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כללי
 1.1החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע”מ (להלן" :החברה") הינה חברה הנמצאת בבעלותה של
המועצה האזורית חבל מודיעין .החברה הינה הזרוע הביצועית – מקצועית של המועצה האזורית
למימוש מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי

חבל מודיעין והסביבה.
 1.2לצורך פעילותה ,מעוניינת החברה לרכוש שירותים של אספקה ,הצבה ,אחזקה ופינוי של מכולות
פסולת רכב הטיאוט (להלן" :השירותים") מיישובי המועצה האזורית חבל מודיעין .היקף
ומאפייני השירותים הדרושים לחברה מפורטים במפרט השירותים ,נספח ( )1לחוזה (להלן:
"השירותים") .מובהר בזאת כי עם סיום ההתקשרות בין החברה לבין הזוכה במכרז יעברו

המכולות לבעלותה של החברה.
 1.3החברה מזמינה בזאת מציעים המקיימים את תנאי הסף המפורטים בהמשך ,להגיש לה הצעות
למתן השירותים .המכרז יערך במתכונת של מכרז דו-שלבי.
 1.4יזכה במכרז המציע הכשיר שינקוב בהצעת המחיר הזולה ביותר לביצוע השירותים.
 1.5המועצה האזורית חבל מודיעין מונה  24יישובים :אחיסמך ,בארות-יצחק ,בית-נחמיה ,בית-עריף,
בני-עטרות ,בן-שמן ,בן-שמן (כפר הנוער) ,ברקת ,גבעת כ"ח ,גמזו ,גנתון ,חדיד ,טירת-יהודה ,כפר-
דניאל ,כפר-טרומן ,כפר רות ,כרם בן-שמן (המושב הישן) ,לפיד ,מבוא מודיעים ,מזור ,נופך,
נחלים ,רנתיה ושילת .המועצה משתרעת בין כפר רות במזרח לנתב"ג במערב ,ובין רמלה בדרום
לפתח-תקווה בצפון.
 1.6בהתבסס על ניסיון העבר היקף הפינויים השנתי עומד על כ 720 -מ"ק בשנה ( 450טון) .עם זאת,
מדובר בהערכה בלתי מחייבת ,שאין בה כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע הזמנות עבודה
בהיקף כלשהו ,אם בכלל ,מהזוכה במכרז .הזוכה במכרז מודע ומסכים לכך שהוא לא יוכל לעשות
בהערכה זו כל שימוש כדי לבסס טענה כלשהי כלפי החברה.
 1.7השירות יבוצע באמצעות עובדים ,רכבי פינוי פסולת ,ציוד ואמצעים נוספים של הזוכה ,בכפוף
לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה שנספח לו.
 1.8החברה אינה מתחייבת להזמנת כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה ו/או להזמנת
שירותים בהיקף כלשהו ו/או לכל תכיפות ו/או רציפות בהזמנת השירותים .אלו ייקבעו מעת לעת
בהתאם לצרכים המשתנים של החברה ,ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,בכפוף לשיקולי תקציב.
כמו כן ,אין בהתקשרות עם הזוכה כדי להגביל את החברה ברכישת השירותים מכל גורם אחר או
לבצעם בעצמה ,על פי שיקול דעתה המקצועי.
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 1.9תמורת ביצוע השירותים ,תשלם החברה לקבלן תשלום בהתאם להצעת המחיר שהוא נקב בהצעתו
וכמפורט בחוזה.
 1.10ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של  24חודשים ממועד החתימה על החוזה .לחברה
שמורה האופציה ,על-פי שיקול דעתה המקצועי ,להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  3תקופות
נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחת .בסך הכל ,תקופת ההתקשרות ,כולל האופציות ,לא תעלה
על  5שנים ( 60חודשים).
 1.11יודגש כי האמור בסעיף זה הוא לידיעה בלבד ,וככל שהוא סותר הוראה במכרז או בחוזה – יגברו
האחרונים.
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לוח הזמנים לעריכת המכרז
 2.1להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
2.1.1

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות.11.1022.9.2020 :

2.1.2

המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז 2513.10.2020 :בשעה .14:00

