר  
דין, לרבות תשלומי מס   ולקיום כל החובות המוטלות על מעביד לפי כל  מינימום בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, 

 , ביטוח לאומי, מס בריאות, ותשלום כל חובה חוקית אחרת. הכנסה
אישור רואה חשבון כי הקבלן משלם לעובדים את כל    מועצה לינואר בכל שנה, ימציא הקבלן ל  1  -מידי שנה ולא יאוחר מ  

רשאית    מועצההתשלומים והזכויות עפ"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום, ביטוח לאומי, ודמי בריאות.  ה
 לדרוש הוכחות נוספות לביצוע תשלומים כאמור. 

 
הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם על פי    4.4

, עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי חוזה זה, ואשר עימם יש לקבלן  1954  –חוק ביטוח לאומי, תשי"ד  
מעביד, וזאת במשך כל תקופת החוזה הנדונה. הקבלן מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני    -חסי עובד י

 המשנה, תיכלל הוראה כנ"ל בכל חוזה שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה. 
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ת על  המעביד  הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלו 
 על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל דין אחר. 

 
על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או גורם כלשהו, לשלם    מועצהאם על אף האמור לעיל, תידרש או תתבע ה  4.5

וישלם לה את סכום התביעה לרבות הוצאות   מועצה ישפה ויפצה הקבלן את ה – סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 
. להבטחת תשלום זה תהיה רשאית  המועצה משפט ושכר טרחת עו"ד אם יהיו כאלה. זאת מיד עם דרישתה הראשונה של  

 לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן ולחלט את ערבות הביצוע .   מועצהה
 

על דבר מינוי מנהל עבודה, כי אז הוא יחשב לצורך זה  הודעה בכתב    מועצה הקבלן מצהיר, כי אם לא ימסור ל  4.6
כמנהל העבודה עד למינויו של מנהל עבודה. לפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן את מנהל העבודה, אם לדעת  

 המנהל הוא אינו מתאים לתפקיד.  
 

מגיעים או העשויים להגיע  להלן, כוללת את כל הסכומים ה 10הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כאמור בסעיף    4.7
יגיעו לו אי פעם בגין   וכן פיצויי פיטורים אם  ו/או הפרשים  לו לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות 

 העסקתו עפ"י חוזה זה בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא. 
 

. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל  הקבלן ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין   4.8
דין המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע אחר וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן  

 . המועצהכלפי 
 
 

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן   .5

 
הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע והניסיון המקצועי, כח אדם מיומן ומקצועי, כלי הרכב מתאימים לביצוע    5.1

העבודות, והאמצעים הכלכליים הדרושים לביצוע העבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים  
לדרוש    מועצהתוספת עבודה שהינה אופציה של ה  הגבוהים ביותר והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית לרבות

מהקבלן בכל עת במשך תקופת החוזה והתקופה המוארכת, באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולהעסיק עובדים  
 בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד. 

 
, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה הקבלנית והדרושים  במועצההקבלן מצהיר כי ביקר    5.2

לביצוע העבודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין ולא יהיו לו  
 שורים לביצוע העבודות. כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הק

 
הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את העבודה    5.3

החלים על עבודות מסוג העבודות    מועצה להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, להוראות חוקי העזר של ה   -הקבלנית בכפוף  
ד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, וכל  נשוא המכרז, להנחיות מטעם משר

 גורם מוסמך אחר.   
הקבלן מתחייב לקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע  

 העבודות עפ"י חוזה זה.  
י כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, והוא מתחייב להישאר מורשה למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פ

 על פי חוזה זה.   מועצהכאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי ה
 

הקבלן מתחייב להשגיח ברציפות על ביצוע נאות של העבודות, להעסיק לצורך זה מנהל עבודה נייד עם רכב, להחזיק      5.4
, החל ממועד תחילת עבודתו ולבצע את העבודות  בחוזה  , בהתאם להתחייבותו נשוא  ולהפעיל משרד מאויש ומוקד פעיל 

 מפרט דרישות לביצוע החוזה.   –' דבהתאם לקבוע בחוזה ובנספח   
 

בנוסף לכל האמור לעיל הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה       5.5
במשך כל תקופת    במועצה במועדם לרבות הגדלת היקף העבודות בכל היקף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים  

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה  המועצה כנגד  החוזה והתקופה המוארכת, ואין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות  
מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות, וכי שכר התמורה שיקבל  
עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ומאפשר עמידה בהוראות כל דין  

 ת הוראות בנוגע לשכר מינימום. לרבו
 

הקבלן יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תוכנית העבודה ועל פי הנחיות והוראות המנהל      5.6
ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא  

אחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל    מועצהסעיף זה להטיל על המנהל ו/או המפקח ו/או החוזה זה ונספחיו. אין באמור ב
 של הקבלן. 
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למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודות לע ידי הקבלן, לא ישחרר את הקבלן           
ה כלפי  יהיה  מועצהמהתחייבויותיו  בלבד  והקבלן  זה  חוזה  תנאי  ההשמטות    למילוי  השגיאות  הפעולות,  לכל  אחראי 

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או מומחה בקשר לביצוע העבודה       5.7
אישור מפורש מאת המנהל,  הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך  

 מראש ובכתב. 
 

במהלך מתן שירותיו על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעניק עם כלי הרכב המועסקים על ידו במתן השירותים       5.8
 , שירותים לגורמים אחרים נוספים  אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב. מועצה ל

 
דרישה      5.9 כל  ימלא אחר  ידו, אם לדעת המנהל    הקבלן  על  כל אדם המועסק  מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של 

התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות.  אדם שהורחק  
וראות סעיף זה, יחייב  לפי דרישה כאמור, הקבלן לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי ה 

, לכל עובד שיעסיק  7.1ס"ק      7את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש כמפורט בנספח מפרט דרישות לביצוע,  סעיף   
 הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה.

 
הקבלן מתחייב לספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו והוצאותיו, את כל כח האדם, כלי הרכב כהגדרתם       5.10

מפרט דרישות לביצוע החוזה, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות לרבות אספקת מכשיר    –' לחוזה  ד בנספח  
עבודות בהתאם לתוכנית העבודה, כאשר  לצורכי פיקוח ובקרה על ביצוע ה  מועצה ה  קשר נייד, מותאם לרשת הקשר של 

 הם מתאימים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות חוזה זה ונספחיו. 
הקבלן מתחייב להפעיל בביצוע העבודות את כל כלי הרכב, הציוד והאמצעים הנדרשים בהתאם להתחייבותו במסגרת  

 הצעתו הזוכה במכרז. 
 

ה והתקופה המוארכת, לא תותר לו הפעלה של כלי רכב שגילם  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמשך כל תקופת החוז     5.11
שנים הוא יוחלף בכלי רכב מתאים שגילו מתחת    7  -שנים. הקבלן מתחייב כי בכל מועד בו גיל כלי הרכב יגיע ל  7  -מעל ל
שנים. אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש כמפורט בנספח מפרט דרישות לביצוע     7לגיל  

 , לכל יום עבודה של רכב שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה. 7.1ס"ק    7סעיף 
 

משא   5.12 ואחזקת  לטיפול  מורשה  מוסך  לניהול  רישיון  בעל  הינו  כי  ומצהיר,  מתחייב  בביצוע  הקבלן  שיפעיל  מהסוג  יות 
העבודות, ו/או כי הינו בעל חוזה לקבלת שירותי מוסך מורשה לטיפול ואחזקת משאיות כאמור.   הקבלן מתחייב להיות  

 בעל רישיון כאמור ו/או חוזה תקף כאמור למשך כל תקופת החוזה ולרבות תקופות הארכתו, במידה ויוארך.  
 

ו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו )לרבות מנהל עבודה(, לא הורשעו בפלילים בעבירה  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ו/א      5.13
שיש עימה קלון ו/או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקם ו/או לא תלויים נגדם הליכים פליליים או מתנהלת חקירה משטרתית  

 נגד מי מהם הנוגעת לתחום עיסוקם. 
 

בירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק בלתי נפרד  התצהיר בדבר העדר ע שהקבלן מצהיר כי ידוע לו       5.14
 מן החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה. 

 
 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות.       5.15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24 

 

 שירותים בשעת חירום   .6
 

 חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת, בהתאם להוראות המנהל. בשעת  מועצההקבלן מתחייב  למתן השירותים ל
 

 
 
 המחאת החוזה והעברת זכויות וחובות  .7
 

הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת, לאחר או לאחרים,    7.1
ולה או מקצתה בהתאם לחוזה זה,  מבלי לקבל על כך  כל זכות או חובה מזכויותיו וחובותיו לביצוע העבודה הקבלנית כ

רשאית לסרב או להסכים לכך בתנאים שתמצא    מועצה . ההמועצהרשות מפורשת מראש ובכתב, מאת מורשי חתימה של  
 לנכון, בתנאי שמקבל החובות והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא  אחר כל הוראות החוזה שחלו קודם לכן על הקבלן.  

 
או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות    25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת     7.2

 לעיל.    7.1בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת  לס"ק  
 

לפי חוזה זה לאחר, אלא אם    מועצה הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מה  7.3
 בלבד.  מועצה קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מגזבר ה

 
 

 שמירת דינים   .8
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר עירוניים    8.1
שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל , וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת  

ר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום  בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדב
 אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. 

בתיאום    מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, בהתייחס למערכות תשתית, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות ה 
מת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים,  ועל פי הנחיות גופים ציבוריים כדוג  מועצה עם הנציגים המוסמכים בהנדסה ב

 וכיוצ"ב.  
   

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים בנספח הוראות בטיחות    8.2
ונוהל עבודת קבלנים, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק  

וחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר  לעובדיו ו/או לשל
נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש  

 בציוד זה. 
 

יהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש  בגין כל תשלום ש מועצה הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את ה  8.3
נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב  
משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מינהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור  

 לעיל. 
 

מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה    מועצהה  8.4
 . המועצהרשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם  

 
בהתאם  הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת עובדים    8.5

, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי  1952  – לחוק עבודת נוער תשי"ג  
 כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו. 

 
לרבות החוק    8.6 ו/או מטרדים,  לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים  לבצע את העבודות בהתאם  הקבלן מתחייב 

, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש  1961  – עים, התשכ"א  למניעת מפג 
ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי  

וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת    ושעות העבודה 
 רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות.  

 
 ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה.  המועצההקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי   8.7
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 פיקוח על עבודות הקבלן    .9
 

המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את קצב ההתקדמות בביצוען ואת מידת ההתאמה       9.1
 של ביצוע העבודות לתכנית העבודה היומית והשבועית, וכן את ביצוע הוראות החוזה והוראותיו הוא.  

 הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו, פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודות.            
 

קבע המפקח כי העבודות או חלקם לא בוצעו בהתאם להוראות החוזה או שלא בהתאם להוראותיו, ירשום מזכר       9.2
לשוב ולבצע את העבודות בהתאם  בו יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור לקבלן והעתק למנהל.  על הקבלן יהא  

 להוראות החוזה והוראות המפקח. קביעת המפקח כאמור הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור.  
 

תהא רשאית    מועצהלא תיקן את הטעון תיקון לאחר שקיבל הודעה על כך ובהתאם לפרק הזמן שנקבע בהודעה, ה     9.3
ם או חלקם, לתקופה מסוימת או בכלל, בכוחות עצמה ו/או  לפי שקול דעתה הבלעדי, לבצע את העבודות הנדרשות, כול

של   בתוספת  העבודות  ביצוע  עלות  את  לקזז  רשאית  שהינה  תוך  מטעמה,  מי  ידי  מיוחדות,    15%על  הוצאות  בגין 
 מהתמורה המגיעה לקבלן בגין חוזה זה. 

ו/או התחייבויותיו על פי החוזה ועל   אין באמור לעיל בכדי לגרוע ו/או להקטין ו/או לשחרר את הקבלן מאי אלו מחובותיו 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          פי כל דין.                                                                                                                    

 
אחריות בנזיקין ו/או    מועצהלמען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על ה     9.4

 אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מאחריות שיש לו על פי חוזה זה. 
 

רשאי או חייב המפקח לעשות לפי חוזה זה, אינה גורעת מזכויותיו של המנהל  סמכות שנתייחדה או פעולה ש     9.5
 להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה פעולה.  

 
הקבלן יאפשר למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ"י דרישתו בכל עת, לצורך פיקוח וביקורת על ביצוע העבודה       9.6

 בשעות עבודת המשרד, לצורך עריכת ביקורת ובירורים נדרשים.  מצידו. כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן בכל עת  
 

   
 התמורה לקבלן    .10

 
לקבלן תמורה כמפורט בנספח המחירים, בניכוי    מועצהבתמורה לכל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, תשלם ה      10.1

 מהקבלן כאמור בחוזה ובנספחיו, כנגד חשבונית מס כדין שיגיש הקבלן.   מועצהכל סכום שיגיע ל
 

מידי  לתחילת עבודתו ו  רביעי ה  מהחודש לעיל, החל    3בסעיף    ו המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן כהגדרת     10.2
   .חודשים  3
הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין הצמדת המחירים המפורטים  שארו ללא שינוי.   יחודשים ראשונים המחירים י  3

  לעבודתו   4  - החודש ה בנספח כתב כמויות ומחירים, בשיעור השווה לאחוז הגדלת מדד המחירים לצרכן שיתפרסם בגין  
 הידוע במועד חתימת החוזה. לעומת מדד המחירים לצרכן  

 
 

 
 המחירים כפי שמולאו בנספח כתב כמויות ומחירים, מהווים מחיר סופי הכולל את כל הוצאות הקבלן.   10.3

ציוד    ובכלל זה שינויים שיחולו בשכר עבודה, בהפעלת כלי רכב  נוספת מכל סיבה שהיא  לא תשולם לקבלן תמורה 
תוספות אלה אם תחולנה, תשולמנה על ידי  ואמצעים ואחזקתם, ביטוחים, מיסים,  אגרות, והיטלים שהוגדרו בחוזה.   

 הקבלן ועל חשבונו. 
 

 
 נוהל תשלומים  .11

 
בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות בחודש שקדם לו, אשר    חשבוןבכל חודש,    5  -הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה  11.1

 הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינם, בהתאם למחירים המפורטים בנספח  כתב כמויות ומחירים. 
 חשבון שלא יימסר עד המועד כאמור לעיל, יועבר לטיפול לחודש שלאחר מכן. 

 
יום )שבעה ימים( מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן. המפקח יצרף לחשבון את    7המפקח יבדוק את החשבון תוך   11.2

 השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.
 

יום )עשרה ימים( מיום קבלת החשבון לאחר בדיקת המפקח. המנהל יחליט עפ"י    10המנהל יבדוק את החשבון תוך   11.3
מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, יצרף לחשבון את דו"ח בקרת השירות  שיקול דעתו לאשר את החשבון באופן  

החודשי ואת הפחתת סכומי  הפיצויים  הקבועים  והמוסכמים מראש  בגין ביצוע לקוי של העבודות או בגין אי ביצוע  
 . מועצההעבודות לכל מקרה כמפורט בנספח מפרט דרישות לביצוע החוזה, ויעבירו לגזברות ה
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תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז והפחתה שיפורטו    ה מועצות הגזבר 11.4

 יום מתום החודש בו בוצעו העבודות. לסכום האמור יתווסף מע"מ על פי חשבונית מס כחוק.   90על ידי המנהל, בתוך   
 

יום, יתוסף לסכום שבפיגור    120יום בתשלום, לא יזכה את הקבלן בפיצוי. בגין איחור העולה על    120פיגור של עד   11.5
 ריבית חשב רגילה  )להבדיל מריבית פיגורים(, בגובה הקבוע על ידי החשב הכללי של משרד האוצר בלבד. 

