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 מסמך א' 
 

     

 

 

 01/2021מס' פומבי  מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 לקליטת פסולת מוא"ז מטה יהודה 
 

 

 כללי .1

 .ישובים 57ומאגדת בתוכה  דונם 520,00מועצה אזורית מטה יהודה משתרעת על שטח של כ 

 לשנה . ( ביתית + גושיתטון לשנה  ) 34,000כמות הפסולת המוניציפאלית  עומדת על כ  

 

 והיקף המכרז שירותיםתיאור ה

פסולת ביתית ופסולת ) מהמועצההמפונה  טיפול קצה בפסולת הינה  השירות המבוקש הינו 

 עפ"י כל דין, אתר הפועל ב ( גושית

  5לתקופה של לפחות מהמועצה הפסולת המפונה  ולטפל בכל יח יכולת לקבל להוכהמציע על 

ת תהייה קודמ פסולת המועצה כי  המציע והכל בהתאם להוראות המכרז להלן. כן יתחייב  שנים,

מניעות לקבלת פסולת בגין אילוצי  מציע פסולת אחרת, כך שככל שתיווצר אצל הטיפול בלכל 

 .בעיקר בערבי חגים ושבתות פני כל אחד אחר-עלצה תועדף הפסולת של המועמקום, 

וכן יתחייב כי האישורים יוכיח כי ברשותו האישורים והרישיונות המתאימים, המציע 

 המועצה. והרישיונות יהיו בתוקף בכל תקופת ההסכם עם 

 

 ההתקשרותתקופת  .2

 פסולת במשך בטיפול  תחייב לספק שירותי יהיה ערוך לקבלת הפסולת באופן מיידי, והקבלן י

 12תקופות נוספות של  3-שנתיים, כאשר למועצה תהא שמורה אופציה להאריך את ההסכם ב

  שנים. 5חודשים כל אחת, ובסה"כ עד 
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים 

 הבאים, במצטבר:

 רשום המתנהל על פי דין.המציע הינו תאגיד  .א

  א תחנת מעבר ומיון ו/או סיווג.5.1לפי סיווג  רישיון עסק בתוקףהמציע הוא בעל  .ב

אתר לסילוק פסולת  .ד5.1ו/או  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית.ג 5.1

 -, בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"גמעורבת, לרבות פסדים

2013. 

רשימת האתרים המורשים והמאושרים לטיפול בפסולת על ידי משרד המציע רשום ב .ג

ניהול אתר לקליטה בדבר אישור הגנת הסביבה או בעל אישור המשרד להגנת הסביבה 

 . ולטיפול בפסולת

 

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

 .רגל

ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע המציע ו/או בעלי השליטה* שלו  .ה

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או 

מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או 

נשוא  בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים

 מכרז זה.

 .1981  -* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

 ש"ח 50,000,000לא פחות מ  2019- 2017 בשניםהמציע  שנתי שלהכספי המחזור ה .ו

 .)לא כולל מע"מ(לשנה 

)להלן:  1976 - חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .ז

 "(, כדלקמן:בורייםחוק עסקאות עם גופים צי"

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

 .1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

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

-מס ערך מוסף התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק 

1975. 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  2מציע עומד בדרישות סעיף ה .ח

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

בתוקף עד ליום ₪,  250,000 ההצעה בסכום של קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .ט

 כולל. 21.4.2021

 זו. להזמנה  6   בסעיףורט דמי השתתפות במכרז בהתאם למפ םמציע שילה .י

 )מרחק נסיעה(.ק"מ מבנין המועצה  40 עד המתקן נמצא במרחק של  .יא

 

  מסמכי ההצעה .4
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הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .א

ע על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת המצי וחתומיםמלאים 

"(. הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעבהליך )להלן: "

 ממנה את המסמכים דלהלן:

  הצעת המציע בצירוף: -מסמך א'  .1

- שלחו למציעים עלימכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שי (א

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים.המזמיןידי 

 .הערבות להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל - 1ספח נ (ב

 תעודת התאגדות של המציע  - 2נספח  (ג

ב לעיל וכן צילום רשימת האתרים המורשים או 3כאמור בסעיף עסק רישיון  - 3 נספח (ד

 ג.3אישור משרד הגנת הסביבה כאמור בסעיף 

חתימה אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות ה - 4נספח  (ה

 ., וכן תדפיס רשם החברות או מרשם רלוונטי אחרבמציע

גופים עם חוק עסקאות ל (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 5נספח  (ו

 .ציבוריים

 .עסקאות עם גופים ציבוריים ב)ב( לחוק2תצהיר כנדרש בסעיף  - א5נספח  (ז

של בסך  2017-2019 בשנים םיישנת יםאישור רואה חשבון על מחזור - 6נספח  (ח

, וכן אישור רו"ח שהמציע אינו בכינוס לא כולל מע"מ()לשנה ₪  50,000,000

  ם/פירוק/פשיטת רגל/הקפאת הליכיםינכס

 דיווח על קירבה משפחתית  – 7נספח  (ט

 תצהיר העדר הרשעות -8נספח  (י

 .תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  (יא

 החוזה. - ב מסמך .2

 ע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק בישראל.וסח ערבות להבטחת ביצונ - 1'במסמך  .3

  נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן - 2ב'מסמך  .4

 

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו י המזמין .ב

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד  וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 מנה זו ומהצעת המציע.מהז

 

המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את  .ג

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי  השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .המזמין בגין השימוש בזכותו זו

 

 שאלות הבהרה .5

 yehuda.org.il-levi@m למייל :  11.1.2021 ליום דעניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין  .א

 14.1.2021תשובות יינתנו עד ליום 

mailto:levi@m-yehuda.org.il
mailto:levi@m-yehuda.org.il
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מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס לדרישות  .ב

כאמור ובמועד שנקבע לכך. לא  הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה

תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות 

 הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

מפגש/י בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  מזמיןתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .ג

 .רכש את מסמכי המכרזהמציעים יופצו בכתב לכל מי ש

והם ייחשבו  מזמיןיחייבו את ה מזמיןאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם 

 חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 שלום דמי השתתפות במכרזת .6

 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו לא שקלים חדשים(  )אלפים ₪ 2000 השתתפות במכרז בסך כולל של

 מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת המזמין.