 2.2החברה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו ,ובכלל זה
לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחייה כאמור
תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
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הנספחים למכרז:
 3.1מסמכי ההצעה:
3.1.1

נספח א' -טופס ההצעה;

 3.1.1.1נספח א' -1טופס הצעת המחיר;
 3.1.1.2נספח א' -2אישור על מחזור כספי;
3.1.2

נספח ב' -תצהיר;

3.1.3

נספח ג' -חוזה;
 3.1.3.1נספח ( )1לחוזה – מפרט טכני (דרישות לביצוע);
 3.1.3.2נספח ( )2לחוזה -נספח ביטוח;
 3.1.3.3נספח ( )3לחוזה – ערבות ביצוע.
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אופן ההכרעה במכרז:
 4.1בשלב הראשון תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף שיפורטו להלן .הצעה שלא תקיים את כל
תנאי הסף תיפסל.
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 4.2בשלב השני תפתחנה מעטפות הצעות המחיר של המציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף (להלן:
"ההצעות הכשירות") .ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשירות ,לפי אחוז ההנחה המוצע בהן,
כאשר ככל שאחוז ההנחה שהוצע יהיה גבוה יותר (קרי ,מחיר נמוך יותר עבור החברה) ,כך ההצעה
תדורג במקום גבוה יותר .ההצעה הכשירה שתנקוב באחוז ההנחה הגבוה ביותר תזכה במכרז,
בכפוף לכך שמדובר בהצעה סבירה.
 4.3בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים בדבר מתן עדיפות לעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק
האמור ,אם תהיינה מספר הצעות כשירות זהות המדורגות במקום הראשון ,תוכרע הזכייה במכרז
באמצעות הגרלה.
5

תנאי הסף להתמודדות במכרז
 5.1כללי
5.1.1

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים
בפרק זה להלן .הצעה שאינה עומד בכל התנאים – תיפסל.

5.1.2

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי הסף בתאגיד
קשור ,באורגן של המציע (לדוגמא ,מנכ"ל) ,בבעל מניות או בכל גורם אחר ,לא ייחשב כעמידה
בתנאי הסף ,אלא אם כן צוין במכרז במפורש אחרת.

תנאי סף מנהליים:
 5.2תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות
כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
 5.3תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שלמציע יש את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ובכלל זה הוא מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים,
בעניין העסקת עובדים זרים ובעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
 5.4תנאי סף להתמודדות במכרז הינו כי המציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד
עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי
המכרז ,על-פי החוזה המצורף או על-פי דין ,כמפורט בתצהיר שבנספח ב' למכרז.
 5.5תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או כינוס
נכסים או שהוא פועל תחת הסדר נושים או שרשומה לגביו הערת עסק חי ,כמפורט בתצהיר
שבנספח ב' למכרז.
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 5.6תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שלחברה אין ניסיון שלילי עם המציע מכוח התקשרות קודמת
ו/או קיימת איתו ,במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ,ושלמציע אין חוב
כספי פתוח כלפי החברה .פסילת הצעה בגין סעיף זה כפופה לכך שתינתן למציע הזדמנות לומר את
דברו (זכות טיעון).
 5.7ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או קשר עם גופים אחרים או
אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה .גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל
אחד מהם מספר ח.פ נפרד) ,היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני
הגופים ,לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז
זה .החברה תפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או
חברה מסונפת ו/או חברה קשורה ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,1968וכן מציעים
המוחזקים או נשלטים על ידי בני אותה משפחה ,כמפורט בתצהיר שבנספח ב' למכרז.
 5.8החברה תהיה רשאית לפסול על הסף מציע שהוא או בעל שליטה בו או נושא משרה בו הורשעו
בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שעניינה פגיעה בהליך המכרז או בעבירה על חוקי הגנת הסביבה
או בעבירה על דיני הבטיחות בעבודה או על עבירה על דיני העבודה בחמש השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז או שמתנהלת נגדם חקירה או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר
עם עבירה מהסוג המפורט לעיל ,כמפורט בתצהיר שבנספח ב' למכרז .פסילת הצעה בגין סעיף זה
כפופה לזכות טיעון ,ונתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים ,בהתחשב בחומרת העבירה ,במועד
ביצועה ,בצעדים שננקטו על ידי המציע כדי למנוע את הישנותה ,בשינויים בממשל התאגידי של
המציע וכד'.

