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 בקשה להגשת הצעות מחיר במסגרת מכרז מס' 47/2021

 

 ביתית  פינוי אשפה)להלן "המועצה"(, מזמינה בזאת הצעות מחיר למכרז ל  בסמת טבעוןמועצה מקומית  

)להלן:   פסולת גושית, לרבות הטמנת האשפה והפסולת שנאספות משטח שיפוטה של המועצה גזם ו ואיסוף  

 , הכול בהתאם למפורט בחוברת המכרז."(אתר ההטמנהבאתר מורשה )להלן "  "המכרז"(

 

והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן  את מסמכי המכרז  

ה' בין  -, בימים א'ו)כולל מע"מ( אשר לא יוחזר  ₪    2,500, תמורת תשלום של  במשרדי המועצה  לרכוש

 .  אצל מזכירת המועצה 09:00-13:00השעות 

  פון בטל  במשרדי המועצה, בתיאום טלפוני מראשניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  

טבעון   04-9525722או    04-9832403  מס' בסמת  המקומית  המועצה  של  האינטרנט   ובאתר 

www.basmattabun.muni.il    . 

עותקים, יש    2  -את ההצעות ומסמכי המכרז, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב

למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה, עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת 

ליום  המועצה  ת במשרד מזכירהמכרזים,   יאוחר מהשעה    05/2021/31  , עד  צעות  בדיוק. ה  12:30לא 

 שתוגשנה לאחר השעה הנקובה, תיפסלנה.

 .  נו שינויתכ . המעוניינים מוזמנים להשתתף00:31בשעה   2021/60/1פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  

המציע במכרז יהא חייב להמציא את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשות בהתאם למצוין בחוברת המכרז ולהמציא  

   המצורף כנספח ב' למכרז. בנוסח  08/2021/52בתוקף עד   ₪  0,0008בנקאית ע"ס מכרז ערבות 

יבואו במניין ההצעות ורק  המועצה תבחן את ההצעות כך שהמציע או ההצעה שלא יעמדו בתנאי הסף, יפסלו ולא  

 מציע, העומד בתנאי הסף, תבחן הצעתו הכספית. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מציעים שונים או להזמין את כל המטלות נשוא המכרז  

 ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 

 ביותר או הצעה כלשהיא.    אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

 .     הם בכל מקום במכרז וצורפותיו נכתבה פנייה בלשון זכר, הכוונה היא פנייה לזכר ולנקבה כשווים וכאחד/ת

 

 בכבוד רב 

 ראיד זבידאת 

 ראש המועצה 

 

 

 

 

http://www.basmattabun.muni.il/


  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

3 

 תוכן עניינים 

 
 4 ............................................................................................................................ המכר מסמכי 

 5.……………………………………………………………… תנאים כלליים למשתתפי המכרז

 5 ........................................................................................................................................ רקע .1

 6.............................................................................................................. כללי...........................  .2
 6........................................................הגדרתה.................................................... ומטרת העבודה  .3

 7...... .....................................אשפה ביתית.....................................................................  .3.1
 8............ ............................................................................................גזם ופסולת גושית .3.2

 8.... ..............תנאי הסף להשתתפות..............................................................................................  .4
 8 ........................................ ................................................תאגיד............... ציע שהינו מ .4.1
 9......... ..................................... ......מציע שהינו יחיד/ תאגיד........................................... .4.2

 10................................המכרז................................................................................הגשת מסמכי  .5
 11....................................................................................................................כללי................... .6
 11......................................................................... .............הסמכות השיפוטית............................ .7
 11........................................................... .............סיור קבלנים................................................... .8
 12..........................................................הבהרות במסמכי המכרז................................................ .9

 12............................................היקף העבודה ותנאי ההתקשרות................................................... .10
 13.............................. .......פיצוי מוסכם...................................................................................... .11
 14... ...................................... הקריטריונים לבחירת הספק............................................................ .12
 15....................... .................................................................התקשרות עם מציע שזכה................. .13
 16.......................... ................................................תקופת ההתקשרות........................................ .14
 16........................................................... ............................................הודעה על זכיה והתקשרות .15
 16...................................................................................................הפסקת התקשרות................ .16
 17..................................................................................... ......................................יחסי צדדים. .17
 18.. ....................................................................................................................... פיקוח............ .18
 18....................................................................... ..............ניגוד עניינים....................................... .19
 18.. .....................................................................דרישות מהגוף הזוכה........................................  .20
 19.................................................................................................................. זכויות יוצרים....... .21
 19.. ........................................... ... ...............................נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי........................ .22
 20.............. .... ............................................ ................................שונות....................................... .23
 21..........................................................................................................המועצה רשאית............ .24

 22.. ...................... ............. ................................................................................................חוברת ההצעה

 24. ....................... ..............................................................................................................נספח מס' א'
 24 .......................................... ............טופס הגשת ההצעה.....................................................................

 24 ..........................................הודעה על סוד מסחרי או מקצועי........................................ - 3סעיף  

 25. ..... ........................המציע..........................................................................פרטי הגוף  - 5סעיף  

 27 ....................................................הוכחת עמידה בתנאי הסף........................................- 6סעיף  

 28 .... .................................................................................המציע........................ניסיון  - 7סעיף  

 30 .......................................................... ..............מסמכי המציע.................................. - 10סעיף  

 31 ............................................. .............נוסח כתב ערבות המכרז..................................... -נספח מס' ב' 
 32... ......................................... הסכם............................................................................. -נספח מס' ג'     

 38 ................ .............אישור עו"ד על פרטים אודות המציע.................................................  -נספח מס' ד'     

 39........................................................  ..............תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין...... -נספח מס' ה'     

 40.......................  .................................תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות.........................  -נספח מס' ו'     

 41...............................  ..........אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות...........  -נספח מס' ז'     

 42............ ....................נוסח כתב ערבות ביצוע................................................................ -נספח מס' ח'     

 

 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

4 

 מסמכי המכרז 

 מסמך "א".   -  ". תנאים כלליים למכרזמסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה, יקראו יחד ולחוד, " 
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 תנאים כלליים למשתתפים במכרז

 

 רקע  .1

יישוב קבע בשביל   1963 ההחלטה על הקמת היישוב בסמת טבעון נתקבלה בשנת ומטרתה הקמת 

היישוב   ,המנדט הבריטי בימי הגליל אשר התיישבו באזור זבידאת-ערב אלו סעדיה- ערב אל שבטיםה

ְבעּון שמה הערבי של ְסֶמה שעליה נבנה וטַּ הסמוכה. שם היישוב   קריית טבעון נקרא על שם ח'ירבת בַּ

 .  1966בתחילת  ועדת השמות הממשלתית אושר על ידי

החלה הקמת היישוב לשני השבטים ונבנו שתי שכונות שיצרו את הבסיס ליישוב. בשנת   1965 בשנת

מועצה  הוכרז כ 1969 בפברואר  12-ב.  עצה מקומית ביישובהוחלט במשרד הפנים על הקמת מו  1968

צורפו ליישוב שלושה שבטים בדואים נוספים:   1992 בשנת ת.נפשו  700-התגוררו בו כבעת ש,  מקומית

נכון ל נבנו שכונות חדשות.  כך  וח'ואלד ולשם  זבידאת  עיקריות:    2010-חילף,  ביישוב ארבע שכונות 

וזביד-א  יסמין, משאיח' ומופרדת בחורש  את,  סעדיה, חילף  כאשר כל אחת נמצאת על גבעה אחרת 

 .טבעי וגאיות

לצורך איחוד השכונות והרחבת היישוב.   הגיש משרד הפנים תוכנית להרחבת גבולות היישוב 2010-ב

 .2020בשנת תושבים  10,000-מטרת התוכנית היא לתמוך בכ

בדואיים ש ,21-עשור השני של המאה הגם ב היישוב חמישה שבטים  ונים שלכל אחד חיים בשטח 

 ביישוב.  שכונה מהם

  7,915מתגוררים בבסמת טבעון   ,2019   הלמ"ס( נכון לסוף)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי נתוני

 . 1.0% האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של (.  דירוג רשויות מקומיות בישראלב  190מקום  )  תושבים

אזור תעשייה/תעסוקה קיים או מתוכנן לעתיד הקרוב והתעסוקה   טבעוןבסמת אין בתחום השיפוט של 

   . המועטה בישוב מתמקדת בחנויות בתוך השכונות מתחת לבתי מגורים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/1963
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%9C-%D7%96%D7%91%D7%99%D7%93%D7%90%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1965
https://he.wikipedia.org/wiki/1969
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1992
https://he.wikipedia.org/wiki/2010
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 כללי .2

 פינוי אשפה"(, מזמינה בזה הצעות במכרז להמועצה)להלן "  בסמת טבעוןמועצה מקומית  .2.1

והכול בהתאם להוראות   פסולת גושית מתחום שיפוטה של המועצה,  גזם ו ואיסוף    ביתית

  .ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז

זו,   .2.2 לחוברת  המצורפים  המכרז  מסמכי  עפ"י  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות  תנאי 

 ובהתאם להסכם ההתקשרות, על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

האישור של המועצה בעניין  במכרז, וחייבותו של הזוכה  להתבהתאם  העבודה  יש לבצע את   .2.3

"(  העבודה)להלן "  עבודהמועדים ואת הדרישות המפורטות לביצוע המספר הכלים, הציוד וה

  . במסמכי המכרז כאמור

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא ואין בפרסום או  .2.4

לחיי כדי  זה,  מכרז  זוכה  על  בהיקף בהכרזה  הזמנה  במכרז  לזוכה  לתת  המועצה  את  ב 

 כלשהו.

הניתנים ,  מיום החתימה על הסכם ההתקשרות  חודשים   12  -תקופת ההסכם הינה עד ל  .2.5

לכך   בכפוף  המועצה,  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  נוספת  שנה  לעוד  להארכה 

הארכת החוזה בין  שהזוכה מילא את כל התחייבויותיו כלפי המועצה עד ליום חידוש ו/או  

 . הצדדים

ין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה, כדי לחייב את המועצה לתת לזוכה במכרז א  .2.6

מהעבודות והיא רשאית, בכל עת בתקופת המכרז, להזמין   עבודה כלשהיא בהיקף כלשהו

את העבודות או חלקן כפי שיראה לה לנכון ובהתאם לצרכיה מעת לעת, בהתאם לתקציבים 

 דו לרשותה באותה העת. שיועמ

בסעיף   .2.7 באמור  את 2.6אין  להפחית מהאחריות לבצע  או  הזוכה  את  לפטור  בכדי  לעיל   .

 עבודתו המלאה לפי תנאי המכרז ו/או תנאי הסכם המסגרת בין הצדדים.  

