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 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 

 ן בזאת הצעות מחיר למתמזמינה  אום אל פחם עיריית .1

וגושית  שירותי פינוי וטיפול בפסולת בנייןאת מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר  .2
הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש בשוטף מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם. 

לא אשר  )כולל מע"מ(,₪  1,000וזאת תמורת תשלום בסך  בכתובת המפורטת מטה עירייהמשרדי הב
 העבודה הרגילות.  ה' בשעות-יוחזרו. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'

היחידה הסביבתית משולש צפוני במייל  במשרדיפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל  .3
greenyes.eco@gmail.com  לידי אבראהים זועבי. 

לפי הנוסח המופיע  ,50,000₪ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  על המציע לצרף להצעתו .4
הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא  8.1.19 אשר תהיה בתוקף עד לתאריךבמסמכי המכרז, 

 כלל לדיון.

ייערך מפגש מציעים להכרת אזור ביצוע העבודות ומפגש הבהרות. המפגש  11:00בשעה  1.8.19 ביום .5
. במסגרת )בניין מחלקת הנדסה הישן(ירייה ביחידה הסביבתית משולש צפוני העבמשרדי  יתקיים

  קבלת הבהרות ומענה לשאלות. נההמפגש תתאפשר

רשאית להתחשב,  עירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה עירייהאין ה .6
ובקיאותו בשטח  היכרותוו בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז

 .ציעעם המ עירייה, לרבות לאור ניסיונה הקודם של הביצוע העבודה נשוא מכרז זה

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  .7
או בעל מניות אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע  .8
 )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

כמו כן, העירייה רשאית עבודות נשוא המכרז בעצמה. רשאית לבטל את המכרז ולבצע את ה העירייה .9
 לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש  .10
כאשר היא ודות המציע, ללא כל פרט מזהה ארה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, בתוך מעטפה סגו

 ידי המציע.-ממולאת וחתומה על

 ביוםהעירייה  משרדיהממוקמת ב מכרזיםההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת ה .11
 לא תתקבל., הצעה אשר לא תוגש במועד .בלבד 14:00שעה  8.8.19

 

 בכבוד רב,                    
 

 ד"ר סמיר מחאמיד            
 אום אל פחםעיריית ראש                           
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 מהות העבודה .1

מתוך  גושיתופסולת  פינוי, וטיפול בפסולת בנייןשירותי  מתןמזמינה בזאת הצעות ל עירייהה .1.1
 ", בהתאמה(. פסולת", "העבודות)להלן: "באום אלפחם.  יבשהתחנת המעבר עין זייתונה לפסולת 

 פי המכרז תתבצע כדלקמן: -העבודות על ן שלמובהר ומודגש בזאת כי ביצוע .1.2

שנאספה  ביחד ולחוד )מעורבת( בנייןופסולת גושית  פסולת על חשבונו יפנה וישנע הקבלן  .1.3
על  והשינוע  עבודות והפינויוהצטברה בתוך שטח תחנת המעבר לפסולת גושית עין אלזייתונה. 

של מנהל מחלקת התברואה ולפי  , וזאת לפי קריאות שבועיותמכרז זה יבוצעו באופן שוטף פי
 נחיצות ומצב השטח, לפחות קריאה אחת בשבוע. 

הקבלן מתחייב לפנות את הפסולת הגושית והבניין כשהן מעורבות זו בזו, וגם לפנות פסולת  .1.4
בניין לחוד, ופסולת גושית לחוד בכפוף לתנאי מכרז זה לרבות נספחי הצעות המחיר לכל סוג 

 . 'נספח זפסולת בנפרד שמופיעים  ב

 הקבלן מתחייב להציב מכולות לפי דרישת העירייה לקילטת פסולת.  .1.5

 הקבלן מתחייב לטפל בפסולת נשוא מכרז זה בדרכים המקובלות ועל פי חוק )הטמנה, גריסה( .1.6
הפסולת ו/או שאריות המיון אשר אינן ניתנות לגריסה לאתר יאסוף, ישנע ויוביל את הקבלן 

יבה לקליטת והטמנה של פסולת בניין. בכניסה לאתר ההטמנה מורשה מטעם המשרד להגנת הסב
שקילת מחויב הקבלן כי יוחתמו תעודות שקילה בהן יפורטו, לכל הפחות, הנתונים הבאים: 

. הפסולת המפונה, תאריך ושעת הכניסה לאתר ההטמנה, מספר המשאית ומקום פינוי הפסולת
 עלות השינוע הינה על חשבון הקבלן.

מתחנת המעבר עין  של הפסולת ו/או שארית מיון שיפונו עלויות אגרות ההטמנה הקבלן ישא בכל .1.7
אישורי הטמנה יוגשו לרשות לידי היחידה הסביבתית ולמנהל מחלקת תברואה של  זייתונה.

 העירייה. 

תחנת של הפסולת ו/או שארית מיון, אשר תפונה משטח  הקבלן ישא בכל עלויות היטלי ההטמנה .1.8
אל תחנת מעבר או אל כל אתר פסולת חלופי, בכפוף להצגת קבלות ה, המעבר עיןן זייתונ

היחידה מנהל מחלקת התברואה ובפני  וחשבונית על ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה
לחוק שמירת הניקיון,  9"סכום היטל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  .הסביבתית

  מכרז.ובתוספת לתיקון נכון למועד פרסום ה 1984-התשמ"ד

 

 כלי רכב וצמ"ה .1.9

 
ן יבצע את העבודות נשוא המכרז בתוך שטח עין אלזייתונה לשביעות רצון העירייה. הקבלן הקבל

 טרקטורים, )רכבים, ככל שידרש יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה את כל הציוד הנדרש
   . לשם ביצוע העבודות בצורה שלמה ומלאה רכבי משא, צמ"ה(

 כאמור על פי קריאה של מנהל מחלקת תברואה לפחות פעם אחת בשבוע. ה שייקבעו ימי העבוד

 

 תנאים להשתתפות במכרז .2
 

 שלהלן: המצטבריםה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים זרשאים להשתתף במכרז 

 הרשום בישראל. תאגידרשומה בישראל או  שותפותתושב ישראל או  יחידמציע ישראלי שהינו  .2.1

שם המציע בלבד בסך של -על עירייהאשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת ה מציע .2.2
ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח -צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה על ₪ 50,000

 .כנספח א' למכרזהמצורף 

ל רישיון בע )או בעל הסכם התקשרות עם המחזיק ברשיון מהסוג האמור( אישור על היות המציע .2.3
 ותקנותיו. 1977-חוק שירותי תובלה, תשנ"זעפ"י כנדרש  תקף מוביל
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ומחזורה  ניצולה ,עיבודהג.  5.1 -מים ופסולת  5תקף על שם המציע מסוג קבוצה רשיון עסק בעל  .2.4
 . 2013-לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

( 2014-2019השנים האחרונות ) (6שש ) שנים, לפחות, במהלך (3שלוש )מציע בעל ניסיון וותק של  .2.5
 בתחום פינוי פסולת יבשה ומחזורה והשבתה לשימוש חוזר מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות 

בפסק דין חלוט בגין עבירות  השנים האחרונות 5-בהמציע ו/או נושא משרה מטעמו לא הורשע  .2.6
 .בניגוד לדיני איכות הסביבה או עבירות על החוק לשמירת ניקיון

פי חוק עסקאות -מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .2.7
 .1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

יע עוסק אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המצ מציע בעל .2.8
     מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

)רכבים, טרקטורים, רכבי  הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה את כל הציוד הנדרש .2.9
לשביעות רצונה של העירייה ומנהל מחלקת  משא, צמ"ה( לשם ביצוע העבודות בצורה שלמה ומלאה

התברואה. יצויין כאן שהמציע מתחייב לספק כל כלי עבודה שנדרש לביצוע העבודות באם מדובר 
לי רכב ממונע או לא ממונע, כבד כקל, או כל כלי/רכב עבודה אחר שנדרש לביצוע העבודות על פי בכ

   מכרז זה. 