 די הקבלן. למען הסר ספק, אין באיחור כאמור כדי להצדיק הפסקת עבודות באופן מלא או חלקי על י 
 

 
 ערבות ביצוע  .12

 
לפני מועד החתימה על   מועצהלהבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה,  יפקיד הקבלן בידי ה  12.1

לעיל, בנוסח המצורף בנספח ערבות    3החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים כהגדרתו בסעיף   
 אלף ש"ח( .  חמישים במילים:כולל מע"מ.  )   ש"ח 50,000(, על סך  "ערבות ביצוע" ביצוע )להלן:  

 
יום לפני פקיעת מועד הערבות    21חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.     14ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של    12.2

 חודשים.      12הבנקאית, יאריך הקבלן את תוקפה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת של  
 

 שא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. יהקבלן י 12.3
 

א קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון ראש  ל 12.4
רשאית לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה   מועצהו/או המנהל, תהא ה  מועצהו/או גזבר ה  מועצהה

. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה  בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות האמור 
 מיידית עם דרישתה בלא צורך בהנמקה. 

 
, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי  המועצה סכום הערבות שנגבה על ידי   12.5

כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר  ו/או כלפי המנהל בטענות ומענות    מועצה ו/או גזבר ה  מועצהאו כלפי ראש ה  מועצהה
 שיש לה לפי החוזה ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה.  מועצהזה יגרע מזכויותיה של ה

 
לעכב את יתרת תשלומיה לקבלן ולקזז מיתרת תשלומיה, כל סכום    מועצהבנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית ה 12.6

 ו/או כלפי צד ג'.   מועצהנדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי ה
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 נזיקין וביטוחים  

 
 נספח ביטוח  .13

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  - " המבוטח"

מועצה אזורית עמק המעיינות ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם    – "  מבקש האישור"
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  /

 הובלות מכולות וסילוק פסולת    -"  העבודות "

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח,  -פי הסכם זה ו/או על -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על  .1
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת  

ות, את הביטוחים המפורטים בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה  המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד
 להלן )להלן: "אישור עריכת ביטוחי המבוטח"(. 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים   .2
 גרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן: או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי ל 

  750,000  - פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מ-ביטוח חובה כנדרש על  .2.1
של   בסך  עצמי"  "ביטוח  בכך  יראו  אולם  כאמור  שלישי  צד  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  אחד.למבוטח  נזק  בגין   ₪

לישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם  ₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד ש  750,000
מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או  

 הוצאה כאמור. 
ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה   .2.2

 לעיל.   7, ובלבד שיחול האמור בסעיף וצד שלישי )רכוש(
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון.   .2.3

הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי 
₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב    750,000בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  לצד שלישי  

לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב  
ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח    השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך

 לעיל.  7צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  
 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ף  פי סעי-המונח "כלי רכב" על .2.5

 הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

לפני מועד תחילת העבודות/ממועד  ימים    7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור   .3
החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, את אישור קיום ביטוח המצ"ב לנספח זה,  

 .  2019-1-6חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

טוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור עריכת ביטוחי המבוטח  לא יאוחר ממועד תום תקופת בי
 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,  
יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי    30המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  על  

 לרעה בביטוח. 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות  
יים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לק 

התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי  
ו/או להתקדם בעבודות טר  יתאפשר למבוטח להתחיל  ם הומצא אישור ביטוחי  הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא 

המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת  
 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

דאוג ולוודא שביטוחי המבוטח  על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ל .4
יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע  

יוחלט על  ידי  -העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר 
 ים.  מבקש האישור להגישה למבטח

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי  
 המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. 

כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על  מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא   .5
מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת  

בדבר התאמת ביטוחי  אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור  
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המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את  
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -אחריות המבוטח על 

רום לשינוי ביטוחי  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לג 
 המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה   .6
ן. למבוטח לא תהא  פי די-פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על 

כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים  
 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. 

או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח,  ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/
רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך  

טעם מבקש  ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מ-על 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח  - האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

לאבדן    המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות .7
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או  -ידי המבוטח ו/או על -או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על 

לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה,  
 ם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. נגררים וכלי שינוע כלשהם(, אול

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או   .8
שיישאו  צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו 

 בהם, לרבות הוצאות משפטיות. 

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין תגמולי ביטוח  
שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות  

בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי  לתבוע או לקזז  
 של מבקש האישור. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את המבוטח   .9
י דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או  מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פ

במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  
 האחריות ושיפוי בהסכם זה. 

המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו  הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם  .10
על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים  
את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת  

 תקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. ה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח  
מבקש האישור בגין כל  ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את 

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח  - אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
 ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח  מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או  
 לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו   .11
כושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות  ו/או לר

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  2007  -החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז 
ר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי  בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אח

וכל הצווים,   וחוק ביטוח בריאות ממלכתי  סוציאליים  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל  בענף הבניה לעניין תנאים  תקנות 
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות  

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא    לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם  .12
יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי    14לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

 המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.  

מים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו  כל ההוצאות בגין התשלו
על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה  

 וריבית כדין. 

להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח    אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי
מוסכם   כן,  כמו  העצמית.  לסכום ההשתתפות  נזקים שהם מתחת  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה 

ת תשלום  במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבו 
 השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. 
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מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על  
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל    הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות

הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם  
מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות  

ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי  בנספח 
להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של  

 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 : וראות לפיהם ביטוחי המבוטח יכללו ה .13

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על  .13.1
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. 

  יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש   30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .13.2
 האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם   .13.3
 המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 

צמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מ .13.4
אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה 

 לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף  2013נאי ביט מהדורה  היקף הכיסוי לא יפחת מת .13.5
 .  1981  - כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

מבקש   .13.6 מטעם  הבאים  וכלפי  האישור  מבקש  כלפי  חובה(  לביטוח  ביחס  )למעט  התחלוף  זכות  על  מוותר  המבטח 
וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור  האישור,  

 על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

 עצמיות החלות על פיהן.  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות ה  .13.7

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  .14
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

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

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

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור* 

מועצה אזורית עמק  שם: 
המעיינות ו/או תאגידים ו/או  

חברות עירוניים ו/או גופי סמך  
רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☐

הובלת   אחר: ☐

 מכולות וסילוק פסולת 
 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 משנה קבלני ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת.  
 תחילה 

ת.  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪     4,000,000     צד ג' 
משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 ) 
תחלוף   על  ויתור 
לטובת מבקש האישור  

(309 ) 
כיסוי לתביעות המל"ל  

(315 ) 
בגין   נוסף  מבוטח 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    - המבוטח  
 ( 321האישור )

מבקש האישור מוגדר  
 ( 322כצד ג' )

 ( 328ראשוניות )
האישור   מבקש  רכוש 

 ( 329ייחשב כצד ג' )

20,000,00     אחריות מעבידים 
0 

תחלוף   ₪ על  ויתור 
לטובת מבקש האישור  

(309 ) 
נוסף   היה    - מבוטח 

של   כמעבידם  וייחשב 
המבוטח   מעובדי  מי 

(319 ) 
 ( 328)ראשוניות 

        אחר 

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

 

 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: 



31 

 

 
 אחריות לנזיקין  

 
 

 אחריות לנזיקין   .14
 

, כלפי עובדיו ושלוחיו, וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של  המועצה הקבלן אחראי כלפי   14.1
ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או  לכל חלק    מועצה הקבלן או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו ל

לכל רכוש, כתוצאה מביצוע  ו/או  לכל אדם  ו/או  ו/או  כתוצאה מהפרת    הימנו  ו/או כל חלק הימנה  העבודה הקבלנית 
התחייבות של הקבלן לפי חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל הבא מטעמו  

 של הקבלן. 
 