 

באתר האינטרנט  3.1.2021החל מיום  ותאפשריסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות קבלת מ

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז. תשלום דמי ההשתתפות כאמורשל המועצה 

 

  :מציעהצעת ה .7

לאתר  המוצע מחיר הכניסה ( את קבלןהצעת ה -)הכלולה במסמך א'  המציע הצעתלרשום ב המציעעל 

יות הטיפול  והיטל והכולל את על ,כולל מע"מ לטון₪   270המירבי הינו  המחירלטון, כאשר   להטיפו

  .הטמנה

 

 

 :ערבות לקיום ההצעה .8

 להבטחת המזמיןהמציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  .א

. ₪  ₪  250,000 למסמך א'( בסכום 1קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח 

היה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך י המזמין 21.4.2021ליום  עדבתוקף היה ת תהערבו

   את משך תוקפה של הערבות.

 

עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו להבטחת  מזמיןמובהר בזאת כי ה

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ה לעקיום ההצעה. לפיכך, 

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

 למסמך א'. 1 את הנוסח המצורף כנספח במדויק

 

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

 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבלמציעבהזמנה זו ובהצעת ה
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הצעת המציע כאמור במלואן ובמועדן, הזמנה זו ובלא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש  מזמיןהיה הי

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול  ו, על נזקים שנגרמו למזמיןקבל היש

על פי כל דין ו/או על  מזמיןל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה לההליך. זאת, מבלי לגרוע מכ

 .פי מסמכי ההליך

לחלט את  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי מזמיןהמבלי לגרוע מהאמור, 

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

 המפורטות להלן: 

 מכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; המציע נהג במהלך ה .1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  מזמיןהמציע מסר ל .2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .3

, כולן הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .4

 .מזמיןהתקשרות עם ה, שהן תנאי מוקדם ליצירת הו/או חלקן

על פי כל דין ו/או על פי  מזמיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 מסמכי ההליך.

  

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור לעיל  ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה .ג

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןהיה הי –

 

 הגשת ההצעות .9

 הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.המציע יגיש את  .א

 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירת אישית במעטפה  .ב
ללא סימני זיהוי ) 01/2021הנושאת ציון מכרז מס'  , כמפורט בס"ק ח להלן,סגורה

 21.1.2021עד ליום , וזאת המועצה האזורית מטה יהודהאחרים( בתיבת המכרזים של 
 .בדיוק 12:00בשעה 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, הצעה שלא  .ג
הצעה  תוגש עד למועד האחרון כאמור לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה  שתוגש לאחר מועד זה,
 בכך צורך. ככל שיהיה –ור שמו ומענו של השולח לות את תכנה זולת לצורך בירגובלי ל

 
, המציעלחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת  המציעעל מורשי החתימה של  .ד

הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל 
 דף.

 
קון, המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תי .ה

שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 
 לעיל. 4

 
ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  .ו

רשאית, מטעם זה בלבד,  המועצההשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה 
עתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. לפסול את ההצעה או, לפי שיקול ד

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של  המועצהבכל מקרה )גם אם 
 וכפי שנמסר למציעים. המועצהמסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

 



 

 

7 
 

 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .ז
)שלושים(  30אית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך תהא רש המועצהבמכרז. 

 ימים נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 
 

שתוכנסנה  מעטפה אחת סגורה וחתומהההצעה תוגש בעותק אחד. מסמכי ההצעה יוגשו ב .ח

 .לתיבת המכרזים

 הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה  כלעל המציע למלא את  .ט

 

י להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור                      רשא המזמין .י

תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף                      

 זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.

 

 צעה אחת, יהיה המזמיןמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מה .יא

או  רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .יב

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 

  

וגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה                    הצעה שת .יג

חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של                    

נושא ההליך, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות                    

י לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או                    כלשה

עלולה להיפסל על פי                     -השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .מזמיןהבלעדי של ה ושיקול דעת
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 בחינת ההצעות .10

עם המועצה וזאת בכפוף להוראות כל  ככלל, תבחר המועצה בהצעה המיטיבה ביותר .א
דין, עמידת המשתתף בתנאי הסף, דיני המכרזים, סבירות ההצעה ויתר התנאים 

 המפורטים במכרז זה.
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל  .ב

בין בכתב לוואי הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ו
או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים 

 ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 

אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום  .ג
וצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל ת

 ע"י ועדת המכרזים.
 

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה,  .ד
 כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 

 
 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת .ה

משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך 
המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות 
שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה 

ונות או אם המחירים שצוינו בהצעה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכ
 אינם סבירים.

 
ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים  .ו

בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות 
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת 

 וליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.שיק
 

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  .ז
ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל גופים 

ולקבל מהמציעים כל אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש 
אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל 

 שיידרש.
 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 
 לזוכה.  מועצהעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ה .א

 
על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את  מועצהעד המועד שיהיה נקוב בהודעת ה .ב

והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות  כל המסמכים
  1, ראה מסמך בהבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים

 
לעיל, תוך התקופה  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .ג

האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 
לבטל את זכייתו של הזוכה  מועצהו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית הנוכח זכיית

במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי 
קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח 

במקרה זה להתקשר במושא  מועצההפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה
המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על מועצהסעד או תרופה אחרים להם זכאית ה
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  .ד
לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה,  ,מועצההזכייה כאמור וה

 )אלף שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים 1,000₪זכאית לסך של  מועצהתהא ה
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דלעיל ועד למועד  11.2וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 
 קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

 
יתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם ת מועצהה .ה

 את ערבות המכרז.
 

 .  מועצהידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .ו
 אישור תקציבי  .12

 
מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .א

לבטל את  מועצההלמכרז, רשאית  מועצההב , ובמידה וההצעה גבוהה מתקצימועצהב
 המכרז.

 
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד  מועצהה תהיהכן  .ב

להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות 
 המכרז. 

 
ומין  ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג למציע .ג

 בזכויותיה אלו.   מועצההבשל שימוש  מועצההשהוא כלפי 
 

 ביטול המכרז .13

 
רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  מועצהה .א

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי 
בלתי צפוי בלוחות סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש 

 הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

אך  –תהא רשאית  מועצההבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .ב
 המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  אתלבטל  -לא חייבת 

 
הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  שהוגשוההצעות  .1

 כמחיר הוגן וסביר לשירותים. מועצהלו מהמחיר שנראה מהאומדן שנערך ו/א
 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות  .2
ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות 
המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או 

 ים, או בלתי שלמים.שאלה בוססו על נתונים שגוי
 

סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או  בסיסיש  .3
 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 
על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי  מועצהה החליטה .ג

 טעמה.ו/או כלפי מי מ מועצההמסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
 

 הוראות כלליות .14

 
, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע מועצהלהתברר  .א

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או  מועצהההמציע כלפי  שהציגאו מצג אחר 
 –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  מועצההמדויקים, רשאית 
 לבטל את הזכייה.

