
 

 עיריית גבעתיים
 

 

 14/2020מכרז פומבי מס' 
 

 
 בייתי,ופינוי פסולת נייר סוף אילמתן שירותי 

 תחום העיר גבעתייםבמשרדי ועיתון למחזור 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  2020אוקטובר  
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 חתימת המציע :____________

 

 עיריית גבעתיים
 

 14/2020מכרז פומבי 
 

 ר בתחום העיר גבעתייםנייר עיתון למחזוומשרדי ,  בייתי,איסוף ופינוי פסולת נייר ביצוע עבודות 
 

איסוף ופינוי עבור  מחיר הצעות לקבל מבקשת"(, העירייה: "להלן) גבעתיים עיריית
 הכול משרדי , ונייר עיתון למחזור בתחום העיר גבעתיים בייתי,פסולת נייר 

 .המכרז במסמכי למפורט בהתאם
 

:  כתובתב. העירייה של האינטרנט מאתר עלות ללא להוריד ניתן המכרז מסמכי את
www.givatayim.muni.il. 

 
 0508433595 בטלפון רחמים לנילי לפנות יש המכרז מסמכי להגשת בקשר לברורים

/03-7317535. 
 

 ליום עד לרינת אריאל , הודעה לשלוח ניתן למכרז בנוגע הבהרה שאלות
 rinat@givatayim.muni.il: במייל 12:00  בשעה  03/11/2020

 
 

 ממולאים יחדיו מהודקים כשהם, המכרז ונספחי מסמכי כל ואת ההצעות את
 במעטפה להכניס יש, עותקים 2 - ב  המציע י"ע המכרז לדרישות בהתאם וחתומים

 ולהפקידם 14/2020מס'   פומבי מכרז" – מצוין כשעליה, זיהוי סימני ללא סגורה
  שברחוב  ע"שפ אגף העירייה במשרדי המכרזים בתיבת (,בדואר לשלוח לא) ידנית

  12:00 לשעה עד  12/11/2020  ביום , בגבעתיים( 94  שינקיןכניסה מ)  17 המעלות
 .בדיוק

 
 לו יש וכי כחוק חשבונות ספרי מנהל הינו כי אישור להמציא חייב יהא המציע

 .המכרז בתנאי כמפורט לוהכ, והיכולות הניסיון
 

 ₪ 15,000 של ס"ע( הגשה ערבות) בנקאית ערבות להמציא ייבח יהא  המציע
 .המכרז למסמכי המצורף לנוסח בהתאם

 
 או ביותר נמוךה עמלהה אחוז בעלת ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין

 על, המשתתפים בין מ"מו לנהל הזכות את לעצמה שומרת והיא שהיא כל הצעה
 דעתה ושיקול לצרכיה בהתאם  והכל, הראוי השירותים נותן את לבחור מנת

 .הבלעדי
 

 
 רן קוניק                                                         

 
 רייהראש העי                                                              

mailto:rinat@givatayim.muni.il


ד ו מ  3|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 

 
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 
 מסמך א'                  –במכרז תנאים למשתתפים  .1
 

 1א'  פחנס                   –דף מידע ארגוני  1.1

 2א'  פחנס     –נוסח אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז  1.2

 3א'  פחנס                   –נוסח כתב התחייבות  1.3

 4א'  פחנס    –נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  1.4

  5ציבוריים                                    נספח א'  גופיםתצהיר לפי חוק עסקאות  1.5

  6תצהיר בדבר הרשעות                                                                   נספח א'  1.6

  7תצהיר בדבר קרבה משפחתית                                                     נספח א'  1.7
     
 

 

 מסמך ב'                                ביצוע עבודות האיסוף והפינוי  מפרט דרישות .2

 

 'גמסמך         –הצהרת המציע  .3

 

 'דמסמך                    –הצעת המציע    .4

 

 'המסמך                    –חוזה התקשרות  .5
 

 1' ה פחנס                                                            – אישור קיום ביטוחים .א

 2' ה פחנס                                    – נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה .ב

 

 כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים. .6
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 חתימת המציע :____________

 

 

 

 

 
 

 עיריית גבעתיים
 

 14/2020מכרז פומבי מס' 
 ופינוי פסולת נייר בייתי משרדי ועיתון למחזור למתן שירותי איסוף

 למשתתפים במכרז נאים כללייםת
 

 
 כללי: .1
 

פסולת נייר  ,איסוף ופינוישירותי  "(, מזמינה בזאת לקבל הצעות מחיר למתןהעירייה)להלן: " גבעתייםעיריית   1.1
 רז., הכל כמפורט במסמכי המכלמחזור בתחום העיר גבעתיים נייר עיתוןובייתי, משרדי, 

 

 לרבות פינוי פסולת הנייר  והכל בהתאם מכלול הפעולות הדרושות עפ"י המכרז את יידרש לבצע זוכה במכרז,ה 1.2
להעמיד לשם כך, את כל כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים וללוחות הזמנים וסדרי הקדימויות שתורה העירייה 

 -)להלןודיים  לאיסוף ופינוי הנייר לרבות כלי רכב ייע המכרז והשירותים מושא לביצוע ראוי של העבודות
 .(/ השירותים העבודות

 

להציב זוכה יהיה על ה .1500מיכלים ציבוריים בגודל  40 -ו ק"ב 360בגודל מיכלי איסוף בייתים  600 לעירייה 1.3
 .על אלו של העירייה ק"ב 360בגודל  נוספים מיכלי איסוף ביתיים 1,500 ברחבי העיר ועל פי הוראות העירייה

. העירייה תהיה רשאית להגדיל את כמויות המיכלים הנדרשות לה, הכול בהתאם לצורכי העירייה ועל פי ק"ב
ספם בתום ולא רשאיוהוא יהיה של הקבלן הקבלן, יהיו רכושו  המיכלים שיוצבו על ידי. שיקול דעתה

 ההתקשרות עימו.
 

 .הצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיאקבל את ההעירייה מתחייבת ל אין 1.4
 

המצ"ב כמסמך ה' למסמכי חתימת ההסכם  חודשים ממועד 24קשרות עם הזוכה תהא לתקופה של ההת 1.5
 3 -ל"(. לעירייה תעמוד זכות הברירה )אופציה( להאריך את ההתקשרות ההסכםתקופת ה)להלן: " המכרז

 וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, צרכיה ותקציבה.חודשים נוספים כ"א  12תקופות בנות 
 

מכרז זה, כדי לחייב את העירייה בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה אין ב 1.6
 .רז עבודה בהיקף כל שהואלזוכה במכמסור ל

 

 

 מסמכי המכרז: .2
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 על נספחיו. מסמך א'     –תנאים למשתתפים במכרז  2.1
      'ב מסמך–והפינוי האיסוף עבודות ביצוע  דרישות מפרט        2.2
 'גמסמך       –הצהרת המציע  2.3

 'דמסמך       –הצעת המציע  2.4
 'המסמך      –/חוזה התקשרות   חוזה 2.5

 האמורים.באחד או יותר מהמסמכים והנספחים  כל מסמך ו/או נספח שאוזכר 2.6
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 חתימת המציע :____________

 

 
 

 
 
 

 תנאים להשתתפות: .3
 

התנאים  בכל מד במועד הגשת ההצעה למכרז,רשאי להשתתף במכרז זה אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העו 3.1
 :המפורטים להלן, המצטברים המהווים תנאי סף

 

, בביצוע עבודות איסוף (2015-2020) שקדמו למכרז זה  השנים 5שנים לפחות מבין  3בעל ניסיון מוכח של  3.1.1
ות מקומיות עבור שתי רשוידחס ומנוף משאיות  אמצעותב נייר/קרטון/אשפה/ פלסטיק/מתכת( פסולת ופינוי 

 לפחות.
 

 5,000,000 -שלא יפחת מ )מחזור שנתי( של העבודות נשוא המכרז, בהיקף תשנתי תבעל היקף פעילות כספי 3.1.2
וכן לא נרשמה בדוח הכספי האחרון של המציע "הערת עסק  על םי דוח כספי 2019ו  2018בשנים  בשנה₪ 

 . חי". 
 

שנת ייצורה לביצוע העבודות אשר  משאית דחס עלותו/בשליטתו לרבות באמצעות ליסינג ו/או הסכםבב 3.1.3
 ואילך. 2018

 
 -ב' לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישיון(, התשע"ג  5.1המציע הינו בעל רישיון עסק תקף על שמו, קבוצה  3.1.4

 .איסופה, הובלתה( -)אשפה ופסולת למעט חומרים מסוכנים  2013
 

ותקנות שירותי  1997 –המציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז  3.1.5
 .1002-הובלה, התשס"א

 
 בפסק דין חלוט  אחוז לפחות ( ו/או מנהל המציע לא הורשע בעבירה פלילית 25המציע ו/או בעל מניות)  3.1.6

 תתקשר העירייה עם המציע.  ועדת המכרזים, אין זה ראוי שבנסיבות ההרשעהשלדעת 
 
 

כשהם מאוגדים  ,אישורים והאסמכתאותההמסמכים, את להוכחת עמידתו בתנאי הסף המציע יצרף להצעתו  3.2
 כדלקמן:יחדיו ולפי הסדר 

 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  3.2.1
 .1976 –(,  התשל"ו תשלום חובות מסת ניהול חשבונות, )אכיפ

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.3
 

 העתק של תעודת הרישום של התאגיד. היה המציע תאגיד, יצרף 3.2.4
 

המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי  אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם 3.2.5
 .המכרז

 

 .1כנספח א' עם פרטי המציע בנוסח המצורף דף מידע ארגוני  3.2.6
 

השנים שקדמו  5שנים לפחות מבין  3ניסיון מוכח של  בעלבעל ניסיון הינו אסמכתאות המעידות כי המציע  3.2.7
/ קרטון/ נייר אשפה/ נייר איסוף פסולת, בביצוע עבודות (2020-2015) למכרז זהלהגשת הצעתו 

 .2נספח א' כ בנוסח המצורף בשתי רשויות מקומיות לפחות ףמשאית דחס ומנו אמצעותב עיתון/פלסטיק
 

לפחות לשנה, בכל אחת מהשנתיים שקדמו ₪  5,000,000אישור רו"ח כי למציע מחזור כספי שנתי בהיקף של  3.2.8
 (.2019ו  2018להגשת הצעתו במכרז )

 
  ואילך. 2018שנת ייצור משאית הדחס היא  המעיד כירכב  ןרשיו 3.2.9
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 חתימת המציע :____________

 

 
 עסק . העתק רישיון 3.2.10

 
 העתק רישיון מוביל. 3.2.11

 
 .3א'  פחכנסתצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  3.2.12

 
 .4כנספח א' צורף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה בנוסח המ 3.2.13

 

 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע. 3.2.14

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 3.2.15
 

 
 ההצעות. סעיף זה  עלולה שלא להבחן במנייןלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בהצעה ש

 
 

 הבהרת מסמכי המכרז: .4
 
 

בדוא"ל  "(המנהל)להלן: ", לגב' רינת אריאליודיע המשתתף בכתב ,  03/11/2020ליום עד  4.1

lrinat@givatayim.muni.i ,על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה או חוסר בהירות שמצא, אם מצא ,
במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו, הכלול במסמכי 

 המכרז, או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 

ן לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני לעיל והעירייה, אם תראה לנכו 4.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  4.2
המועד האחרון להגשת הצעות. העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע 

 יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 

אלא אם תשובות   או מי מטעמה, המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העיריי 4.3
 תנו בכתב.אלה ני

 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות  4.4
"( ואלה יהיו חלק בלתי שינויים והבהרותבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "

 שו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים  ויוג

 

 ערבות מכרז: .5
 

חתומה כדין,  גבעתיים, לפקודת עיריית ₪  15,000של  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך 5.1
 "(.ערבות  השתתפות" להלן:) 4וסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח א'בנ

 

 .12.2.2021תעמוד בתוקפה עד ליום ההשתתפות הערבות  5.2
 

יום  90  שלעל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת במידת הצורך או  5.3
 נוספים.