תנאי סף מקצועיים:
 5.9תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע הוא בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה ,על-פי
חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז ,1997-ותקנות שירותי הובלה ,תשס"א.2001-
 5.10תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע העניק בין השנים  2015ל 2019 -שירותים של פינוי
פסולת רכבי טיאוט ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) לשתי רשויות מקומיות לפחות,
שכל אחת מהן מונה  30,000תושבים לפחות ,במשך תקופה רצופה של  24חודשים לפחות לכל אחת.
 5.11תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שבשנים  2018 ,2017ו 2019-במצטבר ,למציע היו הכנסות
מביצוע עבודות של פינוי פסולת רכבי טיאוט ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) ,בהיקף
של לפחות  200,000ש"ח ,לא כולל מע"מ.
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 5.12תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שלרשותו של המציע עומדים  2כלי רכב לפחות משנת יצור 2017
ואילך ,שהם בעלי ארגז מטען פתוח עם מנוף וכף לפינוי פסולת (משא רכין מנוף קדמי) ,בעלי משקל
כולל שלא יפחת מ 14.9-טון; ,משנת ייצור  2017ואילך או מסוג רמסע (משא מגבה נוע) .אפשר גם
שאחד מכלי הרכב יהיה מהסוג הראשון והשני מהסוג השני2 .
 2כלי הרכבים צריכים להיות בבעלותו של המציע ורשומים על שמו במשרד
5.125.12.1
הרישוי; או לחילופין 2 ,כלי הרכבים צריכים להיות ברשותו ,בחזקתו ובשימושו של המציע
בפועל ,וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואן רכב או חברה שעיקר עיסוקה
בליסינג מימוני או תפעולי או בנק.

 5.13לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 5.13.1תעודת עוסק מורשה על שם המציע ,אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור;
 5.13.2אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חתומים
ומאומתים על-ידי עו"ד;
" 5.13.3רישיון מוביל" תקף על שם המציע; ובנוסף ,אישור תקף לכל משאית פינוי פסולת שתבצע
את העבודות על פי הוראות המכרז ,הכולל את כל הפרטים כנדרש בסעיף (5ג) לתקנות שרותי
ההובלה ,תשס"א .2001-על אישור זה להימצא אצל כל נהג ,בכל משאית עמה המציע מבצע
את העבודה ,ולכלול את הפרטים הבאים :שם בעל הרישיון ,כתובתו ומספר רישיון המוביל,
מספר הרישוי של הרכב ,סוג המטען שהותר להובלה ברכב.
 5.13.4אישור מטעמה של כל רשות מקומית שפורטה בהצעתו ,כנדרש בסעיף  5.105.10לעיל ,המציין
את תקופת ההתקשרות עם הרשות ואת נושא ההתקשרות.
 5.13.5אישור חתום של רו"ח  /מנהל חשבונות  /יועץ מס של המציע (על נייר מכתבים של הרו"ח /
מנהל החשבונות  /יועץ המס) כי הכנסותיו המצטברות של המציע מפינוי פסולת רכבי טיאוט
ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) בשנים  2018 ,2017ו 2019-היה  600,000ש"ח
לפחות (לא כולל מע"מ).
 5.13.6העתק של רישיונות ותעודות הביטוח של כלי הרכב העומדים בדרישות סעיף  5.125.12לעיל,
או לחלופין ,חוזה הליסינג של כלי רכב אלה.
 5.13.7מילוי כל הנתונים הנדרשים בטופס ההצעה ,נספח א' למכרז.
 5.14מלבד המסמכים המבוקשים לעיל ,נדרש המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 5.14.1תצהיר על קיום  /הפרת חוקי העבודה ,בנוסח המפורט בנספח ב' למכרז.
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 5.14.2מסמכי ההבהרות שהוצאו בנוגע למכרז ,חתומים על ידי המציע.
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ההכרעה במכרז
 6.1ההצעה תהיה על דרך של מתן הנחה אחת זהה ,באחוזים ,לכלל השירותים ולמחירים המירביים
המפורטים בטופס ההצעה ,נספח א' למכרז.
 6.2מציע רשאי להציע  0%הנחה ,אך לא ניתן להציע תוספת למחירים המירביים .הצעה שתנקוב
בתוספת תיפסל.
 6.3המציע הכשיר שינקוב בשיעור ההנחה הגבוה ביותר ,ידורג במקום הראשון ויוכרז כזוכה במכרז.
יתר המציעים ידורגו בסדר יורד אחריו .על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים תפסול הצעה שעל פי
ניתוח כלכלי שלה הינה הפסדית ,וזאת בכפוף למתן זכות טיעון למציע.
 6.4תוצאות המכרז ימסרו למציעים בדואר אלקטרוני או בפקסימליה.
 6.5החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,להכריז על מציע כשיר ,שהצעתו דורגה במקום השני או
השלישי ,כ"כשיר שני" או "כשיר שלישי" בהתאמה .ככל שההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא
לפועל או תופסק מכל סיבה שהיא ,החברה תהיה רשאית להתקשר עם המציע הכשיר הבא בתור,
בהתאם להצעתו.
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אופן התנהלות המכרז
 7.1הליך הבהרות
7.1.1