 
, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת מועצההכרז הם קניינה הרוחני של מסמכי המ .ב

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת  איןההצעות בלבד. 
 ההצעות.

 
הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  השיפוטסמכות  .ג

 .ירושליםהקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז 
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 בכבוד רב,                 

 ניב ויזל                                     

 ראש המועצה                                       

 

 :מציע הצהרת ה

 

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 המציע 

 תימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד()ח

 

 אישור

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ 

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע 

סמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מ

  לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                           

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 א מסמך 

 המציע הצעת ה

 

 : ________________________מציע שם ה

 תאריך: ____________

 מועצה אזורית מטה יהודה  לכבוד

 א.ג.נ.,

 

 קליטת פסולת 01/2021מס' מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

נספחיה הנקראים מסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1
נספחיה כאמור, כחלק מסמכיה ועל  ", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה,ההצעה"מסמכי  –ביחד 

 מתנאי הצעתנו זו.
הכמויות, עיינו  יוכתב ים, המפרטיםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

והעתידים  להציע הצעותוכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  הרלבנטיות בתוכניות
 .אמורותה שירותיםכולם יחד להוות את החוזה לביצוע ה

המפורטות במסמכי המכרז ואנו מוותרים על כל ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לכמויות  .3
 דרישה ו/או טענה בעניין זה כלפי המועצה.

על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .4
הננו מצהירים כי לא  .ך ביססנו את הצעתנוהוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכ
כלשהו ידיעה כשלהי של תנאי -הבנה או אי-נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

 ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. מתנאי מסמכי ההצעה
סמכים הנ"ל בהתאם לתנאים המפורטים במנשוא המכרז  שירותיםבצע את ההננו מתחייבים ל .5

  המחיר בהצעתשהצענו  לם יחד, לפי המחירכו
מתקן טיפול נוסף לטיפול בפסולת של הננו מצהירים כי ידוע לנו שאתם עשויים להתקשר עם  .6

   ואנו מוותרים על כל טענה בעניין. המועצה
( ימים מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן עשרה) 10תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .7

חתום על החוזה, התנאים הכלליים, נבוא ונ אנו, שלא יפחת מעשרה ימים ידכם אחר שייקבע על
פקיד בידיכם נהמפרט וכתב הכמויות, התוכניות וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

במעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכותכם. עם הפקדת הערבות הנ"ל וקיום יתר התנאים 
נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אם לא  .במסמכי ההזמנה כאמור

אתם תהיו פטורים מכל התחייבות כלפינו ותהיו זכאים למסור את העבודה למציע אחר, ובנוסף 
אתם תהיו זכאים לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת 

ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר  לו בגין נזקיכםכפיצוי קבוע ומוסכם מראש שאתם זכאים 
 .העומדים לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .8
תנו הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם א

ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם 
 ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן.  שירותיםהתחלנו בביצוע ה

אתם תהיו רשאים לנכות את הפיצויים מכל סכום המגיע לנו מכם בין עפ"י החוזה או עפ"י כל חוזה  .9
תבטיח גם את  בות בנקאית שנמציא לכם, עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינוכל ערואחר בינינו 

 .התחייבותנו לתשלום הפיצויים כאמור
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .10

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין לתקופה הנקובה
ה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן אנו מצהירים שהצע .11

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים 
וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו  שירותיםהמגישים הצעות לביצוע אותן 

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או שה או בהצעה לגורם כלשהו בבק
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .12
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)תשעים( יום  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .13

עצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המו
ההצעה, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע 

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על
 

את כל המסמכים היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא  .14
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע 

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע  .15

ידינו. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על 
  לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.

 
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .16

פי דין או הסכם -כי אין כל מניעה עלההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, ו
 לחתימתנו על הצעה זו. 

 
אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה, אשר אינו מהווה סעד  .17

כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד 
 עד כספי. משפטי ו/או צו משפטי, מלבד ס

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: .18

 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________
 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

___________ טל' נייד : דוא"ל: ______________________  איש קשר: ____
____________________ 

 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
  

 
 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 

ח.פ.         עו"ד של    אני הח"מ
___________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו 

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים       ה"ה 
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת 

 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________ 

 _____________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך

 
 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 
אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. ________________ 

 ם _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו. )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביו

 

__________________ 
 _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך
 

 

________________                    __________________ 

 המציעה  החברה הקבלנית                                 תאריך         
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 הצעת מחיר
 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א'

  01/2021פומבי  מכרזל
 

 טיפול בפסולת מוא"ז מטה יהודה 

 
 

 

 

מחיר כניסה מקסימלי 

 כולללטון לאתר ₪  כניסה  

 מע"מ  

כניסה לאחר מחיר 

 הנחה 

270  ₪  

 

 הטמנה  ירים כוללים טיפול והיטלהמח

 
 

           שם המשתתף:

            מס' הזיהוי:

          מען המשתתף )כולל מיקוד(:

         שם איש הקשר אצל המשתתף: 

           תפקיד איש הקשר: 

            טלפונים:

            פקסימיליה:

           י: דואר אלקטרונ

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

  ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת
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  1נספח 

  01/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 קיום ההצעהנוסח ערבות ל

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 צה אזורית מטה יהודה עמו

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

רשו מאת שתד (שקלים חדשיםמאתיים חמישים שקלים חדשים  )במילים:  250,000עד לסך 

 01/2021פומבי  בקשר עם מכרז )המציע(_______________ 

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה 

ק את דרישתכם זאת. ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמ

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא  -למען הסר ספק 

 באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא 

 חולט.

 שלישי. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד

 כולל. 21.4.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                                               ____________________ 

    )בנק(             
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 2נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 
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  3נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 רישיון עסק  

 אישור משרד להגנת הסביבהרשימת אתרים מורשים מאתר הגנת הסביבה או 
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 נספח 4

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

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

 

 לכבוד

 מוא"ז מטה יהודה 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

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

____ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה ________________

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

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את 

 מציע לכל דבר ועניין.שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את ה

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 5נספח 

 01/2021מכרז פומבי חלק בלתי נפרד ממסמך א' של המהווה 

 

 :יש לצרף

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

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

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

חוק מס ערך מוסף, ל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי ולמנה

 . 1975 -התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 א5נספח 

 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

___________________, לאחר  אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה
שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 
 

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

 1976-קאות גופים ציבוריים, התשל"ואני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עס .2
מועצה אזורית מטה של  ____ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 
 מהמועצה. פסולת המפונה לטיפול ב  יהודה 

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

 יד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאג
זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 ;1987-התשמ"ז