 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה, כל אימת שהמציע לא  5.4
 יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 

 תיפסל. –עה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל הצ 5.5
 

 עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה. חוזההערבות תוחזר למציעים, שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם  5.6
 

יום מיום קבלת ההודעה על הזכיה, ערבות בנקאית  14מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב לההעמיד בתוך  5.7
 -למסמכי המכרז 2 'ה מסמךסמכי המכרז כדוגמא בנוסח בנוסח המצורף למ ,₪ 00005,סך של על מית, אוטונו
 "(.ערבות ביצוע)להלן: " – חוזהבנקאית לביצוע ה ערבות

 

כדין ובלתי מותנות וניתנת  החתומ, צמודות למדד המחירים לצרכן, גבעתייםה לפקודת עיריית תהיהביצוע ערבות  5.8
, כל אימת שהמציע לא יעמוד חוזהבפנייה חד צדדית של העירייה, בכל תקופת תוקפו של ה על פי תנאיה לחילוט

 .חוזהבהתחייבויותיו ע"פ תנאי ה

mailto:rinat@givatayim.muni.il
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 חתימת המציע :____________

 

 

על ידי המציע וזאת במועד קבלת  הביצועהיה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך ערבות  5.9
 .חוזההודעת העירייה בדבר הארכת תקופת ה

 

 ביצוע.ההשתתפות ובערבות הוצאות הכרוכות בערבות המציע יישא בכל ה 5.10
 

 

 טוחים:בי .6
 

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או חוזה, מתחייב הזוכה להחזיק 
ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום 

 לחוזה ההתקשרות להלן. 1ה'   פחכנסחים המצורף הביטו
על ידי חברות  חתוםלצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום ביטוחים אין צורך למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 

 ביטוח.
 

 דרישת פרטים מהמציע: .7
 

, ן, לדרוש מהמציעלאחר פתיחתהעירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או  7.1
על , המלא רצונהלשביעות "(, הפרטים)להלן: "פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות להשלים ו/או להמציא 

איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות  הצעתו,, תוכן , חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועיהמציעמנת לבחון את 
 פי שיקול דעתה הבלעדי.ועל במסגרת שיקוליה, למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, 

 

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה  7.2
לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של  כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או

 תמע מכך.המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המש
 

 הצהרות המציע: .8
 

ידועים  חוזהשור שכל פרטי המכרז והיהמציע מצהיר כי הגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה וא 8.1
 .חוזהונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז וב

 

 למפרטי ,או לפרטים כלשהםשכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  ,המציע מצהיר כי ידוע לו 8.2
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. חוזההמכרז ו/או ה

 

אחר במכרז  פוטנציאלי המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו עם מציע ו/או משתתף 8.3
 .טול זכייתו, או בייביא הדבר לפסילת הצעתוגם זכה במכרז, וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, 

 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש   8.4
 תיפסל. -באופן חלקי

 

או שלא  ,שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא ,המציע מצהיר כי ידוע לו 8.5
 לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע. לקבל הצעתו של מציע שהיה לה ו/או

 

וכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה הצעתו תהמציע מצהיר, כי ככל  ש 8.6
 ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מוצר.

 

 ו/או שירות העבודלהזמין  העירייהה משום התחייבות של אין לראות בתוצאות מכרז זשהמציע מצהיר כי ידוע לו  8.7
 .ת בהיקף כלשהולהתקשרוזכות  מהםזוכים במכרז כדי להעניק למי הבמכרז ואין בקביעת  הזוכהמכל שהוא 

 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן שבו שכר עובדיו במכרז לא יפחת משכר  8.8
 לומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל ועפ"י כל דין.ותש חוקהמינימום עפ"י 

 

במכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את שנמסרו הנתונים כי המציע מצהיר כי  ידוע לו  8.9
המידע, את הנתונים ואת פרטי וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא ואין בהם כדי לחייב את העירייה   צעתוה

 לפי ההקשר והעיניין.
 

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש העירייה שומרת לעצמה את הזכותהמציע מצהיר כי ידוע לו כי  8.10
 מציעיםשני בין  מכרז למציע אחד או לפצלםשבלמסור את מלוא המטלות והשירותים זו,  לנמק את החלטתה

 .כך שלכל פרק יהא מציע שונה שונים,
 

לזוכה  העניקמכרז זה, כדי לחייב את העירייה לבאין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה היר כי ידוע לו כי מצהמציע  8.11
 .רז עבודה בהיקף כל שהואבמכ



ד ו מ  8|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 
 2016שנת ייצור משאית הדחס יהיה כי כי על הזוכה יהיה לדאוג לאורך תקופת החוזה, המציע מצהיר כי ידוע לו  8.12

   ואילך.
 
 

י העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בכל עת שתראה לנכון,  המציע  מצהיר כי ידוע לו כ 8.13
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את 

יום מראש וזאת  מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30ההתקשרות נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב  
 שהם עקב הפסקת ההתקשרות.כל

 
 

, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת והמציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור ל 8.14
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף  ,במסמכי המכרז השייעש ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא ל דרך אחרת, עלולים להמסמכים ובין במכתב לוואי או בכ
 

 

 מסמכי המכרז  .9
 

 

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש  9.1
 לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.

 

להעתיקם ו/או  י המכרז אינו רשאיתמורה, את מסמככל המחזיק בין אם רוכש או מקבל, בין בתמורה ובין שלא ב 9.2
, עיריית גבעתייםלעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הגשת הצעתו, בלא אישור מראש ובכתב מ

 אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה בלבד.
 

 הבהרה וסיור קבלנים מפגש .10
 

 

 בוטל 
 

 

 הגשת ההצעות, מועדים: .11
 

 

 2-ו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, בכשהם מהודקים יחדי ,ההצעות ומסמכי המכרז 11.1
במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו  ,עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר(

, נילי רחמיםמזכירת ועדת המכרזים, הגב' , אצל גבעתיים 17מעלות בתיבת המכרזים, במשרדי העירייה, רח' 
 תיפסל על הסף.  12:00הצעה שתוגש לאחר השעה בדיוק. 12:00שעה הלא יאוחר מ  12/11/2020יום ב

 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז,  והינו על אחריותו הבלעדית של  11.2
 המציע.

 

זה אגרות, ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל  כל 11.3
רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה 

 למכרז תחולנה על המציע.
 

קש לעצמו ובכלל יכלול את מלוא התמורה אותה מב ,יםהשירותהמציע יגיש הצעתו כך, שהמחיר שינקוב עבור  11.4
 האדם והציוד הדרוש לביצוע חד, ההצבה, התאמה, האמצעים, הפריטים, כוהאספקה, ההובלה, הניוזה גם בגין 
 .רותיו והוצאותיו, הכרוכות בביצוע, תקוהשירותים

 

 הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה  מע''מ. 11.5
 

 ים.כל רכיבי המחיר הנדרש, כשהוא ממלא את ד'מסמך   –המציע יהא חייב להגיש את הצעתו, הצעת המציע  11.6
 

 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת. 11.7
 

בחשבון המחיר הנמוך מבין  יובא ,מציעעל ידי  שתי חוברות המכרז,אחת מבמקרה של מילוי מחיר שונה ב 11.8
תכסיסנות בכך לראות  העירייה תהא רשאית ,יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז .השניים

 .של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכךמצדו 
 

 בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז. יחתום המציע  11.9
 



ד ו מ  9|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

לשביעות רצונה היה ויידרש המציע להמציא מסמך  .המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז 11.10
לראות  לא לדון בהצעתו ו/אולא עשה כן מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה ש ,ובתוך המועד שנקבע העירייהשל 

 באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
 
 
 

 בחינת ההצעות: .12
 
 

לא תבוא במניין , הצעתו א יעמוד בתנאי הסףמציע שלועמידתו של המציע בתנאי הסף  העירייה תבחן את 12.1
 ההצעות.

 

חוקים, עמידתה ב ת ההצעה הכספית, תבחן העירייה את סבירותה של ההצעה הכספית ואתבמסגרת בחינ 12.2
לתנאי העסקתם ושכרם של להעסקתם, צווי הרחבה ועל פי כל דין הנוגע ו הוראות הנחיות,פקודות, צווים, 

 עובדיו של המציע.
 

 חוזהכושרו לבצע את האת ושל המציע  וגרת בחינת ההצעות את אמינותרשאית לבחון במס העירייה תהא 12.3
אחרות וכן תהא רשאית לדחות  ברשויות מקומיותשל המציע ואת ניסיונו את ניסיונה הקודם עם המציע  ,המוצע

הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה  או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת 
 ו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.שכישורי

 

 .צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאהאין העירייה מתחייבת לקבל את ה 12.4
 

עומת מהות ההצעה ותנאיה, או ללא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה שרשאית  העירייה 12.5
י המכרז שלדעת העירייה בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפ

 .מונע הערכת ההצעה כדבעי
 

 , בשתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.מציעבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  12.6

 
 :חובת הזוכה במכרז .13

 

לסור אל משרדי יהא עליו  ,"(הזוכה)להלן: " לו הודעה בכתב על זכייתו תימסרמציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו 13.1
בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים  חוזהעל הלחתום ודעת הזכיה, היום מיום קבלת  14העירייה, תוך 

ערבות )להלן: " ,למסמכי המכרז 2'ה נספחכביצוע בנוסח המצורף הת את ערבווכן להמציא באותו מועד  לכך
 .למסמכי המכרז 1 'ה מסמךל"( ואישור קיום ביטוחים, בהתאם ביצוע

 
 

לעיל, כולם או מקצתם, תהא העירייה  13.1הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק לא ימלא  13.2
רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור 

והזוכה יפצה את יל, מבלי לפגום בזכותה לעלעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה  5בסעיף 
 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

סכום ערבות השתתפות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  13.3
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות 

 ם הגשת הצעתו למכרז.שנטל על עצמו ע
 

 צורפהיקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית ש ,שהצעתו לא תתקבל מציע 13.4
 להצעתו במכרז.

 
 
 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                          
 

 גבעתייםעיריית                                                                                                  
 



ד ו מ  01|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 
 
 

 
 1א'    פחנס

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
 

 לכבוד
 גבעתייםועדת המכרזים עיריית 

 
 ג.א.נ.,

 

 מידע ארגוני
 

 על המציע במכרז, כדלהלן:לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע 
 
 שם המציע: _____________________________________ .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________
 

 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________
 

 כתובת הפעילות: ________________________________
 

 י: __________________  טלפון סלולארי:_________________מספר טלפון קוו
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
תחומי עיסוק המציע:    .2

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
 אנשי המפתח אצל המציע: .3
 

 שנות ותק                              תחום התמחות                              שם
 

3.1 _____________     _____________________                    _______ 

3.2 _________    __________________________                   _______ 

3.3 _____________  _______________________                  _______ 

3.4 _____________  _______________________                  _______ 

3.5 ____________   _______________________                  _______ 

3.6  ____________ _______________________                    _______ 

3.7 __  _________________________________                    _______ 

 



ד ו מ  00|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 _______________________, איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר .4

מס'  סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה 

 אותנו.

 
 להלן פירוט הגופים להם מספק המציע את שירותים נשוא המכרז: .5
 

 
 

 בכבוד  רב,                                                                                             
 

_________________________ 
 חותמת וחתימת המציע

 
 

תקופת  איש קשר ברשות / בגוף
 השירות

כלי ס' מ
 אצירה

מס' 
מס'  / הגוף רשותשם ה אתרים

 סד'

     

1 

     

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     
7 

     

8 

     

9 

     

10 
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 חתימת המציע :____________

 

 
 

 2נספח א'  
 בנפרד גורם כל ימולא ע"י 

 לכבוד
 גבעתייםעיריית 

 
 ג.א.נ.