החל מיום פרסום המכרז ועד למועד האמור בסעיף  2.1.1לעיל ,רשאי כל אדם לפנות לחברה,
באמצעות הדואר האלקטרוני הבא Roni@calcalit.co.il :ולהעלות כל בקשה להבהרה ו/או
שאלה הקשורה למכרז ו/או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

7.1.2

על הפונה לציין בשורת נושא הדואר האלקטרוני את שם המכרז ומספרו ואת פרטיו של הפונה
לצורך קבלת תשובה .הפונים נדרשים להגיש את שאלותיהם באמצעות קובץ  wordבלבד,
תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז ,על נספחיו ,לבין שאלות המתייחסות
לחוזה ,על נספחיו ,ובפורמט שלהלן:
מס' סידורי של השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/
בחוזה /בנספח
[אם השאלה מתייחסת
לנספח כלשהו ,יש לציין את
שם הנספח ואת מספר

השאלה
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הסעיף בו]
מסמכי המכרז
1
2
החוזה
3
נספח  Xלחוזה
4

7.1.3

לחברה נתון שיקול דעת במתן התשובות .החברה אינה מתחייבת להשיב לשאלות כלשהן או
לכל השאלות.

7.1.4

המענה/ים לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של החברה ,וזאת מבלי לחשוף את
זהות הפונה .לחברה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפנייה.

7.1.5

התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז; בכל מקרה של סתירה בין
הבהרה/שינוי/תיקון של מסמכי המכרז לבין מסמכי המכרז המקוריים – יגברו הראשונים.

7.1.6

רק מענה בכתב יחייב את החברה.

7.1.7

החברה רשאית להשיב לשאלות שיוגשו לאחר המועד האמור בסעיף  2.1.12.1.1לעיל ,ככל
שתהיינה נסיבות מיוחדות שיצדיקו זאת .החברה אינה מתחייבת לפרסם פנייה שהתקבלה
לאחר המועד האמור ,אשר החברה החליטה שלא להשיב לה.
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7.1.8

החברה רשאית לשנות את תנאי המכרז ,לפי שיקול דעתה המקצועי ,עד למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז .הודעה על השינוי תישלח לכל מי ששלח לחברה שאלות הבהרה ,וכן
תפורסם באתר האינטרנט ובעיתונות ,ככל שהדבר נדרש.

7.1.9

הודעות אלו יהוו אף הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובכל מקרה של סתירה בין שינוי /
תיקון של מסמכי המכרז לבין מסמכי המכרז המקוריים – יגברו הראשונים.

הגשת ההצעה:
 8.1ההצעה תוגש בעותק אחד בלבד ,על גבי טופס ההצעה (נספח א').
 8.2הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ,נספח א' 1למכרז (במעטפה נפרדת).
 8.3ההצעה תירשם בעט ובכתב ברור.
 8.4המציע נדרש לצרף לטופס ההצעה את:

8.4.1
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כל המסמכים הנדרשים במכרז ובטופס ההצעה.

8.4.2

המענה לשאלות ההבהרה והחוזה ,כשהם חתומים על ידו.