תידרש לשלם    מועצה בגין כל סכום שה  מועצה להלן, מתחייב הקבלן לשפות את ה  14.1מבלי לגרוע מהוראות ס"ק    14.2
 . המועצהלהלן, וזאת מייד לפי דרישתה הראשונה של  14.1בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק  

 
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למזמין או לרכושו ו/או לכל צד   14.3

תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, מצד  שלישי, או לרכושו הוא, כתוצאה ממעשה או ממחדל  
ו/או כל   ומי שנתון למרותם  ועובדיהם, שלוחיהם  הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו 

 המצויים באתרי ביצוע העבודה ובסביבתם.  
   

פסד אחר שייגרמו כאמור לעיל, כתוצאה מכל תביעה  ולשפותה בגין כל נזק או כל ה  מועצההקבלן מתחייב לפצות את ה 14.4
תחויב בתשלום פיצויים או    מועצהשתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שה
. כן מתחייב הקבלן לשאת  המועצהבכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כאמור במקום   

דין.    מועצהת שהבכל ההוצאו עורך  ושכר טרחת  או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות  תחויב בהם בקשר 
 רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את הערבות הבנקאית שבידיה.  מועצהה

 
הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא ברשותו כתוצאה מהתאונה  14.5

במידה     מועצהאו פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את ה
 כתוצאה מנזק כאמור לעיל.  ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי,

 
לתושבים ועליו מוטלת האחריות לביצוע העבודה. עובדי הקבלן    מועצה על הקבלן לראות את העבודה כשרות הניתן ע"י ה 14.6

בקשר לעבודתם. העובדים ידווחו למפקח על כל הערה או התייחסות    לוויכוחים ימנעו מלהיכנס עם תושבים ובעלי עסקים  
 של תושבים או בעלי עסקים. על הקבלן לפנות בכל בעיה שהיא בנושא למפקח. 

 
הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו לרבות לתשתיות, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או   14.7

שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו, ללא דיחוי    הקלקול נגרמו באקראי ובין
 ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. 

נזק  לתקן בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה, את ה  מועצהבמידה והקבלן לא יפעל לתיקון נזק כאמור, רשאית ה
 ולקזז מהתמורה המגיעה לקבלן את נזקיה. 

 
 הקבלן אחראי לקבל את הסכמת הרשויות השונות לביצוע עבודות אשר נדרשת בה, הסכמתם, במידה ונדרשת.   14.8

                
 לקבלן לפי חוזה זה, אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא.   מועצהמוסכם ומוצהר כי היחסים בין ה 14.9

 
לכל תובענה שתוגש כנגדו בגין כל    מועצה וכן שלא לצרף את ה  מועצהיב שלא להגיש כל תובענה כנגד ההקבלן מתחי 14.10

 נזק כאמור לעיל. 
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 תיקון ליקויים  .15

 
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך המועד שנקבע על ידם   15.1

 הליקוי. לתיקון 
 
רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון    מועצה לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, ה 15.2

את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך    מועצההקבלן.  תיקנה ה
 במקרים כגון אלו.   מועצה הוצאות מיוחדות.  אין האמור לעיל גורע מכל סעד אחר העומד לרשות ה  15%בתוספת של  

 
 

 קיזוז והפחתה  .16
 

או מבקר ה 16.1 או המנהל  ידי המפקח  על  כפי שייקבע  ליקויים  יתגלו  כדוגמת הליקויים  אם  יום העבודה,  איכות במהלך 
והקבלן לא יתקן את    6המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטת בנספח מפרט דרישות לביצוע  סעיף  

הליקויים בהתאם לדרישות המפקח או המנהל לשביעות רצונם ותוך המועד שנקבע לכך על ידם, המנהל מוסמך להפחית  
מהתמורה החודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבלת הפיצוי המוסכם מראש, לכל מקרה או מספר מקרים במידת  

 הצורך.   
 
 

רשאית להפחית או לקזז מכל    מועצה סעד נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, הלכל    מועצהמבלי לגרוע מזכותה של ה 16.2
)בין מכח חוזה זה ובין מכח חוזה אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן(  מועצהתמורה המגיעה לקבלן מה

וחלט כי הוא   סבורה לפי שיקול דעתה המ  מועצהוכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מערבות הביצוע, כל סכום אשר ה
סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן    מועצה מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שה

ופיצויים מוסכמים מראש בגין אי ביצוע העבודות כנדרש בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש  
 . 6המפורטת בנספח מפרט דרישות לביצוע סעיף 

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על החוזה ועד למועד בו   
 רשאית לקזז כל סכום כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.   מועצההופחת הסכום הקבלן.   ה

 
הקבלן   16.3 שחרור  משום  כשלעצמם  בהם  אין  ניכויים,  או  מראש,  מוסכמים  פיצויים  תשלום  או  הפחתות  סכומי  קיזוז 

 מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי חוזה זה.  
מהקבלן, לא יוחזרו לקבלן לאחר השלמת  למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו 

 העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתחייבויות. 
 

המועצה רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלמו   16.4
ה או דין, בין שהוא קצוב ובין שאינו  לקבלן, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן למועצה ו/או לצד ג' על פי כל חוז

 קצוב. 
 

 
             

 השבתת שירותים  .17
 

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה זה, מכל סיבה  שהיא,   17.1
 רשויות מקומיות. לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה של עובדי  

 
פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש    מועצההשבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית כאמור, ישלם הקבלן ל 17.2

 ש"ח )במילים: עשרת אלפים ש"ח ( לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות.   10,000בסך של 
, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או חילוט ערבות בנקאית(  המועצהאין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של  

 ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת שירותי הקבלן. 
 

על פי כל דין ועל פי חוזה זה,    מועצהאחרת המוקנית ל מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות 17.3
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב    מועצהתהא ה

הוצאות מיוחדות של    15%את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור בתוספת של  
 .  המועצה

 
כאמור, תהא המ 17.4 כי במקרה של השבתה  לעיל מובהר בזה,  מן האמור  לגרוע  דעתה    מועצהבלי  שיקול  לפי  רשאית 

לעיל, לחלט את ערבות הביצוע כמשמעותה בחוזה זה    17.2הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק  
 בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה.  
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, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות  לעיל 17.3 -ו  17.2 17.1הוראות ס"ק  17.5
 בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

   
במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי דרישות החוזה, לצורך ביצוע   17.6

פרק זמן שנקבע בנספח אחזקת כלי אצירה וכלי רכב  ועל פי הנחיות המפקח או המנהל. אם הקבלן יפר  העבודה, תוך 
מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים מוסכמים מראש   מועצהחובה זו כאמור, תקזז ה

 .  7.10ס"ק    7המפורטת בנספח מפרט דרישות לביצוע  סעיף 
 

ן הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא  חילוקי דעות בי 17.7
 של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו. 

 
 

 
 סילוק יד הקבלן   .18

 
רשאית לבטל לאלתר חוזה זה בהודעה בכתב שתימסר    מועצהמוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ה 18.1

לסלק את ידי הקבלן מביצוע העבודות, באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת שתראה לה  לקבלן, ותהא רשאית  
כלי האצירה, הציוד, החומרים,   בכל  כך  לשם  ולהשתמש  בנידון  שיגרמו לה  הוצאה  ו/או  נזק  בכל  ולחייב את הקבלן 

רים, והמתקנים האמורים  המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את כלי האצירה שיציב הקבלן )אם יציב(, הציוד, החומ
מהקבלן לפי חוזה זה או אחר, או    מועצהכולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העשוי להגיע ל

 הדרוש להשלמת העבודות. 
 

יום במועד התחלת ביצוע העבודה מהמועד הקבוע בצו התחלת העבודה שקיבל     30במקרה והקבלן איחר מעל   18.1.1
 מהמנהל.