בסמכות תנאי הסף דלעיל, כלל מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים באופן מצטבר ב
 .ועדת המכרזים לפסול ההצעה ו/או המציע

 

 ערבות  .3

ת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו, מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטח 4.1
צמודה למדד  ₪ 50,000שם המציע בלבד בסך של -על עירייהערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת ה

 .כנספח א' למכרזידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -המחירים לצרכן ואשר הוצאה על

אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה אם  סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין 4.2
 להלן. 4.4, כאמור בסעיף העירייההמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז  4.3
ית לא יפגע בזכותה חילוט הערבות הבנקא ,ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם

 עירייהלתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו להעירייה של 
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-על

, עירייהאו גזבר ה עירייהפי דרישת ראש ה-המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על 4.4
. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות עירייהות עם העד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנ

-על הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים
 .עירייהפי דרישת ה

לאחר  עבודה ( ימי14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה 4.5
)ככל שיהיו הליכים  ז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטייםשייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכר

לאחר סיום  מי עבודה( י14)עשר -משפטיים, לרבות הליכי ערעור ו/או בוררות( ועוד ארבעה
 , לפי המאוחר.ההליכים המשפטיים

או  עירייהפי פנייה חד צדדית של ראש ה-פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על 4.6
 לבנק. עירייהגזבר ה

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע. 4.7

 
 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .4
 

  –כמפורט להלן העתק נאמן למקור או  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 
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 במקור. -כנספח א' למכרזבהתאם לנוסח המצורף  ,₪ 50,000בגובה  ערבות בנקאית להגשת הצעה 5.1

פי חוק עסקאות גופים -ורשומות על ניהול פנקסי חשבונותישור תקף ליום הגשת ההצעה על א 5.2
אישור תקף ליום הגשת ההצעה , 1976-ונות ותשלום חובת מס( תשל"וציבוריים )אכיפת ניהול חשב

 לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מורשהואישור על היות המציע  ניכוי מס במקורעל 

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2סעיף ל בהתאם רואה חשבוןאישור  5.3

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם  –למציע שהוא תאגיד  5.4
רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של  עלהשותפויות 

 התאגיד.

ומחזורה  ניצולה ,עיבודהג.  5.1 -מים ופסולת  5וצה תקף על שם המציע מסוג קבצילום רשיון עסק  5.5
  .2013-תשע"גי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, לצו רישו

בעל רישיון  )או בעל הסכם התקשרות עם המחזיק ברשיון מהסוג האמור( אישור על היות המציע 5.6
 ותקנותיו. 1977-חוק שירותי תובלה, תשנ"ז עפ"י תקף מוביל

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  ת לפי חוק עובדים זריםבדבר העדר הרשעותצהיר  5.7
למסמכי  'בכנספח חתום ע"י המציע ומאומת כדין, ובנוסח המצורף  1991-הוגנים(, התשנ"א

 המכרז.

ג'  כנספחתצהיר בדבר העדר הרשעות לפי דיני איכות הסביבה חתום על ידי המציע בנוסח המצורף  5.8
 ולצרף אותו להצעתו. 

הנמצאים בבעלותו ו/או ברשותו של המציע; וככל והציוד שיון רכב בתוקף של כלי הרכב צילום רי 5.9
 שכלי הרכב נמצא ברשותו של המציע, אזי יצרף המציע הסכמי שכירות ושימוש בכלי הרכב בתוקף

 . עיל ל 2בס' כאמור 

 .לעיל 2כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  5.9

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-לע רכישת המכרזאישור על  5.10

 

בהתאם  כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז
הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם(  .לטבלת ריכוז המסמכים המצורפת למכרז

וועדת המכרזים לדרוש מהמציע שיקול דעת זאת מבלי לגרוע מ תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.
 . , כמפורט בתנאי המכרזהשלמה ו/או תיקון המסמכים הקיימים, כפי שהם הוגשו ע"י המציע

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות 
סמכים אשר מתייחסים לאישיות קבל אישורים או מלא ת עירייההמשפטית אשר מגישה את ההצעה, ה

 משפטית אחרת.

(, עירייהידי ה-חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על
 .ויצורפו להצעתוידי המציע טרם הגשתם -ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 
 

 הוצאות המכרז .5
 

די המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות י-כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על
יהיה על  המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהצעבחינת כדאיות הגשת ההצעה ו/או הכנת במכרז ו/או 

 חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.
 בעניין. עירייהלמציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ה

 
 

 עדיפות בין מסמכים .6
 

דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ו/או אי התאמה  ו/אובכל מקרה של סתירה 
 ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.
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 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .7

  –שלבים  ניההצעות תיבחנה בש 8.1

  לעיל. 2בשלב הראשון תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .7.1.1

נסיונו של המציע ועברו בתיבחר ההצעה הזולה ביותר בהתחשב  המשך לשלב הראשון, .7.1.2
   לשיקולה של העירייה ווועדת המכרזים.

תהיה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר  העירייה .7.1.3
ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא וועדת 

 ק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.המכרזים להסי
 
 

 כנס מציעים, הבהרות ושינויים .8

 מחלקת הבריאות/במשרדי היחידה הסביבתית ייערך מפגש מציעים 11:00 בשעה 1.8.19 ביום   10.1
. במסגרת המפגש מהות העבודה להכרת בעיריית אום אלפחם )משרדי מחלקת ההנדסה הישנים( 

 לשאלות. תתאפשר קבלת הבהרות ומענה

 .ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרזחובה,  נהההשתתפות בישיבת ההבהרות ומפגש המציעים הי 10.2

לאבראהים זועבי מהיחידה לפנות  מהמציעיםיהיה רשאי כל אחד  15:00 בשעה 1.8.19 וםעד לי 10.3
שאלות  greenyes.eco@gmail.comאו למייל  5545021-054לות והבהרות במספר הסביבתית לשא

 ת ההבהרה הבהרה בכתב, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלו

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.4
 .עירייהתחייבנה את ה

ן להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרועירייה ה 10.5
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק 
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או 

 ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

חלק בלתי נפרד ממסמכי  יםמהוו עליהן עירייההותשובות  המציעים שאלות מובהר בזה, כי מסמכי 10.6
, עירייהההתשובות והבהרות  כיהמכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את מסמ

כתב ההבהרות על ידי המציע כחלק בלתי נפרד ממנה. אי צירוף מהמציע, ם בחתימת מיחתו םכשה
  ., על פי שיקול דעת ועדת המכרזיםפסילת הצעת המציעהביא לל עלול

 הוראות כלליות .9

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה המציע  ,למען הסר ספק 11.1
הפעיל את ל רשאית עירייהבמסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא ה

לראות בכך כשינוי מהותי במסמכי המכרז המביא  שיקול דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן:
 ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב בלבד טכניפגם כ בכךלראות ; הצעת המציע תליפסכדי ל

הצעה או ולדרוש המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ה
  פרט מהותי בה.