 
 בייתי משרדי ועיתון למחזוראיסוף ופינוי נייר אישור על ביצוע שירותי  הנדון:

 14/2020עבור מכרז 
 "(,הספק________ )להלן: "אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח.פ. ___

בתקופה איסוף ופינוי פסולת  שירותיסיפק עבורנו  ______________________________)שם הרשות המקומית(, 

 ___________. -__________ ועד ה -שבין ה

 פירוט השירותים: .1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 סוג הפסולת שנאספה_____________

 באמצעות משאית דחס כן/לא

 באמצעות מנוף כן/לא

 

 היקף השירותים: .2

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 שביעות רצון וחוות דעת  על ביצוע: .3

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר

 

 שם הגוף              תפקיד                טלפון                                שם ושם משפחה

________________                              __________  _____________________________ 

 

 _תאריך: _________

                                                                                                           ____________________ 

 חתימה                                                                                                               
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 חתימת המציע :____________

 

 

 

 3- א'פח נס

 כתב התחייבות המציע

 
__________________ אני הח"מ _______________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת _

"( במכרז שבנדון,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם המציע___________ )להלן: "ב_________
 היר בזאת כדלקמן:לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצ

 

 

 עומד בתנאי הסף של המכרז.המציע  .1

 

המציע ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי  .2
 חוק שכר מינימום או בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו  למכרז זה.

 

א עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים לא עמדו ול .3
משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

 תפקוד המציע.

א משרה בחברה, לא מעסיק עובדים בניגוד לחוק אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נוש .4
 .2000-במוסדות מסויימים, התשס"א למניעת העסקה של עברייני מין

 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה  .5
תן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש לי

לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה 
ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו 

 עקב הפרת התחייבויות זו. לרשות העירייה

 
 

____________________                    _____________                           ___________ 
 תאריך                                 חתימת המורשה                          חתימה  וחותמת המציע

 אישור
 

__ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני אני הח"מ, _______________________
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם 
 המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

                                                  

 

                                               _______________ 

 דין –עורך                                           
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 חתימת המציע :____________

 

 4-נספח א' 
 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 גבעתייםעיריית  
 

 נ.,ג.א.
 

 כתב ערבות מס'__הנדון: 
 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם בערבות מציעהעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן : "
 14/2020וזאת בקשר עם השתתפותכם במכרז ₪( אלף  חמש עשרה) ₪ 15,000ת לסילוק כל סכום עד לסך של אוטונומי

 ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז. ולת נייר למחזוראיסוף ופינוי פסלמתן שרותי 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד  מציעמאת התחילה 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מציעל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 ותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דריש תמתייחס

 
 ערבות  זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 

 ועד בכלל. 12.2.2021ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 
 

 , לא תענה. 12.2.2021דרישה, שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  12.2.2021לאחר יום 
 

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת 
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך ________________                                 בנק _________________
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 חתימת המציע :____________

 

 5-נספח א' 
 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

__,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ ____________
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 שם      המציע        תפקיד                                                                

         
 המציע.הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2

 
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 
 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

 
עבירות***, אך במועד  המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי   

 ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 
-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

1976; 
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-, התשמ"זעבירה לפי חוק שכר מינימום –"עבירה"  ***
  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-דיני העבודה, התשע"ב 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.
המועד  שבו  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –***    "מועד ההתקשרות" *

הוגשה  לגוף הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא 
 מועד ההתקשרות בעסקה.  -הוגשה  הצעה כאמור

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9ראות סעיף הו –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"( 1998

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  4 למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 100-הספק מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    
ברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי משרד העבודה הרווחה והשירותים הח              

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים 
ר באותה חלופה ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמו2לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –( 2)
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  -לעיל  4למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6
ימים ממועד התקשרותו   30ך למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתו

 עם המוא"ז )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 
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 חתימת המציע :____________

 

 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

                                                                                                           ______________ 

 מת המצהיר חתי           

 

 
 אימות חתימה 

 
אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
שר/ה בפני את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אי

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

 

                                                                                                           ______________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
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 חתימת המציע :____________

 

 6-נספח א' 
 

 תצהיר בדבר העדר עבר פלילי
 )ימולא על ידי מנהלים אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(: 

 אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________
משמש כ________________ בתאגיד _______________ )להלן: "התאגיד"( )ימולא כאשר 

 המציע הינו תאגיד(
י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לאחר שהוזהרתי כי על

 כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 /____2020הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע ____________להליך  .1

 
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע/ הורשעתי בעבירה/ות מסוג פשע  .2

 )פרט(:
      ____________________________________________________________ 

הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון/ הורשעתי בעבירה/ות מסוג עוון  .3
 )פרט:

      _____________________________________________________________ 
ועומד כנגד איש מעובדי תלוי ועומד נגדי וככל הידוע לי לא תלוי  לאהנני מאשר כי  .4

תלוי ועומד נגדי או  כן התאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון/
כנגד איש מעובדי התאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון 

)פרט: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
.)___________ 

 
 )מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים(

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 
____________________ 

 חתימת המצהיר
 אישור

 
_______ הופיע/ה בפני בכתובת אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום __

__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או 
שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 נות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.את נכו
 

_____________________    _________________ 
 עו"ד        תאריך  
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 חתימת המציע :____________

 

 

 יפוי כח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
 ת.ז._______________________ . _______________________1 אנו הח"מ:

 ___ת.ז. ____________________ . _______________________2  
 

ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע אודות לעיריית גבעתיים נותנים בזה ייפוי כח והרשאה 
עובדי המציע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי 

 המטה הארצי של משטרת ישראל. 
 

מרשם הפלילי ותקנות לחוק ה 12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-השבים, התשמ"א

 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
 2חתימה     1חתימה     תאריך 

 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
שאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכח וההר

 עם ההצעה להליך 
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 חתימת המציע :____________

 

 

 
 7-נספח א' 

 
 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של 

 המציע[
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ 
 יר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: מצה

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

 ידי עיריית-שפורסם על/______2020להליך "( המציע________________ )להלן: "
 "(. ההליך)להלן: " גבעתיים

 
אי נכונות האמור ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי  .2

ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע  ההליךבהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי 
, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם הליךיזכה ב

מציע כל זכות תביעה ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה ל-המציע ולביטול ההסכם על
 ו/או מי מטעמה. בעתיים גכלפי עיריית 

 
או עובד תאגיד  גבעתיים הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית .3

 עירוני
 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

, במישרין או פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין )א( .471

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2
 

או בתאגיד עירוני השייך  גבעתיים איננו עובדים בעירייתאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .גבעתיים לעיריית

 
 : או

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 
או גבעתיים למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  .3.3.1

 . גבעתייםהועדה המקומית לתכנון ובנייה ב
 

בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן  –" קרובלעניין הצהרה זו: "
אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין,  או בת, אח או

אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, 
 בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין  .3.4

, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני גבעתיים ( לבין עירייתהליךהמציע )אם יזכה ב
גבעתיים  ולא ידוע לי כי עובד עירייתגבעתיים  ו/או בין המציע לבין עובד עיריית

 נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 
 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
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 חתימת המציע :____________

 

 
ות ]נוסח א)א( לפקודת העירי122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 חדש[, אשר קובע כדלקמן: 
 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  א.)א(411

מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד 

מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בת, אח או אחות בן זוג, הורה, בן או –העיריה; לענין זה, "קרוב" 
 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2
 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת  .4.2.1
 . גבעתיים עיריית

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

______________________________________________._ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או  –" קרוב"

אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של 
 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 
ור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה מבלי לגרוע מן האמ .4.3

או ביני , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/גבעתייםליך( לבין עיריית בין ה
יש נגיעה  גבעתייםולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בגבעתיים  לבין נבחר ציבור בעיריית

 כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 
 

 ה בדבר היעדר ניגוד ענייניםהצהר .5
 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.1
גבעתיים  ו/או לעובד בכיר בעיריתגבעתיים  ור בעירייתשירותים אישיים לנבחר ציב

ו/או למנהל בתאגיד עירוני, גבעתיים או עובד בכיר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה 
או מנהל גבעתיים  נבחר ציבור או עובד בכיר בעירייתור תאגיד הקשור ללרבות, עב

 בתאגיד עירוני.
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כחבר מועצת עירייתכל אדם שהיה מועמד או כיהן   ":נבחר ציבור"

במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם גבעתיים 
זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה 

)בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר  שהיא
 ;גבעתיים במועצת עיריית

 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס  ":עובד בכיר בעירייה"

סגן גזברות  העירייה, סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה,
 , היועץ משפטי לעירייתת גבעתייםהעירייה, מבקר עיריי

העירייה, מנהל האגף בעירייה; מנהל  , וטרינרגבעתיים
 כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 

 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה,    ":עובד בכיר בוועדה"

אשר מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בוועדה 
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 חתימת המציע :____________

 

המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני 
תכנון ובנייה )לרבות, תובע חיצוני שאינו העוסק בתחום ה

עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על 
 הבנייה; 

 
תאגיד שלעירייה יש רוב מניות או רוב בדירקטוריון/ועד    ":              תאגיד עירוני"

 מנהל. 
 
כוח  מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל ":מנהל בתאגיד עירוני"

 אדם או מבקר בתאגיד;    
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד 
נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד  –הגורמים המפורטים לעיל 

שסופקו לו השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, 
 תקופת מתן השירותים(: 

 
________._____________________________________________ 

 
את הזכות לבטל את  השומרות לעצמגבעתיים עיריית  הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי .6

ו/או כל גבעתיים  כרת מכוחו בין המציע לעירייתו/או ההסכם שנ הליךהשתתפות המציע ב
עיל אינן נכונות או התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי ל

אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות העירייה  בהסכם בשל ניגוד 
לרבות בגין מצבים שבהם ייווצר ניגוד עניינים או קרבת עניינים ו/או קרבת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה
 בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. גבעתיים  ו תביעה כנגד עיריית/או זכות ו/אדרישה ו

 
הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,  .7

 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 
 

מיד אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להע .8
אותי/ את המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של 

 העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.
 

___________________ 
 חתימה

 
 
 
 

 
 אישור

 
אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 

.................... המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי .............
עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 

___________________ 
 ,עו"ד                             
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 חתימת המציע :____________

 

 
 

 8-נספח א' 
 

 אישור רואה חשבון                                                   
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

 עיריית גבעתיים
 

 ג.א.נ,
 

 
 הנדון:  חברת _____________________ בע"מ/ח.פ._____________

 
 

 "(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:עהמציכרואי חשבון של ____________ )להלן: "
 
כל אחת משנות הכספים היה ב 2018ו2019השנים  בכל אחת מחזור הפעילות של המציע .1

נתונים אלה הנם של המציע, ללא פעילות   )לא כולל מע"מ(. ₪ 5,000,000 לפחות  של היקף
 של תאגידים קשורים.

 
סגרת ביקורת הדוחות של המציע אין הערת עסק חי ובמ בדוח הכספי המבוקר האחרון .2

את מצבו הכספי של המציע, המציע יוכל למלא אחר התחייבויותיו  והכספיים והיכרותנ
 במסגרת הצעתו. 