 

   הוהגדרת מטרת העבודה .3

וסדר ניקיון  על  לשמור  מבקשת  בטיחותם    המועצה  על  שמירה  תוך  מאוד,  גבוהה  ברמה  ביישוב 

כך, המועצה מבקשת  ותומכת בשבילם. לשם  ושמירה על סביבה ראויה  וביטחונם של התושבים 

ביותר הגבוהה  ברמה  להלן  המתוארים  בתחומים  העבודה  את  מגורים,  לבצע  בתי  ליד  לרבות   ,

, מפעלים, מתקני  פוט של המועצה שבמתחם השי  בתי עסקכל סוגי  מוסדות ציבור, מוסדות חינוך,  

 (, בהתאם למפרט הטכני שלהלן: נופש, ספורט ותיירות )לא כולל גרוד שטחים ופינוי פסולת בניה

בנפחים שונים אשר יאספו ע"י הקבלן   באמצעות מכלים, מכולות,נאספת ע"י התושבים  האשפה   .א

משנת עלייה לכביש   -לפחות  -כוללטון    26  משאיות מסוג משא אשפה בדחסהזוכה באמצעות  
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מ"ק לפחות, עם מתקן היפוך    18במצב תקין וכשיר עם ארגז )כולל שוקת( בנפח    ,ואילך    9201

 מ"ק לפחות.   8עד  עם מתקן היפוך מכולות בנפח  ו ליטר 1,100עד  120מכלים בנפח של 

עם מנוף   כמו כן, משאיות  מסוג מגבה נוע, משאיות מסוג משא אשפה עם מנוף ו/או משא רכין .ב

   .טרקטורים בעלי כף נפתחת, משאיות רכינה

ואילך,    7201כולל לפחות משנת עלייה לכביש     טון  15משאית מסוג משא אשפה עם מנוף    .ג

מ"ק לפחות, עם מתקן צידוד )הידוע בכינוי "סביבון"(,   28במצב תקין וכשיר עם ארגז סגור בנפח   

 עם מתקן הידראולי מסוג שתי כפות לאיסוף פסולת. 

מטעם    1997  –מציע בעל רישיון מוביל בתוקף של המציע עפ"י חוק שרותי הובלה, התשנ"ז .ד

 מל"ח. משרד התחבורה  מינהל היבשה אגף מטענים ו

 . 1995  –לצו רישוי עסקים התשנ"ה    5קבוצה     -מציע בעל רישיון עסק  בתוקף על שם  המציע   .ה

ע"י   שיקבע  כפי  וסילוקה,  פסולת  לקליטת  מאושר  סילוק/הטמנה  באתר  תתבצע  האשפה  פריקת 

 ק"מ משטח השיפוט של המועצה.  30המועצה, והממוקם במרחק שאינו עולה על 

נפרד ממסמכים    בלתי  כחלק  המצורפים  והחוזה  מסמכי המכרז  הוראות  לפי  תבוצענה  העבודות 

 . כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירות  אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את

 אשפה ביתית מעורבת   .3.1

 

כנית עבודה , בכל תחום שיפוט המועצה, עפ"י תמתן שירותי איסוף אשפה ביתית מעורבת .א

להגנת   המשרד  ידי  על  מורשה  פסולת  הטמנת  לאתר  והעברתה  הובלתה  לזוכה,  שתימסר 

זאת באמצעות משאיות   -אלא אם יוסכם בין הצדדים אחרת ובמפורש  -והמועצה יחד  הסביבה

הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה    ,עובדים לפחות בכל משאית  2  -דחס של הקבלן, עם נהג ו

 המסגרת ונספחיו שהזוכה במכרז יידרש לחתום עליו. 

ומכולות  ליטר    1,100ועד    ליטר   120  מכלים בנפח  הינם  כלי האצירה לאשפה ביתית מעורבת . ב

 .  למועצה/לתושבים ותהשייכבנפחים שונים 

האשפה   . ג פינוי  המועצהתדירות  שיפוט  תחום  בשבוע    בכל  פעמיים  ושלוש  הינה  פרטיים  לבתים 

 .  ומוסדות ציבוריים פעמים לעסקים 

הקבלן מתחייב לרוקן את הפחים לסוגיהם וגם במקרה הצורך כל הפסולת מסביב לפחי   .1

 זיר את הפחים למקומם. האשפה, ולהח

מהלך ביצוע  ב יםאו נשבר יםאו עגלת אשפה שניזוקו/באחריות הקבלן להחליף כל פח  .2

 מיום קרות הנזק.   העבודה תוך שבעה ימים

על הקבלן למנות מפקח מטעמו שיהיה אחראי על ביצוע העבודה לפי תוכנית העבודה, ויהיה   .ד

 המועצה. בקשר מתמיד עם נציג או אחראי מטעם 

עשה באתר הטמנה מורשה לאשפה ביתית על ידי המשרד להגנת  יפריקת האשפה הביתית ת .ה

באתר הטמנת פסולת ותשלום   התשלום עבור אגרת קליטת אשפה ביתית מעורבתהסביבה.  
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בהתבסס על האישורים אשר   ישירות למפעילי האתר  המועצהיעשה על ידי  הטמנה,  ההיטל  

 .  ימציא הזוכה למועצה

בצירוף    -רה, דו"ח ריכוז של תעודות השקילההקבלן מתחייב לצרף לחשבון שיגיש לקבלת התמו . ו

עצמן הא  -התעודות  כמות  תעודות  של  תאריכי  ההטמנה.  באתר  שנקלטה  הביתית  שפה 

בפועל העבודה  ביצוע  לתאריכי  זהים  להיות  צריכים  הרשום    השקילה  לפי  הרכבים  ורישום 

שאינו רשום אצל המועצה, מחייב תיאום ואישור מראש שימוש ברכב    .ומאושר אצל המועצה

   שלה. 

המועצה רשאית בכל עת במשך תקופת ההתקשרות והתקופה המוארכת )אם תוארך( להזמין  .ז

תיעשה   ההזמנה  הבלעדית.  והחלטתה  דעתה  לשיקול  בהתאם  בחודש  נוספים  עבודה  ימי 

 בכתב ובאישור הגורמים המורשים במועצה.  

 

 גזם ופסולת גושית  .3.2

 

כנית עבודה שתימסר  , בכל תחום שיפוט המועצה, עפ"י תמתן שירותי איסוף גזם ופסולת גושית .א

, מערמות פסולת המושלכות בתפזורת לרשות הרבים, הובלת הגזם והפסולת הגושית זוכהל

הסביבה להגנת  המשרד  ידי  על  מורשה  פסולת  הטמנת  באמצעות   ,והמועצה  לאתר  זאת 

משאיות מנוף, עם נהג ועובד נוסף בכל משאית מנוף, בעלי תעודת זהות ישראלית ו/או בעלי  

 אישורי עבודה בישראל כחוק. 

 ל כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו. והכ       

הינה   .ב המועצה  שיפוט  תחום  בכל  גושית  ופסולת  גזם  התברואן  איסוף  עם  שיתואמו  בימים 

   ויירשמו ביומני המועצה. 

משך האיסוף יעשה באמצעות משאיות מסוג משא אשפה עם מנוף, עם צוות של נהג ועובד ב .ג

    בקיבולת מלאה של ארגז המשאית.יומיים  סבבים    שניבמוסכם    בכל יום עבודההעבודה  שעות  

  פריקת הגזם והפסולת הגושית, תעשה באתר הטמנה מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה .ד

מעורבת באתר הטמנת הפסולת    התשלום עבור אגרת קליטת גזם ופסולת גושית.  והמועצה

 ישירות למפעילי האתר. יעשה על ידי המועצהותשלום היטל הטמנה, 

בצירוף    -התמורה, דו"ח ריכוז של תעודות השקילההקבלן מתחייב לצרף לחשבון שיגיש לקבלת   .ה

עצמן הגושית  -התעודות  והפסולת  הגזם  כמות  ההטמנה.    של  באתר  תאריכי שנקלטה 

ורישום הרכבים לפי הרשום   התעודות חייבים להיות תואמים לתאריכי ביצוע העבודה בפועל

ואישור מראש   ומאושר אצל המועצה. שימוש ברכב שאינו רשום אצל המועצה, מחייב תיאום

     שלה.

המועצה רשאית בכל עת במשך תקופת ההתקשרות והתקופה המוארכת )באם תוארך( להזמין  . ו

ההזמנה תיעשה בכתב  ימי עבודה נוספים בחודש בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.  

 ובאישור הגורמים המורשים במועצה.  
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 : במכרז להשתתפותתנאי הסף  .4

 מציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין התנאי הסף להשתתפות במכרז הינם: 

 מציע שהינו תאגיד:   .4.1

או   .4.1.1 שיתופית  אגודה  עמותה,  חברה,  תאגיד  רישום  תעודת  להצעתו  לצרף  המציע  על 

  שותפות. 

על המציע לצרף פרוטוקול למינוי מורשה חתימה מטעם התאגיד חתום ומאושר ע"י עו"ד   .4.1.2

 או רו"ח של התאגיד. 

מפרט את החותמים בשמו על מסמכי המכרז ההינו תאגיד, להמציא אישור  שהמציע    על .4.1.3

 (.5כנספח א' סעיף  המופיע מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )בנוסח שהינם 

הגשת ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות,  סמוך לתדפיס מעודכן למועד   .4.1.4

 לרבות רישום בעלי המניות.

המועצה תוודא כי בתדפיס המעודכן לא מצוין כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה   .4.1.5

  –א' לחוק החברות, התשנ"ט  362לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף  

וין באישור כי החברה הינה חברה מפרה או נשלחה אליה התראה כאמור,  . ככל שצ1999

 תיפסל הצעתו של המציע על הסף. 

על העדר הרשעה בעבירות לפי    1976  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , תשל"ו .4.1.6

(  1991  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים )התשנ"א 

 בנוסח המצורף כנספח א'., 1987 -וחוק שכר התשמ"ז

   .5א' סעיף  כנספחדף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  .4.1.7

 

 תאגיד:  אומציע שהינו יחיד  .4.2

 אישור ניכוי מס במקור  .4.2.1

 עוסק מורשה תעודת  .4.2.2

 הבעלים ושל מורשה החתימה בתאגיד. היחיד או צילום תעודת זהות, בצירוף הספח, של  .4.2.3

שאינה   2019-2020העסקית בכל אחת מהשנים  אישור רואה חשבון על היקף הפעילות   .4.2.4

  פוחתת משני מיליון ₪ לשנה לא כולל מע"מ כדין. 