 -או 
 ו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אלי

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 
, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 
 ונה. האחר

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

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

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

 ולראיה באתי על החתום: 
 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 
 אישור

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

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ 
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/
 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6ספח נ
 01/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 חברת _____________

 

 2019-2017 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

שבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים לבקשתכם וכרואי הח

  .לפחותלשנה  ₪. 50,000,000שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ,  2019-2017

 

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

 

 

 ____________________   ___________תאריך: _________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

21 
 

 

  7נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 ורית ולחבר המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה האז
 

 המועצה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 
 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף   .1
 

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א
מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  בהונו או ברווחיו, או שאחד 10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 
של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 
, קובע כי פקיד או עובד מועצה 1958-מקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חלצו המועצות ה 59סעיף  .2

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, -ידו עצמו על על-לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על
 בשום חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 
נה או אין לך קירבה משפחתית, לפי אם ישבהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .3

 .ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד רשות
 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .4
 

א' לצו המועצות 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
עצת הרשות ברוב חבריה מחבריה או עפ"י , לפיהן מו1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

א' הנ"ל ובלבד שלא יהיה בביטול 89החלטת שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 
_____________________________________________________________________ 

 הצהרה
 

___________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ שפורסמו ע"י אני הח"מ ________
 העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 
 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי מועצת הרשות יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  א.
 סוכן שותף.

אשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לתאגיד שבשליטתי ו ב.
בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.
 יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. ג. 

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

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 _____  חתימת המציע: _______________________    שם המציע: ________________
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  8נספח 

 01/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 העדר הרשעותהצהרה בדבר 
 

 מועצה אזורית מטה יהודהלכבוד:    

                                                                         

 בר היעדר הרשעות קודמותתצהיר בד הנדון:

 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש. 1

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות  שלושהורשעתי בפלילים במהלך  . הריני מצהיר כי לא2
שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של 
איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא 

 .מכרז זה

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 "(.המציע.הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, )להלן: " 1

 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה. 2

השנים  שלושהורשעו בפלילים במהלך  .הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה* שלו ו/או מנהליו לא 3
שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או 
הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של 

 המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.

 

 . 1981.4  -* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

 

 ______________   _____________ 

 חתימת המצהיר          תאריך 

 

 אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
דת זהות מס' ____________ ואשר הינו ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעו

מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד 
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה  וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

 דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

______________________ 

 מת וחותמת עורך דיןחתי
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 'סמך במ

 החוזה
 01/2021ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 2021________ לחודש _______ שנת  , ביוםבמטה יהודה שנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 

 מועצה אזורית מטה יהודה 

 מושב נוחם  לצורכי חוזה ושכתובת

 "(המועצה )להלן: "המזמין" או "

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 "(המציע  /)להלן: "הקבלן

 מצד שני

 

מס'  להלן בחוזה, על יסוד מכרז יםהמתוארמתן השירותים ב והמועצה מעוניינת  :הואיל

 "המכרז"(; :להלן) 01/2021

 

מיום וועדת המכרזים החליטה בישיבתה במסגרת המכרז הגיש הצעה המציע לן והקב :והואיל

על הצעת הקבלן כהצעה זוכה, וראש המועצה אישר ביום _____________________ 

 :נשוא המכרז )להלןמתן השירותים ל___________ את ההתקשרות עם הקבלן 

 "ההצעה"(;

 

בהתאם לתנאי המכרז, טיפול קצה בפסולת  שירותי  קבלןלהזמין מהמועצה וברצון ה :והואיל

והכל בתנאים המפורטים במסמכי  למועצה לספק את השירותים  יןמעוני קבלןוה

 המכרז ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי –פרק א' 

 תנאי החוזה לביצוע תשתיות ציבוריות על ידי קבלן

 :החוזה ומסמכי הגדרות .1

 מוא"ז מטה יהודה  – ״המזמין״

 או כל אדם שהמועצה מינתה שפ"ע מנהל   – ״המנהל״

 הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים,  -  המציע  /״הקבלן״

 טיפול בפסולת מוא"ז מטה יהודה  – ״שירותים״ה

 .במתקן  קליטת פסולת , לרבותשירותיםה מתן - ״שירותיםה מתן״

הטיפול אתר  –" שירותים"אתר האו  ״שירותים״מקום האו " טיפול בפסולת  -הטיפול "אתר 
העומדים לרבות כל מקרקעין אחרים , מהמוצעההפסולת שתפונה תטופל ו אשר בטיפול  

 .זה חוזהביצוע הקבלן לצורך לרשותו של 

 ,מחיר כניסה לאתרלן כהסכום הנקוב בהצעתו של הקב - "התמורה"או  ״מחיר כניסה לאתר״
 ומע"מ . ייתווסף אליו 

או כל מדד רשמי אחר שיבוא  המפורסם ע"י הלמ"ס)כללי( מדד המחירים לצרכן  – "מדד"
 .במקומו

 ;2020דצמבר  - הצעות במכרז זההמדד הידוע במועד האחרון להגשת  – "המדד הידוע"

ואים את החוזה כחיקוק , יחול על החוזה. לצורך פרשנות ר1981-חוק הפרשנות, התשמ״א
 כמשמעותו בחוק האמור.

 במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

  כל מסמכי המכרז והחוזה כולל כל תוספות והבהרות:  מסמכי החוזה

הנ"ל המהווים חלק בלתי  שירותיםיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי ההקבלן מצה 
נפרד מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי 

 יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 

 ים את נכונות האמור בו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשר .2

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .3

 קבלןההצהרות והתחייבויות  .4

מצהיר כי אין לו כל הגבלה בדין, בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות להתקשרות  הקבלן 4.1
כי במשך כל תקופת ההתקשרות  הקבלןאת השירותים. כמו כן מתחייב  קבלןבהסכם זה, ל

"י חוזה זה, יהיו ברשותו, על שמו ובתוקף כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים עפ
הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות המנויים להלן, וכן מתחייב לפעול מיידית לחידוש תוקפם של 

 כל רישיון, היתר, אישור כלשהו באם הופסק ו/או תם תוקפו.
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כם זה וכי יש לו ידע, יכולת, מצהיר בזאת, כי הוא עוסק במתן שירותים נשוא הס הקבלן 4.2
כישורים, מקצועיות, משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל 

האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו למתן השירותים למזמינה 
 בהתאם ועפ"י האמור בחוזה זה.

או עובדיו ו/או מועסקיו לכל צורך /מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין ולא יהיה בינו  ו הקבלן 4.3
יפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם זה  הקבלןשהוא, לבין המזמינה כל יחסי עובד מעביד, ו

ו/או על  הקבלןוהוראותיו כנותן שירותים עצמאי; יובהר כי אין בכוונת הצדדים להחיל על 
 מי מטעמו יחסי עובד מעביד.