 
כשהקבלן פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם   18.1.2

או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על  
ן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או  ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או נית 

מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או  
 .   1983 – פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 

 
שהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכוש  במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן, או אם בוצעה פעולה כל  18.1.3

 הקבלן או מקצתו.  
 

, או אם הקבלן  המועצהימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של    3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך   18.1.4
 הסתלק מביצוע חוזה זה. 

 
שהוא  כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או   18.1.5

ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח, או שאינו מבצע את   אינו מבצעה 
העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו  

על ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן  ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע   3על פי חוזה זה ואינו מציית תוך  
בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או  

 לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות. 
 

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה   18.1.6
יום מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודאה שנמסרה   10וך  ת

 לקבלן בכתב. 
 

אם תגרם לקבלן נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו.    18.1.7
 מנהליה"(. "בעלי החברה ו/או   – )לקבלן ובמקרה והקבלן הוא תאגיד 

 
כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת המועצה   18.1.8

 מראש ובכתב. 
 

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו   18.1.9
 לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.   שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או 

 
בחומרים    18.1.10 ו/או  בציוד  משתמש  אינו  ו/או  העבודות  בביצוע  גרועים  ציוד  ו/או  בחומרים  משתמש  הקבלן 

 הדרושים עפ"י חוזה זה. 
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הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן   18.1.11
 ראה. שנקבע לכך על ידי נותן ההו 

 
 אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.   18.1.12

 
התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהקבלן לא   18.1.13

 גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן. 
 

 התברר כי הקבלן מסר למועצה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו.  18.1.14
 

אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול של המועצה בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים   18.2
 ו/או החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין. 

 
 הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית המועצה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:   18.3

 
 שניתנה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. לממש את הערבות     18.3.1

              
לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב את  הקבלן   18.3.2

 בהוצאות הכרוכות בכך.   
 

 
 הפרת חוזה ופיצויים  .19
 

ימים את ההפרה,      15אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בחוזה זה ו/או בכל דין, ולא תיקן לאחר התראה של    19.1
לקבל כל סעד או תרופה אחרים, לבטל חוזה זה, כולו או    מועצה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של ה  מועצהתהיה ה

לפי חוזה זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים    מועצה חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של ה
 מן הקבלן. 

 
,  8,  7  , 6,   5,  4  - לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים    18.1על אף האמור בס"ק   19.2

טל לאלתר  תהא רשאית לב  מועצהלחוזה זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה וה  17  -, ו 15,  14,  13,  12,  9
חוזה זה, כולו או חלקו, זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על פי חוזה זה ו/או על פי הדין לרבות זכות  

 לפיצויים מהקבלן. 
 

רשאית למסור את ביצוע העבודה הקבלנית לגורם    מועצהבוטל החוזה ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה ה 19.3
 עם הגורם האחר ככל שיידרש לצורך זה.  אחר, והקבלן ישתף פעולה 

 
. איחור של  המועצהיום, לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מ  90איחור בתשלום של עד   19.4

 יום, יזכה את הקבלן החל ממועד האיחור בתשלום, בתוספת ריבית החשב הכללי באוצר.    90 -מעל ל 
 כדי להצדיק הפסקת עבודות באופן מלא או חלקי על ידי הקבלן.  למען הסר ספק, אין באיחור כאמור  

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מהתרופות העומדות למי מהצדדים עפ"י כל דין, בגין   19.5

ן כתוצאה  לתבוע את הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפי  מועצההפרת חוזה, ובכלל זה זכות ה 
 מההפרה.
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 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק  .20
 

 . 1976 – הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  20.1
 

כלפי שלטונות  הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש עפ"י כל דין   20.2
 המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת תוקפו של חוזה זה. 

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות   20.3

 על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של חוזה זה. 
 

אישור על גובה ניכוי מס במקור   מועצהשל החוזה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הקבלן ל במעמד חתימתו 20.4
אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל    מועצהמטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ל

 כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר עבודתו בהיעדר אישור  מועצה החזר מה
 

 
על גבי דוגמת    – במעמד חתימתו על החוזה, טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק    מועצהבנוסף לאמור לעיל, ימציא הקבלן ל 20.5

הטופס המצורפת לחוזה זה כנספח ח'.  טופס זה יהא חתום על ידי הקבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו, וכן  
 מאושר על ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו. 

קבלן מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים  מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע ל 
והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף    מועצההחסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמו בבחינת הפרת הסכם מטעם ה

 בגין העיכוב לרבות עבור הפרשי הצמדה, ריבית,  וכיוצ"ב. 
 

 
 ראייה בדבר תשלומים  .21

 
 ו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.   וחשבונותיה, ישמש מועצה ספרי ה

 
 

 פרשנות  .22
 

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או  בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים השונים,  
ל יהא סופי ומוחלט ויחייב את  יפנה   הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון.  הפירוש שיינתן על ידי המנה

 הקבלן.   
 

 ויתור ושינוי  .23
 

החתימה שלהם. כל   אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי  23.1
 תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו כחוזה לכל דבר ועניין שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 

 
על    מועצה , לא ייחשבו כויתור של ההמועצהאו מתן ארכה מצד    מועצה שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה של ה 23.2

זכות מזכויותיה לפי חוזה זה ובכלל זה לא ישמשו כמניעה להגשת כל תביעה בגין ההפרה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה  
 בכתב, מראש ובאופן מפורש.  

 
 הוראות שונות  .24

 
, על  מועצהמנע מניגוד עניינים במתן שירותיו על פי חוזה זה. מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יודיע בכתב ליהקבלן י 24.1

 או חשש לניגוד עניינים.  מועצה עיסוק  או עבודה  שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן ל   כל
 

כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים באשר לביצועו של חוזה זה ו/או באשר לפירושו או לפירוש הוראה מהוראותיו,   24.2
 , לפי העניין, ולהם בלבד. המוסמכים בנצרת  משפט ה יימסרו להכרעת בת י
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 כתובות והודעות  .25
 

דעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת  פקסימיליה ולה  כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכותרת לחוזה זה. כל הו 
מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקסימיליה, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת החוזה, תחשב כהודעה  
היא   גם  לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב  רשום  ידי שימוש בדואר  על  דואר  דברי  כן, משלוח  כמו  זה.  חוזה  לצרכי 

כן הודיע צד למשנהו בכתב על שינוי בה. הכתובת המצוינת בהודעה בכתב ככתובת חדשה תחשב מאותו  -אם -ה, אלא להודע
 כתובת חלופית, תשמש הכתובת המקורית ככתובתו.  מועצה מועד ככתובתו של אותו צד. במידה ולא תימסר ל

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי    72הודעות אלו  תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  
 העניין, ואם נמסרה  ביד, בעת  מסירתה. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                                    
 
 
 

 שם הקבלן : ______________   ח.פ. / ת.ז.  ____________כתובת : _______________________  
 
 

 _  _____.  ______________   ת.ז.  __________1שמות החותמים :    
 
   

 _____.  ______________  ת.ז.  ___________2                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ________________                                                         ___              ____________________ 
 הקבלן                                                              המועצה              
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 מועצה  אזורית  עמק  המעיינות

 7-2022מכרז  פומבי מס'  
 הובלת מכולות וסילוק פסולת

 
 
 
 
 

 נספחים  לחוזה קבלנות                     
 

                                                             
   . ערבות ביצוע     - נספח  א'  

                                                        
    . אישור בדבר קיום ביטוחים     - נספח  ב'     

 
   . הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים     - נספח  ג'    

               
    . מפרט דרישות לביצוע החוזה     - נספח  ד'   

 
 . רשימת כלי רכב לביצוע עבודות   - נספח  ה'     

 
 מפרט טכני.     -נספח ו'         

 
                                                      .  התמורה      -נספח ז'       
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 נוסח ערבות בנקאית   )ערבות ביצוע( נספח  א'  
 
 

 
 מועצה אזורית  לכבוד:  
   עמק המעיינות               

               
 
 

 הנדון: ערבות מס'  ____/ ____________________
 
 

מיון    מכולותהובלת  על פי בקשת ______________________ ) להלן: " המציע הנערב"(, בקשר לחוזה לביצוע עבודות   .1
על פי החוזה, הננו ערבים בזה כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד    מועצהולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי ה, וסילוק פסולת

"( כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט  הערבות  סכוםאלף ש"ח( )להלן: "  חמישים ש"ח )במילים:      50,000לסך  
 . "(  בקשר לחוזההחייבלהלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: _____________________)להלן: " 

 
 משמעו:  "מדד"המונח  –זו  לצרכי ערבות  .2
 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על  
ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים  

 ובין אם לאו. 
 