אישור רואה חשבון/ פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף לפי חוק   .4.2.5

ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים    עסקאות גופים ציבוריים אכיפת

 (.  1976-כדין ושכר מינימום, )התשל"ו

או של עובדיו בכל ו/על העדר רישום פלילי של המציע , מאושרת ע"י עו"ד, הצהרת הזוכה .4.2.6

  פדופיליה ו  שימוש בסמים, הטרדות מיניותהקשור לפריצות ו/או גניבות, נהיגה בפורענות,  

  .(ו' להסכם ההתקשרות)לפי נספח 
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פסולת   רישיון עסק לאיסוף ופינוי לצרף העתק מאושר ע"י עו"ד כהעתק נאמן למקור של   .4.2.7

  (  1973 –התשל"ג  -טעוני רישויעסקים ) לצו רישוי עסקים 5והובלתה, עפ"י סעיף 

רישיון מוביל בתוקף, על פי חוק  לצרף העתק מאושר ע"י עו"ד כהעתק נאמן למקור של   .4.2.8

 והתקנות על פיו   2001-שירותי הובלה, התשס"א

לצרף העתק של הסכם מסגרת אחד לפחות חתום ומאושר ע"י המציע וע"י רשות מקומית,   .4.2.9

אחר, שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית ו/או    בפועל, ולא באמצעותלה  המציע סיפק  אשר  

 . במלואן 2018-2020תושבים לכל הפחות, למשך כל אחת מהשנים  12,000 -גושית, ל

יעמיד לרשות המועצה במסגרת   .4.2.10 והציוד שהמציע  לצרף טבלה מפרטת את כל הרכבים 

מכרז זה. הטבלה תכלול את הפרטים הבאים: סוג הרכב/ציוד, דגם, מס' רישוי, שנת ייצור,  

 מפרטי טכני רלוונטי וקיבולת.  

  בנוסף, יש להדגיש שוב כי המציע נדרש להציע לפי הבא: 

בבעלות המציע  טון,    26מהן במשקל כולל של לפחות  שכל אחת    ,דחסת  ומשאי  ארבע .א

לפינוי פסולת ביתית רשומה במועצה  מהן תעמוד לרשות המועצה ותהיה  אחת  כאשר  

ייצור הצורך  ואילך  2019  וגושית, משנת  לפי  הוספת אחרת  ו/או  . החלפת המשאית 

 ייעשה בתיאום ובאישור מראש של המועצה באמצעות התברואן. 

קדמי,     ואילך, שיהיו מסוג משא רכין, מנוף    2017  לפינוי גזם משנת ייצוראחת  משאית   .ב

טון / מטר לפחות    7מ"ק לפחות עליהן מורכב מנוף    28בעלות ארגז מטען פתוח בנפח  

  .עם כף נפתחת, כל המנופים יצוידו בשלט הפעלה מרחוק

 :ות להלןעל כל כלי הרכב המפורטים לעיל להיות ברשות המשתתף, על פי אחת החלופ  .ג

 .רכב הרשום בבעלות המשתתף ברישיון הרכב -או

ג'    -או ג' למשתתף   (,לרבות ליסינג)רכב הרשום בבעלות צד       בצירוף הסכם בין צד 

  .המעניק את זכויות השימוש ברכב זה למשתתף

 . לכל סוגי כלי הרכב נדרש רישיון רכב ורישיון מוביל בתוקף

 

 הגשת מסמכי המכרז  .5

עותק כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו למסמכי המכרז, בשני עותקים מלאים:   .5.1

לאחר החתימות על עותק המקור,   עותק נוסף מצולם, על גבי הטפסים שהומצאו לו. מקור

ליום   עד  וזאת  טבעון  בסמת  במועצת  המועצה  מזכירת  במשרד  ידנית  אותם  וימסור 

"(. מעטפה אשר מועד ההגשה "   -) להלן    12:30במעטפה סגורה, עד השעה    20/05/2021

 תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון.  

 

 .לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית
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. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .5.2

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת  .במשותףמשפטיות ולכן לא תותר הגשת הצעות 

ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה )להלן  

כלפי המועצה המציע""  הצעה של שותפות, אחריות המציעים במשותף  ככל שמוגשת   .)

 .  הינה ביחד ולחוד

חלק ממנה ואף שלא לבצע  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או   .5.3

 כלל את ההזמנה. 

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי   .5.4

נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה"  

 עפ"י דיני המכרזים.  

 למועצהז הינם חסרי תוקף ומקנים  כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכר .5.5

מועצה את הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את ה

במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או  

 ההסתייגויות. 

 ניסיונו. על המציע לצרף המלצות ומסמכים מפורטים המעידים על  .5.6

 -את ההצעות ומסמכי המכרז, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב .5.7

עותקים, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה, עליה מצוין שם    2

עד    בסמת טבעון,ב  המועצה,  תמזכיר  ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרד

השעה   12:30מהשעה    יאוחר  לא  20/05/2021ליום   לאחר  שתוגשנה  הצעות  בדיוק. 

 הנקובה, תיפסלנה. 

 

 כללי   .6

מן  .6.1 אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים וזאת,  

 בין היתר. 

לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן   .6.2

 של הצעת המציע.   המידיתלמועצה את הזכות להחליט על  פסילתה 

על למען הסר ספק .6.3 יוכל להסתמך  לא  לעמוד בכל תנאי הסף. המציע  עצמו  על המציע   ,

בדיקת עמידת המציע  .קבלני משנהניסיונו או עמידתו בתנאי הסף של גוף אחר, לרבות  

  .בכל תנאי הסף כולם תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידו נכון למועד הגשת ההצעות

להבטחת תקפות הצעתו, יצרף המציע ערבות מכרז בנקאית אוטונומית, שהוצאה לבקשת המציע  .6.3.1

 הסכם ההתקשרות.  ל של נספח ב'בלבד. הערבות תהא בנוסח המדויק 
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לבתי  .7 תהא  ממנו,  הנובע  ומהחוזה  זה  ממכרז  הנובע  עניין  בכל  הייחודית  השיפוטית  הסמכות 

 המשפט המוסמכים בנצרת. 

 

תערוך סיור קבלנים למציעים והדבר אינו מהווה תנאי סף לזכייה לפי תנאי    לא המועצה      סיור קבלנים: .8

 מכרז זה. 

 

 הבהרות מסמכי המכרז  .9

הוא המועד האחרון להגשת שאלות ו/או בירורים ו/או הודעה על סתירה או    05/2021/25תאריך   .9.1

שהתעורר  שגיאה או אי התאמה או חוסר בהירות שהמציע מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק  

אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט  

 כלשהו מפרטי המכרז.

המייללעניין   לכתובת  פניות  לפנות  יש  למייל    atef@bosmat.org.il    זה,  העתק  :  עם 

  info@ncg.co.il 

או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.    17/05/2021לאחר תאריך    למועצה  תגענהשאלות הבהרה ש  .9.2

בפנייתם, על המציעים לציין את מס' המכרז ואת הסעיף הספציפי במסמכי המכרז לגביו נשאלת  

 שאלתם.  

לכל אחד   , ללא פרטי זיהוי של המבררים,  עותק של התשובות שנמסרובמייל  המועצה תמסור   .9.3

רק תשובות בכתב תחייבנה .  המכרזיע יצרפם כחלק בלתי נפרד ממסמכי  וכל מצ  מהמשתתפים

 .המועצהאת 

 בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידיו.  

 

 :  ותנאי ההתקשרות ף העבודההיק .10

 

)כולל מע"מ והוצאות אחרות( אשר ישולמו לחודש      ₪  80,000עד    היקפו של הפרויקט הוא .10.1

 הבא: לזוכה לפי 

דו"ח ריכוז של הפעילות שביצע לפי  חשבונית מס בצירוף  הזוכה יגיש למועצה בסוף כל חודש:   .10.1.1

כל נושא בנפרד: דו"ח עבור פינוי אשפה ביתית, דו"ח עבור פינוי גזם ודו"ח עבור פינוי פסולת  

 גושית.  

לכל דו"ח ריכוז, הזוכה יצרף את כל תעודות המשלוח/ השקילה של אתר ההטמנה המעידים  .10.1.2

ים לימי העבודה בפועל בתחום  על ביצוע העבודה כנדרש. תאריכי התעודות חייבים להיות זה

  אינו תואם את תאריך העבודה בפועל   ך הרשום בה תאריההשיפוט של המועצה. תעודה אשר  

שרשום   המועצהבכפי  ע"י  יומני  לזוכה  התשלום  עריכת  בעת  בחשבון  תובא  ולא  תיפסל   ,

 המועצה. 

mailto:info@ncg.co.il
mailto:info@ncg.co.il
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נית חשבו  -במידת הצורך  -התשלום לזוכה, הגזברות במועצה תבקש מהזוכהלאחר אישור   .10.1.3

המס  חשבונית  את  לבטל  הזוכה  של  באחריותו  המאושר.  המדויק  הסכום  רשום  בה  מס 

 השגויה ע"י הנפקת חשבונית מס זיכוי למועצה.  

לאחר קבלת חשבונית מס מדויקת )או לחלופין אישור החשבונית שנמסרה בסוף החודש  .10.1.4

בון הזוכה  החולף( המועצה תעביר את סכום התמורה המאושר, בצירוף מע"מ כדין, אל חש 

    מיום אישור החשבונית ע"י המועצה.  ימים   45תוך כפי שדווח עליו במסמכי המכרז, וזאת 

במידה ויתברר כי בעת עריכת החשבון נפלה טעות כלשהי, בתום לב, שבגללה שולם לזוכה  .10.1.5

סכום עודף, המועצה תהיה רשאית לקזז את הסכום העודף מהתשלום העוקב הקרוב ביותר  

    ליום גילוי הטעות. 

לזוכה לא תהיינה כל דרישות או טענות למועצה בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר  .10.1.6

כפי    –בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח  פרטים  

 . המועצהשיידרשו ע"י החשב ו/או נציגות 

אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם   זוכהה .10.2

 המועצה.לו, בקבלת תשלומים מ

 .להחב  שהאחרוןבגין חוב  זוכהתהיה זכות עכבון לגבי תשלומים ל ועצהלמ .10.3

 לו.  החב ועצהלא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמ זוכהל .10.4

לבין   ועצהאין להתחיל לבצע את השירות האמור במכרז זה לפני שייחתם הסכם בין המ .10.5

המורשים   כדין  זוכהה הגורמים  ע"י  ומאושרת  חתומה  עבודה  הזמנת  הנפקת  ובטרם 

 במועצה. 

 

 פיצוי מוסכם:  .11

יבצע   .11.1 בו לא  לגרוע מהאמור במכרז, בכל מקרה  ובאיכות   הזוכהמבלי  את הפעילות כנדרש 

את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט    זוכהיפר ה, או  הנדרשת או יחרוג מלוחות זמנים

 יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם.  והזוכהלדרוש את הפיצוי המוסכם  תרשאי מועצהלהלן ה

   האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:  .11.2

 

 פיצוי מוסכם  אירוע 

בלוח הזמנים לאספקת    הזוכהחריגה של   .1

 השירות  

 לשבוע איחור  ₪  10,000

ביצוע העבודה על חשבון הזוכה   השירות באיכות הנדרשת אי ביצוע   .2

בלי תוספת שעות עבודה ו/או  

 תמורה כלשהי 

 מערך ההזמנה   10%עד  הפרת הוראות מהוראות המכרז  .3

 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

14 

או   ים הנקובים מכל תשלום שיגיע לזוכהלנכות את סכום הפיצויים המוסכמ  תהא זכאיועצה תהמ .11.3

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

מהתחייבויותיו על   הזוכה לא ישחררו את    לזוכהתשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים   .11.4

 פי מסמכי המכרז.  

 אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.  הזוכה .11.5

לתיקון ההפרה בכל דרך    מזכויותיה שלא לדרוש פיצוי, אולם אין בכך כדי לגרוע    תרשאי  ועצההמ .11.6

 מצא לנכון בכל דרך חוקית אחרת.שת

 לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.  תזכאי ר בא לפגוע בכל תמורה אחרת שהמועצהאין האמו .11.7

 

 הקריטריונים לבחירת הספק  .12

 

מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו  על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו   .12.1

הקריטריון   עפ"י  תיבדק  היא  הסף  בדרישות  עומדת  ההצעה  כי  שיתברר  לאחר  רק  זה.  במכרז 

 האיכותי.

 הערך ולפי    על רכיב המחיר במכרזתהא  לאחר בדיקת קריטריון האיכות, התחרות בין המציעים   .12.2

ערך    הכספי מלוא  את  יקבל  ביותר,  הנמוך  הערך  את  שנתן  המציע  רכיב    100%המוצע.  ניקוד 

 המחיר, והאחרים יקבלו ציון ביחס אליו. 

 

ההצעה תיבדק   בבחירת הספק:  המועצהעל המציע לקחת בחשבון את הקריטריונים שינחו את  

ציון להצעת    %85  -ו  (5%, גיל הציוד  10%)המלצות    ציון על איכות העבודה  15%חלוקה של    "יעפ

 המחיר.   

 

 ניקוד ייערך לפי:  ה

 

  15%איכות 

 

 

 

מ   ציון הגבוה  )  73%  –מתמודדים שיקבלו    15  נקודות מתוך  11  ציון מעלבבדיקת האיכות 

   לפי המחיר.  ( יעברו לבחינה לחלק האיכותי הנקודות

 

 ניקוד מקסימלי איכות

 10% המלצות   .1

 5% גיל הציוד  .2

 15% סה"כ ניקוד 
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הצעות המחיר של  המתמודדים   תיבדקנהבשלב זה    -נקודות(    85בחינת הצעת מחיר )  :שלב ב' .12.3

 כאמור לעיל. האיכות שעברו משלב 

 

   :מחיר הצעת

  , על גבי טופס ההצעה המצורף בשקלים חדשים כולל מע"מעל המציע להגיש הצעת מחיר  

הגלם,    לבד.ב חומרי  כל  את  תכלול  אדם,  ההצעה  הכוח  ההוצאות הציוד,  ושאר  הפעולות 

בין שהן נזכרות במפרט זה ובין  למעט אגרות ההטמנה וההיטלים,  הדרושות לביצוע העבודה, 

 .  שאינן מוזכרות בו

 

 .  ההצעה תהיה סופית, ולא יתקבלו שינויים בגין התייקרויות כל שהן

  

הנקודות( זאת בהתאם לנספח    85מתוך    100%)  להצעת המחיר  נומהציון יינת  נקודות  85עד  

הצעת המחיר להצעה  טופס  יינתן  ביותר  הגבוה  הציון  כאשר  ביותר  ,  הנמוכה  ויתר  הכספית 

 , לפי הנוסחה הבאה:זולהצעה   יחסינתנו באופן  יהציונים י 

85 ×
L

X
 

 כאשר 

❖ X - )₪ הינו ההצעה הספציפית שנבחנת לצורך ניקוד הצעת המחיר )באלפי 

❖ L - )₪ ההצעה הנמוכה ביותר )באלפי 

  15%  -פסולת הביתית ומהעסקים והשאר  85%הצעת המחיר מחולקת אף היא לפי המשקולות:   ❖

₪  )כולל מע"מ(    80,000למחיר איסוף הגזם ופסולת גושית. למשל: מציע שהציע מחיר של  

₪ והיתר פינוי גזם ופסולת    60,000ינוי אשפה כך שפינוי הפסולת הביתית היא בעלות של  עבור פ

  60,000שלו יהיה    X  -גושית, אזי המחיר שלו ייבדק באופן יחסי ליתר הצעות המציעים, כך שה

 בהשוואה למחיר הזול ביותר המקביל בהצעה הזולה ביותר.  בהתאמה. ₪   20,000 -₪ ו

   הרכב הציון יהיה לפי:

85%לפינוי הפסולת הביתית והמסחרית:    ∗ 85 ∗
L

60,000
15%ולפינוי הגזם והגושית:        ∗ 85 ∗

L

20,000
 

 

 התקשרות עם מציע שזכה בדירוג נמוך יותר .13

לאחר שנחתם חוזה ההתקשרות עם הספק הזוכה, אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי עם הספק  

או אם לא נחתם הסכם מכל סיבה שהיא עם הזוכה וזכייתו ו/או ההתקשרות עמו יבוטלו מכל סיבה  

(, כשיר שנישהיא, תהא המועצה רשאית לפנות למציע שדורג אחרי המציע שזכה במכרז )להלן:  

כה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז והצעת הכשיר השני למכרז. לא הסכים הספק  כאילו היה הזו

שדורג במקום שלאחר הזוכה לכך, תהיה המועצה רשאית לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכו'  

 עד שייחתם הסכם חדש לביצוע הפרויקט.  
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אם לשיקול המועצה תשתמש בה בהת, שלמען הסר ספק, סמכותה זו של המועצה היא סמכות רשות

 עפ"י נסיבות העניין. הבלעדי דעתה 

 

 תקופת התקשרות  .14

הזוכה,   .14.1 המציע  עם  הסכם  וחתימת  המכרז  הליכי  סיום  לאחר  תחל  ההתקשרות  תקופת 

 . מיום חתימת החוזה חודשים  12ותסתיים בתום 

לעיל ומבלי שהמועצה תהיה חייבת, המועצה המקומית   14.1ף  ימבלי לגרוע מהאמור בסע .14.2

את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו עד    -לפי שיקול דעתה הבלעדי    -רשאית להאריך  

   מבלי שתהיה חייבת לפרסם מכרז נוסף בעניין.  חודשים נוספיםשנים עשר ל

א ייחשב   לעיל, הדבר ל  14.2החליטה המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות לפי סעיף   .14.3

יחולו במלואם על תקופת   כהתקשרות חדשה אלא המשך להתקשרות המקורית שתנאיה 

יחייב   ומבלי שהדבר  הנוספת  לסכום ההתקשרות  מעבר  נוספים  המועצה בתשלומים  את 

 בהצעה הזוכה לפי תנאי מכרז זה. הנקוב 

וב  , לא תגרום לחי14.2הארכת תקופת ההתקשרות עם הספק בהסכמת המועצה לפי סעיף   .14.4

   לעיל.   11.2סות לפי סעיף קנהספק ב

 יום לצד השני. 60תהיה שמורה הזכות לבטל את ההסכם בהודעה מראש של  למועצה .14.5

 

 הודעה על הזכייה והתקשרות .15

 בפקס לכל מציע. או /הודעה בכתב על תוצאות הליך הבחירה תשלח בדואר אלקטרוני ו .15.1

יידרש  להציג כתב ערבות ביצוע תוך   .15.2 ימים מיום שנמסרה לזוכה הודעה על   10הזוכה 

זכייתו בהליך הבחירה וימלא אחרי כל הדרישות בבקשה זו, בחוזה ההתקשרות ובנהלי 

   .ח'כנספח  נוסח כתב הערבות מצורףהעבודה. 

שבסעיף   .15.3 הדרישות  בין    15.2מילוי  חוזיים  יחסים  ליצירת  מוקדם  תנאי  מהווה  דלעיל 

הצדדים, ואין בהודעה על הזכייה בבקשה זו או בהליך בחירת הזוכה לביצוע כדי לסיים  

ידי -את הליכי בחירת הזוכה או כדי ליצור יחסים חוזיים, עד למילוי הדרישות האמורות על

 הזוכה.

הזכות לקיים שימוע עם זוכה אפשרי בהליך זה ועל בסיס שימוע  הלעצמ תשומרהמועצה  .15.4

 זה לקבל החלטה סופית בדבר זכייתו של המציע בביצוע העבודה. 

 

 הפסקת התקשרות  .16

שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או איכות    מועצהל

 .דעתה הבלעדי של המועצה יקולהעבודה אינם ברמה הנדרשת או ללא כל נימוק עפ"י ש

יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה   עד ואושרה  ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הספק 

 ובכפוף לזכות הקיזוז המוקנית למועצה בהתאם לתנאי הסכם זה ו/או עפ"י דין.  לאותו מועד 
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 יחסי הצדדים  .17

לרבות    -השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסגרת ארגונית"   .17.1

עובדים, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום  איתור

שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת 

 כמקובל במסגרת הספק. 

ו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם  ימצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים והמועסקים על יד  הספק .17.2

 .ת הארגונית של הספק, ולא של המועצהעובדים ומועסקים במסגר

הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור   .17.3

יש חלק בארגונן, אולם הספק רשאי להציג את  מועצההנהנים משירותים אלה, כפעולות של

ל  ו, תחת פיקוחו, בעידודו, או כנהנים מתמיכתו, הכהמועצההשירותים כניתנים לפי בקשת  

 לפי העניין. 

עצמאי לכל דבר   ספקלבין הספק, יחשב הספק, כ  המועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין   .17.4

 ועניין.  

, אלא באישור בכתב ומראש המועצהכעובד ע"י  הספק מתחייב שלא להעסיק אדם המועסק   .17.5

למען הסר ספק, הנהלת המועצה לצרכי   .המועצההמלווה של  חשב  הוהנהלת המועצה  של  

סעיף זה, היא: ראש המועצה, גזבר המועצה, מזכיר המועצה, מנהל משאבי אנוש במועצה,  

 היועמ"ש. 

ידיו לפי דיני ה .17.6 יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על  יהיה  הספק בלבד  כן  והנזיקין.  עבודה 

הספק לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידיו  

כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה   המועצהחויב  תלמטרות חוזה זה. אם על אף האמור  

 על כך הספק באורח מלא. אותהכלשהו, יפצה 

הספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם  .17.7

 לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.  