קים על ידו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם,  לכל יהיה האחראי הבלעדי כלפי המועס הקבלן 4.4
זכויותיהם הסוציאליות וכן לכל נזק ו/או אבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך 

 כדי/עקב/בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

מתחייב בזאת, להעניק את השירותים למזמינה במצב תקין, ברמה ובטיב מעולים,  הקבלן 4.5

ישות התקן הישראלי הרלבנטי ולשביעות רצונה המלא של המזמינה וכן בהתאם לדר
 מתחייב כי הינו אחראי לליקויים ולפגמים שיתגלו בשירותים שיעניק למזמינה. 

מתחייב למלא הוראות כל דין קיים ו/או עתידי בקשר עם מתן השירותים, וישלם  הקבלן 4.6

יו לצורך מתן השירותים, במשך את כל המסים, האגרות וההיטלים הנדרשים והמוטלים על
 תקופות ההתקשרות לפי הסכם זה.

, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו הקבלן 4.7
בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את המזמינה במלוא 

 ות ביטול החוזה ותשלום פיצויים.הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרב

אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה כולו, או חלקו,  הקבלן 4.8
או כל טובת הנאה לפיו ו/או זכות מזכויותיו ו/או חוב מחובותיו ו/או התחייבות 

ורה. מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לכל אדם או תאגיד אחר בין בתמורה ובין שלא בתמ

 .הקבלןיובהר כי, סעיף זה אינו חל על חברות בנות ו/או קשורות של 

 הקבלן מצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור למזמינה אישור בהתאם. 4.9

הקבלן מתחייב למסור למזמינה, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני  4.10
ס הכנסה, או רואה חשבון, או יועץ מס תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מ

 מוסמך.

 

  מהמועצה .ניהול רישום קבלת פסולת  .5

וכן לבדוק את טיב העבודה  ןולהשגיח על ביצוע שירותיםרשאי לבדוק את ה נהלהמ     .5.1
. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות שירותיםה מתןשנעשית על ידי הקבלן ב

 ידי הקבלן.החוזה, לרבות הוראותיו הוא, על 

אלא אמצעי להבטיח, כי  שירותיםאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע ה     .5.2
. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן ןבמלואחובותיו הקבלן יקיים את 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

וכל כניסה  סולת מהמועצה של כל כמות פמדוייק דיגיטלי יתנהל רישום  הטיפולבאתר      .5.3
 של משאית מורשית של המועצה על האתר לספק את הנתונים הבאים : 
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 ;("המשאית"המשאית המפנה את האשפה )להלן:  מספר .5.3.1

 ;("הנהג")להלן:  שם נהג המשאית .5.3.2

 בשעות ודקות; –זמני הכניסה והיציאה לאתר  .5.3.3

 טרה; –המשאית משקל  .5.3.4

 נטו; –משקל הפסולת  .5.3.5

יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  המועצה דעת כל דבר אשר ל –הערות  .5.3.6
 .שירותיםה מתןב

של האתר כך שלמועצה יהיה קשר  קישור לתוכנת הניהולהרשאה זמינה ל המציע יתקין      .5.4
  רציף בכל עת על נתוני הפסולת של המועצה 

 האתר יעביר למועצה פעם בחודש את החשבון כולל ריכוז כל קליטת הפסולת ומשקלם  .5.5

או בדבר הנתונים  שירותיםה מתןהסתייגויות והערות בדבר להעביר רשאי הל נהמ     .5.6
 מתןיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי ב נהלוכן כל דבר אחר שלדעת המ שהועברו 

נתונים יום מיום שקיבל את ה  7, ויעבירם בתוך , בציון תאריך הרישוםשירותיםה
 .י שאישר את האמור בולא העיר או הסתייג המנהל רואים אותו כמ מהקבלן 

ימים מיום שקיבל את  7ישיב להערות ולהתסייגויות המנהל בתוך  המציע  /הקבלן     .5.7
 .ההסתייגויות ישירות למזמין ולמנהלאו ההערות 

כוחו המוסמך הסתייג מהם, ישמשו -פרט לאלה שהקבלן או בא באתר הרישומים      .5.8
 כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

 

 ת חוזההסב .6

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר       .6.1
או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, 
אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין 

 בכתב את בקשת הקבלן.
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 היקף החוזה  .7

, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, שירותיםה מתןהוראות החוזה חלות על 
 המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 שירותיםה מתן .8

של  הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיבהתאם לחוזה,  שירותיםאת היבצע הקבלן      .8.1
 .המנהלים

שירותים יבדקו על ידי המזמינה במועד ביצועם או בסמוך לכך. ככל ים, כי המסכ הקבלן .8.2
שיוחלט על ידי המזמינה כי קיים פגם או ליקוי או אי התאמה, בביצוע השירותים, 
תודיע המזמינה לקבלן על הצורך בתיקונם והקבלן יפעל לתקנם ובלבד שהפגם או 

    .הליקוי אינם נובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה

למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי המזמינה תהא רשאית להודיע  .8.3
יום מיום  90לקבלן על ליקויים בשירותים, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך 

 ביצוע השירותים, המאוחר מביניהם.

על ידה תהא במידה והקבלן לא יתקן ליקויים בעבודתו כאמור לעיל, תוך המועד שנקבע  .8.4
המזמינה רשאית לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות נותן שירותים אחר, לעניין 
זה לרבות רכישת השירותים מקבלן אחר, ולנכות מסכום החשבון הסופי, את מחיר 

ו/או הפרש המחיר בין השירותים אשר היו אמורים  התיקון שנעשה או צריך להיעשות
ין המחיר ששולם בפועל, ובלבד שניתנה על כך הודעה להיות מסופקים על ידי הקבלן לב

 ימי עסקים. 14מראש ובכתב לקבלן, של לכל הפחות 

 בנוסף תהא רשאית המזמינה לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם. .8.5

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לנקוט בכל אמצעי אשר עומד  .8.6
 פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. על לזכותה

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .9

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה      .9.1
 1'בנוסח מסמך ב₪( אלף  חמש מאות )₪  500,000בסך יצוע" ערבות בנקאית "ערבות ב

כשהחודש הקובע המחירים לצרכן )כללי( ד הערבות תהיה צמודה למד .למסמכי המכרז
תקופת חוזה זה הבסיס. הערבות תהיה בתוקף למשך מדד לחישוב ההצמדה יהיה חודש 

 .ועוד חודשיים

או עומד להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי יחדש כה תקופת ההסכם הואר     .9.2