 8.5אין להגיש מסמכים שהגשתם לא התבקשה.
 8.6חל איסור לבצע כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת לטופס
ההצעה או לטופס הצעת המחיר.
 8.7אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף (2ב) לחוק חובת המכרזים ,רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר בפני עו"ד כנדרש בחוק ,ובהתאם לתנאים המפורטים
שם.
 8.8על המציע לוודא כי המספר המזהה (מספר ח.פ או מספר עוסק מורשה) ,על גבי המסמכים
המוגשים מטעמו ,לרבות תעודות ההתאגדות ושינוי השם ,אישורי רשויות המס וכיו"ב ,יהיה זהה.
אם אין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור או הסבר ,בדבר אי ההתאמה ,מטעם
הרשויות המוסמכות לכך.
 8.9ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלו המפורטים לעיל ,אם
תהיה סבורה ,כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.
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מעטפת ההצעה
 9.1המציע יגיש את הצעתו באמצעות  3מעטפות ,כדלקמן:
9.1.1

מעטפה מס'  1אשר על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת המשפט הבא" :מכרז פומבי
מס' __________  -מסמכי המכרז" (ללא כל רישום נוסף) .למעטפה זו יכניס המציע את
טופס ההצעה ,נספח א' למכרז ,והמסמכים שיש לצרף לו (למעט הצעת המחיר).
אין לכלול במעטפה מס'  1נתונים כספיים כלשהם ,לרבות לא העתקים או צילומים של
טופס הצעת המחיר ,או כל חלק ממנו .הצעה שתחרוג מהוראה זו תיפסל.

9.1.2

מעטפה מס'  2אשר על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת המשפט הבא" :מכרז פומבי
מס' ______________ – טופס הצעת המחיר" (ללא כל רישום נוסף) .למעטפה זו יכניס
המציע רק את טופס הצעת המחיר להצעתו (נספח א '1למכרז).

9.1.3

מעטפה מס'  3אשר על גבה לא יציין המציע את שמו ,או כל פרט מזהה אחר ,אלא רק את
המשפט הבא" :מכרז פומבי מס' ___________ " (ללא כל רישום נוסף) .למעטפה זו יכניס
המציע את מעטפה מס'  1ואת מעטפה מס' .2
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 9.2המציע יגיש את המעטפה הכוללת את הצעתו בכללותה (מעטפה מס'  ,)3במסירה אישית ,לתיבת
ההצעות של החברה ,הממוקמת בקומה השלישית ,במשרדי המועצה האזורית חבל מודיעין ברח'
מודיעים  10בשוהם .לבירורים ניתן לפנות לד"ר רוני ענבר בטל'.03-9791177 :
 9.3המציע יפקיד את הצעתו לא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף  2.1.22.1.2למכרז.
 9.4הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים ,מכל סיבה שהיא ,בתאריך ובשעה הנקובים לעיל ,לא תיבחן
ותוחזר למציע.
 9.5אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר רגיל.
 9.6הגשת ההצעה החתומה ע"י המציע מהווה אישור וראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את מסמכי
המכרז בכללותם ,לרבות החוזה המצורף להם ,קיבל את כל ההסברים וההבהרות על מהות
ההתקשרות וכל פרט נחוץ אחר לצורך הצעתו ,וכי הצעתו ניתנת מתוך הבנה והכרה של מהות
העבודה ותכולתה ,ללא סייג.
 10תוקף ההצעה
 10.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90יום ממועד הגשת ההצעות למכרז.
 10.2החברה רשאית להאריך את תוקף ההצעה בתקופה נוספת של עד  90יום נוספים.
 10.3הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך  180יום נוספים לאחר מתן החלטה בדבר ההצעה
הזוכה במכרז ,וזאת למקרה שבו הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עם
זוכה תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא .בנסיבות אלו ועדת המכרזים תהיה רשאית (אך לא
חייבת) להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז.
 10.4ועדת המכרזים רשאית לבחור בכשיר השני כאמור לעיל ,גם לאחר חלוף  180יום ממועד
ההחלטה בדבר הזוכים במכרז ,ובלבד שהכשיר השני נתן את הסכמתו לכך.
 11דרישה למידע נוסף או להבהרות
 11.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות בכתב או בעל פה ביחס
להצעה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או
להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
 11.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,אנשי קשר או אישורים
המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז,
לרבות תנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה.
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 11.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי
אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,והחלטה זו משרתת באופן מיטבי את טובת החברה
ואת תכליתו של מכרז זה.
 11.4המציע מתחייב להמציא לחברה ,מיד עם דרישתה ,כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה כאמור
לעיל.
 11.5נציגי החברה יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי לקוחות שלהם סיפק המציע
שירותים דומים לשירותים מושא המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של
המציע לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים ,לפי
שיקול דעת של החברה ,לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 11.6המציע מתחייב לעדכן את החברה ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי שיחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לחברה ,בפרק הזמן שיחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד ההכרעה בו ,ואם נקבע
כזוכה במכרז – עד לחתימה על החוזה עמו.
 11.7ככל שיתברר כי מציע מסר בהצעתו או בתשובה לבקשה של ועדת המכרזים לקבלת הבהרה
נתונים לא נכונים ,שיש בהם כדי להיטיב עימו ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את
הצעתו.
 12איסור הסתייגות או התניה
 12.1מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז.
החברה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון במסמכי המכרז ,אם ייעשו ,משום
הסתייגות של המציע מתנאי המכרז (להלן" :הסתייגות").
 12.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי החברה ,והחברה תהא רשאית לקבל
הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או לחלופין ,לפסול את ההצעה ,לפי שיקול
דעתה .בחרה החברה לקבל הצעה כאמור ,תודיע על כך למציע בכתב; והמציע יהיה מחויב
לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל בהצעתו למכרז.
 12.3מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את השגותיו או
את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,כמפורט לעיל.
 12.4תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה במכרז,
המפורטות בחוזה על נספחיו .על המציע לוודא עם מבטחיו את יכולתו לרכוש את הביטוחים
הנדרשים .הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת הליך ההבהרות ,ובתוך המועד