"( כי המדד החדש עלה לעומת  החדש   המדד יתברר מהמדד  שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: " אם  .3
"( אזי יחושב  היסודי  המדדהמדד בגין חודש ____ שנת  _______ שפורסם ב_______, היינו ________ נקודות )להלן: " 

 "(. המוגדל   הערבות   סכוםהחדש לעומת המדד היסודי )להלן: "סכום הערבות שהוא מוגדל  בשיעור זהה לשיעור עליית המדד  
 

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.  .4
 

  מועצהימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש ה  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך   .5
, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום  המועצה או גזבר  

מהחייב וללא כל תנאי, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות  
 המוגדל. 

 
 )כולל(.  __________  תוקף ערבותינו זו עד לתאריך  .6
 
באופן חד צדדי    מועצהאו גזבר ה  מועצהיום נוספים בהודעה בכתב של ראש ה  90  – תוקפה של ערבות זו ניתנת להארכה ל   .7

 לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב.  
 
לעיל ו/או לאחר    6כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות )כנקוב בסעיף   .8

 חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות, לרבות תקופות הארכתה, במידה והוארכה(.  
 לאחר מועד זה תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 

 
 להעברה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או  .9
 

 
 *בנק      _________________                   

 סניף      _________________                    

 כתובת  _________________                    

 *טופס זה חייב בשתי חתימות וחותמת הסניף. 
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 קבלנים הוראות בטיחות ונוהל עבודות  '  ב ספח  נ 

 
 
הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין תנאי הבטיחות והגהות, לשם שמירה על   .1

 שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים. 
 
פקודות הבטיחות    1954רגון הפיקוח של העבודה התשי"ד  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק א .2

תש"ל   חדש(  )נוסח  אישי(  1970בעבודה  מגן  )ציוד  בעבודה  הבטיחות  תקנות  בנייה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות   ,
  וכן כל התקנות והצווים שפורסמו,   1988, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח  1997התשנ"ז  

  מועצה לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש כנגדו ו/או כנגד ה
 וכל מי שמטעמה, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. 

 
 וכל אדם אחר מטעמו. מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים  .3
 
בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל   .4

. הקבלן יבצע  המועצה רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה ו
דויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים ישראלים  את העבודות תוך מילוי מ

 בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות לחוזה עליו הינו חתום. 
 
הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם   .5

בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן הקבלן יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות  
 את ההדרכה והבינו אותה.  ורק ובכפוף לכך, שחתמו על הצהרה לפיה עברו 

הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים וזאת מבלי לגרוע מכל חובה  
רשאית לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן   מועצהמחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם לחוזה. ה

 עתה המוחלט. המשנה בתנאים, לפי שיקול ד 
 
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו   .6

תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכנים או חשמליים וכיוצ"ב,  
יר הנדרש עבורו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב  תקינים וכי כל כלי או מכש 

 שהמשתמשים בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצועיים אשר עברו הסמכה כחוק. 
 
הנוהג, אשר  הקבלן יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש, בהתאם להוראות הדין ו .7

נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא החוזה, )לרבות נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות,  
  כובעי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש על ידי העובדים  בציוד זה. 

    
תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש. כן    הקבלן מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד .8

יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן, ידאג הקבלן  
 להצבת ציוד כיבוי אש מתאים במקום העבודה. 

 
 

 הצהרת הקבלן 
 

הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים,  הבנתי אותם ואני מתחייב לנהוג ולעבוד  אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את  
 לפיהם. 

 כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 
ת עלי וכל האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי  אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטל

 הרכב מוטלת עלי. 
 . ג'  מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד   מועצה הנני משחרר את ה

 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא  בתוצאות ובהוצאות. 
 מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה.   ג' אני מצהיר כי כל עובדי, הציוד שלי וצד 

 
 
 

 שם הקבלן ______________________          חותמת וחתימת הקבלן _____________________
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 הצהרת  בטיחות  של  הקבלן   -נספח ג  
 

אני החתום מטה __________________ מס' ת.ז. _________________ מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את   .1
ידי הממונה על הבטיחות   לעיין בו על  ו/או שנתבקשתי  לי  וכל חומר אחר שנמסר  ונוהל עבודת קבלנים  הוראות בטיחות 

 מלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. , הבנתי אותם בבמועצה. שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות  במועצה 
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ו/או חלקם לפני שעברתי את  
 . במועצהתדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות  

 
בעלי כישורים נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא    הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, .2

החוזה, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט  
 על מנת להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

 
טחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול  להב  מועצההנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת ה .3

תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת 
 . המועצהלמנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם 

 
ל בביצוע התחייבויותיי נשוא חוזה זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על  הנני מתחייב בזאת לפעו  .4

 והתקנות על פיהם.  1970  ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל   1954 – העבודה, התשי"ד 
 
 
 

 _________________________ חתימה:__________________________    שם מקבל התדריך: 
 

 _____________________________________ נא לפרט: )אדם, חברה, שותפות או אחר(  תיאורו 
 

 _____________________    ת.ז. / ח.פ.
 
 
 

 אישור/הוראות הממונה על הבטיחות 
 
, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות וכי איני  במועצהאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות   .1

ההנחיות   את  נקבתי,  בו  הזמן  בפרק  לבצע  לקבלן  הוריתי  כן,  כמו  המכרז.  נשוא  העבודות  בביצוע  שיתחיל  לכך  מתנגד 
 המפורטות להלן:  

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 לחלופין: 
 
, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות ובו ניתנו  במועצהאני, מר ________________, הממונה על הבטיחות  .2

 צוע כדלקמן: לו הוראות לבי
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 ע העבודות נשוא המכרז דנן. על הקבלן לבצע את הוראות הבטיחות לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל להתחיל בביצו
 
 
 
 

 ___________________  חתימה:                                                          ___________________ תאריך:
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 מפרט דרישות לביצוע  נספח  ד'  

 
 
 

   הגדרות .  1
  
 בנספח זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כדלהלן:           

 
 

מערכת   "תשתיות"  קרקעית,  ותת  על  צנרת  וניקוז,  תיעול  ביוב,  מים,  מערכות  כבישים,  רחובות,  מדרכות, 
 מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין, וכיוצא באלה. עמודי חשמל ותקשורת, חשמל, 

 

 "  "פסולת 
    

ומוצריו, זכוכית ומוצריה,  פלסטיק  ,  פסולת שיירי מזון, אריזות מכל סוג חומר, קרטון ונייר ומוצריו 
גזם  קט למיניהם,  וחפצים  ומוצריו, מכשירים  גומי  עץ תעשייתי,  ומוצריה,  ומוצריה, מתכות  סטיל 

 צמחים מכל סוג, וכיוצ"ב. 
   