ת מבטיחה גם ימים לפני סיומה של הערבות. מובהר, כי הערבו 60הקבלן את הערבות 
 חדשה כאמור.מתן ערבות את התחייבות הקבלן ל

יום קודם למועד  15הקבלן מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את תוקף הערבות לפחות  .9.3
 .החברהאו מי שהוסמך על ידי  החברהפקיעתה, על פי הנחיות 

לאחר תום תקופת החוזה,  (2לחודשיים )עד  החברההערבות )כשהיא תקפה( תישאר בידי  .9.4
הארכותיו או לאחר גמר העבודה ו/או השירותים לפי תנאי החוזה, לשביעות רצונו על 
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להאריך את להורות לקבלן תהיה רשאית  המועצהשל המנהל, על פי המאוחר מביניהם. 
 .החודשים נוספים על פי דרישת 2תוקף הערבות לתקופה של 

 .  הערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה .9.5

לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה  .9.6
 בהתאם להוראות הסכם זה, יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט הערבות. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות  .9.7
להוציא או לשלם או  העלול החברהשוהתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן 

להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה, כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך 
ה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות חברהעבודה, וכל נזק והפסד העלול להיגרם ל

 הנ"ל, קנסות שיוטלו על הקבלן וכיו"ב.  

ם הערבות, כולו או מקצתו, בפעם רשאית לגבות את סכו המועצהבכל מקרה כאמור תהא  .9.8
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות  

 והתשלומים כאמור. 

חולטה ערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי  .9.9
 הסכום הנקוב בסעיף זה.  ערבות במלוא החברה

 

 טיפול בהליכים משפטיםאחריות לנזק, ביטוח ונוהל  .10

אחראי עפ"י דין  לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא,  הקבלן 10.1
שיגרמו לשירותים, למזמינה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו, עקב 

או הזנחה במילוי  הקבלןמעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של 
מקצועית או כתוצאה או עקב שימוש או ביצוע של שירותים או ציוד או אביזרים חובתו ה

ובכל הנובע, במישרין  מביצוע  הקבלןלקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד 

לרבות עובדיו, שלוחיו או מי  -" הקבלןהתחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר ספק "
 מטעמו.

דיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו על פי דין פוטר את המזמינה ועוב הקבלן 10.2
כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון או ברשלנות, ומתחייב בזה לשפות את המזמינה  
על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו, 

בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, 
על פי כל דין כפי שיקבע בפסק דין סופי אשר לא עוכב ביצוע, לרבות  הקבלןבאחריות 

על כל תביעה או דרישה  קבלןהוצאות משפטיות סבירות שיגרמו עקב כך. המזמינה תודיע ל
 כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.

לגבי נזקים כאמור, שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה  לשירותים תחול גם הקבלןאחריות  10.3
 ואשר נגרמו בגין אחריותו עפ"י דין ומוגבלים לתמורה כהגדרתה בנספח ג'.

 

 ביטוחים  .11

לערוך ולקיים על  הקבלןעפ"י הסכם זה או עפ"י דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות  .11.1
ם, המפורטים באישור עריכת חשבונו ולמשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים על כל תנאיה

המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  '2כנספח במסומן  - הקבלןביטוחי 
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 "אישור הביטוח"(, אצל חברת ביטוח ישראלית.

להמציא לידי המזמינה, את אישור הביטוח כשהוא  הקבלןלפי דרישת המזמינה מתחייב   .11.2
וע לו שהמצאת אישור הביטוח הינו תנאי למתן מצהיר כי יד הקבלןחתום כדין ע"י המבטח. 

השירותים  והמזמינה תהיה זכאית למנוע ממנו את ביצוע השירותים  היה והאישור לא הומצא 
להפקיד בידי  הקבלן, מתחייב הקבלןבמועד כאמור. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 

ספות, וכל עוד הסכם זה המזמינה את אישור הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נו
 בתוקף ו. 

כאמור  הקבלןהמזמינה  רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי  .11.3
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את  הקבלןלעיל, ו

ר כי זכויות מצהי הקבלןהביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי סעיפי הביטוח . 
המזמינה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על המזמינה ו/או מי 

מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, 
ותוקפם, או לגבי העדרם, בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם 

 ישור הביטוח ובין אם לאו.נבדק א

בהתחייבויותיו כמפורט בסעיפי ביטוח אלו  כולן או חלקן, תהיה רשאית  הקבלןלא עמד  .11.4
ועל חשבונו  הקבלןהמזמינה, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לכל סעד אחר 
 ימי עסקים.  14, של לכל הפחות קבלןובלבד שניתנה על כך הודעה מראש ובכתב ל

מתחייב לקיים את כל תנאי ביטוחיו כמפורט באישור הביטוח  ולשלם במלואם  הקבלן .11.5
לשתף פעולה עם המזמינה, ככל שיידרש,  הקבלןובמועדם את דמי הביטוח. כמו כן, מתחייב 

, ובכלל זה, להודיע למבטח מיד הקבלןה עפ"י ביטוחי לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמינ
 .הקבלןפי ביטוחי -לאחר היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  הקבלןמובהר כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .11.6
ינה מחובתו לשפות  את המזמ הקבלןמהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את 

אחראי לו  עפ"י דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהא  בו אלא כדי  הקבלןבגין כל נזק ש
להפחית מסכום השיפוי  לו תהא  זכאית המזמינה  בגין נזק או אובדן אשר נגרם לה בגין 

 ן.על פי די הקבלןאחריות 

ה בבחינת מוסכם בזאת כי גבולות האחריות והיקפי הכיסוי כמפורט באישור הביטוח הנ .11.7
מצהיר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה  הקבלן.  הקבלןדרישת מינימום המוטלת על 

ו/או דרישה כלפי המזמינה  בכל הקשור לגבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי  
 האמורים .

 

 נזיקין לעובדים .12

שלוחיו ו/או כל מי  המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או

 .שירותיםה מתןמטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב 
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 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 

 שירותיםגישת המפקח לאתר ה .13

, על , להיכנס בכל עת סבירה לאתרואו לכל נציג מטעמ בשפ"ע במועצה מנהלי הקבלן יאפשר ל
 .אות חוזה זהמנת לוודא כי מתקיימים הור

 .הקבלן יאפשר מתן הרשאה למנהל לקבלת קשר דיגטלי רציף עם האתר 

 

 שמירת דינים .14

החברה מתחייבת לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע 
ולהנחות את עובדיה כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין 

ן השירותים והפעולות על פי חוזה זה, לרבות תקנות למניעת מפגעים )מניעת הרלוונטי למת
 .1990-זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(, תש"ן

 

 עובדים -פרק ה׳ 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן .15

ה על הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגח 15.1
כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנה, וכל דבר אחר הכרוך 

 בכך.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה  15.2
תוך התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי 

העסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן כל דין, חייב הקבלן ל
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל -מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 שעות העבודה.