12
שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה ,לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח .אין להגיש
במסגרת ההצעה למכרז את נספח הביטוח או את אישור קיום הביטוחים.
 13הצעה תכסיסנית
 13.1מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לחברה על פי דין ,הצעה תכסיסנית או הצעה הלוקה
בסבסוד צולב או הצעה שיסתבר כי היא תואמה עם מציע אחר במכרז או הצעה שיש בה משום
חוסר תום לב או אי-ניקיון כפיים או הצעה שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה
בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו – תיפסל .למציע תינתן הזדמנות להשמיע את
טענותיו (זכות טיעון) בטרם קבלת החלטה סופית בנדון על ידי ועדת המכרזים.
 14עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 14.1ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי
ההצעה הזוכה ,בהתאם לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,בהתאם לחוק חופש
המידע ,תשנ"ח  1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
 14.2החברה מודיעה בזאת ,כי לנוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור
במסגרת הצעתם ,העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי .מציע שבחר להשתתף
במכרז ,מביע את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
 15ביטול המכרז
 15.1החברה רשאית ,בכל שלב של המכרז ,לבטל את המכרז .המציעים מוותרים בזאת על סעד של
אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.
 15.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה רשאית לבטל את המכרז ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
 15.2.1ועדת המכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה
הזוכה.
 15.2.2חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי ,המצדיק לדעת החברה את
ביטול המכרז.
 15.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו
באופן מהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.
 16היררכיה בין מסמכים ,פרשנות וסמכות שיפוט
 16.1החוזה המצורף למכרז ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 16.2בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יגבר נוסח החוזה .בכל
מקרה של סתירה בין הבהרה או הודעת עדכון למכרז או לחוזה לבין האמור במכרז או בחוזה
יגברו הראשונים.
 16.3ביטויים המופיעים בלשון יחיד – משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים בלשון
זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 16.4סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה מכרז זה ,נתונה לבתי המשפט המוסמכים
במחוז המרכז.
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נספח א' – טופס ההצעה
(מכרז מס' ________________ )
.1

כללי
 .1.1יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה.
 .1.2יש להתייחס לכל הסעיפים – ככל שהשאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא
רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.
 .1.3בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט
המצופה מהמציע .עם זאת ,ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
 .1.4בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם
המציע.
 .1.5בכל מקום בטופס ההצעה בו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר ,יש לציין את שם איש הקשר,
תפקידו ופרטי ההתקשרות עימו (טלפון נייד ודוא"ל).
 .1.6הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; רשימת
הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.
 .1.7אין למלא את הטופס בעיפרון ואין לבצע עליו מחיקות בטיפקס.