הספק .17.8 קבלנות    ספקכחובת  היא    חובת  חוזה  בחוק  בכפוף  1974  –תשל"ד  כמשמעותו   ,

 חתם על פי מכרז זה.  לאמור בתנאי המכרז ובכל חוזה התקשרות שי

הספק אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה,  .17.9

 . המועצהכולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של 

אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא  .17.10

 . המועצההסכמה בכתב מ

אחר, והספק    ספקלבין    המועצה ור, אם ניתנה לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין  הסכמה כאמ

 לביצוע השירותים.   המועצההזוכה יהיה בכל מקרה אחראי כלפי 

הספק מתחייב לספק את השרות בכל עת, לרבות בשעת חרום, בתנאי אספקה כפי שנקבעו   .17.11

תהווה   זה  סעיף  של  הפרה  כי  לציין  יש  ההתקשרות.  הסכם  בתנאי  של  יסודית  הפרה 

 .ההתקשרות המקנה זכות לעורך המכרז לנקוט בצעדים כמוגדר בהסכם
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 פיקוח .18

המועצה באמצעות התברואן ו/או פקח מטעמו, יהיו רשאים לבדוק ולפקח מעת לעת, את עבודתו   .18.1

של הזוכה בשטח ולתת הערות ו/או הנחיות כפי שמתחייב. הזוכה יהיה חייב לבצע את ההנחיות 

 ואת הוראות המפקחים בהתאם לתנאי מכרז זה.  

והנהלתרשאי  המועצה .18.2 התקציבית  המערכת  את  לבדוק  עת,  בכל  החשבונו,  הספקת  של   ת 

. על הספק להעמיד לרשותה הקשורה למכרז זה ולהתקשרות החוזית בין המועצה לבין הספק

ו/או נציגה,    המועצהאת כל החומר והמידע שידרשו ע"י    ו/או נציג מטעמה  המועצהשל    ולעיונה

 . ו/או נציגה המועצההבלעדי של  עפ"י שיקול דעתה

, להעביר את הערותיהם לנציגיו  המועצההמוסמכים של    נציגיהבלי לגרוע מכל האמור, רשאים   .18.3

 המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק. 

למילוי כל   המועצהלא משחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי    המועצהפיקוח מטעם   .18.4

 תנאי מכרז זה. 

להנחיות .18.5 בהתאם  לפעול  הספק  מתחייב  השירותים  מאת    בביצוע  לזמן  מזמן  שיקבל  כלליות 

 ספקאו ל  למועצה, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה  המועצה

 אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו. או לכל אחד מהמועסקים על ידיו להורות,

 

 ניגוד עניינים .19

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין  

. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים  למועצהעבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין  

 על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. מועצהכאמור, מתחייב הספק להודיע מראש ל

וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח   הספק יחתים את עובדיו 

 זאת. 

כמתחייב   המועצהפעל  תלמסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים,    המועצהגיע  תכמו כן, במקרים בהם  

 מן העניין. 

 מהגוף הזוכה דרישות  .20

המקומית בסמת    המועצהלפקודת  אוטונומית בלתי מותנית,  בנקאית  ות ביצוע  הספק ימציא ערב .20.1

  . לאבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על פי תנאי מכרז זה כמפורט לעילטבעון 

הזוכה של הספק    משווי ההצעה  10%של    גובהבתהיה  ביצוע לתקופת ההתקשרות  הערבות  

נוסח הערבות הוא לפי הנוסח    .שלושה חודשיםלמשך תקופת ההתקשרות ועוד  )כולל מע"מ(,  

 ח' נספחשל 

לממשה בכל מקרה שהספק לא    תהיה רשאיתאשר    המועצהתוחזק בידי  הערבות הבנקאית  

 יעמוד בהתחייבויותיו. 

  המועצה   תבכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה ומכרז זה, רשאי

, החל בתאריך שייקבע על ידי  לזוכהלבטל את אישור הספק במכרז ו/או בחוזה בהודעה בכתב 
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הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והספק לא   זוכהבהודעה, זאת לאחר שניתנה ל  המועצה

תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות  

 ן. הצדדים על פי כל די 

הזוכה במכרז ו/או החוזה לביצוע    ספקהופר החוזה על ידי הספק ו/או בוטל האישור שניתן ל

רשאי ביצוע    המועצה  תהשירותים,  את  למסור  וכן  לגביה,  הביצוע  ערבות  את  להגיש 

על כל הפסד ונזק שיגרמו    המועצה, והספק יפצה את  המועצההחוזה/המכרז למי שייקבע ע"י  

 להם בגין כך. 

להאריך את תוקף החוזה, מתחייב הספק למסור   העשה שימוש בזכותת  ועצההמבמקרה ש .20.2

לפני תחילת התקופה המוארכת, ערבות ביצוע כמפורט במכרז זה    יום  30  -לא פחות מ  למועצה

והוראות   יום  90וכאמור לעיל, שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנוספת בתוספת  

 חוזה זה יחולו עליה, בשינויים המחויבים לפי העניין.  

משך על הספק לתעד במערכת המידע שלו כל פעילות הנדרשת במכרז זה ולשמור מידע זה ב .20.3

 כל תקופת ההתקשרות ועוד חודשיים. 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.    .20.4

 

 זכויות יוצרים  .21

הספק מצהיר כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך   .21.1

 התחייבויות עפ"י מכרז זה.הביצוע 

לא הייתה אמורה לעשות אשר המועצה    -לפיה חומר מסוים כלשהו  הוגשה תביעה נגד המועצה .21.2

מתחייב    ,וצריםזכויות ימפר  שהספק עשה בו שימוש ללא רשות וש  -בו שימוש לפי מכרז זה

חויב לשלם בגין התביעה  נה, בגין כל הסכומים שתעם דרישה ראשו  הספק לשפות את המועצה

 האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר. 

אך לא רק: תמונות, פרסומים, סיסמאות, לוגואים,    -זכויות יוצרים לפי סעיף זה, יכולות להיות .21.3

 ם ו/או כל מה שמוגדר תחת זכויות יוצרים ואינו נחשב כנחלת הכלל.  ציטוטי

 

 נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי .22

 אחריות משפטית  .22.1

הספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית,   .22.1.1

 במסגרת מתן השירותים על ידיו.  ושילוחיאשר יגרמו ע"י עובדיו ו/או  

עקב   המאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדמועצה  הספק פוטר את ה .22.1.2

בגין    ת המועצה  תחייב לשפות ו/או לפצות אהספק מהעסקת עובדיו במסגרת מכרז זה.  

 כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. 

הספק מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל  .22.1.3

   עם העובד עקב העסקתו. יחסי עבודה  אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום
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בדיו דינה כהעסקת אם אי פעם יקבע כדין מסיבה כלשהי כי העסקת הגוף או מי מעו .22.1.4

 :  מועצהעובד ע"י ה

להגיע  .א העשויים  או  המגיעים  הסכומים  כל  את  ככוללת  יראו  לעיל  האמורה  התמורה 

סוציאליות, קבלן/ספק  ל זכויות  בגין  תשלום  כלשהו,  תגמול  כל  לרבות  לעובדיו   ו/או 

, מכל סיבה שהיא. מכרז זההפרשות/הפרשים, אם יגיעו לו אי פעם בגין העסקתו עפ"י  

בגין   שהיא  עילה  בכל  כלשהם  נוספים  סכומים  לו  מגיעים  כי  מלטעון  מנוע  יהיה  הגוף 

 .העסקתו עפ"י חוזה זה

, יראו ככלולים בתשלומים    1963  –לחוק פיצוי פיטורין, תשכ"ג    28בהסתמך על סעיף   .ב

הניתנים לגוף לפי חוזה זה גם כל פיצויי הפיטורין גם חתימת הגוף על חוזה זה מהווה 

הסמכה לכך. סעיף קטן זה טעון אישורו של שר העבודה והרווחה בהתאם לאמור בסעיף 

 האמור, ויכנס לתוקפו לאחר קבלת אישורו של השר או מי שהוסמך על ידיו.  28

כעו .ג מי מעובדיו  או  גוף  עובדי מדינה יחושב שכרו של  לגבי  זה  לעניין  עפ"י הקבוע  בד 

ובדרגה דומים ככל האפשר. הכ ל כפי שיקבע ע"י נציב שרות המדינה ובאין  ובתפקיד 

העבודה  בהסכמי  זה  לעניין  הקבוע  לפי  השכר  ייחשב  כאמור  זהה  או  דומה  תפקיד 

וצי  הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או בהיעדר הסכם כאמור לפי הסכם עבודה קיב

הקרוב לעניין, לדעת נציב שרות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של 

הסכם זה וככל החיובים והזיכויים עפ"י ההסכם, מחד, והחישוב החדש האמור, מאידך,  

 . יקוזזו הדדית

 . כי עליו לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח לאומי לבדו ועל חשבונו ספקידוע ל .22.2

ותו במסגרת צד ג' כלפי כל עובדיו וכל צד ג' אחר, אשר יכסה כל אירוע הספק יבטח את אחרי .22.3

 וכל נזק הנגרם במהלך שהותו ופעילותו בפעילויות השונות שבמסגרת מכרז זה. 

הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק או אובדן שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם   .22.4

ידיו   והמועסקים על  בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של אחר, לרבות לעובדי הספק 

 הספק, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה.

לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שהספק אחראי להם על פי כל דין או  המועצה חויבה           

 סכום שחויבה לשלם.באופן מידי בגין כל המועצה  על פי חוזה זה ישפה הספק את

 

 שונות  .23

הניסיון הנדרש יפורט ברשימה כרונולוגית מלאה של העבודות שבוצעו במהלך שנות הניסיון   .23.1

ן  ( ושל לקוחות שקיבלו שירות זה או דומה לו מ1/   2019)יש לפרט את הניסיון החל מחודש 

 הסלולרי שלו.המציע, תוך ציון שם הלקוח, שם איש הקשר, מספר הטלפון הקווי וטלפון 

בהצעת  .23.2 לעיין  רשאים  במכרז  זכו  לא  מציעים אשר  המכרזים,  חובת  חוק  לתקנות  בהתאם 

 הספק הזוכה, למעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  
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לציין מראש בחוברת ההצע .23.3 חייב  א סעיף  הספק  נספח  עלולים    ,3ה  עמודים בהצעתו  אלו 

או סוד מקצועי, למעט עלויות וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות לחשוף סוד מסחרי  

בדבר  ההחלטה  כי  בזאת,  מובהר  מקרה,  בכל  זאת.  ולנמק  למתחרים,  הצגה  לפני  הסף, 

אשר המועצה  חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם בסמכותה של ועדת המכרזים של  

  רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים.

ח .23.4 מס'  )לדוגמא  המזהה  המספר  כי  לוודא,  המציע  ע  .פ .על  מס'  המסמכים .מ.או  בכל   )

  המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים 

במקור מס  ניכוי  יצרף  ואישור  המזהה,  במספר  התאמה  שאין  וככל  אם  זהה.  יהיה   ,)

 אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך. 

כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  בגוף   .23.5

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו 

 .ף עלול לגרום לפסילתהלא נכתב וא

 להודיע למציע כל הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. המועצהאין כל חובה על 

 את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל.ה המועצה קיבל

 

 ת רשאי  המועצה  .24

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה,  .24.1

ה שלדעת  המכרז,  מסעיפי  לסעיף  מפורטת  התייחסות  ההצעה   מועצהחוסר  הערכת  מונע 

 כדבעי.

 לבטל  את המכרז.  .24.2

לקבל    מועצהל .24.3 בכדי  המציע,  הגוף  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  לפנות  הזכות  נשמרת 

הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק  

 .כפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתכ"םאת התאמתם, 

 .לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה .24.4

 .ולחלק ביניהם את העבודהעבודה לקבוע מס' זוכים במכרז לכל סוג  .24.5

 לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות.  .24.6

 . מועצהב לחתום יםמורשהבכל מקרה של הרחבה יש לקבל מסמך חתום מראש ע"י  

 מועצה. המוחלט של הול לפי שיקול דעתה  הכ

 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 
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 שם מלא של המציע  

 

 

 חתימה וחותמת 

 

 

 מבנה חוברת ההצעה 

 הבהרה  הנושא  סעיף 

  הצהרה והתחייבות  1-2

  הצעה 3

 במסגרת זו יכללו סעיפים שהינם סוד   מניעת חשיפה  4-5

 פרטים מזהים של המציע.  פרטים על גוף המציע  6

המציע אצל  הקשר  ניתן  - איש  אתו  ההצעה  עורך 

 לברר פרטים. 

רשמי   הוכחת עמידה בדרישות סף  7 מסמך  באמצעות  יוכח  זה  בדף  סעיף  כל 

העניין.   לפי  המציע,  של  הצהרה  או  מתאים 

עצמו   המסמך  הינה  להוכחה    ולא האסמכתא 

 הרישום בדף זה. 

יש למלא את כל הפרטים. המועצה רשאית לפנות   ניסיון המציע בעבודות דומות  8

ללקוחות מהרשימה וגם ללקוחות שאינם ברשימה  

ך ההצעה או מבדיקתה.  רק  הנ"ל, אך העולים מתו

לאופי   אסמכתא  יהווה  אלו  ברשימות  האמור 

 העבודות ולהיקפן. 

אישור על קריאה והבנת הדרישות   9-10

 במכרז
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 נספח מס' א 

 

 טופס הגשת הצעה 

 לכבוד 

 בסמת טבעון המועצה המקומית 

 ופסולת גושית לבחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית    -47/2021מכרז מס' הנדון  :  

 במועצה המקומית בסמת טבעון 

 י לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. יאני החתום מטה מציע בזה את שירות 

הנני מאשר שקראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו,   .1
לשביעות רצונכם    ירת הצעת י במסג יומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות וכל המוצע על יד 

  המלאה.  
הנדרשים במכרז זה לבין עבודה עם    ב של ניגוד עניינים בין השירותיםהנני מצהיר כי איני נמצא במצ  .2

 מועצה.  גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין ל
 הצעתי הינה כדלקמן:  .3

סוג 
 האיסוף 

שיעור   סכום האומדן 
ההנחה  

% 

סכום 
ההצעה  

אחרי  
 ההנחה 

 הערות 

  איסוף גזם
ופסולת  

 גושית 

  כולל ₪ ליום ) 2,500
 עובד, כולל מע"מ( נהג ו

 
 טון ליום  6-8 

   

איסוף פסולת  
 ביתית 

80,000   ₪ 
±5% 

   

 
להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט עלויות וסעיפים הנוגעים   .4

להוכחת עמידה בדרישות הסף. הנכם מנועים מלחשוף עמודים אלו בפני מציעים שלא זכו במכרז,  
 וכן הנימוק למניעת החשיפה:  

  

  

  

לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה   .5 בסמכותה של  בכל מקרה ברור 

פי שיקול    ועדת המכרזים של המועצה  על  כחסויים,  לעיל  גם חלקים שצוינו  אשר רשאית לחשוף 

 דעתה המקצועי. 
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 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 נספח מס' א'  

 פרטים על הגוף המציע    .6

 

 שם  המציע  א.  

 

 המס' המזהה )מספר תאגיד(  . ב

  

 סוג התארגנות )חברה, אחר(    ג.  

 

 תאריך התארגנות  ד.  

 

 שמות בעלי שליטה/בעלים )במקרה של חברה, שותפות( :  ה. 

 

 

 

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:   . ו

 

 

 

 שם המנהל הכללי  ז.

 שם איש הקשר למכרז זה  ח. 

 מען המציע )כולל מיקוד(  ט.

 טלפונים   י. 

 דוא"ל  יא. 

  

 

 על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים רו"ח/ עו"ד על דף זה והמסמכים הבאים המצורפים בנספחים:  
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים   

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.  

 

 

  

 חתימה וחותמת   שם מלא של עו"ד/רו"ח  תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

28 

 ' נספח מס' א

 הוכחת העמידה בדרישות הסף .7

 

על המציע להוכיח את המפורט מטה במסמכים, אישורים, מכתבי המלצה ובתיאור עבודות דומות כמפורט  

 בהמשך. 

 

 ההוכחה  הנושא 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .1

, בתוקף לפחות עד למועד האחרון  1976-ניהול חשבונות(, תשל"ו  אכיפת

 להגשת ההצעות. 

 

  רשאים לגשת למכרז ולהגיש הצעות רק גופים וחברות עם ניסיון מוכח של  .2

ב דומות  עבודות  בלפחות  ביצוע  של  רצף  מקומית אחת    12,000מועצה 

 . 2018-2020תושבים לפחות במהלך השנים 

 

 עוסק מורשה/מלכ"ר  .3

 

  

 

 

 הצהרת המציע 

 

 הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים דלעיל, ומצהיר כי יש ברשותי את הנ"ל. 

 

 ________________תאריך ____________     שם ______________________   חתימה 

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

29 

 ' נספח מס' א

 ניסיון המציע בעבודות דומות   .8

על המציע לפרט את כל העבודות הרלוונטיות שהיה אחראי להן: שמות הלקוחות, תיאור העבודה, מועדי  

 הביצוע והיקף. 

 

 תאריכים  היקף כספי  תיאור העבודה  שם הלקוח  

 טלפון  איש הקשר  מועצה   

1 1       

2        

3        

 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 ' נספח מס' א

 

מעסיק שלי או של העובדים המועסקים    המועצהידוע לי כי העבודה המבוקשת היא על בסיס קבלני בלבד, ואין   .9

 י. יעל יד 

 

 מתנאי המכרז.  המסמכים הקשורים למכרז זה, והמצורפים בנספחים הבאים, מהווים חלק בלתי נפרד  .10

 

ברורים לי, שאלתי את נציגי   הנני  מאשר כי קראתי והבנתי את דרישות המכרז. לגבי נושאים אשר לא היו 

 וקיבלתי תשובות מקובלות.   המועצה

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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 ' א  מס'   נספח

 

 מסמכי המציע   .11

 אישור רכישת המכרז          

 

 תעודת התאגדות מהרשם הרשמי או מגוף סטטוטורי. במקרה של תאגיד,      

 

 במקרה של תאגיד, דו"ח מעודכן מרשם החברות   

  

 אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.  

  

 תעודת עוסק מורשה/מלכ"ר.   

  

 התחייבות ותצהיר לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף.  

 

 שבוצעו ע"י המציע למיפויים    דוגמאות  

 

 הצעת המציע בשני עותקים  

 

 בהתאם לנוסח המצורף   מכרז ערבות  

  העתק רישיון מוביל בתוקף מאושר ע"י עו"ד כנאמן למקור 

   העתק רישיון עסק בתוקף לאיסוף ופינוי פסולת והובלתה, מאושר ע"י עו"ד כנאמן למקור 

  שעיקרו פינוי   2018-2020העתק אחד לפחות של הסכם מסגרת עם אחת הרשויות בין השנים

 תושבים לפחות.   12,000אשפה ופסולת, שמספר תושביה 

   יוד, דגם, שנת ייצור, מפרט טכני  הכוללת: סוג הרכב או הצכמתואר לעיל, רכבים חמישה טבלת

 ת.  לרלוונטי, קיבו 

   

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 
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   נספח ב' 

 ערבות מכרז  כתב  נוסח

 47/2021נוסח ערבות מכרז מס' 

 תאריך:__________ 

 לכבוד  

   המועצה המקומית בסמת טבעון 

  נ. ; א.ג.

 ________________' כתב ערבות מס 

ח.פ./  פי בקשת __________________  ) ___________  ת.ז.על  "המבקש"_  בזה  (  להלן:  ערבים  אנו 

עד לסך   סכום  כל  לסילוק  )שמוני   80,000של  כלפיכם   ₪( אלף ₪(  "סכום הערבות ם  עם  בקשר    "(,להלן: 

יתית ופינוי פסולת גושית  לבחירת קבלן לאיסוף ופינוי אשפה ב   47/2021  השתתפותו של המבקש במכרז מס'

לוי איזה מקרב התחייבויותיו  ילשם הבטחת מ   רבותל בשטחי שיפוטה של המועצה המקומית בסמת טבעון,  

אם ייחתם   – של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של המבקש ו/או על פי החוזה שייחתם בעקבותיו 

 .  ביניכם לבין המבקש –

ס כל  לכם  בזאת לשלם  וחלף  אנו מתחייבים  מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו  כום עד לסכום הערבות 

ערבות זו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי שתהיו  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום  .  חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש 

דרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך  הערבות או כל חלק ממנו ב 

יעלה על סכום הערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  כל דרישותיכם לא   .ערבות 

לא    25/08/2021  דרישה שתגיע אלינו אחרי .ועד בכלל  25/08/2021לתאריך    ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 .  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  25/08/2021 ר יום לאח  .תענה

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

דרישה   .דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה

 _______________ למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת 

 בכבוד רב, 

 ____________ תאריך 

 ____________חתימת הבנק 

 

 

הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל 

 עלולה להביא לפסילת ההצעה
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   ' גנספח 

 הסכם  

 

 2019ביום __ לחודש  _____    בסמת טבעוןשנערך ונחתם ב 

 

   בסמת טבעוןמועצה מקומית בין                  

 ראש המועצה ע"י 

 גזבר המועצה 

   החשב המלווה של המועצה וכן

 "( המועצה "  – להלן )                                                                                        

 

 "הספק"(   –להלן )             ____________________                               לבין

 

ביצוע עבודות פינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ללקבל הצעות    המועצה מעוניינתו יל אהו

 "(;השירותים"  –)להלן בשטח השיפוט של המועצה 

  

 –להלן לביצוע השירותים ) הספקלבחירת   47/2021 במכרז פומבי מס'  היצא המועצהו והואיל 

 "המכרז"(;

כמתאימה   הספק___  מצאה את הצעת __בישיבתה מיום __  המועצהוועדת המכרזים של  והואיל 

 ז ובחרה בו כזוכה בהליכי המכרז; ביותר מבין כל המתמודדים במכר

 והואיל  

 והואיל 

 מחיות והניסיון בביצוע השירותים;והספק הנו בעל הידע, מו

והספק מחזיק בבעלותו את הרכבים המוגדרים במסמכי המכרז והוא יכול ומסוגל להעמיד   

 חס אחד לפחות ורכב איסוף גזם לפחות; לרשות המועצה רכב ד

וע השירותים כמפורט בתנאי והספק מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית לקבל על עצמו את ביצ

 המכרז.