תיפסל  –או יותר במשותף  הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים 11.2
 ולא תובא בחשבון.

העירייה  כזוכה במכרז. ,מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא עירייהה אין 11.3
 ן שני מציעים או יותר. רשאית להכריז על מספר זוכים ולפצל את הזכייה בי

, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות למכרז, לקחת בחשבון שיקוליהוועדת המכרזים רשאית  11.4
רשאית  עירייההמציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו הוכושרו של  , ניסיונואת אמינותו

עם משתתף במכרז,  עירייהו לאשר הי ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינותלהביא במסגרת שיקוליה 
ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם 

 הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

mailto:greenyes.eco@gmail.com
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על פי שיקול דעתה הזוכה תהיה רשאית ועדת המכרזים להזמין את המציעים,  כחלק מהליך בחירת 11.5
ם מסמכיביחס ל הסבריםלצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת  תם,הבלעדי, כולם או מקצ

לטיב הצעת המציע לרבות הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, 
  .הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף

מידע הנדרש למסמכי הצעה חסרה במסמכים או במתחייבת לקבל  עירייה, אין העל אף האמור לעיל 11.6
ו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז  רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא עירייהה המכרז,

 בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה.

 

 ההצעה .10
 

ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, -הצעה המוגשת על 12.1
 כתובתו וחתימתו.

ידי מורשי החתימה של -ת משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם עלידי אישיו-הצעה המוגשת על 12.2
התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. ההצעה תכלול 
פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם התאגיד וכתובתם, וכן 

 ות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגידאישור עורך דין של התאגיד המאשר את זה
 .לכל דבר ועניין

חוזה הקבלנות על נספחיו( יחתמו ישוריה )לרבות הצעת המחיר ועל מסמכיה, נספחיה וא ההצעה 12.3
בעת  עירייהידי ה-( בתוך מעטפה סגורה שתסופק על1במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד )

 ידי המציע.-מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על רכישת המכרז ועליה יצוין

 עדוזאת  עירייהה משרדיבולשל לתיבת המכרזים הממוקמת ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותש 12.4
 לא תתקבל. -הנקוב לעיל הצעה אשר לא תוגש במועד. 14:00עד לשעה  8.8.19ליום 

 

 הודעה על זכייה .11

ת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו של הזוכה לעמוד הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצא 13.1
 ט לעיל.בתנאי הסף כמפור

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן ההזמנה ולא  עירייהעל אף האמור, ה 13.2
כה במכרז, ולא לחתום על להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה כזו

 החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.  . הודעה עלהחוזה

בכל אחריות  עירייהמההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא ה עירייהמובהר בזה, ככל שחזרה בה ה 13.3
להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או 

במכרז, לפי העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או  בקשר עם השתתפותו
 החזר כספים כלשהם.

ערבות ביצוע כמפורט בחוזה  עירייההמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור ל 13.4
הסכם ב כמפורט אישור קיום ביטוחיםוכן  ( ימים ממועד ההודעה כאמור7הקבלנות וזאת בתוך שבעה )

 ההתקשרות.

( ימים מיום חתימת הקבלן על הסכם הקבלנות המצ"ב 20העבודה יינתן כעבור עשרים ) צו תחילת 13.5
 ככל ויחול שינוי במועד צו תחילת העבודה תינתן על כך הודעה בכתב לזוכה.למכרז זה.  ה'כנספח 

 הערבות. עות דואר רשום אליה תצורףלמציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצ 13.6

רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או את  עירייההיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא ה 13.7
התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה 

עון , ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעירייהן תיקון לשביעות רצון הולפיה נדרש הוא לתקן את הטע
 ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין. עירייהתיקון בהתאם להודעת ה

למסור  עירייהעם הזוכה, תהיה רשאית ה עירייהבמידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של ה 13.8
ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית -את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 של המציע.
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 ייםהליכים משפט .12
 

מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי 
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה עירייהה

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על
 

 בכבוד רב,

 ד ד"ר סמיר מחאמי

 אום אל פחם עירייהראש ה
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  ( למכרזא')נספח 
 

 כתב ערבות בנקאית
 )ערבות הצעה למכרז(

 לכבוד
 אום אל פחם תעיריי

 (עירייהה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

 ( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחובהנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר _ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו __________________

פינוי וטיפול בפסולת בניין וגושית למתן שירותי פומבי למילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז 
 בשוטף מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם. 

 ₪ 50,000ע הנערב עד לסכום כולל של ת המצילשלם לכם כל סכום שתדרשו מאאנו מתחייבים  .2
תוספת בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )₪(  אלף חמישים –)במילים 

( בין המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלשל מדד חיובי בלבד
 –שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד 

 (.סכום הערבות
 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .3
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1ים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף אנו מתחייב .4
, עירייהו/או גזבר ה עירייהידי ראש ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 
מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב  באופן כלשהו,

 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .5
 

  )כולל(.  8.11.19 םעד ליוערבות זו תישאר בתוקפה  .6
 

באופן חד צדדי  עירייהו/או גזבר ה עירייהזו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש ה תוקף של ערבות .7
 6ף ( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעי90לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 דלעיל.
 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .8
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  6

 דלעיל. 7 כאמור בסעיף
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. ערבות זו איננה ניתנת .9
 

 
 בכבוד רב,

 
________________ 

 שם הבנק         
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  נספח )ב'( למכרז

 
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 
 (חוק העסקת עובדים זרים –)להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 
אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

  –מת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן את הא
 
פינוי וטיפול בפסולת בניין וגושית למתן שירותי הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

 כמורשה מטעם המציע במכרז., בשוטף מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם
 
משבצת ב X סמןי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז )יש להנני מצהיר בזאת כי אנוכ .2

  –המתאימה( 
 

 לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק
 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

  דים זרים לפי חוק העסקת עוב 2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה -בפסקי

 האחרונה.
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

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

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

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

_____________ 
 המצהיר 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
מרחוב  ,_______________, בפני עוה"ד מס' ___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  ולאחר ,____________________
 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. בחוק, אם לא יעשה כן, הקבועים
         __________________ 
 דין -עורך         

 )חתימה וחותמת( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( למכרז'ג) נספח
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 דיני איכות הסביבה בדבר העדר עבירות לפי נוסח תצהיר

הטעון אישור של השר להגנת לגבי עסק ) 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח: לרבות, אך לא רק 
-, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1983-חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג הסביבה(,

; חוק החומרים המסוכנים, 1988-, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח1984
; 2008-; חוק אוויר נקי, התשס"ח2007-; חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז1993-התשנ"ג

-, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג2011-חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
 לחוק סדר דין פלילי. 228, לרבות עבירות ברירת קנס לפי סעיף 1993

 (דיני איכות הסביבה –)להלן במסמך זה  
 

אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 
י וטיפול בפסולת בניין וגושית פינוהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי  .1

 כמורשה מטעם המציע במכרז., בשוטף מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם
במשבצת  Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז )יש לסמן  .2

  –המתאימה( 

 ירות בעב ( השנים האחרונות10בעבירה שנעברה בעשר )דין חלוט -בפסק תילא הורשע
לפי דיני איכות הסביבה ולא מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין 

 העבירות אלו.