.2

פרטי המציע
שם המציע

כתובת המציע

טלפון

פקס

שם איש הקשר

תפקיד

טל.

טל .נייד

דוא"ל

פרטי איש הקשר מטעם המציע
דוא"ל
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מעמדו המשפטי של המציע

.3

 .3.1מעמדו המשפטי של המציע (חברה/שותפות/עוסק מורשה/אחר).___________ :
 .3.2המספר המזהה של המציע (לפי הרישום במרשם הרלוונטי)._________________ :
 .3.3הגורמים אצל המציע המורשים לחתום על ההצעה למכרז ,ותפקידם אצל המציע:
מס"ד
1
2
3

שם

.4

ת.ז.

תפקיד אצל המציע

דוגמת חתימה

ניסיון המציע (סעיף  5.10למכרז)
 5.10תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע העניק בין השנים  2015ל 2019 -שירותים של פינוי פסולת רכבי טיאוט
ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) לשתי רשויות מקומיות לפחות ,שכל אחת מהן מונה  30,000תושבים
לפחות ,במשך תקופה של  24חודשים לפחות לכל אחת.

#

שנה

שם הרשות
המקומית

מספר תושבים
ברשות
המקומית

היקף
ההתקשרות

נושא
ההתקשרות

פרטי איש קשר :שם
 +טל .נייד

.1
.2
.3
.4
.5

*יש לצרף אישור מכל רשות מקומית שפורטה לעיל.
היקף הפעילות של המציע בביצוע עבודות פינוי פסולת (סעיף  5.11למכרז)

.5

 5.11תנאי סף להתמודדות במכרז הינו כי בשנים  2018 ,2017ו 2019-במצטבר ,למציע היו הכנסות מביצוע עבודות של
פינוי פסולת רכבי טיאוט ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) ,בהיקף של  ,₪ 600,000לא כולל מע"מ.

#
.1
.2
.3
.4

שנה

שם הרשות המקומית סוג ההתקשרות היקפה הכספי

פרטי איש קשר :שם  +טל.
נייד
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.5

כלי רכב (סעיף  5.12למכרז)

.6

 5.12תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שלרשותו של המציע עומדים  2כלי רכב לפחות ,בעלי ארגז מטען פתוח עם
מנוף וכף לפינוי פסולת (משא רכין מנוף קדמי) ,בעלי משקל כולל שלא יפחת מ 14.9-טון ,משנת ייצור  2017ואילך2 .
הרכבים צריכים להיות בבעלותו של המציע ורשומים על שמו במשרד הרישוי; או לחילופין 2 ,הרכבים צריכים להיות
ברשותו ,בחזקתו ובשימושו של המציע בפועל ,וזאת על פי חוזה ליסינג ממוני או תפעולי עם יבואן רכב או חברה
שעיקר עיסוקה בליסינג ממוני או תפעולי או בנק.

* יש לצרף העתק רישיונות כלי הרכב ותעודות ביטוח /חוזה ליסינג עבור כל אחד מהרכבים המפורטים
להלן.

#

מספר רישוי

בעלות (פרטית/
ליסינג

שנת ייצור

משקל כולל

.1
.2
.3
.4
.5

המסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה:

.7

 .7.1על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים הבאים ,לפי הסדר שבטבלה שלהלן.
 .7.2על כל מסמך יש לרשום לאיזה סעיף במכרז הוא מתייחס.
 .7.3תיאור מלא של המסמכים מופיע במכרז עצמו.
#

המסמך

מס'
הסעיף
במכרז
5.13.7 1

טופס ההצעה מלא וחתום.

,5.7 ,5.5 ,5.4 2
5.14.1

תצהיר מלא וחתום – נספח ב' למסמך ההזמנה.