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 ________________, רו"ח
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 חתימת המציע :____________

 

 
 
 
 

 ' ב  מסמך
 

 

איסוף ופינוי פסולת נייר בייתי, משרדי ועיתון  מתן שירותילמפרט הדרישות 

 בתחום העיר גבעתיים   למחזור

 כללי 1

 
ם לאיסוף ופינוי פסולת נייר יהצעות מחיר למתן שירות את"(, מזמינה בזהעירייהעיריית גבעתיים )להלן: " 1.1

והכל בהתאם   מתחומה המוניציפלי של העיר גבעתיים למחזור מוכר בישראל בייתי, משרדי ועיתון למחזור
 המכרז. להוראות, לתנאים, ולמפרטים המפורטים במסמכי

 

במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק בלתי  התנאי ההתקשרות עם הזוכ 1.2
 .נפרד ממסמכי המכרז

 

מיכלי איסוף ייעודיים לאיסוף פסולת  2,140השירות המבוקש על ידי העירייה הוא תחזוקה מלאה ושוטפת של  1.3
"(, המוצבים ברחבי העיר ופינוי תכולתם  למחזור מוכר כלי האיסוףמינייר בייתי, משרדי ועיתון )לעיל ולהלן:"
 בישראל, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 
 ק"ב.  1,500מיכלים ציבוריים בגודל  40-ו -ו ק"ב 360מיכלי איסוף ביתיים בגודל  600לעירייה  1.4

  ק"ב נוספים  360תיים בגודל מיכלי איסוף בי 1,500על הזוכה יהיה להציב ברחבי העיר ועל פי הוראות העירייה  
 על אלו של העירייה 

העירייה תהיה רשאית להגדיל את כמויות המיכלים הנדרשים לה, הכל בהתאם לצורכי העירייה ועל פי שיקול  1.5
 יהיה רשאי לאספם בתום ההתקשרות עימו.  אדעתה. המיכלים שיוצבו על ידי הקבלן, יהיו רכושו של הקבלן והו

 
 ם תחתם וסביבתם. לאחר כל פינוי לרבות מעליה מיכלי האיסוףאת סביבת  נקותמתחייב ל הספק 1.6

 
 בבוקר שלמחרת.  08:30בלילה לבין  23:00השעות הפינוי באזורים שכונתיים לא ייעשה בין  1.7

 
 פסולת הנייר יבוצע למפעל מחזור מוכר על פי כל דין במדינת ישראל.פינוי  1.8

 
לפינוי מיכלי האיסוף והעברת תכולתם  ת הדרושות עפ"י המכרזמכלול הפעולו את יידרש לבצע זוכה במכרז,ה 1.9

להעמיד לשם כך, את כל וללוחות הזמנים וסדרי הקדימויות שתורה העירייה  למחזור מוכר בישראל, בהתאם
לרבות כלי רכב ייעודיים  והשירותים מושא המכרז כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות

 .(/ השירותים העבודות -)להלן וף את פסולת הנייר ממיכלי האיסוףבעלי יכולת לאס
 

 הפינוי יבוצע באמצעות משאית דחס ומנוף הייעודים לעבודות פינוי הנייר.  1.10
 
 הגדרות 2

 למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: תהיהעל אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, 

 קומית בהתאם להוראות חוק האריזות.הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המ –" ההסכם עם תמיר" 2.1
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 חתימת המציע :____________

 

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או יותר כמפורט ביתר מסמכי  –" הזרמים הייעודיים" 2.2
 הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים.המכרז(, 

 הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז. –" הרשות המקומית" 2.3

ל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה המכרז וכ –" יתר מסמכי המכרז" 2.4
 )על נספחיו(.

 פי כל דין.-מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" 2.5

מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים בהתאם להוראות  –" מכלי אצירה ייעודיים" 2.6
 נספח זה.

 המכרז וכן נספח זה, על נספחיו. יתר מסמכי -"מסמכי המכרז" 2.7

, ומצויה בבעלותה מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" 2.8
 הדיווחים ביצוע לצורך, שימושהרשאה להאיסוף  ולקבלןואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות 

 .תמיר עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות במסגרת הנדרשים

 ושלשמה יועד למטרה ן בה מושאריזות העשויות מנייר ו/או קרטון לאחר השי  –" וקרטון נייר אריזות פסולת" 2.9
 בראשונה.

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית, כולו או  -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" 2.10
 חלקו )כאמור במכרז(, את הזרמים הייעודיים.

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(. -ת.מ.י.ר – "תמיר" 2.11

 

 ופיקוח תאום 3
 

 ספק, על מנת לוודא שהבכל עת ולהחליפםמטעמה או מפקחים  מפעם לפעם למנות מפקח תרשאי עירייהה 3.1
 .(המפקח-ההתקשרות )להלן הסכםהמכרז ו מבצע את העבודה בהתאם להוראות 

 
 ע העבודה, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודההמפקח רשאי בכל עת, לבדוק את אופן ביצו 3.2

ימסור למפקח על פי דרישתו  פרטים, הסברים הקבלן  וכן הוא רשאי להתלוות לרכב הפינוי של הקבלן. לתכנית
   . בקשר לביצוע השירותים והעבודות מסמכיםו
 

השירות.  הקבלן על אופן ביצוע  , ולהשגיחע"המפקח ו/או אגף שפעם  שירותלתאם את ביצוע ההקבלן מתחייב  3.3
ביצוע השירות בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח  זמין לקריאה בזמן או מנהל עבודה מטעמו, יהיה 

יוכל לתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי הסכם זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה 
 של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

 

ושל המפקח לשביעות רצונם המלאה. במועדים  ע"אגף שפקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של ה 3.4
 .הסכםלתנאי ה בהתאם  שירות מתבצע, יערכו סיורים עם הקבלן, על מנת לוודא שהפקחשיקבעו על ידי המ

 
 מוסמך: מטעם אגף שפ"ע בעירייה זה, יהיה  המפקח  מכרזמבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח ב 3.5

 
לקבוע, כי כל חלק של השירות המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ו/או אינו עומד ברמה  3.5.1

הדרושה על פי תנאי הסכם זה, ולדרוש את תיקונה ו/או שינויים ו/או כיוצ"ב של כל חלק של השירות שאינם 
 לשביעות רצון המפקח ו/או העירייה.
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 חתימת המציע :____________

 

או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ו/או אינו עומד ברמה לקבוע, כי כל חלק של השירות המתבצע  3.5.2
הדרושה על פי תנאי הסכם זה, ולדרוש את תיקונה ו/או שינויים ו/או כיוצ"ב של כל חלק של השירות שאינם 

 לשביעות רצון המפקח ו/או העירייה.
 

ובמועד, בשלמות, במדויק  שירותלתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע ה 3.5.3
 .המכרז והסכם ההתקשרותבהתאם להוראות 

 
ממקום  מיכלי האיסוף להורות לקבלן להעבירככל שייתבקש הדבר, ובאישור תמיר מראש ובכתב,  3.5.4

 למקום.
 

גם  מיכלי האיסוףככל שייתבקש הדבר, ובאישור תמיר מראש ובכתב, לדרוש מהקבלן לבצע פינוי  3.5.5
 בימים שאינם תואמים את תוכנית העבודה. דרישה כאמור תהא בכתב )לרבות באמצעות מייל(.

 
המכרז אלא אם ניתן אישור מושא לא ניתן למסור/להעביר/להעסיק קבלני משנה במטרה לבצע את השירות  3.6

 מראש ובכתב ע"י העירייה. 

 

, כדי להטיל על העירייה אחריות בנזיקין ו/או למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל 3.7
המכרז באחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי 

 וההסכם.
 

 אחריות 4
 

ו/או  האו לרכושלעירייה הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם  4.1
או  שירותשי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב או במהלך ביצוע הלכל צד שלי

 .שירותביצוע הב עושיםכל הו/או , מצד הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, ובקשר אלי
 

 הרם לבגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר שיג הולשפות העירייההקבלן מתחייב לפצות את  4.2
בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה  הו/או פסק דין שיפסק נגד הכתוצאה מכל תביעה שתוגש נגד

חויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום ת שהעירייה
חויב בהם בקשר או ת עירייה . כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהלעירייה, או העירייהכזה במקום 

אפשר לקבלן ת שהעירייהכתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך 
 .כאמור להתגונן בתביעה כזו

 

העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, גם מהערבות הבנקאית שבידיה, ומהתמורה  4.3
ע. העירייה תהיה רשאית לשם כך לבצע קיזוז מכל סכום המגיע לקבלן עבור המגיעה לקבלן עבוד השירות שביצ

 ביצוע השירות.

 

הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא ברשותו כתוצאה  4.4
ט תאונת דרכים למע, שירותמפגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע ה

במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה  העירייהוהוא ישפה את שאינם מעורבים בה כנהגים, 
 כלשהי, כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה.

 

 עירייה, תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או תשלום על הבסעיף אחריות זה  חובת השיפוי כאמור 4.5
ו החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת על הקבלן, ולא על פי דרישה במסגרת צו ו/א

 בעלמא.
 

 ו/או רכוש פרטי של כל צד ג'. הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו 4.6
 

 דו"ח עבודה חודשי  5
 

 דיווח"(, המדווח החודש)" קלנדרי חודש כל של מסיומו ימים 15-מ יאוחר לא, לעירייה להעבירהקבלן מתחייב  5.1
  .בישראל מוכר מיחזור למפעל הועברה ואשר המדווח בחודש ידו על ופונתה שנאספה הנייר פסולת על
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 חתימת המציע :____________

 

 .השירותיהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע  בדו"ח העבודה החודשיהקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו  5.2
 

 .ע"אגף שפידי -חודש עלאחת ל ייבדק, ייחתם ויאושרדו"ח העבודה החודשי  5.3
 

, אלא אם כן הסכם ההתקשרותפי -לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהו עלדו"ח רישומי ה 5.4
 .ע"אגף שפאושרו בחתימת 

 
 
 הוראות בטיחות 6
 

 .ו של הספק ברחבי העירהוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודת 6.1
 

, על מנת לאפשר מהלך סדיר פקחל האמצעים הדרושים, לפי קביעת המהוא מתחייב לנקוט בכ הספק מצהיר כי 6.2
  של ביצוע העבודות.ותקין 

 
 המפקח/מנהל אגף שפ"ע.תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם  עבודותהספק מתחייב לבצע את ה 6.3

 
הספק ינקוט, על חשבונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם בעת ביצוע  6.4

או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  פקחשירותים וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המה
 הספק.על חשבונו  כל הוצאות הבטיחות יהיוהוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 
הספק מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך נוחות הציבור, ולא תהיה כל הפרעה,  6.5

א לצורך, בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא של
 ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.  

 
הספק אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתיעול,  6.6

ות להעברת גז או למובילים אחרים וכיוצ"ב תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או לחשמל, לטלפון, לצינור
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן 

 היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל. 
 

 ישות הבאות:על הספק המבצע ועובדיו לעמוד בדר, בטרם ביצוע העבודה 6.7
 

 הספק המבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות במקום. 6.7.1
 

 כל כלי העבודה של הספק/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים. 6.7.2
 

לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמצעי הרמה, שינוע ימצאו בידי  הספק או נציגו תעודות בדיקה  6.7.3
 מאשרות את תקינות הציוד.ברות תוקף חתומות ע"י בודק מוסמך ה

 
 

 .י ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודותכל עובדי הספק יצוידו בכל אמצע 6.7.4
 

במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או  הוראת דין אחרת בנושא  באהאמור לעיל אין סעיפים  6.7.5
, 1954, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1960בטיחות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודה תש"ל 

 ותקנותיו. 1954 -חוק החשמל התשי"ד
 

רשאי להפסיק מיידית ולאלתר את  הכי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהי ןאשר יבחי המפקח 6.8
 העבודה, והספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

 
 תיקון ליקויים 7

 
 "(, לשביעות רצונם  שלייםליקוהספק מתחייב לתקן, על חשבונו, ליקויים או פגמים בעבודות )להלן: " 7.1

 .שעות 24בתוך  פקח/מנהל אגף שפ"עהמ
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 חתימת המציע :____________

 

לא תיקן הספק במועד ליקויים כאמור, תהא העירייה רשאית לתקן את הליקויים על חשבונו של הספק ותהה  7.2
ע מכל סעד אחר העומד לרשות זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה. אין האמור גור

 .עירייהה
 

 היה אחראי לכל הליקויים שתוקנו על ידו.הספק י 7.3
 

-הא  רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות עלתאחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה, אם לא ימלא הספק  7.4
ידי ספק אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הספק, תהא העירייה רשאית לגבות 

כום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן או לנכות את ההוצאות האמורות מכל ס
 מהספק בכל דרך אחרת.