 -לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  15.3
בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את  , או על פי הוראות כל חוק אחר1959

חוקי העבודה על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה להם, וכן את ההסכמים 
הקיבוציים הכלליים החלים עליהם, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פיהם, ועל פי כל 

 דין.

קרנות ביטוח הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מסים ל 15.4

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל פי 
 כל דין.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא  15.5
 אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ו/או דרישה חוקית.

, 1968 -לא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח הקבלן מתחייב למ 15.6
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כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי 
 דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

קבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות ה 15.7
 חובות על המזמינה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

המזמינה תהיה רשאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה  15.8
בהם מועסקים עובדי הקבלן ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה, וזאת כדי לוודא את 

 .ביצוען של הוראות סעיף זה

על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה  15.9
ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות המנהל ועל פי 

 כל דין.

 

 תקופת ההסכם ומתן השירותים –׳ ו' פרק

 

 תקופת ההסכם .16

צה ולמשך שנתיים, קרי עד יום הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו על ידי המוע .16.1
 .("ההסכם המקורית"תקופת )להלן: _________.

חודשים כל אחת,  12תקופות נוספות של  3-ב אופציה להאריך תקופת הסכם זה מועצה ל .16.2
בתנאי שיודיע על רצונו בכך לקבלן , "(ההארכהתקופת )להלן: "  שנים 5ובסה"כ עד 

( ימים לפני תום תקופת שלושים) 30 , אשר תימסר לקבלן לכל הפחותבכתבבהודעה 
לא התקבלה הודעה כאמור, ייחשב המזמין כמוותר על זכות  ההסכם המקורית.

 ההארכה וכל הודעה אחרת לא תהא תקפה, אלא בהסכמת הצדדים בכתב.

יחולו כל הוראות הסכם זה, לרבות ההתניות והתחייבויות הקבלן, לרבות  הארכהבתקופת  .16.3
 יכת ביטוחים מתאימים.מסירת ערבות ביצוע וער

 בתקופת האופציה יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים. .16.4

 

 

 שעות וימי מתן השירותים .17

שעות( יום שישי עד לכניסת השבת ובמוצאי  24בכל שעות היממה )ינתנו  שירותיםה     .17.1
 .שבת

הקבלן, בשעות  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגין ביצוע עבודה שתעשה על ידי .17.2
 .הלילה ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים

  

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  .18

לקיים את התחייבויותיו  כך שלא יוכלזה, הקבלן יפר הוראה מהוראות חוזה אם      .18.1
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 המפורטות בהסכם זה, בין בתקופת ההתקשרות ובין בתקופת ההתקשרות המאורכת,  
מוסכמים וקבועים מראש  המהווה פיצויים₪,  35,000סכום של זמין ישלם הקבלן למ

בו שב הקבלן לתת מועד לועד  למועצה בו לא יכול היה לתת את השירותים על כל יום 
ויוגדל בשיעור , . סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדדאת השירותים בפועל

 .יצוי בפועלשולם הפעליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו 

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך       .18.2
אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם 

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. שירותיםהמתן פוטרים את הקבלן מהתחייבותו ל

עפ"י כל דין, לרבות לא לפי חוק  מזכות המועצה  את נזקאינו גורע  הפיצוי המוסכם     .18.3
 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 

 כח עליון: .19

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו      .19.1
 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על "הצד המפר"טענת כח עליון )להלן: הצד המסתמך על      .19.2
מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל      .19.3
יבויות הנוגעות לאותה הוראה לפי העניין ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחי

לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור 
 מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא      .19.4

 בהוצאותיו ובנזקיו.

 -, ACT OF GOD –ה פירושו אך ורק ( בסעיף זFORCE MAJEUREהמונח כח עליון )     .19.5

ובנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן 
בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 
משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור בביצוע העבודה, הפרעה 

למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה  מאורגנת
מביצוע של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות 

 או מעשים מלחמתיים.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .20

לא תהווה הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים,      .20.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,      .20.2
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
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 שינויים –פרק ח׳ 

 

 שינויים .21

 כמויות הפסולת לטיפול תוספת או צמצום  המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות
 והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. בפסולת  המפונה משטחו 

 

 כמויות פסולת  –פרק ט׳ 

 כמויות .22

הן אומדן בלבד של הכמויות במכרז זה המפורטות  מהמועצה הפסולת המפונה מויות כ     .22.1
 .הטיפול שיפונו לאתר ה, ואין לראותן ככמויות הסופיות יפונוש

  .הפסולת הינה כל הפסולת של המועצה )ביתית + גושית( לא כולל טיפול בגזם נקי      .22.2

למערכת הממוחשבת של האתר ותינתן  למנהל מטעם המועצה  המציע יעביר הרשאה      .22.3
ועצה תגדיר ותבקש )מספר שהמוזאת על פי כל החתכים  24/7גישה חופשית למערכת 

 .משאיות , מסלולים ועוד( 

קבלן שתעשנה על ידי הסמך שקילות הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על      .22.4
 למנהל תינתן הזכות לבצע בקרה על המשקל בכל עת.   באמצעות משקל תקין ומאושר,

 

 תשלומים - 'פרק י

 

 תשלום התמורה .23

לטון, ₪ , קרי _______ תהיה בהתאם להצעתו במכרז התמורה אותה יקבל הקבלן     .23.1
 הכולל את עלויות הטיפול  והיטל הטמנה,  לא כולל מע"מ.

לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין  התמורה הקבועה     .23.2
 .לפי הסכם זה קבלןקיום כל התחייבות מהתחייבויות ה

 .ימים מקבלתו  7החודשי ולאשר את הדו"ח תוך על המנהל לקבל את ריכוז השקילות    .23.3

לכל חשבון חודשי יצורפו מלוא המסמכים, המאפשרים בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון  .23.4

 החודשי, מסמכי תיעוד על פי דרישת המנהל.

באם מסמכים  אלה לא יצורפו, יוחזר החשבון החודשי לקבלן ותאריך קבלתו אצל המזמין  .23.5
 ון החודשי בשנית, בצירוף החומר הנלווה.יהיה התאריך בו נתקבל החשב

 .  45התמורה תשולם לקבלן כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי תנאי  שוטף +      .23.6

על אף האמור לעיל, היה ולא יאושר חשבון חודשי במלואו על ידי המנהל, ישולם במועד  .23.7
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י האמור לעיל, הסכום שאינו שנוי במחלוקת, ויתרת הסכום, אם וככל שתאושר על יד
המנהל, תשולם לא יאוחר ממועד פירעון החשבון החודשי של החודש הבא, בכפוף לכך 

 שעד למועד זה יאושר הסכום האמור.