 ( השנים האחרונות בעבירות לפי 10בעבירה שנעברה בעשר )דין חלוט -בפסק הורשעתי
מתקיימים ו/או התקיימו הליכי אכיפה משפטיים כנגדי בגין או /דיני איכות הסביבה ו

 ו.העבירות אל
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

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

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

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

_____________ 
 המצהיר 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז.  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
, מרחוב _______________, בפני עוה"ד מס' ___________________

ים שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונש ולאחר ,____________________
 אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. בחוק, אם לא יעשה כן, הקבועים
         __________________ 
 דין -עורך         

 )חתימה וחותמת( 
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 ( למכרז'ד)נספח 
 

 
החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 

ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט
ועל פי צווי ההרחבה  1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה על ביצועם,

  הרלוונטי לעבודות נשוא המכרזוההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 
 

ה אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהי
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת בניין ושיקום הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן  .1
, כמורשה מטעם אום אל פחם תעירייבשטח שיפוט  המצוייםבאמצעות מיחזור, אתרי ריכוזי פסולת 

 ן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.אני מכההמציע במכרז. 
 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם  .2
התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

שירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע ה
, את האמור בצווי ההרחבה הרלוונטי לעבודות נשוא המכרזהקיבוציים הרלבנטיים לענף 

(: חוק שירות התעסוקה, חוקי העבודה –הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן 
; חוק חופשה 1976-, תשל"ו; חוק; דמי מחלה1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-תשי"ט

-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-שנתית, תשי"א
; חוק חיילים משוחררים 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996

-ם, תשכ"ג; חוק פיצויי פיטורי1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949-)החזרה לעבודה(, תש"ט
; חוק 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1963

-תשס"ב ; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(2001-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף  ;2011-חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב ;2002

 1957-פי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זבמשק ל
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

 בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
בפסק דין חלוט  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

ת המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירו
הושתו על מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  3 -חוקי העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב
 ההצעות למכרז. 

 

  ה פלילית אחת או יותר מבין בפסק דין חלוט בעביר הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או  2 -העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל 
 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3-וכל זאת ב

 
 

 .י ותוכן תצהירי אמתזהו שמי, זו חתימת .4
_______________ 

 המצהיר 
 דין-אישור עורך

 
ה"ה ________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע__________ הנני מאשר כי היום

 ולאחר ,________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ______________
אישר  בחוק, אם לא יעשה כן, שים הקבועיםשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונ

 את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
         __________________ 
 דין -עורך         

 )חתימה וחותמת( 
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 למכרז (ה') נספח

 
 

  31/2019 מס' פומבימכרז 
 
 
 

 למתן שירותי פינוי וטיפול
מתוך תחנת  ופסולת גושית בפסולת בניין 

 תונה באום אלפחם המעבר עין זיי
 
 

 
 

 חוזה קבלנות 
 _____ מס'

 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 תאריך החוזה: _______________
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 חוזה קבלנות
 

 2019שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 
 
 –בין 

 
 אום אל פחם תעיריי

 (עירייהה –להלן )
 מצד אחד

 
 
  –לבין 
 
 

 ________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ___________________________
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בפסולת בניין וגושית מתוך  רותי פינוי וטיפוללמתן שי 312/019 מס' פומביוהקבלן הוא הזוכה במכרז  הואיל

 . תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם
 

בפסולת בניין וגושית מתוך תחנת המעבר עין  פינוי וטיפוללהזמין מהקבלן שירותי  עירייהוברצון ה והואיל
 .זייתונה באום אלפחם

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 :פרשנותמבוא, כותרת ו .א
 

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל .1
 

 החוזה.זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  חוזהכותרות סעיפי  .2
 

-דו חוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או .3
 כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.עות משמ

 

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל  .4
פה( בין -עלמצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין ב

 שאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.והצדדים בנ
 
 

 :מונחים .ב

  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  .1

 ;אום אל פחם עיריית "עירייה"ה

בפסולת בניין וגושית מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום  למתן שירותי פינוי וטיפול "המכרז"
 אלפחם

 ;עירייההראש  "עירייהה "ראש
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 ;עירייההגזבר  "גזבר"

 בכתב לצורך חוזה זה;ם ראש העיר ו/או המוסמך מטע עירייההמנהל כללי של   "מנכ"ל"

בכתב לצורך  עירייהידי ראש ה-או מי שהוסמך על עירייהב שפ"ע/מנהל אגף התברואה "מנהל"
 זה;

לפקח על מהלך ביצוע העבודות  עירייהו/או הידי המנהל -אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"
 נשוא חוזה זה או כל חלק מהן;

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו 

 מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או
 ;)מובהר כי לשון יחיד משמע גם רבים(

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

 ;ירייהעבכל שעות העבודה לשירות ה

כל הגופים ו/או משרד שהוקם לשם שמירה על הסביבה הטבעית בישראל, לרבות  "המשרד להגנת הסביבה"
 כל מי שמטעמו.האגפים הכלולים בו וכן 

כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  "העבודה/ות"
ונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו הש

ה משמעות זהה למונח תהי "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 ";עבודות"

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על כל  "חוזה זה/הקבלנות"
 מעת לעת; מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו

, בנייהחומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או המשתמשים בהם בקשר לעבודות  "פסולת בניין"
חומרים מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כתוצאה מהריסת מבנים לרבות 

 לוחות גבס, ותשתיות )כגון חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל,
 , פלסטיק, זכוכית, עץ, סלעים, עפר מקומי,דלתות, חלונות, אסבסטקרשים, אריחים, 

 ;כפסולתאשר תקרא בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות גם  וכיו"ב(

.  