 
 הוראות נוספות 8
 

  תפינוי אח על תעלה לא כלי האיסוף של הפינוי תדירות: "(פינוי סבב)" מכלי האיסוף תכולת פינוי תדירות 8.1
 בכל כי מובהר נחיות העירייה.כלי איסוף למעט איזור בו הפינויים יתבצע אחת לשבוע, על פי הל ייםלשבוע
 עבור כלשהו לתשלום זכאי הקבלן יהיה לא, גבוהה יותר בתדירות מכלי האיסוף את הקבלן יפנה בו מקרה
 .   הנוספים הפינויים או הפינוי

 
 איסוף ברכב להשתמש בזאת מתחייב הקבלן מכלי האיסוף תכולת פינוי לשם :מכלי האיסוף תכולת פינוי 8.2

 .ס/ מנוףמשאית דח -ייעודי
 

  
 :כלי האיסוףתחזוקת  8.3

 
, מכוונת פגיעה לרבות מפגיעה כתוצאה, םלה שיגרם נזק כל חשבונו על לתקןו לדאוג מתחייב הקבלן   8.3.1

 בשיעור מחזוריות לחדש הקבלן יחוייב אזי, מכלי האיסוףל הפיך בלתי נזק או גניבה במקרה ולמעט
 .קלנדרית שנה במהלךכלי האיסוף  מסך 3% עד של

 שייגרמו כאמור נזק או גניבה של במקרה כלשהו לפיצוי זכאי יהיה לא הקבלן כי מובהר ספק הסר למען  8.3.2
 יםחלופי כלי איסוף להציב מחוייבות תמיר או/ו  העירייה  אין כי לקבלן ידוע כן כמו. כלי האיסוףל

 . לכלי האיסוף שייגרם נזק או גניבה של מקרה בכל

  08:30 החל מהשעה תבצענה : העבודות מושא המכרז תשעות העבודה 8.4
 

צוות קבוע למשאית הדחס  הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי הפינוי יעסיק עובדים כדלהלן: -צוות עבודה 8.5
 צוות המנוף מספיק שיכלול נהג בלבד. לפחות.פועלים  3 נהג + –צוות של   הכולל
 

 
 דיווחים 8.6

 כדלקמן: , מצהיר ומתחייב קבלן האיסוףלכל זרם ייעודי בנפרדביחס  8.6.1

על )"החודש המדווח"(,  ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי 15-לא יאוחר מקבלן האיסוף ידווח,  8.6.1.1
חודש מהלך הב מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית,שנאספה ופונתה על ידו  הניירפסולת 
אינטרנטית.  ישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווחהחזור מוכר ב, ואשר הועברה למפעל מהמדווח

השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור 
בהתאם להוראות  המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע

את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות  ללרשות המקומית, ויכלותמיר תעבירן תמיר, כפי ש
ככל שיידרש, לרבות צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור המזמינה, 

 ."(תמיר הוראות)להלן: " אליו הועברה הפסולת

ת יעביר קבלן האיסוף לרשו, ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת 8.6.1.2
 .תאם להוראות תמירהמקומית את הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית, וזאת בה
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 חתימת המציע :____________

 

, על הקבלן לוודא כי יש ברשותו 8.5.1.2 –ו 8.5.1.1יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף  8.6.1.3
)עשרה( מגה, לכל הפחות,  10( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של PCמחשב אישי )

 .Officeותוכנות  Chromeמסוג ומעלה( ו/או  9)גרסה  Explorer  ודפדפן מסוג

 
 : החשבונית  8.7

 האיסוף הרלוונטי קבלןתונפק על ידי  הנייר, תכולת כלי האצירה הייעודיים ,פסולת לביחס החשבוניות  8.7.1
 :, ויחולו ההוראות הבאותהמקומית הרשות שם על
 
קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית  8.7.1.1

 אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר. תבדוק את הפירוט, ולאחר
 ההוראות: "להלן) הקבלן ידי על החשבונית הכנת באופן הקשורות נוספות הוראות להלן, בנוסף 8.7.1.2

 עם בהסדר איסוף עבודות בגין: "הבא הכיתוב את החשבונית גבי על יציין הקבלן"(: הנוספות
 לרשות להשיב תמיר נדרשת אותם חיובים, ורק אך בחשבונית יכלול הקבלן כן כמו". תמיר חברת

 מול לקבלן שיש נוספים חיובים תכלול ולא המקומית לרשות תמיר בין ההסכם פי על המקומית
 . הרשות
 ידי על במלואן הנוספות ההוראות קיום הינו לתשלום החשבונית לאישור תנאי כי לקבלן מובהר
 . הקבלן

ק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאחר שהרשות המקומית תבדו 8.7.1.3
תמיר אישור לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית ל

 עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.
דיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן, וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה ב מוסכם

 . , וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלןולערער על הפירוט

 60יהיו שוטף + ביחס לכל חשבונית התשלום  תנאי 8.7.2
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 חתימת המציע :____________

 

 
 

 
 

 'גמסמך 
 הצהרת המציע

 
 לכבוד

 גבעתייםעיריית 
 

 א.ג.נ.,
 יתי משרדי ועיתון למחזורולת נייר בילמתן שירותי איסוף ופינוי פס 202014/מכרז מס' :  הנדון

 
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה  .1

נשוא המכרז ומקבל על עצמי את ההתחייבות וההצהרות במסמכי המכרז השונים ומבלי לגרוע מהם והצהרתי 
 באה בנוסף. כאן

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים  .2
על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי, וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, השתתפתי בסיור 

יקף  העבודה לפיהם אצטרך לבצע , התנאים וההמתקניםמיקום האתרים/הקבלנים ביקרתי ובחנתי את 
 העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

, ובכלל זה איסוף ופינוי פסולת נייר למחזורשירותי מתן אני מצהיר כי ידוע לי שהשירות המבוקש במכרז הינו  .3
ייה, על פי באחריות לבצע את העבודות בהתאם להצעתי במכרז, ע"פ הצעת המחיר ובהתאם לדרישות העיר

 "(.השירותיםצרכיה, לשיקול דעתה בלעדי והכל כמפורט במסמכי המכרז והזמנת השירותים )להלן: "
 

"( נועדו לאפשר למציע הנתוניםשהוצגו במכרז )להלן: "ף השירותים הכמויות, המספרים, הסכומים וההיק .4
עירייה, לא לדיוקם ולא להיקף לאמוד ולהעריך את היקף העבודה ואת הנדרש ממנו ואין בהם כדי לחייב את ה

 כלשהו.
 

על מתן השירותים במכרז זה ואלו כוללים את  אני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון את מכלול העלויות, שיחולו .5
מלוא התמורה אותה אנחנו מבקשים עבור מתן השירותים, בהתאם להוראות המכרז, ומכלול הדרישות וכל 

אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו וצאות תקורה, הדרישות המכרז והחוזה וכוללת גם את 
 חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז.

 

בנוסח המצורף למסמכי המכרז על  עירייהלצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת ה הננו ילהבטחת קיום הצעת .6
 מכרז )ערבות המכרז(.ל 5.1בהתאם להוראות סעיף  ₪ 15,000 סך 

 

ניתן   עירייהתהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת ה 12.2.2021הערבות תהא בתוקף עד ליום  .7
 יהיה להאריכה בעוד שלושה חודשים נוספים.

 

מסכים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות ימומש על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים  יאנ .8
 עם הגשת ההצעה במכרז. יעל עצמ תיעמוד בהתחייבויות שנטלאיה ומסיבה כלשהי לא מראש ה

 

עקב הפרת  עירייהכן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .9
 ההתחייבויות שאנו נוטל על עצמנו עם הגשת ההצעה למכרז.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .10
 

ות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הנני בעל הידע והמומחי .א
 הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

 האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. חברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כו .ב
דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל  .ג

 דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
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 חתימת המציע :____________

 

המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות,  .ד
לרבות רווח,  במפרט הדרישותנשוא המכרז ועל פי תנאיה, עפ"י הכלול  מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות

 וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.

 הנני מתחייב לספק ולהציב את הפחים הנדרשים והמפורטים במכרז זה.  .ה

 הנני מודע לכך כי העירייה שומרת לעצמה הזכות להורות על תדירות פינוי שונה מהכתוב במכרז זה.  .ו

 עד סיום תוקפה של הערבות לקיום המכרז ועד בכלל. יף ותחייב אותזו בתוק יהצעת .ז
ידוע לי כי, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי העירייה שומרת  .ח

 לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.
 

י עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון אם אזכה במכרז שבנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותי .11
 בכפוף לדין. חוזההעירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ה

 

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .12
 

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 14תוך  .א
 כדין.ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום  חוזהלחתום על ה (1
להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום החוזה  ואישור ביטוח, בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים אותם  (2

 תדרוש.
 

 המכרז. מתן שירותייום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע  21-לא יאוחר מ .ב
 

לעיל, כולן או מקצתן,  12-ו 11אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים  .13
העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי 

 נשוא הצעתי. מתן שירותיםאחר לביצוע  ספקזו ולהתקשר עם 
 

נטלתי כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות ש .14
 על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת  .15
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי זו.

 

את ויתור בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והנני מוותר בז .16
 סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

 

 בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  מצהיר יאנ .17
 

לפחות שכר  נשוא המכרז המטלותלשלם לעובדים שיבצעו את  עליכי נלקח בחשבון  יכי בהצעתאני מצהיר  .18
 .1987התשמ"ז  -בהתאם להוראות שכר מינימום

 

בזאת ויתור  אני מוותרלכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, ו את הסכמתי ןנות יבעצם הגשת הצעה זו הרינ .19
 סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

 
 

 פרטי המציע
 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________
 

 כתובת: ____________________________טלפון: ______________פקס: ______________
 

 פרטי החותם מטעם המציע: שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________

 טלפון נייד _____________________תפקיד במציע __________________ 

 ה + חותמת : __________________תאריך: _______________                                     חתימ
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 חתימת המציע :____________

 

 
 
 

 'דמסמך 
 
 
 
 14/2020מכרז מס' 

 הצעת המציע
 
 

 לכבוד
 גבעתייםעיריית 

 א.ג.נ.
 