 והואיל 

הסכים לקבל על עצמו את העבודה המקצועית כאמור וכמפורט בתנאי המכרז, הסכם  הספקו והואיל 

 זה  ובנספחיהם.
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים דלקמן: 

 כללי: 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  . 1

 . עיל ל  3 העניינים בעמוד ורשומים בתוכן הנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם  . 2

 במקרה של סתירה בין נספחי ההסכם להסכם, יגבר האמור במסמכי המכרז.    . 3

 , את השירותים. ועצהמתחייב ליתן למ הספק , והספק בזה מ  מינהמז המועצה . 4

לא יהיה זכאי לקבל בגין מתן השירותים כל תשלום נוסף, החזר הוצאות, ביטול זמן, הטבות או    הספק . 5

בכל הקשור לתנאים סוציאליים,    הספקחובה או התחייבות כלפי   כל  למועצהזכויות אחרות כלשהן, ואין  

 ס למתן השירותים על פי הסכם זה.  הטבות אחרות ביח  ביטוח לאומי, ביטוח או

יגיש מד  יצרף את המסמכים התומכים בדרישה,  הספק  י חודש דרישת תשלום לאישור המועצה, אליה 

לרבות: דרישת תשלום, חשבונית מס, ריכוז של שעות העבודה )תאריכים, מס' המועסקים, כמות שעות  

יבדוק את הדרישה. במידה והיא    המועצההאחראי מטעם  העבודה, אתרי העבודה, כמות ההטמנה וסוגה(.  

 "(. החשבון "  - )להלן עבר לגזברות לביצוע תשלום החשבון לפי תנאי הסכם זה.  מאושרת, תו

התמורה, כאמור לעיל, היא סופית והמבצע לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן, מסיבה כלשהיא. למעט האמור   . 6

לקבל בגין מתן השירותים כל תשלום נוסף, החזר הוצאות, ביטול זמן, הטבות   יהיה זכאילא  הספק לעיל, 

לתנאים סוציאליים,    בכל הקשור  הספקחובה או התחייבות כלפי   כל  למועצהאו זכויות אחרות כלשהן, ואין  

 חס למתן השירותים על פי הסכם זה. הטבות אחרות בי ביטוח לאומי, ביטוח או

7 . 

 

  למועצה לקזז כל סכום שיגיע    המועצה  תלפי חוזה זה ועל פי כל דין רשאי   המועצה מבלי לגרוע מזכויות  

 . המועצהמ  ספק בקשר עם חוזה זה, מכל סכום אשר יגיע ל  הספקמ

8 . 

 

על פי כל דין וחוזה זה, לבטל    זכויותיה, נוסף על  המועצה  תה מהוראות חוזה זה, רשאיהורא  הספק הפר  

ל  לאחר שניתנה  ו  ספקאת החוזה  סביר,  זמן  תוך  לתקן את המעוות  נדרש  בה  לא תיקן    הספקהודעה 

 בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בה. המעוות 

9 . 

 

ושאושר ע"י    הספק, אלא בעד אותו חלק שבוצע ע"י  ספק בתשלום ל   תחייב  המועצה הא  תבמקרה זה לא  

  המועצה ובשווי כפי שייקבע ע"י    המועצה, ושניתן להשתמש בו ע"י  המועצהובשווי כפי שייקבע ע"י    המועצה

 לצורך במשך ביצוע. 

 מתחייב בזה:  הספק   . 10

 והנחייתם.  המועצה שירותים בהתאם לדרישת נציגי  למועצהא.  לתת  

, לרבות: פינוי אשפה ביתית ופסולת מאזורי מסחר, פינוי  ב. לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע    

פסולת גושית כולל פינוי גזם, הטמנת הפסולת והאשפה במטמנות מאושרות ע"י המשרד לאיכות  

הסביבה והמועצה המקומית. לבצע את הסידורים ואת העבודה באופן היעיל ביותר תוך שמירה על  

 ביעות רצונה של המועצה ושל נציגיה ש

מוסכם בין הצדדים כי הכותרות המופיעות בהסכם זה הן למען הנוחיות בלבד, ואין בהן כדי לגרוע מהאמור   . 11

 במפורט בסעיפי ההסכם. 

 

 תקופת ההתקשרות:   .12

עם   . 12.1  הסכם  וחתימת  המכרז  הליכי  סיום  לאחר  תחל  ההתקשרות  הזוכה,    הספק תקופת 

 . בתום שנים עשר חודשים מיום החתימהותסתיים  
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לעוד שני עשר חודשים  להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו    ת רשאי  המועצה 

חודשים כל אחת, כך שסך תוקפו של חוזה ההתקשרות    12ועד לשתי תקופות הארכה בנות  

   חודשים במצטבר.    36בין הצדדים לא יעלה על 

 יום לצד השני.  60תהיה שמורה הזכות לבטל את ההסכם בהודעה מראש של   למועצה  12.2

שמורה זכות לביטול ההתקשרות במהלך כל שלב או בסיומו, במידה שהשרות ו/או    למועצה  12.4

 . המועצההבלעדי של  האיכות העבודה אינם ברמה הנדרשת עפ"י שיקול דעת

ככל שיוחלט על הפסקת התקשרות, הספק יקבל תשלום רק עבור העבודה שבוצעה עד   12.5

 לאותו מועד 

 
 היקף השירות:  .13

בי  הספק על    ולשם להשגת  לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה היה עושה לשם  צוע השירותים 

 ייעודם. 

תדירות פינוי האשפה בכל תחום שיפוט המועצה הינה פעמיים בשבוע לבתים פרטיים ושלוש פעמים   . א

עשה באתר  י ת והפסולת הגושית, לרבות הגזם, פריקת האשפה הביתית  לעסקים ומוסדות ציבוריים.  

 הטמנה מורשה לאשפה ביתית על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

לעדיות מול הספק ו/או התחייבות לביצוע עבודות מעבר  אין בהסכם זה כל התחייבות של המועצה לב . ב

 ₪ לחודש )שמונים אלף ₪( כולל מע"מ כדין.    80,000להיקף של 

המועצה רשאית מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק לספק את השירותים שלו   . ג

מועצה המקומית  ' לעיל. דרישה זו של הא כמתחייב מחוזה זה, מעבר להיקף העבודה הרשום בסעיף 

לא תיחשב כהפרה של תנאי הסכם זה ולא תקנה כל זכות לספק לדרוש תמורת העבודה הנוספת כל  

 . 47/2021תשלום חורג מעבר לתעריף שאושר בהצעתו במסגרת מכרז מס' 

₪    80,000  - עבודה חריגה כמצוין בסעיף ב' לעיל, משמעותה ביצוע עבודות בהיקף החורג מסך ה . ד

חג, אירועים המוניים, חתונות ואירועים אחרים שגורמים ליצירת כמות חריגה של  בימי חגים, ערבי  

   פסולת ואשפה. 

   
 פועלים מטעמו ה שתמש בקבלני משנה הספק יבצע את כל העבודה בעצמו ולא י

 התמורה:  .14

 בהתאם לתעריפי הצעת המחיר. תמורת מתן השירותים על פי הסכם זה תשלם המועצה לספק  . א

 הוצאות מיוחדות, אם תידרשנה, יאושרו מראש ובכתב על ידי על ידי המועצה, כתנאי לתשלומן.  . ב

למעט האמור לעיל, הספק לא יהא זכאי לקבל בגין מתן השירותים כל תשלום נוסף, החזר הוצאות,   . ג

חובה או התחייבות כלפי הספק ועובדיו   טבות או זכויות אחרות כלשהן, ואין למועצה כל ביטול זמן, ה

הטבות אחרות ביחס למתן השירותים על   בכל הקשור לתנאים סוציאליים, ביטוח לאומי, ביטוח או 

 פי הסכם זה. 

  המועצה לא תישא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם,  שייגרמו לספק,  . ד

 בעת, או עקב ביצוע חוזה זה, אלא בגדר חיובי המועצה כלפי המבצע על פי חוזה זה. 
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ד' לעיל ומבלי לבטל אותו, המועצה תשלם את אגרות ההטמנה של   .ה

הפסולת והאשפה למיניה באתרים המורשים לכך ע"י המשרד לאיכות הסביבה והמועצה יחד, בכפוף  

 ק"מ מהמועצה המקומית בסמת טבעון.   30ה אינם במרחק רדיוס העולה על לכך כי אתרי ההטמנ

בלי לגרוע מזכויות המועצה לפי חוזה זה ועל פי כל דין רשאית המועצה לקזז כל סכום שיגיע לספק   . ו

 מהמועצה בקשר עם חוזה זה, מכל סכום אשר יגיע לספק מהמועצה. 

במקרה של ביטול ההסכם, תשלם המועצה לספק, מתוך התמורה, רק את התשלומים המתייחסים   .ז

ייבת  חלביצוע השירותים, שהספק ביצע בפועל עד תאריך כניסת הביטול לתוקף והמועצה לא תהיה  

 .  כל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול החוזה

 אופן הדיווח:   . ח

הזוכה יגיש למועצה בסוף כל חודש: חשבונית מס בצירוף דו"ח ריכוז של הפעילות שביצע לפי   (1)

כל נושא בנפרד: דו"ח עבור פינוי אשפה ביתית, דו"ח עבור פינוי גזם ודו"ח עבור פינוי פסולת  

 גושית.  

לכל דו"ח ריכוז, הזוכה יצרף את כל תעודות המשלוח/ השקילה של אתר ההטמנה המעידים על   (2)

בתחום   בפועל  העבודה  לימי  זהים  להיות  חייבים  התעודות  תאריכי  כנדרש.  העבודה  ביצוע 

השיפוט של המועצה. תעודה אשר התאריך הרשום בה אינו תואם את תאריך העבודה בפועל  

 כפי שרשום ביומני המועצה, תיפסל ולא תובא בחשבון בעת עריכת התשלום לזוכה ע"י המועצה.  

חשבונית מס    - במידת הצורך  -וכה, הגזברות במועצה תבקש מהזוכהלאחר אישור התשלום לז  (3)

בה רשום הסכום המדויק המאושר. באחריותו של הזוכה לבטל את חשבונית המס השגויה ע"י  

 הנפקת חשבונית מס זיכוי למועצה.  