ו/או תנאי אתר המורשה בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה וכן על פי כל דין  "אתר סילוק פסולת"
 של פסולת בניין. לטיפול והטמנת פסולת בניין לרבות שארית מיוןהמכרז 

או במועד אחר אשר ייקבע  ________פי חוזה זה נקבעת ליום -התחלת העבודה על "צו התחלת עבודה"
 ;בכתב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי עירייהידי ה-בעניין על

 

שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר לו  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד "מועד תחילת ביצוע"
 ולבצע את העבודות כנדרש;ידי המנהל -מן אחר כפי שייקבע בכתב עלזאו פרק 

הצעת המחיר עבור ביצוע העבודות בהתאם ל עירייהע"י ה קבלןשתשולם ל התמורה "התמורה"
 מכרז;המצורפת כנספח לתנאי המטעם הקבלן 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד -מדד המחירים לצרכן החיובי המתפרסם על "מדד"
 הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ובתוספת לתיקון,  1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9" הסכום הקבוע בתיקון מס' סכומי היטל ההטמנה"
 .נה ושנה ו/או תיקוניו השוניםבהתאם לעדכונו בכל ש

 
 
 
 

 : השירותים .ג

 

 פי המכרז תתבצע כדלקמן: -העבודות על ן שלמובהר ומודגש בזאת כי ביצוע .1
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הגושית מאתר עין הזייתונה, וזאת לפי קריאות והפסולת  הקבלן יפנה וישנע את פסולת הבניין  8.1
. ירייה תבקש זאתבמידה והעמתחייב להציב מכולות הקבלן תברואה, השבועיות של מחלקת 

עד שתוקם תחנת מעבר לפסולת גושית המכולות ישמשו ככל שמתאפשר להפרדת פסולת 
 גושית.

לאתר מורשה  ,למחזור תשאריות הפסולת ו/או שאריות המיון אשר אינן ניתנוהקבלן ישנע ויוביל  (א)
ב . בכניסה לאתר ההטמנה מחוישל פסולת בנייןמטעם המשרד להגנת הסביבה לקליטת והטמנה 

הפסולת  תשקיל פורטו, לכל הפחות, הנתונים הבאים:הקבלן כי יוחתמו תעודות שקילה בהן י
עלות השינוע  .מספר המשאית ומקום פינוי הפסולת המפונה, תאריך ושעת הכניסה לאתר ההטמנה,

 הינה על חשבון הקבלן.

ח שיפוט משטיפונו ש פסולת ו/או שארית מיוןשל ה בכל עלויות אגרות ההטמנההקבלן ישא  (ב)
 . אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלופיעירייה ה

עין , אשר תפונה משטח ו/או שארית מיון של הפסולת עלויות היטלי ההטמנההקבלן ישא בכל  (ג)
אל תחנת מעבר או אל כל אתר פסולת חלופי, בכפוף להצגת קבלות וחשבונית על ביצוע זייתונה 

. לעניין מכרז זה, "סכום ים זועבי מהיחידה הסביבתיתבפני מר אבראה תשלום סכום היטל ההטמנה
ובתוספת  1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9היטל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע בתיקון מס' 

  לתיקון נכון למועד פרסום המכרז.

חשוב לציין שתחנת המעבר עין זייתונה משמשת לקליטת פסולת גושית ע"פ חוק,  העירייה יזמה  (ד)
ת להסדרת השטח בכללותו לקליטת פסולת גושית לרבות גידור המתחם, הקמת אתי תכנית כללי

הפרדה, וכל התשתיות הנלוות לתחנת מעבר לפסולת גושית. לקראת סיום עבודות התכנון וההקמה 
העירייה תוציא מכרז לניהול ותפעול התחנה. חשוב לציין שהעירייה תבחן שוב המשך המשכו של 

 ת המעבר ויציאה למכרז לשיקול דעתה של העירייה.  מכרז זה לאחר הקמת תחנ
 

  –הקבלן מצהיר בזאת כי  .2

הניקיון יר את סוגי השירותים וכי הוא מכ היקףהוא קיבל את כל ההסברים והמידע הנחוצים לגבי  (א)
  .חזורהושיטות הטיפול בפסולת ומ

כל דין לביצוע פי -יש בידיו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הדרושים, ככל שדרושים, על (ב)
כל יהיו בידיו  עירייההשירותים נשוא חוזה זה, והוא מתחייב כי בכל תקופת התקשרותו עם ה

 רישיון, אישור ו/או היתר, כאמור, בתוקף.

השירותים הנדרשים בחוזה הקבלנות נהירים ומובנים לו, והוא מתחייב לבצעם בצורה הטובה  (ג)
או  עירייהשהניקיון יתבצע בכל עת לשביעות רצון הביותר ביעילות, במיומנות ובמקצועיות באופן 

 מי מטעמה.

דו הידע, הניסיון, גופים ציבוריים וכי בילהוא בעל וותק וניסיון קודם במתן שירותים זהים  (ד)
 , הציוד וכל אביזר אחר הדרושים לביצוע השירותים.מיומן אדםהאמצעים, כוח 

ו/או נציגיה ו/או  עירייהיו במגע עם עובדי הידוע לו שביצוע השירותים יביא אותו ו/או את מועסק (ה)
 עובדיה בנימוס ובאדיבות. ,עירייהועובדיו יתנהגו כלפי באי התושביה, והוא מתחייב שהוא 

הקבלן מוותר על כל טענה של טעות ו/או שגיאה ו/או אי התאמה )ככל שאלה קיימות, אם בכלל(  (ו)
או בהשתתפותו במכרז הינו מוותר על כל /, וכי בחתימתו על חוזה הקבלנות ולהיקף העבודותבקשר 

 תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה.טענותיו מכל מין וסוג שהוא בעניין. 
 

 

 :חומרים וציוד)ד( 
 

אשר ימנעו כל  , תקין ובטיחותיבציוד באיכות מעולהשירותים ההקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע  .3
, לרבות לכל רכוש מכל סוג עירייהשטח שיפוט האשר עלול להיגרם בסביבת ביצוע העבודות ו/או ב נזק

 .עירייהביצוע העבודות ו/או בשטח שיפוט ה בקרב מקום ו/או כלפי השוהים בקרבומין שהוא המצוי 
 הקבלן בעניין. דלנקוט הליכים משפטיים נוספים כנג עירייהאין באמור בכדי לגרוע מזכויות של ה

ד, כלי עבודה ובכל אמצעי נדרש אחר, אשר ירכשו כולם לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להשתמש בציו .4
מכספו שלו ויהוו רכושו הבלעדי. הציוד וכלי העבודה יהיו באיכות מעולה, תקינים וכישירים להפעלה 

לא  עירייהבכל עת. הטיפול בהם, הפעלתם, אחסונם ושמירתם יהיו על אחריותו של הקבלן בלבד, וכי ל
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בודה ו/או פגיעה בהם, וכי הקבלן מוותר על כל טענה מכל סוג ומין תהיה כל אחריות לציוד וכלי הע
 שהוא בעניין.

ידי -רכישת הציוד, החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע הניקיון הובלתם ואספקתם תיעשה על .5
 הקבלן ועל חשבונו.

 :עובדים )ה(

שיידרש לכך בדיקה הקבלן לא יעסיק עובד שלא עבר, לפני תחילת עבודתו ובמהלך עבודתו, ובכל עת  .6
 רפואית אצל רופא או במוסד רפואי מאושר.

הקבלן יצייד את עובדיו ו/או מועסקיו האחרים בציוד מגן אישי לצורך בטיחותם ובבגדי עבודה  .7
)נעלים או מגפי  נעלי עבודה קסדת מגן, אחידים, אסתטיים ונקיים, לרבות כפפות, חלוקים, משקפי מגן,

. למען הסר , הכל בהתאם לצורכי העבודה בפועלותגי זיהוי נגד החלקה(בטיחות עם סוליות מיוחדות 
 ספק כל ההוצאות בעניין יחולו על הקבלן בלבד.