לכל תשלום, שישולם לקבלן יתווסף מס ערך מוסף כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום.  .23.8
 המזמין יהא רשאי לשלם את מס הערך המוסף לקבלן, במועד בו עליו לשלם מס הערך

 המס וזאת כנגד חשבונית מס כדין. המוסף לשלטונות

המזמינה רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן, במקרה  .23.9
 שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה,  .23.10
 אחד או עבורו, על ידי משנהו.מה

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו - אפרק י״

 

 הפרות ההסכם .24

תנאים  הינם 18, 17, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 6, 5, 4סעיפים כי מוסכם בין הצדדים     .24.1
 .עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה

, יחשב הדבר כהפרה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זההרשות  להנחת דעתו שלהוכח     .24.2
 יסודית של הסכם זה.

, אלה לא תוקנוו םירותיהשיתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן נ    .24.3
 יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

 סיום ההסכם  .25

שרות או תקופת יים הסכם זה גם לפני תום תקופת ההתקהמזמין יהיה רשאי לס     .25.1
 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:ההתקשרות המאורכת, לפי העניין, 

 שירותיםכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את ה .25.1.1
וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה  דיןבהתאם ל

 תוצאות רצויות.

בלי הסכמת המזמין  –אחר כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, ל .25.1.2
 בכתב.

כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או  .25.1.3
לטובתם ו/או כשהקבלן בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא 

ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על הקבלן  7בוטלה תוך 
שהוטל עיקול על נכס מנכסי הקבלן והעיקול כפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כ

 ימים ממועד הטלתו. 10לא הוסר תוך 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .25.1.4
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הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 
לן, אם רצונו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקב

 בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל.

הורשע בפלילים בעבירה שיש בה שהקבלן או בוטל הקבלן רישיון העסק של כש .25.1.5
 כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

 

 שונות .26

מזמינה אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח סדיר, כאמור הקבלן יגיש ל 26.1
מעת לעת לפי דרישת המזמינה, או עם 1976-ציבוריים, התשל"ו בחוק חוק עסקאות גופים

 עדכונם או החלפתם לפי העניין.

 1968 -למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר תשכ"ח  26.2

 וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו.

ן, הצהרה, הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומת 26.3
פה בין הצדדים, -מצג, התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 עובר לחתימת הסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו  26.4
 על ידי הצדדים להסכם זה.

ר על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כויתו 26.5
 ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הויתור נעשו בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה  26.6
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

הסכם זה במקרה מסוים, לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי  26.7
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 

  על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

 הודעות .27

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד נגד אישור קבלה, או במשלוח בדואר רשום  27.1
או אל הקבלן )לפי העניין(, לפי הכתובות או על ידי פקסימיליה הממוענים אל המזמינה 

 שבכותרת.

כל הודעה אשר תימסר ביד תחשב כאילו הומצאה במועד המסירה. כל הודעה אשר תישלח  27.2
שעות ממועד משלוחה בכפוף לכך שקבלת  24בפקסימיליה תחשב כאילו הומצאה לאחר 

לאחר חלוף  הפקס אושרה טלפונית. כל הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו הומצאה

 ימים ממועד משלוחה. השולח ישמור אישורים על משלוח ההודעות. 5

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 הקבלן המועצה 
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 הקבלןאישור חתימת 

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "הקבלן ")להלן: ___________  _______, רשאים לחתום בשם_

ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, וכי 

התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת 

 שהתקבלה כדין.דירקטוריון החברה 

 

      חתימה:   _______________ תאריך:
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 1מסמך ב'

 _______מכרז פומבי 

 ביצוע   נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 מועצה אזורית מטה יהודה 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(הקבלן)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  ₪ אלף  חמש מאות  ש"ח )במילים:   500,000

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: המחירים לצרכן )כללי( סכום הערבות יהא צמוד למדד 

 "המדד"( באופן הבא:

דד הבסיסי" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד הגשת "המ

 ההצעות(. 

 "המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

 .לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה בתוך 

עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר 

 א במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהו -ספק 

ערבות זו  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

 אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .פקת הערבות(ממועד הנחודשים  60)התאריך שיירשם יהיה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 בכבוד רב,          

 

  ___________________________ 

                                   

)בנק(                    
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  2ב'מסמך 

  אישור לקיום ביטוחים

   אישור קיום ביטוחים

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

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם:

 האזורית המועצה
 מטה יהודה

  שם

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען למשלוח דואר  גבעתיים 6שינקין 
 
 

כתובת הרכוש 
 טח  המבו

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

        

       
       
       
        

 ,309, 307, 304, 302       צד ג'
318 ,321 ,322, 328 ,
315 ,329 

  
 
 

 328, 319, 315, 309       אחריות מעבידים

        

        אחריות מקצועית

        

 

 (*:ג'ן את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצייפירוט השירותים 
ן שירותי  2020 יקיו וך במוסדות נ י חינ יבור ומבנ ורית במועצה צ   האז

קוד: , דין כל י"עפ הפועל באתר(  גושית ופסולת ביתית פסולת) מהמועצה המפונה  בפסולת קצה טיפול
 וווווו092 088,

 ביטול/שינוי הפוליסה 
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או ישורהא מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( /אחסון

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 076 ומלונאות
 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות
 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים
 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 082 שירותי ניהול 012 מוסדות חינוך בקרת
 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים
 087 שירותי קוסמטיקה  017 ום וצמחיהגינון, גיז

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 ת והפצההובלו
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, 

 092 מלכ"ר וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 והשכרותשכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 לולרתקשורת וחברות הס 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 מחקרים וסקרים
 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 

 053 "אופי העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 055 דיםליל

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים
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 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
132 

 133 - 063 פלסטיק
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 אורה והגברהציוד ת
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  קמעונאות

 070 "אופי העסקה"(
- 

140 
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 יגיםכיסויים נוספים בתוקף וביטול חר 
 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 אחריות מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 זק בעת שהות זמנית בחו"לנ -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם 
 וכתובת(

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר

 381 - 311 האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל
 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 שורהאי מבקש -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

 אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 )יש לפרט שם וכתובת(

320 - 390 
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישור
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת( אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

מבטח של  מכלשה או טענה המבטח מוותר על כל דרי)
 (האישור מבקש

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת(
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 1,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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