 מ"ק.     32מ"ק ועד    12מכל אצירה לפסולת בנפח   "מכולה "
 

אצירה   "דחסן"  מכל  מחובר  אליו  פסולת  של  ודחיסה  לקליטה  והובלה  מתקן  לשינוע  מותאם  לפסולת 
 נוע". -באמצעות משאית מסוג "מגבה

 

 "משאית   
 נוע" -מגבה 

 
 

ואילך, מותאמת להובלת    2019טון כולל לפחות, משנת יצור    X   6    26   2משאית מסוג "מגבע נוע"   
  לוויינית, איתור מעקב ובקרה  מ"ק, עם מערכת    28מ"ק ודחסן בנפח עד    32מכולות בנפח עד   

ציוד עזרה ראשונה, מטף כיבוי אש תקני בהתאם לתקנות התעבורה, כלי ניקיון: מטאטא, מגרפה,  
 את העמסה, דלי ויעה. 

 

"מערכת איתור  
 ומעקב" 

שייקלט באתר  בכל כלי רכב שיועסק על ידי הקבלן, יתקין הקבלן תג אלקטרוני לזיהוי  מעקב ובקרה  
לאתר   הגעתם  במועד  מעקב  הייעודי  ניהול  למערכת  והמכולות  מכלי הרכב  הנתונים  את  ויעביר 

      .  על חשבונו   ובקרה שיתקין הקבלן במשרדי המועצה
 

 "אתר  הטמנה" 
 "אתר מורשה" 

 

סילוק/ הסביבה   תהטמנמיון/אתר  להגנת  המשרד  ידי  על  מורשה   המועצה  פסולת,  תורה  אליו   ,
 .  להוביל ולפרוק את הפסולת 

 

 כל ימות השנה כולל ערבי חג וימי חול המועד, להוציא שבתות וחגי ישראל כהגדרתם להלן.   "ימי עבודה" 
 

לביצוע   "תוכנית עבודה"  המנהל,  ו/או  המפקח  ידי  על  לקבלן  שתימסר  יומית/שבועית/חודשית,  עבודה  תוכנית 
 העבודות לרבות שינויים כפי שיקבע המפקח ו/או המנהל. 

 

ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי    2 "חגי ישראל" 
 של פסח,  יום העצמאות, חג שבועות.  

 

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע העבודות, כנדרש   "מקרה" 
 בחוזה ונספחיו. 

 

 או על ידי המועצה. תקופה המוכרזת עלי ידי פיקוד העורף  "שעת חרום" 

 מנהל מחלקת פסולת או מנהל אגף שפ"ע אוכל מי שראש המועצה הסמיכו לנשוא מכרז זה.  מפקח/מנהל 
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 הקבלן יקרא בקפידה הסעיפים הבאים שכן הינם הנשוא העיקרי של מכרז זה!   –  פסולת תהובל  .2

 

 . מ"ק  32מ"ק ועד  12של מכולות בנפח    סע(-)רמ נוע -באמצעות משאיות מסוג מגבה  הובלהעבודות הקבלן נדרש לבצע  2.1

שובי ואתרי  י יממוקמות בהמכולות    המכולות מכילות פסולת גושית ו/או תעשייתית אולם תיתכן  גם פסולת מסוג אחר.  2.2

 . אזורי תעשיהבהמועצה ו 

 הובלות בחודש קלנדרי.   35-40   -כ אומדן מספר הפינויים החודשי על בסיס שנים קודמות:  2.3

קוב )על פי המפרט בנספח ו'(במקום הישנות המוצבות ברחבי    32בנפח    חדשות מכולות    2הקבלן נדרש בכל שנה לספק    2.4

. על הקבלן לגלם את עלות  תישארנה ברשות המועצההמועצה. מכולות אלו תוכנסנה לסבב המכולות כאשר הישנות  

 המכולות במחיר המוצע לפינוי מכולה . לא תשולם תמורה נפרדת עבור המכולות החדשות.  

 . 2022עוד בשנת לות תסופקנה  מכו 2למען הסדר הטוב  2.4.1

 . 2023נוספות תסופקנה ברבעון הראשון של  2  2.4.2

   2024נוספות ברבעון הראשון של  2  2.4.3

 )ככל שתבוצע הארכת התקשרות(  2025נוספות ברבעון השני של  2 2.4.4

 )ככל שתבוצע הארכת התקשרות(  2026נוספות ברבעון השני של  2 2.4.5

 

 מחיר אשר הוצע על ידי הקבלן ב"הצעת המציע".   להעבודת ההוב תמורה תשולם על ידי המועצה עבור  ה 2.5

 

   05:30החל משעה     -  שישי וערבי חג   בימי    . 16:30ועד השעה      05:30משעה     - ראשון עד חמישי כולל    -  שעות עבודה 2.6

 לפני כניסת שבת/חג.                   תייםועד שע

 

של  כל כמות   ויבצעשלפני חגי  ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות, יתגבר הקבלן  בכל ימי העבודה   -תגבור לקראת חגים   2.7

 . הקבלן רשאי לפעול עם כלי הרכב בשתי משמרות בתאום עם המנהל  .ת ונדרש הובלות

 

)מסוג    נית תופעל מערכת איתור, מעקב ובקרה לווייתותקן ובכל כלי רכב שיועסק על ידי הקבלן,    - מערכת איתור ומעקב   2.8

המערכת   .של מסלול הנסיעה  דשיו חויומי    נתונים  סוףי אלאפשר מעקב בזמן אמת ו  המסוגלתפוינטר או איתורן או שווה ערך(

 ף אחר פעילות המשאית פינוי. תאפשר למפקח מטעם המועצה לעקוב באופן רצי מעקב 

 . לא תשולם בעדה תמורהיובהר כי עבודת הובלת פסולת  שתעשה ללא אפשרות מעקב, בקרה ואימות  2.9

 בסוף כל חודש יגיש הקבלן למפקח את רשימת הובלות שביצע, עם פרוט  הבא:  2.10

 מהיכן פינה שם מדויק.  2.10.1

 לאן פונתה הפסולת.  2.10.2

 של כל פינוי.  תוצאות השקילה 2.10.3

 

עבודות מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימות. אם יגרמו נזקים לתשתיות ו/או  ה הקבלן מתחייב לבצע את    -  לתשתיותנזק   2.11

שעות בהתאם לדרישות     72משאית, אזי מתחייב הקבלן לתקן את הטעון תיקון תוך  הייווצרו בורות כתוצאה מעבודות  

 מכל מין וסוג שהוא. אחריות   מועצההמפקח. אין באמור לעיל, כדי להטיל על ה
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 אספקת כח אדם, כלי רכב, אמצעים וציוד   .3

 

על מנת שהמפקח יוכל לבוא עימו בדברים ולתת     זמינים בכל עת, הקבלן מתחייב שהוא או מנהל עבודה מטעמו, יהיה   3.1

הוראות שהוא רשאי לתת לקבלן לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה  של הקבלן, יראו  

 אותה כאילו נמסרה לקבלן. 

 

ו/או מכל    שאינו מבצע עבודתו כראוי ו/או מתרשל בעבודה  נהגהמפקח רשאי להורות לקבלן, להימנע מהעסקתו של כל   3.2

 סיבה של הפרת הסדר, חוסר משמעת, התנהגות בלתי הולמת, וכיוצ"ב. 

 

אחר במקום    נהג שעות מקבלת ההודעה, ולהעסיק     24הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח בקשר לכך, תוך    3.3

 שעות מקבלת הודעת המפקח כאמור.    24שעבודתו הופסקה, בתוך   נהגה

 

יום את כל כח האדם, כלי הרכב, הציוד והאמצעים, הדרושים לביצוע העבודות בהתאם   3.4 הקבלן מתחייב לספק מדי 

לדרישות החוזה, על מנת שלא ייווצר כל עיכוב בעבודה בשל מחסור בעובדים או בכלי רכב או באמצעים, בין שדבר זה  

יוני או בהתאם למקובל, כי יש לספקם לצורך ביצוע  פורט בחוזה במפורש ובין שלא, אך ניתן להסיק מהחוזה באופן הג 

 מושלם של העבודות. 