הקבלן יספק לעובדיו הדרכות בנושאי בטיחות, על חשבונו, בהתאם לנדרש על פי כל דין, וכן לפחות 
את כל עובדיו שקיימו את  יקיים השתלמות רענון בנושאי בטיחות. הקבלן יחתים בטופס לשבועאחת 

 ידי מדריך הבטיחות.-טופס חתום עלהבטיחות כאשר ה

  –על הקבלן לפרט בפני עובדיו, בין השאר, בדבר הסיכונים הבאים 

 חבלות אשר עלולות לנבוע מאופי אזור ביצוע העבודות.סיכון נפילות, מעידות,  (א)

הקבלן יערוך  –ים או פגומים מגע עם חוטי חשמל חשופ בעקבות ציוד אואם בעקבות מכת חשמל  (ב)
. אין להשתמש בציוד חשמלי בו נפגע פעם בחצי שנהבדיקת ציוד חשמלי הנמצא ברשותה, לפחות 

 בידוד חוטי חשמל. 

עבודות הבמידה ו –ידי ציוד חד )למשל, סכינים ומספריים( או שברי בקבוקים -חתכים הנגרמים על (ג)
סכינים מוגנים בהתאם לסוג העבודה. יש לחייב שימוש בפרטים חדים, יש לספק לעובדים מחייבות 

עובדים לאסוף ולהרים שברי זכוכיות משטחים השונים אך ורק בעזרת מלקטת או יעה, פינוי שברי 
 .זכוכית יבוצע באריזה קשיחה

חשיפה לחומרים מסוכנים או חומרים כימיים המשמשים לניקוי, ביניהם דליקים )ממיסים(,  (ד)
ניקוי באריזות לא מקוריות ובמיוחד, אין להשתמש באריזות דברי עת בלגאין  –רעילים ומאכלים 

מאכל או שתייה. יש לאחסן חומרים במקומות מרוחקים מאש ומאווררים היטב באריזה מקורית 
 בלבד במצב סגור. יש לפנות מטליות ספוגות בחומר דליק או רעיל מיד לאחר השימוש.

כרשימת סיכונים ופתרונות סגורה, אלא שמילויה היא  למותר לציין, כי אין להתייחס לרשימה הנ"ל
בצע סקר סיכונים במקומות בהם עתיד להתבצע פינוי דרישת הסף המינימאלית. מחובתו של הקבלן ל

ולהוסיף סיכונים שיתגלו לנושאי ההדרכה. על הקבלן למצוא פתרונות יעילים לכל וטיפול בפסולת 
 אחריות בעניין היא של הקבלן בלבד.סיכון אשר נזכר או לא נזכר לעיל, וכל ה

שימוש בחומרים ובציוד הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומקצועיים בביצוע השירותים וה .8
כך. כמו כן הקבלן אחראי כי כל העובדים ידעו ויתורגלו בכל נושאי הגהות והבטיחות אשר נדרש ל

 בעבודה.

ת עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוו .9
 . עירייההמוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה ב

ידיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל -הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על   .10
ח הלאומי פי חוק. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטו-זכות סוציאלית אחרת המחויבת על

פי דרישתה, אישורים -, עלעירייהפיו ולהמציא ל-והתקנות שהותקנו על 1968-]נוסח משולב[, תשכ"ח
מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו. כן ישלם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר 

 והתקנו מכוחו. 1987-מינימום, התשמ"ז

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -להקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק ע .11
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש 

 .1954-ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-על
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עברו הפלילי ו/או הביטחוני ו/או כמו כן, רשאי המנהל להורות לקבלן שלא להעסיק עובד כלשהו מחמת  .12
 מכל סיבה אחרת הקשורה לעברו.

, השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים שר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוחהקבלן מצהיר ומא .13
 .1970-מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

לתת הוראות  עירייהידי ה-ידו לכך על-קח או מי שהוסמך עלבהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפ .14
 לעובדי הקבלן ובשמו.

 

 :הפרת החוזה )ו(

לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו  .15
אה לשלוח התר עירייה, רשאית העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייהידי ה-על

 פה או בכתב.-לדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה, תהיה 4לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך ארבעה ) .16
ידי הקבלן לפרק זמן משתנה ולבצע -רשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על עירייהה

סרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה את העבודות בעצמה ו/או למ
 בנדון.

לקבלן רק תמורת שעבודות  עירייהלקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם ה עירייההודיעה ה .17
, בניכוי ו/או בפחתה ו/או בקיזוז כל עירייהידי ה-שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

עקב ו/או כתוצאה  עירייהפי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות ה-מהקבלן על עירייהכאית הסכום לו ז
 ידי הקבלן.-מהפרת החוזה על

רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר  עירייהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה ה .18
הערבות הבנקאית או ניתנו לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל 

 חלקה.

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע  עירייהאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של ה .19
 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן  .20
לחוזה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את  בהתאם

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-בכל סעד על עירייהה

 :התמורה )ז(

  ה רהתמולקבלן את  עירייהבתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם ה .21
להלן בהתאם לביצוע העבודות  הקבלנות ' לחוזהזפח בנסבהתאם להצעתו של הקבלן המפורטת להלן 

  – עין זייתונהבשטח בפועל 

 התמורה לא תהא צמודה למדד כלשהו. 

 בכפוף להוראות הבאות:תשלום התמורה לקבלן יהא אופן  .22

כמפורט בהצעת הקבלן במכרז )נספח ז'(, או כפי שנקבע התמורה לעניין ביצוע העבודות נשוא  -א
ברגע שהעירייה תצליח לעשות הפרדה בין פסולת גושית לבניין ה כוללת מע"מ. ע"י הצדדים. התמור

 .חתימה על הסכם חדשכאמור בהצעת הקבלן, וככל שידרש ישתנה  המחיר לטון

היטל סכומי באותו מעמד קבלות בגין התשלומים בהן נשא הקבלן עבור  עירייהליעביר  הקבלן (א)
 פי סוגיה.-האתר, לאתרי הטיפול בפסולת עלמהטמנה ביחס לפסולת שהועברה על ידי הקבלן 

לחוק שמירת הניקיון,  9הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  היטל ההטמנה" "סכומיזה,  חוזהלעניין 
 .ובתוספת לתיקון, בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים 1984 -התשמ"ד 

ידי הקבלן. בתום -ו חשבון עלמיום הגשת אותימים  30יבדקו את החשבון תוך  המנהל והמפקח (ב)
 הבדיקה יצרפו לחשבון את השגותיהם ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירהו למנהל.
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יום  90של שוטף + לפי תנאי תשלום  כל חשבונית מס מאושרת כדין,תשלם לקבלן כנגד  עירייהגזברות ה .23
 . עירייהמיום אישור החשבונית על ידי נציגי ה

חשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם ו עירייהספרי ה .24
 ולמועד הגשת חשבונותיו.