לאחר קבלת חשבונית מס מדויקת )או לחלופין אישור החשבונית שנמסרה בסוף החודש החולף(   (4)

ביר את סכום התמורה המאושר, בצירוף מע"מ כדין, אל חשבון הזוכה כפי שדווח  המועצה תע

 ימים מיום אישור החשבונית ע"י המועצה.      45עליו במסמכי המכרז, וזאת תוך 

במידה ויתברר כי בעת עריכת החשבון נפלה טעות כלשהי, בתום לב, שבגללה שולם לזוכה   (5)

הסכום העודף מהתשלום העוקב הקרוב ביותר  סכום עודף, המועצה תהיה רשאית לקזז את  

 ליום גילוי הטעות.    

לזוכה לא תהיינה כל דרישות או טענות למועצה בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים   (6)

כפי שיידרשו ע"י    – בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים או חוסר/ליקוי בדיווח  

 החשב ו/או נציגות המועצה. 

ה אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו לספקיו ו/או לעובדיו או לכל גורם אחר שעליו לשלם  הזוכ (7)

 לו, בקבלת תשלומים מהמועצה.

 למועצה תהיה זכות עכבון לגבי תשלומים לזוכה בגין חוב שהאחרון חב לה.  (8)

 לזוכה לא תהיה זכות עכבון בגין חוב שהמועצה חבה לו.  (9)

רז זה לפני שייחתם הסכם בין המועצה לבין הזוכה אין להתחיל לבצע את השירות האמור במכ (10)

 כדין ובטרם הנפקת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת ע"י הגורמים המורשים במועצה.  
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 יצוי מוסכם:  פ .15

ובאיכות   (11) כנדרש  את הפעילות  הזוכה  יבצע  לא  בו  מקרה  בכל  במכרז,  לגרוע מהאמור  מבלי 

הזוכה את הוראות מסמכי המכרז, עפ"י המפורט  הנדרשת או יחרוג מלוחות זמנים, או יפר  

 להלן המועצה רשאית לדרוש את הפיצוי המוסכם והזוכה יהיה מחויב בתשלום פיצוי מוסכם. 

 האירועים לגביהם תישקל הטלת פיצוי מוסכם:   (12)

 

 פיצוי מוסכם  אירוע 

חריגה של הזוכה בלוח הזמנים לאספקת    .1

 השירות  

 לשבוע איחור  ₪  10,000

ביצוע העבודה על חשבון   אי ביצוע השירות באיכות הנדרשת   .2

הזוכה בלי תוספת שעות  

 עבודה ו/או תמורה כלשהי 

 מערך ההזמנה   10%עד  הפרת הוראות מהוראות המכרז  .3

 

הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לזוכה המועצה תהא זכאית לנכות את סכום   (13)

 או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. 

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לזוכה לא ישחררו את הזוכה מהתחייבויותיו על   (14)

 פי מסמכי המכרז.  

 הזוכה אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו.  (15)

פיצוי, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה לתיקון ההפרה בכל  המועצה רשאית שלא לדרוש   (16)

 דרך שתמצא לנכון בכל דרך חוקית אחרת. 

 אין האמור בא לפגוע בכל תמורה אחרת שהמועצה זכאית לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין.  (17)

 

 :פיקוח ותקשורת בין הצדדים  .16
אשר צריכים להינתן לפי תנאי  העבודה תוזמן על ידי המועצה וכל הודעה או מסמך או הנחיה   . א

 מכרז זה, תינתנה על ידי המועצה והספק יתחייב לפעול בהתאם למפורט בעיקרי ההסכם. 

מאת   . ב לזמן  מזמן  שיקבל  כלליות  להנחיות  בהתאם  לפעול  הספק  מתחייב  השירותים  בביצוע 

ק  המועצה, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי ההסכם למועצה, או לספ

 להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידיו, אלא אמצעי ביצוע הוראות ההסכם במלואו. 

או כל מי    תברואן המועצה המקומית    עאטף זבידאת  נציג המועצה לצורך הסכם זה הוא מר   . ג

 "(. "נציג המועצה  –להלן שתמנה המועצה לצורך ביצוע ההסכם ) 

, תוך כדי צירוף  פי חוזה זה-על ה בפועל ביצוע העבודלנציג המועצה על  מדי שבוע  הספק ידווח   . ד

סוג הפסולת,  כל המסמכים הרלוונטיים שלהלן: טבלת ביצוע עבודה שכוללת: תאריך הביצוע,  

(, מס' רישוי של  של האתר המורשה  כמות ההטמנה )מגובה בתעודות שקילה ואישור הטמנה

 הרכב שביצע את העבודה ומספר העובדים ברכב. 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

38 

וי של הרכב הרשום בטבלת הרישום לעיל, חייב להיות תואם  יש להדגיש כי מספר הריש 

הרישוי של הרכב המאושר במועצה. תאריכי דיווח ביצוע העבודה צריכים להיות אף  למספר 

 הם תואמים לרישומי המועצה המקומית.  

 
 שונות .17

בנצרת  מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם זה, לרבות הפרתו, יהיו בתי המשפט  . א

 בלבד. 

 ות הצדדים לצורך חוזה זה:כתוב . ב

 

   36008מיקוד   6030ת"ד , 29, רחוב ראשי בסמת טבעון המועצה: המועצה המקומית              

 

 

 הספק: __________________________________________________.       
 
 

נתקבלה כחוק  וכל הודעה שתשלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל, תחשב כאילו 
 ימי עבודה לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.  3בתום 

 
 

 ולראיה באו על החתום : 
 
 

 
__________________             __________________                   __________________ 

 החשב המלווה            ראש המועצה                                     גזבר המועצה                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ביתית ופסולת גושית ל 47/2021מכרז פומבי מס' 
 בסמת טבעון במועצה המקומית 

 _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________________ __________________ 

 
 _ __________ _____חתימת וחותמת המציע _         לבחירת קבלן פינוי אשפה ואיסוף פסולת גושית  47/2021 מכרז מס' 

39 

 
 מציע אישור עורך דין על פרטים אודות ה -'  ד נספח 

 
 לכבוד  

 בסמת טבעון מועצה מקומית 
    א.ג.נ.,

 בחירת קבלן לפינוי ואיסוף אשפה ופסולת גושית  47/2021 מכרז פומבי מס' הנדון: 
   בשטחי שיפוט של המועצה המקומית בסמת טבעון 

 
 

 אני      _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.   
 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 רשמי:_____________________________. . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם 1
 . סוג התארגנות:______________________________2
 . תאריך הרישום:______________________________3
 . מספר מזהה:______________________________4

ת חותמת,  . שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספ5
 אם יהיו:

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  6
 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ.   1976 – ו " ות(, תשלחשבונ

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 חתימה וחותמת   עו"ד  שם מלא 

 
 

 טלפון   כתובת 
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  -' הנספח 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:   .1
 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  הגוף"

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2
   ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

"((  בעל זיקה)להלן: "  1976-התשל"ו תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, 
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים    לא הורשעו

 .   1987  -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991-הוגנים(, התשנ"א 
   אליו זיקה  או בעל  חוק   הורשעהגוף  לפי  עבירות בלבד  או בשתי  בעבירה אחת  דין חלוט    בפסק 

או חוק    1991-עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .  1987 - שכר מינימום, התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי    הורשעו במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה    X)למילוי ולסימון   .3
או חוק    1991-תנאים הוגנים(, התשנ"אעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  

 : 1987 - שכר מינימום, התשמ"ז 
   לא הייתהההרשעה האחרונה   " )להלן:  מועד  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק 

 "(.  ההתקשרות 
  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתההרשעה האחרונה 

כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט   .4 לי  יום כ"ה  ידוע  בעבירה שנעברה אחרי 
 (.   2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .5
_____________________ 

 המצהיר

 אישור 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
___ בישוב/עיר  ידי  ___________  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ___________

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 
___________               ______________________          ___________   

 חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין        תאריך        
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות   -'  ונספח 

 

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

המזמין   .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  הנני 
"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר  המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " 

 זה בשם המציע.  

___________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו  הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה__ .2
 נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז. 

  הריני להצהיר כי אני ועובדיי לא הורשענו מעולם ולא מתנהלות נגדנו תביעות משפטיות הקשורות:  .3
   פדופיליהלהטרדות מיניות ו ל מים,  שימוש בסל נהיגה בפורענות, ללפריצות ו/או גניבות,  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4
 

__________________ 

 המצהיר

 

 אישור 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

היה  ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 
              _________  __       ___________________       ________ ____ 

 חתימת עוה"ד        חותמת ומספר רישיון עורך דין         תאריך  
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 אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות   -  ז'  נספח

            

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

הגו .1 שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  המזמין  הנני  עם  להתקשר  המבקש  ף 
"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר  המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " 

 זה בשם המציע.  
הריני להצהיר כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת   .2

התשמ"ז   מינימום,  שכר  לחוק  בהתאם  למכרז  המציע  מלוא    1987  -הצעת  להם  משולמים  וכי 
 התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.  

כמו כן, המציע מתחייב בזאת כי ימשיך לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום )כפי שיעודכן   .3
להם בהתאם להוראות כל דין  מעת לעת בהתאם לחוק( ואת מלוא התשלומים הסוציאליים המגיעים  

 ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם, וזאת ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.  
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .4
 

 

__________________ 

 המצהיר

 

 אישור 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

היה  ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 
___________             ______________________       ___________   

 חתימת עוה"ד         חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך        
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ע   ' ח   נספח  צו בי ערבות   כתב 

 כתב ערבות

 הבנק/חברת הביטוח: ________________________ שם 

 מס' טלפון: __________________________________ 

 מס' פקס:___________________________________ 

 

 לכבוד 

   בסמת טבעוןמועצה מקומית 

   36008מיקוד  29רחוב ראשי כתובת: 

 הנדון: ערבות מס' _______________ 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק פי בקשת לקוחנו )שם המציע( ת.ז./ח.פ. _____________ ,  -על
אשר תדרשו מאת ______________ )להלן  הסכום במילים(  ₪ )  ________  כל סכום עד לסך

הבטחת קיום התחייבויות החייב כלפי המועצה המקומית בסמת טבעון לפי תנאי בקשר ל  "החייב"(
של     47/2021  מכרז שיפוטה  בתחום  גושית  ופסולת  ביתית  ואיסוף אשפה  פינוי  עבודות  לביצוע 

 המועצה. 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב   15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  
תהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא בדואר רשום, מבלי ש

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

 ______________ עד ______________ ועד בכלל.-ערבות זו תהיה בתוקף מ

 חב' הביטוח _____________________ /דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                        

 

 _____________________________      _____________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   מס' הבנק ומס' הסניף                              

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

                   ________________                       ________________                  ________________ 

תאריך                                           שם מלא                                         חתימה            
 וחותמת 

 

 

 