 

 רזרבה  כלי רכב  .4

 

ולהפעילהקבלן   4.1 זה,  בחוזה  המפורט  מהסוג  נוספת  משאית  להחזיק  עבודתו,  תקופת  כל  במשך  לביצוע    המתחייב 

 ובמקרה של תקלות ברכבי השירות של הקבלן. העבודות במקרי צורך לתגבור ביצוע העבודות לפני חגים,  

 

שנים. במקרה זה, המשאית שתופעל במקומה    7המנהל רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק הפעלת משאית שגילה מעל   4.2

שנים    7בביצוע העבודות משאיות שגילן  שנים לכל היותר. בכל מקרה הקבלן מתחייב שלא להפעיל  4תהיה בגיל של  

 ויותר במשך כל תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות. 

          

במקרה בו יתקלקל כלי רכב ו/או ציוד המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, ימסרם הקבלן מיד לתיקון. לא עלה   4.3

שעות, יעמיד הקבלן מיד כלי רכב    3בידי הקבלן לבצע את התיקון בכלי הרכב ו/או בציוד תוך פרק זמן שלא יעלה על   

מכי החוזה לצורך ביצוע העבודות, וישלים את ביצוע העבודות  ו/או ציוד אחרים העונים על כל הדרישות המפורטות במס

 בהתאם לתוכנית העבודה באותו יום. 

 

רשאית לשכור בעצמה מועצהלא העמיד הקבלן כלי רכב ו/או ציוד חלופיים כאמור, תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, תהא ה 4.4

  15%ו/או על ידי אחרים כלי רכב ו/או ציוד חלופיים, לבצע את העבודות ולחייב את הקבלן בהוצאותיה בתוספת של  

 הוצאות מיוחדות. 

 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות ולמלא אחרי כל הוראות המפקח   4.5

 או המנהל. 

     

 בשעת חירום  עבודות  .5

 

על ידי פקע"ר או מוכרזת על ידי  בין שמוכרזת    בשעת חירום,הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות במכרז   5.1

 המועצה. 

 

כל מקרה של אי ביצוע העבודות כלן ו/או חלקן בשעת חירום בניגוד להוראות המנהל, תהווה הפרה חמורה בגינה ישלם   5.2

 להלן.  8הקבלן פיצוי בהתאם למפורט בסעיף  
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 פיצויים מוסכמים מראש   .6
 

בגין ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודה בהתאם לדרישות    פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה,   מועצההקבלן ישלם ל 6.1
 החוזה ונספחיו כמפורט להלן: 

   

מס'  
 סד' 

 הנושא / הליקוי  
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה 

סכום 
 ש"ח 

מס'  
 סד' 

 הנושא / הליקוי  
 פיצוי מוסכם לכל מקרה 

סכום 
 ש"ח 

משנה ללא אישור לכל  מסירת עבודה לקבלן  5 400 . אי ביצוע הובלת מכולה במועד 1
 רכב לכל יום 

1,500 

אי הפעלת מערכת בקרה לוויינית לכל   2
 הובלה. רכב לכל 

לאתר   6 400 הפסולת  מורשה    הטמנהאי העברת 
 לכל הובלה 

1,500 

שהורחק בהוראת    עובד/ העסקת נהג 3
 .המנהל

בניגוד   7 600 חירום  בשעת  עבודה  ביצוע  אי 
   להוראות המנהל לכל רכב  לכל יום 

1,500 

השבתת השירותים באופן חלקי/מלא בניגוד   8 600 . של הוראת המפקחהפרה   4
המנהל קביעת  עפ"י  החוזה  לכל    להוראות 

 רכב  לכל יום 

2,000 

שאיננה    הפרה 9    נשוא החוזה  של התחייבות 
מוגדרת בטבלה זו, לכל מקרה עפ"י קביעת  

 המנהל

עד  
5,000 

      

 
 

 סמכויות  6.2
 

 ו/או מנהל.  בסמכות מפקח  -   כולל   4עד    1סעיפים  
 , לאחר מתן אפשרות לקבלן לבצע תיקון הליקויים במועד שיקבע המנהל. המנהלבסמכות  -   כולל 9עד    5סעיפים  

  
תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש    מועצהה 6.3

ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י    מועצהלעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ל   6.1בס"ק    המפורטים
 על פי החוזה או עפ"י דין.  מועצהדין.  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית ה

 
שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת  הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסמכים הנקובים בסעיף זה הינם נזק   6.4

 של ההפרה בעת החתימה על החוזה. 
רשאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים כאמור  מסכומי התמורה המגיעים לקבלן וכן לגבותם בכל דרך    מועצהה

 אחרת לרבות מהערבות הבנקאית.  
 

קיזז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או  לתקן   6.5
 את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי חוזה זה.  

 
  

  על פי הסכם זה ועל פי כל דין.     מועצה אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של ה
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 רשימת  כלי  רכב  של  הקבלן  לביצוע  העבודות  -' נספח ה 
 

 

מס'  
 סד' 

תאור סוג  
 רכב/ציוד 

 מסמכי רישוי  זיהוי -מס' רישוי 
מסמכי ביטוח חובה  

 ומקיף  
תעודת בודק  

 מוסמך
 שם הבעלות 

1 

- מגבהמשא 
 נוע 

 משקל כולל 
 כולל   טון  26

 
  ___________ 

 
   : שנת ייצור 

___________ 
 

 
 יש בתוקף עד:  

 
____________ 

 
 יש בתוקף עד:  

 
 חובה:__________ 
 מקיף:__________ 

 

 
 יש בתוקף עד:  

 
____________ 

 

2 

- משא מגבה
 נוע 

 משקל כולל 
 טון  כולל   26

 
  ___________ 

 
   : שנת ייצור 

___________ 
 

 
 יש בתוקף עד:  

 
____________ 

 
 יש בתוקף עד:  

 
 חובה:__________ 
 מקיף:__________ 

 

 
 יש בתוקף עד:  

 
____________ 

 

 
 
 רישיון הרכב, תעודת ביטוח חובה, פוליסת ביטוח מקיף, תעודת בודק מוסמך,     -יש לצרף צילום נאמן למקור של   הערה: 

 בהתאם לחוזה זה ונספחיו.   מועצה לכל אחד מכלי הרכב שיועסק בביצוע העבודות ובמתן השירותים ל 
 

 ו/או יורחק  מועצהק במתן השירותים לרכב/ציוד שלא רשום ברשימה לעיל ולא עמד בדרישות הנ"ל,  לא יורשה לעסו 
 . המועצה מתחום שטח שיפוט  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                             
 
 

                                                                                                               ______________________ 
 חותמת וחתימת הקבלן                                                                                                                    
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 נספח ו'  -  מפרט טכני מכולה 32  קוב  

 
 

 קוב!   30-בנפח שלא יקטן מ מכלות הדומות ככל הניתן למכולות הקיימות כיום.  •

 מצבי שפיכה. פתיחה הצידה ופתיחה למעלה.  2פתח השפיכה האחורי יהיה בעל  •

 נקודת החיבור למשאית הרמסע, תמוקם בגובה השווה למכולות הקיימות.  •
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 התמורה   - ז'נספח  
 
 

        
 מורשה הובלת מכולות לאתר 

 
ישובי המועצה  ימעורבת המוצבות בגושית  עבור הובלה בהתאם לצורך ובהתאם להוראות המנהל, של מכולות עם פסולת  

, עם עובדים, כלי רכב ואמצעים של המציע, )ובהתאם לכל התנאים והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה  מורשהלאתר  
 הקבלנות ונספחיו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 )כולל מע"מ( ש"ח להובלה     _ ______________ מחיר להובלת מכולה  

 
                                                         

 
                                                         

     
 

 
 
 

                                                          
                                                           

                                                                            
 

 
 

       _________________________                                                                          _______________________                                                                                                                                                                                              
                                                                                                   המועצה   חתימת                                                                                   חתימה וחותמת הקבלן                      

                                                                                                                                              
 
 
 

 
 

          
 
            
 
 

   