מוסכם על הצדדים כי התמורה כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות  .25
פי כל -או על פי חוזה זה,-הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על

, בין מחמת בגובה התשלוםהעלאות או שינויים  עירייהדין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה
או תשלומי או העלאתם של מיסים עליות שכר עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם 

 ת.חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחר

 :תקופת החוזה (ח)

______________ החל מיום  חודשים שישהלפרק זמן של פי חוזה זה הינה -תקופת ההתקשרות על .26
ששה ב(. תקופת ההסכם ניתנת להארכה בכל פעם תקופת החוזה –______ )להלן וכלה ביום __

ה התקופ –לאחר תקופת החוזה )להלן חודשים ששה בנות  תקופות נוספות שתיעד לחודשים 
 (. המוארכת

 בלבד ומצויה היא תחת שיקול דעתה הבלעדי. עירייההאופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת ל

-בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על עירייהבמהלך תקופת החוזה רשאית ה .27
ענה כספית אחרת ( יום. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או ט60פי חוזה זה בהודעה מוקדמת של ששים )

ידו בפועל עד למועד הפסקת -למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על
 התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.

 

 :ערבות ביצוע (ט)

לפני  עירייהפי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי ה-להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על .28
, בנוסח החיובי בלבדזה, ערבות בנקאית, צמוד למדד המחירים לצרכן מועד החתימה על החו

ש"ח כולל  50,000ערבות ביצוע(, על סך  –)להלן  (ערבות ביצועלחוזה הקבלנות )נספח המצורף כ
 אלף ש"ח(. חמישים –מע"מ )במילים 

( 30)חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. שלושים  ישהשערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  .29
יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה 

( יום נוספים מעבר למועד סיום 120נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )
להאריך את ערבות הביצוע בהתאם  עירייהההתקשרות; האמור איננו מפחית מזכותה של ה

 כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן. להודעה מטעמה

 כל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת נדרשת.הקבלן ישא ב .30

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות  .31
לחלט את ערבות הביצוע  עירייהו/או המנהל, תהא רשאית ה יהעיריו/או גזבר ה עירייהרצון ראש ה

בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות 
 דית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיכאמור. הערבות תהא 

נה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות , ייהפך לקנייעירייהידי ה-סכום הערבות שנגבה על .32
ו/או המנהל ו/או המפקח,  עירייהו/או גזבר ה עירייהאו כלפי ראש ה עירייהכלשהי לבוא כלפי ה

בגין הפרת  עירייהבטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של ה
 החוזה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :וחוביטושיפוי בנזיקין  אחריות '(י)
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין 
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לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  עירייההיה אחראי כלפי י ולבד הקבלן .33
ו/או  ןו/או למי מטעמ ןו/או לעובדיהו/או מדינת ישראל  הסביבה הגנתמשרד ו/או ל עירייהלהיגרם ל

ו/או לעובדיהם ו/או למי  מטעם הקבלן בלן ו/או לקבלני משנהלצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הק
לכל אובדן ו/או כל מי מטעמו ו/או ו/או  ומטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדי

  בקשר לשירותים.נזק 

לאבדן, נזק או ו/או מדינת ישראל  משרד איכות הסביבהו/או  עירייההיה אחראי כלפי הי והקבלן לבד .34
נשוא שירותים לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ור הנמצא או שהובא על ידקלקול לציוד מכל סוג ותאו

 ההסכם.

 ןואת הפועלים מטעמו/או מדינת ישראל  משרד איכות הסביבהו/או  עירייהפוטר בזאת את ה הקבלן .35
ימים על  7תוך  ןו/או את הפועלים מטעמ ןו/או לפצות ןזקים כאמור ומתחייב לשפותנמכל אחריות לגבי 

על כל  תודיע לקבלן עירייהשתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. הכל סכום 
 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ותביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ל

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  הקבלןלקזז מן התשלומים אשר ת רשאי עירייהה .36
שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של על ידי צד  עירייהמהסכומים אשר נתבעים 

 הקבלןמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לקבלן ה
 כאמור לעיל.

 ביטוח

 

, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הקבלןלהבטחת  .37
 ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי וקיים על חשבונלערוך ול הקבלן

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:  'דנספח המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  ום ביטוחים"(."טופס האישור על קי

הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .38
ידי -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום עלהמורשים בישראל הקבלן 

בתרופות  ירייהעבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה עירייהמבטחי הקבלן ל
הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן  בגין הפרת ההסכם.

 .עירייהחלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה

 עירייהאו תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל/ריכת הביטוחים וע .39
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי עירייהור כלשהו מהלא יהוו איש

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  -ביטוח כלי רכב .40
מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על  לביצוע העבודות ו/או

פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני 
חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות 

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ₪  600,000 -שלא יפחת מ
 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח  .41
 ש"ח למקרה. 2,000,000-לא יפחתו מאחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות ש

קבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ה .42
 בפוליסות הביטוח.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים  .43
לני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קב

מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי  של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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ביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ה הקבלן מתחייב .44
לעשות כל  עירייהולדרישת ה לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

לנזקים  יהיה קבלן אחראי, עירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הפר הקבלן .45
עקב  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל עירייהטענה כלשהי כלפי ה ופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לבאו

 זאת.

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהקבלן על  .46
 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
 ביטול ההסכםי.ג 

, לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות עירייההנתונים למבלי לגרוע מכל תרופה או זכות,  .47
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי עירייה הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ה

( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות 30שים )לולתת התראה בת ש
  –חרת באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך א

 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על (א)

אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם הוגשה  (ב)
 בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

גדו צו כינוס נכסים אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נ (ג)
לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, -במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
פשרה או סידור עם או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע ל

נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי 
 .1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה  (ד)
 לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

רה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו בכל מק (ה)
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-על

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

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהקבלן  (ז)
 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן.

פי כל -פרת חוזה, עלאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין ה (ח)
 פי כל דין.-דין , וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על

 

  –לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן  עירייההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית ה .48

 ידי הקבלן.-לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על (א)

 הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. לתבוע את (ב)

פי חוזה -לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על (ג)
זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות 

 קיזוז מחשבונותיו.
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 – על החתוםולראיה באו הצדדים 
 

 תעיריי      הקבלן
 אום אל פחם 

 
 ________________ –שם הקבלן 

 
 _________________ – ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד

 ת.ז. __________________________________;  –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחוזה הקבלנות ' אנספח     
 

 כתב ערבות בנקאית 
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 )ערבות ביצוע(
 

 לכבוד
 אום אל פחם תעיריי

 (עירייהה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
כולל מיקוד(, אנו נערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר ___________________ )כתובת מלאה 

שירותי פינוי וטיפול למתן  פומבילמילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה הקבלנות נשוא מכרז 
 בפסולת בניין וגושית בשוטף מתוך תחנת המעבר עין זייתונה באום אלפחם. 