 
 

פינוי פסולת נייר בייתי משרדי ועיתון למתן שירותי איסוף ו 14/2020 : מכרז פומבי מס' הנדון 
 למחזור

 , ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט )לא בטיפקס(  ולחתום ליד התיקון.בצורה ברורהאת המחיר יש למלא בעט, 

 
 

 כללי
 
 

המשתתף(, את הרינו מתכבדים  להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם  .1
בתחום העיר גבעתיים, על פי  תי איסוף ופינוי פסולת נייר בייתי משרדי ועיתון למחזורמתן שירולהצעת המחיר 

במפרטים,  שנדרש לבצע והמתוארות השירותיםכל  ואנו מתחייבים לבצע את 14/2020במסמכי מכרז מפורט ה
 .חוזהבכתב הכמויות ובמסמכי המכרז וה

 
 

 השירותים נשוא  כל להזמין את ביצועאו בין שני מציעים  שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות עירייהלידוע לנו כי,  .2
 לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השירותיםרק חלק מלהזמין או ממציע אחד ו/המכרז       

 
, כמפורט במכרזהיקף העבודה מפרטי העבודה, , חוזהבהתאם להוראות המכרז, ה הצעתנו לביצוע השירותים .3

, העמדת כל השירותיםכל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל  נידרש להעמיד את  אנומביאה בחשבון כי 
אספקת מכולות ומתן שירותי איסוף בהיקף של כח אדם ואמצעים, ככל שיידרש, לביצוע מיטבי של האמצעים, 

 כדרישות המכרז. ופינוי פסולת נייר בייתי משרדי ועיתון למחזור
 

על וכי  ק"ב 1,500מיכלים ציבוריים בגודל  40 -ו -ק"ב ו  360י איסוף בייתים בגודל יכלמ 600לעירייה ידוע לנו כי  .4
ק"ב על אלו  360נוספים בגודל  מיכלי איסוף ביתיים 1,500הזוכה יהיה להציב ברחבי העיר ועל פי הוראות העירייה 

ה, הכול בהתאם לצורכי העירייה תהיה רשאית להגדיל את כמויות המיכלים הנדרשות לובנוסף כי של העירייה. 
ספם ולא רשאיהמיכלים שיוצבו על ידי הקבלן, יהיו רכושו של הקבלן והוא יהיה . העירייה ועל פי שיקול דעתה

 בתום ההתקשרות עימו.
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 חתימת המציע :____________

 

 
 

 הצעת המחיר
 
ולפינוי המכולות בהתאם לדרישות והוראות העירייה לביצוע העבודה כנדרש  המכולות תהצבו תאספקהצעתנו ל .5
 כדלקמן: זה,  חוזהב

 

 פירוט  מספר
מחיר בש"ח 

 לפינוי

 
מס' פינויים  כמות 

 לחודש

עלות 
כללית 
 לחודש

              ליטר 360  פינוי מכולה ביתית בנפח 1
 

1,800 2   

 ליטר 360  ביתית בנפחפינוי מכולה  2
 באיזור אותו תגדיר העירייה*      

 

                           300 4   

ליטר1,500 פינוי מכולה ציבורית בנפח 3    
 

  

40 2  

  סה"כ 
 

 

   

  
 במסמך ב'.  8.1* בהתאם למפורט לס"ק 

 העירייה תהיה רשאית להגדיל/להקטין את כמות הפינויים כמו גם את כמות המיכלים לאיסוף.*
 

 ידוע לי כי סכום ההצעה הכולל יחושב על פי סכומם של כלל הרכיבים לעיל. .6

 
', וכו למקומם אצירה מכלי החזרת אי, אצירה מכלי על דילוג – העבודה מתכנית חריגה של מקרה בכל כי מוסכם .7

 .  המחלקה ראש ידי על כן לעשות שנדרש מהמועד שעות 24 תוך בבעיה לטפל מתחייב הספק
 

חדות ובין "(, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוהתמורההמחיר המוצע על ידי לעיל )להלן: " .8
כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז ופירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא 

 הנדרשים םאמצעיהוהציוד לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת, אספקת  חוזהלהתחייבויותינו נשוא המכרז וה
ביטוחים, מסים, היטלים, וכל  ות, פריקה, אגרות,הובללרבות נשוא המכרז,  השירותיםלביצוע תקין ומושלם של 

 המכרז. נשוא השירותיםאחר הדרוש לביצוע  תשלום

 

בגין הפריטים והשירות לעיל ותהא רשאית לדחות הצעתי זו  מירבי סכוםידוע לי ואני מסכים כי העירייה קבעה  .9
נה מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה המירבי. ידוע לי ואני מסכים כי העירייה אי הסכוםבמכרז ככל שזו תעלה על 

 ביותר.
 

ידוע לי ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך כי העייריה זכאית לפצל את המכרז לאספקת המכולות לחוד ולשירות  .10
 הפינוי לחוד.

 
 

 ______ח.פ.: _________  ______________________ שם המציע: 
 
 

 __מת: _________+ חות חתימה    _______________________ תאריך:  
 

 
 
 
 



ד ו מ  33|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 
 
 

 
 'מסמך ה

 
 חוזה

 
 
 

 2020שנערך ונחתם בגבעתיים ביום ________   לחודש  __________ שנת 
 
 
 
 

 עירית גבעתייםבין:      
 , גבעתיים6רח' שנקין 

 ("העירייה")להלן : 
 מצד אחד

 
 
 
 
 ______________________:לבין   

 
_____________________ 

 
 מורשי החתימהעל ידי מנהליה ו

______________________ 
 

______________________ 
 

 מרח' __________________
 ("הקבלן")להלן:      

 מצד שני
 
 
 
 

איסוף ופינוי נייר בייתי, משרדי, אספקת מכולות ומתן שירותי ל 14/2020מס  פרסמה מכרז פומביוהעירייה  הואיל:
 "(."השירותיםז )להלן: עיתון למחזור הכל כמפורט במסמכי המכרו

 
 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו. והואיל:

 
 חוזהוברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות נשוא  והואיל:

 זה.
 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא  .1
 

 להלן. חוזהראות הזה מהווה חלק בלתי נפרד מהו חוזההאמור  במבוא ל
 

 הגדרות .2
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 חתימת המציע :____________

 

 .כמפורט במסמכי המכרז למחזור רנייפסולת איסוף ופינוי למתן שירותי  –זה  חוזהעל פי  "השירותים"
 .ק"ב 360בגודל  –זה  חוזהעל פי " בייתימכולה/כלי אצירה "
 ק"ב. 2500/1500 בגודל –זה  חוזהעל פי  "אזורי ציבורי מכולה/כלי אצירה"
 

 ו/או מי מטעמו. ע"שפאגף  מנהל -  זה וזהחעל פי "המנהל" 
 

 תקופת ההסכם .3
 

תקופת )לעיל ולהלן: " היא למשך שנה החל מתאריך ________ ועד לתאריך ________ חוזהתקופת ה 3.1
 ."(חוזהה

 
של למשך תקופה/תקופות נוספת/נוספות  חוזההעירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ה 3.2

 שנים. 5בלבד שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על ושנה אחת כל פעם 
 

 ימים לפני סיומה של כל תקופה. 45 -תינתן בכתב, לא יאוחר מ חוזההודעה על הארכת תקופת ה 3.3
 

 על התקופה המוארכת. ,בשינויים המחויבים ,זה יחולו חוזהכל תנאי  3.4
 
 

 יחסי הצדדים  .4
 

מבלי לגרום נזקים לתשתיות  פסולת הניירינוי לרבות פ מכולותהקבלן מתחייב לבצע את עבודות הצבת ה 4.1
ימים בהתאם לדרישות  3 קיימות. אם יגרמו נזקים לתשתיות, אזי מתחייב הקבלן לתקן את הטעון תיקון תוך

המנהל. באם לא יבצע הקבלן את האמור לעיל, תדאג העירייה לביצוע התיקונים הנדרשים כאמור על חשבון 
 הקבלן.

 
כוללת אספקת  מכולותשל ה ןבו על ידו. אחריות הקבלן לתקינותשהוצ מכולותזוקת הבלן יהיה אחראי לתחהק 4.2

. מכולותחלקי חילוף וחומרים נדרשים, החלפת מכסים וגלגלים, תיקוני מסגרות, צביעה לאחר  כל  תיקון של ה
 סוגל בכ מכולההקבלן יתקן כל  .נהלימים לכל היותר מדרישת המ 3ביצוע התיקונים הנדרשים יתבצע תוך 

שאחזקתן תהיה לקויה עפ"י קביעת  מכולותכתוצאה מרשלנות הקבלן במהלך עבודתו ו/או  השנפגע ו/או ניזוק
 המנהל.

 
ללא כל  החדש מכולהב מכולהכאמור לעיל, הקבלן יחליף את ה השניזוק מכולהבמידה ולא ניתן לתקן את ה 4.3

 ימים מקבלת הדרישה להחלפתו מהמנהל. 3תמורה תוך 
 

 מכולההקבלן  יציב הועד למועד החזרת יהונקי פהשטוא יכשה הוחזר למקומתילקח לתיקון, תש מכולהכל  4.4
 מאותו סוג ובאותו נפח אצירה. תחלופי

 
 זה ועל פי כל דין. חוזהכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה בגין האמור מכח  לעילאין באמור  4.5

 
 הצהרת והתחייבות הספק  .5

 
 למסמך ב'.  8כמפורט בסעיף  האזוריים הנייר איסוף מכולותאת פסולת הנייר מתוך הקבלן מתחייב לפנות  5.1

 
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שמספר הפינויים לא יעלה על  לעילהמנהל רשאי לשנות את הימים כקבוע 

 הסה"כ כקבוע לעיל.
 

 .נייר לאיסוף פסולת דחס תזה הנו בעליה של משאי חוזההקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים נשוא  5.2
 

 למסמך ב'.  8כאמור בסעיף הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי הפינוי יעסיק עובדים    5.3
 

לשימוש אגף שפע בעירייה, ככל   מכשיר טלפון סלולרי העמיד, על חשבונו, לצורך אספקת השירותיםעל הקבלן ל 5.4
 .שדרוש לה
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 חתימת המציע :____________

 

דקות  120 -ולא יותר מוקדם מאיסופם למועד ידו יהיו בסמוך הנייר על  מכולותהקבלן מתחייב כי הוצאתם של  5.5
דקות  120 -, ריקונם המלא, החזרתם למקומם לא מאוחר יותר מהנייר מכולות, העמסתם של איסוף עצמומה

והדלתות של חדרי הפסולת, ניקוי יסודי של סביבת מכולות הנייר , סגירת המכסים של תחילת האיסוףממועד 
 .מ' 5ל ברדיוס ש מכולותה

 
 בבוקר. 03.80 השעה לאחר יתבצע האזוריות והביתיות מכולותהנייר מהמובהר כי פינוי  5.6

 
נייר לתוך כלי הרכב, תיעשה באופן כזה שמאומה לא יישפך מכלי הרכב בשעות ה הקבלן מתחייב שטעינת פסולת 5.7

 הפינוי או בסביבתו. ולאסוף מיד כל פסולת שנשפכה מרכב הטעינה, ההובלה והפריקה. הקבלן מתחייב לנקות
 

 הקבלן מתחייב לבצע את השירות גם בימים בהם חל חג וזאת לפני החג או לאחריו הכל לפי קביעת המנהל. 5.8
 
 

ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום  2  -"חג" 
 העצמאות ושבועות.

 
אחד במאי,  רגיל: חנוכה, טו' בשבט, פורים,הפינוי במועדים הבאים תתבצע כביום עבודה למען הסר ספק עבודת 

יום השואה והגבורה, יום הזיכרון, תשעה באב, חול המועד, אסרו חג, כל חגי העדות הנוצריות, המוסלמיות 
 המקומיות.ת והדרוזיות, וימי בחירות לכנסת ו/או לרשויו

 
', וכו למקומם אצירה מכלי החזרת אי, אצירה מכלי על דילוג – העבודה כניתמת חריגה של מקרה בכל כי מוסכם 5.9

 .  המחלקה ראש ידי על כן לעשות שנדרש מהמועד שעות 24 תוך בבעיה לטפל מתחייב הספק
 

 .למסמך ב' 1.10על ידי רכבים המפורטים בסעיף הקבלן מתחייב כי הפינויים יבוצעו 5.10
 

זה בהתאם להוראות וההנחיות שיינתנו לקבלן )או לנציגו של  חוזהנשוא  הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות .6
 .ו/או העירייהמנהל ההקבלן( ע"י         

 
דילוג על מיכלים, אי החזרת מיכלים למקומם וכו' , הקבלן מתחייב  –מוסכם כי בכל מקרה של חריגה מתכנית העבודה 

 ידי המנהל.שעות מהמועד שנדרש לעשות כן על  24לטפל בבעיה תוך 
 
 

     מחזור מאושרים ע"י המשרד מכולותל נייר העיתון למטרות מחזור,ונייר ההקבלן מתחייב להעביר את פסולת  .7
 .זרים , בניכוי לחות אשפה וגופיםחוזהמהפסולת בכל תקופת ה 100 % -בכמות שלא תפחת מ ,הסביבה להגנת        

 
)חובת פינוי פסולת למחזור(  סוף ופינוי פסולת למחזורהקבלן מתחייב לעמוד בהוראות החוק והתקנות לאי 7.1

 .1998 – –התשנ"ח
 

קנות שבתוספת לת 1לעירייה מדי חודש, דין וחשבון לגבי כמויות פסולת שפונתה למחזור,לפי טופס הקבלן יעביר  7.2
 . 1998 –פינוי פסולת למחזור(, התשנ"ח איסוף ופינוי פסולת למחזור )חובת 

 
סוג  של כל שנה קלנדרית על גבי נספח ב' לתקנות, דו"ח ריכוז שנתי של 10/1 -עירייה עד הבנוסף, הקבלן יעביר ל 7.3

 ומקום/ מפעל שאליו פונתה הפסולת למחזור. הפסולת למחזור, כמות הפסולת
 

 מידי יום איסוף, שקילה של הפסולת הנאספת לפי  סוגים.באופן קבוע הקבלן מתחייב לבצע  7.4
 
 

 העסקת עובדים .8
  
זה, בעלי תעודת זהות  חוזהיק כמות מספקת של עובדים בוגרים מתאימים לביצוע העבודות נשוא הקבלן יעס  8.1

 .ישראלית, ללא עבר פלילי ו/או עובדים זרים בעלי אישורי עבודה בישראל כחוק
 

כל מנהל להעסקת העל הקבלן להעביר למחלקת בטחון דוח רישום פלילי משטרתי נקי מרישום ולקבל אישור  8.2
 לפחות יום לפני תחילת העסקתו של העובד.ו מטעמעובד 
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 חתימת המציע :____________

 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל  8.3
 .על רכושםאדם אחר במהלך ביצוע העבודות ו

 
)להלן: "שכר  1987 -הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז  8.4

 מינימום"(, ולאפשר לעירייה פיקוח שוטף על כך, כולל הצגת תלושי השכר של עובדיו לדרישת העירייה.
 

שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה לעירייה, מבלי לגרוע מכל סעד  חוזההוראה זו הינה הוראה עיקרית של ה  8.5
 זה. זהחוזה  ו/או הדין זכות לבטל  חוזהלו זכאית העירייה על פי 

 
 התמורה .9

 
מידי חודש את התמורה בהתאם למספר  תשלם העירייה לקבלן זה חוזהב מפורטכהפינוי  שירותיביצוע תמורת  9.1

 :הפינויים בפועל בכל חודש כדלקמן
 

ובתוספת מע"מ  __ ₪ ________הינו סך של ____ ק"ב 360מכולה ביתית בנפח של אחד של  פינויהמחיר בגין  9.2
 .()פינוי דו חודשי כדין

 
ובתוספת מע"מ ₪  הינו סך של ______________  ק"ב 360מכולה ביתית בנפח של המחיר בגין פינוי אחד של  9.3

 .)פינוי שבועי( כדין
 

ובתוספת ____ ₪ ______הינו סך של __ ק"ב 2500/1500מכולה ציבורית אחת בנפח של  פינויהמחיר בגין  9.4
 מע"מ כדין.

 "(התמורה)להלן: "       
 

חודשים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. לצורך  6 -, תעודכן אחת ללעיל 9.3ובה בסעיף התמורה הנק 9.5
 ורסם על ידי הלמ"ס.פהאחרון הידוע במועד חתימת ההסכם, כפי שמדד המדד הבסיס כחישוב ההצמדה ייחשב 

 
ורה שתתקבל התמהעירייה מענקים בגין טיפול ומחזור פסולת מהמשרד לאיכות הסביבה ו/או מכל גורם אחר,  9.6

 תישאר במלואה בידי העירייה.
 

באם יינתן לקבלן על ידי המשרד לאיכות הסביבה, מענק כספי או שווה ערך, בגין פעולותיו/הם להפרדת פסולת  9.7
למטרות מחזור, עבור פסולת של העיר גבעתיים, יופחת סכום המענק או סכום שווה הערך שקיבל הקבלן 

 עירייה, מכל חשבון שישולם לקבלן.במלואו, מהתמורה המגיעה לקבלן מה
 

בקיזוז לחות/ אשפה, העירייה  חוזהבאם הקבלן לא יבצע את העברת הפסולת למטרות מחזור בשיעור שנקבע ב 9.8
תקזז מהתמורה החודשית לקבלן, את סכום המענק שהיא אמורה לקבל מהמשרד לאיכות הסביבה ו/או מכל 

 זה לבין כמות הפסולת שמוחזרה בפועל. חוזההתחייב הקבלן ב גורם אחר בגין ההפרש שבין שיעור המחזור עליו
 

אזי  חוזהב חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבועמוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן  9.9
 מנהל יהא רשאי לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:ה

 
בוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או גש לאישור. לאחר תיקון העבודה שולאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שי 9.10

 הקבלן חשבון חדש בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המנהל. גישי חוזהשונה מהקבוע ב
 

העירייה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מהתשלום החודשי סך השווה לעד לעיל,  9.7בקרות האמור בסעיף 9.11
 מנהל.הול דעת , הכל על פי שיקהחודשיתמהתמורה  10%

 
העירייה תהא רשאית לבצע על חשבון הקבלן בעצמה או באמצעות קבלן אחר את העבודה שלא בוצעה על ידי 9.12

זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, ותחייב את הקבלן בסכום  חוזההקבלן כקבוע ב
ם דרישה אלא אם כן החליט המנהל לקזז הקבלן מתחייב להעביר את התשלום מייד ע .עלות העבודה שבוצעה

 זאת מהתמורה החודשית  בהתאם לשיקול דעתו.
 

 .9.7לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק 9.13
 



ד ו מ  37|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 זה ועל פי כל דין. חוזהאינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה על פי  9.7האמור בס"ק 9.14
 
 

  מנגנון העברת התמורה .10
  
בחודש  הקודם וכן  דוחשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו על י ,לכל חודש קלנדרי 3 -עד ל ,יגיש למנהלהקבלן  10.1

 יצרף לחשבון דו"ח חודשי מרוכז של תעודות השקילה עם העתקי תעודות שקילה של פסולת נייר העיתון.
 

זברות תשלם לקבלן את . הגגזברות העירייהת החשבונית לשימים ממועד הג 7החשבונית תאושר לתשלום תוך 10.2
מנהל, בניכוי כל סכום שהעירייה המיום אישור החשבון לתשלום ע"י  60שוטף +  -התמורה בתנאי תשלום 

חייבת לנכותו לפי כל דין ובניכוי כספים שיגיעו לה מאת הקבלן, אם יגיעו, בגין ביצוע עבודות על חשבון  הקבלן, 
 דמי ביטוח, פיצויים וכו'.

 
 

זה, כל סכום המגיע לה על  חוזההעירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי מוסכם בזאת כי  10.3
 אחר שבינה לבין הקבלן( מאת הקבלן. חוזהזה או מכל מקור אחר )לרבות  חוזהפי 

 
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל דרך אחרת 

 ות חילוט ערבויות בנקאיות.לרב
 
 

 ערבות במכרז .11

 

חת מילוי כל התחייבויותיו מתחייב הקבלן להמציא לעירייה עם טלהבטחת ביצוע יעיל של שירותי הקבלן ולהב 11.1
זה ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית ולטובת העירייה,  חוזההחתימה על 

 'הכנספח , אשר נוסחה מצ"ב חוזהתוקפה תקופה עד לחודש לאחר סיום תקופת השתעמוד ב₪  50,000בסך של 
2. 

 
, בכל מקרה שהקבלן מטעמהה או בחלקה לפי פניה חד צדדית העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות במלוא 11.2

 זה. חוזהאו יפר או לא ימלא אחר התחייבויותיו עפ"י  שירותיםלא יבצע את ה
 

 ע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה.האמור לעיל אינו בא לפגו 11.3
 

 למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה תחולנה על הקבלן בלבד. 11.4
 
 

  פיצויים מוסכמים מראש .12
 

ו הינם לגבי העירייה מורשיו/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/או מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן,  12.1
בגדר של קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין העירייה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן, מורשיו ועובדיו זכאים 

 לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או  נוהג לעובד ממעבידיו.
 

יאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג מוסכם בזה מפורשות כי הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוצ 12.2
מורשיו, העירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור. כמו כן מוסכם כי ו/או מועסקיו ו/או עובדיו ו/או 

 הקבלן ינכה משכר עובדיו ופועליו כל תשלום שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
 

מורשיו, המשתלם כרגיל לעובד ו/או  למועסקיותחויב העירייה בתשלום כלשהוא לקבלן ו/או לעובדיו ו/או  12.3
 ממעבידו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .13
 



ד ו מ  38|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם על ידו ו/או ע"י  13.1
על פי והשירותים רשיו ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות מו

 זה. חוזה
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייב הקבלן 13.2
עשה או מחדל העלולים להוות סכנה מנע מכל מילנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לביצוע העבודות וכן לה

לנפש או לרכוש. למטרה זו יתן הקבלן הוראות מפורטות או מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או קבלני משנה 
 שלו, בדבר ביצוע העבודות תוך שמירת כללי הבטיחות וידאג לביצוע הוראות אלה.

 
/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל נזק ו 13.3

שיחולו על העירייה ו/או שהעירייה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או 
עבודות. שירותים והאופן ביצוע המועסקיו ו/או ממחדל רשלני הקשורים בקבלן ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או 

לעיל, לעירייה מאת הקבלן ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו על ידי כל סכום שיגיע כאמור 
 העירייה מ הקבלן ועד תאריך התשלום בפועל.

 
זה, נועדה גם לפיצוי  חוזהמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות שהופקדה על ידי הקבלן בהתאם להוראות  13.4

 תהעירייה רשאי זה. חוזהעים מאחריות הקבלן כמפורט בהעירייה ו/או הצדדים השלישיים בגין הנזקים הנוב
לחלט את הערבות במלואה או בחלקה, להבטחת פיצוי העירייה בגין הנזקים שפורטו לעיל, ומבלי לגרוע מכל 

 זה ו/או הדין. חוזהזכות ו/או סעד השמורים לה על  פי 
 

מראש בנוסף להפחתת  קבלן מוסכמים העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש פיצויים מה 13.5
 התמורה בגין התשלום בגין אותו השירות.

 
הקבלן ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה, בגין ביצוע לקוי או אי ביצוע של השירות הנדרש 1 13.6

 ונספחיו, כמפורט להלן: חוזהבהתאם לדרישות ה
 
 
 

סכום 
 ש"ח

 הנושא / הליקוי
 סכום ש"ח מס' סד' מקרה פיצוי מוסכם ליחידה לכל

 הנושא / הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל 

 מקרה

מס' 
 סד'

של הוראה ו/או  הפרת קלה 1,000עד 
שאיננה  חוזההתחייבות נשוא ה

 מוגדרת בטבלה זו

בתוך פרק הזמן פינוי אי  1000 10
 שנקבע לכך

1 

של הוראה ו/או  הפרת יסודית 3,000עד 
שאיננה  חוזההתחייבות נשוא ה
 מוגדרת בטבלה זו.

בכמות אי העסקת עובדים  1000 11
 הנדרשת

2 

 3 פינוי תוך גרימת נזק *500 12  
 4 פינוי תוך גרימת לכלוך *750 13  
ביצוע עבודת שירות שלא  *  14  

 לשביעות רצון המנהל
5 

 6 דווח לא אמין 1000  15  
 7 יומי אי העברת דו"ח 500  16  
  17   8 
  18   9 

 
 

 * עפ"י שיקול דעתו של המנהל.
 

זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש  חוזההעירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי  13.7
או  חוזהלעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לכל צד ג', עפ"י ה 13.6המפורטים בס"ק 

 דין.זה או עפ"י  חוזהימים על פי  15תרופה להם זכאית העירייה תוך  עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או

 

 הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, על בסיס מדד הבסיס. 13.8
 



ד ו מ  39|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי המוסכם והקבוע  13.9
 ימים והחלטתו של ראש העירייה בנושא הינה סופית. 15ה תוך  דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני ראש העיריי

 
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל השירות נשוא המכרז ממציע  13.10
אחד או להתקשר עם שני מציעים או להזמין רק חלק מהשירות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן 

, לא ישונו שירותיםבין שני מציעים ו/או יותר ו/או הופחת היקף ה שירותהם, כאמור. חולק הנימוקים כל ש
 מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.