חמישים –)במילים ₪  50,000של  לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל .2
תוספת של מדד חיובי בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )₪( אלף 
( בין המדד שהיה ידוע המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלבלבד

 (.סכום הערבות –ת )להלן ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבו
 
דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .3

במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 
 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 
( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1ם עד לסך המפורט בסעיף אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומי .4

, עירייהו/או גזבר ה עירייהידי ראש ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב  באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 
 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .5
 
  עד ליום _________.ערבות זו תישאר בתוקפה  .6
 
באופן חד צדדי  עירייהו/או גזבר ה עירייהה תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש .7

( חודשים נוספים מהמועד הנקוב 12עשר )-לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים
 דלעיל. 5בסעיף 

 
כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .8

האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( לעיל ו/או לאחר חלוף המועד  5
 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. תערבות זו איננה ניתנ .9
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         

 אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת 
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 -נספח ד' 
 אישור על קיום ביטוחים

 ,לכבוד
  אום אל פחםעיריית 

 ("עירייהו/או "ה "המזמינה""המזמין" ו/או )להלן:  
 

 א.ג.נ.,
 

___________)להלן _________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
פינוי וטיפול בפסולת גושית ופסולת בניין מתוך תחנת המעבר ן שירותי מת ( בגיןהקבלן""

 "השירותים)להלן: " בקשר עם הסכם _________________עין זייתונה באום אלפחם, 
 (ו/או "העבודות"

 
 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
 קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או כללנו בפוליסות לקבלן אנו ערכנו .1

 , כמפורט להלן:ו/או העבודות 
 
 ___ ()פוליסה מספר___________ ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
10,000,000  ₪ 

 
 או מחדל של הקבלן הבגין מעש על פי דיןהקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי

ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה 

 .מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים
כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות

 מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו.
 .אחריות צולבת .2
 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .4
ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ככול ויש שימוש ב .5

 כיסוי לייכל כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית
 ₪ 2,000,000בנ"ל עד סך של עבור נזקי גוף הנובעים משימוש 

י רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות נזקל יסויכ .6
נזקי גוף לכלי הרכב וכן פוליסת  האחריות הסטנדרטים של

 .שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .7

לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ ______________  סך השתתפות עצמית:
 ש"ח ( 40,000

 
 )פוליסה מספר _________________ ( יםביטוח חבות מעביד .ב

 
 גבול אחריות: 

 תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

הקבלן המועסקים על ידי  הקבלן, קבלני משנה ולכל עובדיל
ת המשרד להגנת הסביבה ו/או מי ולרבו שירותיםבביצוע ה

 .מטעמו
אחריות  ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

  לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן כמעביד
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 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
, בקשר עם הקבלן ו/או המזמינה –ליסות יהיה למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפו .3

 . השירותים
 

ו/או המשרד לאיכות הסביבה ו/או  אום אל פחם תעיריי –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 
 עירוניים ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  מדנית ישראל ו/או תאגידים

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  זכות השיבובביטול  .א
 במתכוון.

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן  הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן .ב
יום  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום,  קבלןלרעה, אלא לאחר שנמסור ל

 המבוקש.לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי 
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .ג

  התקפות במועד התחלת הביטוח . ביטוח
 

ולתשלום ההשתתפויות  הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות .5
 העצמיות הקבועות בהן.

  
טין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מק .6

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח 
על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע 

ה ממבטחי לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביע
. 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.ספק למען הסר 
 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה  .7

בד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות ובל באישור זהבמפורש שלא שונו 
 .המקוריות

 
 ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן .8

בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה, אלא לאחר מתן 
 ( לעיל.ב) 4הודעה למזמינה כאמור בסעיף 

 
 
 
 

________________________   _____________________ 
 חתימת מורשה חתימה     תמת חברת הביטוחוח תאריך

 
 
 

 כן ביטוח:______________________סו
 
 

 טלפון _________________________פקס.:_____________
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 ' לחוזה הקבלנות הנספח 

 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 אום אל פחם תעיריי

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________  –ם הקבלן ש .1
 
 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2
 
  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ מיקוד: ___________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 
  – חשבון הבנק להעברת התמורה החודשיתפרטי  .4
 

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____
 

 מס' חשבון: ____________.
 

 מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: ___________ מיקוד: __________
 

 ____________טל': ________________ פקסימיליה: _____
 

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על
 .עירייההעברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות ה

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(  

 
  

  – דין-אישור עורך .5
 

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי 
שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל 

 דבר ועניין.
 
 

____________________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך

 
  –אישור הבנק  .6
 

הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(, הרינו מאשרים בזאת את 
 אשר הינו לקוח הבנק.

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך     חותמת חתימת הבנק 
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 ' לחוזה הקבלנות ונספח 

 הצהרת בטיחות
 

בעלי הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים,  .1
כישורים נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה 
על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט 

 ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  יהעיריהנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת ה .2
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי 
לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים 

 . עירייהונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם ה

לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט הנני מתחייב בזאת  .3
ופקודת הבטיחות  1954-בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 והתקנות על פיהם.  1970-בעבודה ]נוסח חדש[ התש"ל

 

 חתימה: __________________

 שם החותם: _______________

 תאריך: __________________
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 '  זנספח 

 כולל מע"מ(הצעת מחיר )
 

מתן שירותי פינוי וטיפול בפסולת בניין וגושית בשוטף מתוך תחנת המעבר עין  בעבו הצעת המחיר של הקבלן
 זייתונה באום אלפחם. 

 
 
 

מחיר  השירות
 מקסימלי 

 מחיר  אחוז הנחה
 לאחר הנחה 

 משקל 
 % -ב

 ניין וגושית )מעורבת(עבור טיפול בפסולת ב
 לרבות העמסה, הובלה, פינוי, הטמנה ותשלום 

 היטל הטמנה 

155 ₪     
40% 

 עבור טיפול בפסולת בניין לרבת העמסה,
 הובלה, פינוי, הטמנה ותשלום 

 היטל הטמנה 

75 ₪    60% 

  100%    ₪ 107 סה"כ ההצעה 
 

 המחירים כוללים מע"מ. 
 

פלת מחיר לאחר ההנחה במשקל המצוין )למשל מציע שיציע מחיר לאחר ההצעה הסופית תחושב לאחר מכ
 לפי החישוב הבא:  עתו תהיהלפסולת בניין, הצ ₪ 60 -פסולת מעורבת ול ₪ 100הנחה בסך 

 
100 ₪ X  40%  +60 ₪  X  60%  =76 ₪ . 

 
 , מהווהעל נספחיו וחוזה הקבלנות עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרזהוא הנ"ל  מובהר ומודגש, כי המחיר

פי -מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על
תשלומי עובדים, דלק, , תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל

ורווח קבלני בערכם לאורך כל תקופת  יסים, ביטוח לאומימ ערבויות,ציוד, חומרי ניקיון, סולר, בלו, ביטוחים, 
 חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 
 וסף מדד כקבוע בחוזה הקבלנות. לתמורה חודשית יתו

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

בלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע כל פרטי המכרז וחוזה הק
העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר 

 לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
 
 

ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז  המציע מצהיר כי כל טענה
ידי -לי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו עלו)לרבות פרוטוק

 המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.
 

 
 

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

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. ________________.
 
 

 תאריך: ______________. חתימה וחותמת של המציע: _________________________.