 
הקבלן מצהיר כי  ידוע לו כי העירייה  רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע השירות, 

"(, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית התקציבלהלן:  "מצומצם התואם את מגבלות התקציב )בהיקף 
של מכלול השירות, תוך התאמת השירות לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה של העירייה וזאת ללא כל צורך במתן 

 נימוקים כלשהם.
 
 

 ביטוח .14
 

זה  חוזהבמשך כל תקופת ההתקשרות על פי /או על פי כל דין, זה ו חוזהמבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי  14.1
יה וכן בשם כל יבשם העיר ,, בשמובחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו הקבלן מתחייב לערוך
 ףיה תורה להוסיפו לכיסוי, את הביטוחים המצוינים בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצוריגורם אחר אשר העיר

על   .לגבי כל ביטוחבנספח המפורטים , בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות בתנאים, וזאת 1 'ה כנספח זה חוזהל
אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש עבור מכולות איסוף הנייר כמפורט בסעיף  ג' של 

 יטוח כזה.יחול כאילו נערך ב 14.4אישור עריכת הביטוח, אולם הפטור הניתן להלן בס"ק 
 

)או באישור העירייה זה  חוזהימים ממועד חתימת  7תוך לשביעות רצונה, יה יהקבלן מתחייב להמציא לעיר14.2
לעיל,  14.1המצוין בס"ק  ביטוחהאת אשור עריכת , חוזהבהתאם ל ותחילת פעילותלוכתנאי מקדים במועד אחר( 

כמו כן מתחייב הקבלן להחזיק את ם. חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחיכשהוא 
, לחדשם לפי הצורך, ולהמציא מידי תום חוזהכיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ה

כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי וזאת לשביעות רצונה 
הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על  עריכתכי  קבלןידוע להמלאה של העירייה. 

 ו.הפרה יסודית שליהוו , ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד חוזההכל תנאיו הינם מעיקרי 
 

כנדרש על ידי המבטח, לשלם בדייקנות את הפרמיה, וכן  יםהקבלן מתחייב לשמור ולעמוד בכל תנאי הביטוח14.3
 דרישות המבטח.לפעול בהתאם ל

 
הקבלן פוטר את העירייה וכל הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק כלשהו אשר נגרם לרכושו )כולל מכולות איסוף 14.4

הנייר כמפורט כאמור לעיל(, בין אם הוא זכאי לשיפוי בגין נזק כזה מכוח פוליסת ביטוח ובין אם אחרת, אולם 
 פטור זה לא יחול במקרה של כוונת זדון.

 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב ים הנזכרים לעיל ביטוחהת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ככל שלדע14.5

קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או הקבלן מאשר בזה כי   .ו, על חשבונלעשות כן ללא דיחוי הקבלן
, והדבר כלשהן או אחריות על הגורם הבודק חובה  או יהיהעיר על לא תטיל האו מטעמ  יהיידי העירבדיקתם על 

 זה או על פי חוק. חוזה פי הקבלן על על המוטלת שהיא מחובה לא יגרע

 

 

 בטיחות והוראות לביצוע העבודה .15
 

ולפעול , עירייה בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכךלהודיע מיד בכתב למבטח ולמתחייב הקבלן 15.1
 ההשתתפות דמי כי במפורש בזאת מוסכםיה. יש זכויות העירמימולוולשמירה לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, 

 של הקבלן בלבד. והקבלן יהיו באחריות ביטוחי בגין העצמית
 
 

זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או בעקיפין  חוזההקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י 15.2
קנות התעבורה, הנחיות דיני איכות הסביבה וחוקי זה לרבות הוראות בטיחות ות חוזהלביצוע העבודות נשוא 

 (.1992התשנ"ג  -מניעת רעש  -העזר העירוניים )כולל חוק עזר לגבעתיים 
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 חתימת המציע :____________

 

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו כדי להפריע 15.3

 לתושבים ולמנוחתם.
 

, ולחייב לעיל 15.2ו 15.1אם הקבלן לא ימלא אחר הוראות ס"ק להפסיק את ביצוע העבודות,  תרשאי ייההעיר15.4
 את הקבלן בכל הנזקים.

 
 

שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות על יהקבלן מתחייב לקבל ר 15.5
 ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.

 
שיון ישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל ריברישום, רבעבודה שלביצועה יש צורך 15.6

 כאמור.
 

בכתב מראש. הוראות העירייה מוסכם ומוצהר בזה כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת 15.7
ם כל הוראות , ובנוסף הקבלן יהיה אחראי לקיוזה יחולו בשינויים המחויבים על העסקתו של קבלן משנה חוזה

 .חוזהה
 

זה ו/או לא מלא התחייבות מהתחייבויותיו לשביעות רצונו של המנהל, יהיה  חוזההפר הקבלן הוראה מהוראות 15.8
המנהל רשאי להתרות בו בכתב והקבלן יהיה חייב לתקן את ההפרה ו/או למלא את התחייבותו לשביעות רצונו 

 המנהל.של המנהל, לפי העניין, תוך המועד שיקבע לכך ע"י 

 
זה, כולו או חלקו, בהודעה בכתב של   חוזהלעיל תהיה העירייה רשאית לבטל  15.1לא פעל הקבלן כאמור בס"ק 15.9

 שעות מראש. 72
 

    הפרה יסודית בקרות אחד  חוזהייחשב הקבלן כמי שהפר את ה חוזהמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת ב 15.10
 מן האירועים הבאים:   

 
 יום מיום הטלתו. 20כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך אם יוטל עיקול על   15.10.1

 
 אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. 15.10.2

 
 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. 15.10.3

 
            נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי  בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי 15.10.4

 הקבלן.     
 

        , על ידי הספק לגבי 1987 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז  15.11
 זה. חוזהכאמור מהווה גם הפרת  חוזהעובד המועסק על ידו לשם ביצוע   

 
 רוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה עקב ובגין ההפרה.האמור לעיל אינו בא לג 15.12

 
למען הסר ספק, העירייה לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למכולות במהלך הפינוי ו/או במהלך אחסונם  15.13

 חוזהזה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה בגין האמור מכח  עיףבאתר האחסנה. אין באמור בס
 .זה ועל פי כל דין

 
 

זה כולו או מקצתן  חוזהמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י  15.14
 בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר.

 
 

 זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בע"פ או מכללא. חוזהאין לשנות כל הוראה ב .16
 
 



ד ו מ  40|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 זה. חוזהבמבוא ל כתובות הצדדים הן כמפורט .17
 
 

ל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות  דלעיל ייחשב כאילו נמסר כ .18
בעת מסירתה, ואם  –שעות לאחר מסירתו לבית הדואר למשלוח כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  48לתעודתו 

 בעת שיגורה בפקסימליה. –נשלחה בפקסימליה 
 
 
 
 
 

 ו על החתום:ולראיה בא
 
 
 
 
  ________________                                   ______________________ 

 חותמת הקבלן           חותמת העירייה                              
 
 

___________________                                     ___________________ 
 חתימת מורשי החתימה                                             חתימת ראש  העירייה                           

 
 

___________________ 
 חתימת גזבר העירייה                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ד ו מ  42|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 
 
 
 
 

 
 1 'ה נספח

 

 

 
 אישור ביטוח

 
 
 

 _________________שם המבטח: 
 
 

 לכב'
 "(ההעירייעירית גבעתיים  )להלן "

 גבעתיים, 6רח' שינקין 
 
 

 א.נ.,
 
 

 _______________________________אישור ביטוח שהוצא עבור  הנדון: 
 

 )להלן "הקבלן"(ח.פ./ת.ז. ____________________
 
 

שנחתם בין  חוזהכולל בקשר עם , כמפורט להלן X-את הפוליסות המסומנות ב עבור הקבלן ערכנו אנו מאשרים בזה כי
 :("השירות")להלן:  תחומהבנייר ה פסולתנייר ופינוי איסוף אספקת מכולות לביצוע שירות של הקבלן לעיריה לשם 

 
 :א. ביטוח חבות מעבידים     

תוך כדי ועקב עבודתם  וביטוח חבות מעבידים לביטוח חבות הקבלן בגין פגיעה גופנית )כולל מחלה( שתגרם לעובדי
בסה"כ ו$ 5,000,000-בגבול אחריות של לאירוע ושירות( ה)כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור גם בעת ביצוע , ואצל

של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק האחריות  ולתקופת הביטוח השנתית. הביטוח מכסה את חבות
 .1981למוצרים פגומים התשמ"א 

 כלפי מי מעובדי ויטען כי היא נושאת בחובות כמעביד לכלול את העיריה כמבוטח נוסף, וזאת במידה סוי הורחבב הכי
 קבלני קבלנים, עבודה, שעות ובעומק, בגובה בדבר חבות הנובעת מעבודות הגבלה הקבלן.  כן בוטלה בפוליסה כל

 .נוער העסקת בדבר וכן ורעלים פתיונות ועובדיהם, משנה
 

 תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________ וליסה: _____________מספר הפ
 

 :ב. ביטוח חבות כלפי צד שלישי 
בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( על פי כל דין הנוהג בישראל ביטוח חבות הקבלן )כולל 

בעת ביצוע של הקבלן, כולל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם  ולותלרכושו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעי
 שירות(.ה

 1לאירוע ו  בסה"כ לתקופת הביטוח השנתית.$ 1.000.000גבול האחריות בביטוח זה הינו 
הביטוח הורחב לכלול העיריה כמבוטחת נוספת בפוליסה בגין אחריות למעשי ולמחדלי הקבלן בקשר עם השירותים, 

 סעיף אחריות צולבת.ובכפוף ל
חבות הנובעת מבעלי חיים, אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר

 סניטריים פגומים, הרעלה, דבר מזיק במאכל ובמשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד מכולותוטעינה, 

                                                 
1

  



ד ו מ  43|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 המוסד לביטוח לאומי.
 .קצועיתחריג אחריות מכולל ביטול 

 תקופת הביטוח: מ __________ עד ______________ מספר הפוליסה: _____________
 
 

 כל אחת מן הפוליסות המצויינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:
, הידי העיריה או עבור דומה אשר נערך על לכל ביטוח והינו קודם Primary)הכיסוי בפוליסה נחשב ביטוח ראשוני ) א. 

זכות להשתתפות מבטחי העיריה בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו  כל עלואנו מוותרים 
 , או אחרת.1981הביטוח התשמ"א  חוזהשל חוק  59 מכוח סעיף

 
 בדואר כך יום לפחות מראש על 60של   נמסרה לעיריה הודעה  אם אלא יבוטל ולא יצומצם הכיסוי בפוליסה לא ב. 

 רשום.
 

 , אולם האמור לא יחול במקרה של כוונת זדון.הבוטלה זכות השיבוב נגד העיריה וכל הפועל מטעמ  ג. 
 

 היה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית.ירק הקבלן   ד.
 
 

 בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.
 

 
 בכבוד רב

 
 ____________ תאריך ______________חתימה וחותמת: __________________

 
 שם החותם ותפקידו: _________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ד ו מ  44|  ע

 

 חתימת המציע :____________

 

 
 
 
 

 2 'הנספח 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
 
 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 גבעתייםעיריית 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבות מס'__הנדון: 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם בערבות ספקה: "__  ח.פ. ________________ )להלןקשת _____________על פי ב
למתן  19/2015במסגרת מכרז ₪( אלף חמישים )במילים ₪  50,000 –אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 

 שבו. חוזהי תנאי הה, ולהבטחת מילולמחזור עיתוןמשרדי ואיסוף ופינוי פסולת נייר בייתי, שרותי 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ספקתחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ספקל
 

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

 
 ו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות ז

 
כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית  חוזהערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד חתימת ה

 לסטטיסטיקה.
 

 ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום ............. ועד בכלל.
 

 ה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ............. לא תענ
 

 לאחר יום .............  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך ________________                                 בנק _________________
 

 