5.13.1 ,5.2 3

תעודת עוסק מורשה של המציע.

5.13.2 ,5.3 4
15.13.3 ,5.9 5

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ,כנדרש לפי חוק
עסקאות ציבוריים ,התשל"ו.1976 -
רישיון מוביל תקף  /אישור כנדרש לפי סעיף (5ג) לתקנות שירותי
ההובלה ,תשס"א.2001-

5.13.4 ,5.10 6

אישור רשויות מקומיות כנדרש בסעיף 5.10

צורף  /לא צורף
(סמן ✓ אם
צורף)
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5.13.5 ,5.11 7

5.13.6 ,5.12 8
5.14.2 9

.8

אישור רו"ח  /מנהל החשבונות  /יועץ המס של המציע בדבר הכנסותיו
מפינוי פסולת טיאוט ו/או פסולת גושית בשנים  2018 ,2017ו2019-
בנוסח הקבוע בנספח א' 2למכרז.
העתק רישיונות ותעודות ביטוח של כלי הרכב העומדים בדרישות סעיף
 5.11לעיל.
מסמכי הבהרות ,חתומים על-ידי המציע.

תצהיר:
 .8.1הריני להצהיר בזאת כי כל הנתונים המפורטים בטופס ההצעה ,לרבות בטבלאות דלעיל ,נבדקו על
ידי באופן אישי והם נכונים ומדויקים.
 .8.2ידוע לי כי אם יתברר שמסרתי מידע שגוי או לא מדויק בטבלה דלעיל באופן המיטיב עימי ,הדבר
עלול לפסול את ההצעה; וכן עלול להוות עבירה פלילית לפי חוק העונשין של קבלת דבר במרמה
ומסירת תצהיר שקר ,שהעונש בגינן יכול להגיע כדי חמש שנות מאסר.
 .8.3זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

שם מורשה החתימה מטעם המציע:

חתימה וחותמת:

___________________

________________

תאריך:
___________________

אישור
אני הח"מ ,__________ ,עו"ד ,מ.ר ,______ .מאשר/ת בזאת כי ביום _______ ,התייצב/ה בפני
___________ ,שהזדהה בפניי באמצעות ת.ז / ____________ .המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה ,וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
________ ,עו"ד
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נספח א' -1טופס הצעת המחיר
יש להגיש את טופס ההצעה הכספית במעטפה סגורה ונפרדת מיתר חלקי ההצעה
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 .1יש למלא את הפרטים הבאים:
 .1.1שם המציע._______________ :
 .1.2מספר מזהה של המציע (לדוג'  -מס' ח.פ.______________ :).
 .2שיעור ההנחה המוצע יהיה בין ( 0%קרי ,ביצוע העבודות במחיר המחירון) לבין שיעור ההנחה המירבי
שהמציע מעוניין לנקוב בו.
 .3שיעור ההנחה יהיה אחיד לכל השירותים המוצעים שאותם נדרש המציע לבצע ,על פי מסמך מפרט הדרישות
לביצוע המצ"ב כנספח ( )1לחוזה.
 .4אין לנקוב בשיעור הנחה שלילי (ביצוע העובדה במחירים העולים על מחיר המחירון) .מציע שינקוב בשיעור
הנחה שלילי  -הצעתו תיפסל.
 .5יש להציע את שיעור ההנחה במספרים שלמים .ככל שמציע ינקוב בשיעור הנחה הכולל ספרות לאחר
הנקודה העשרונית ,ועדת המכרזים תתעלם מהספרות שלאחר הנקודה.
 .6יובהר כי המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ ,אשר יתווסף כשיעורו ביום התשלום.
 .7מובהר כי הבעלות במכולות תועבר לידי החברה עם סיום ההתקשרות ללא תשלום של תמורה נוספת לקבלן,
וכי על הצעת המחיר לגלם עובדה זו.
 .6.8מובהר כי התמורה לקבלן אינה צמודה לכל מדד שהוא .אולם ,ככל שיחול שינוי רגולטורי בגובה "היטל
ההטמנה" ,התשלום לספק ישונה בהתאם.
טבלה א':

Formatted: Font: (Default) David, 12 pt, Complex Script Font:
David, 12 pt

מחיר
מרבי ()₪

מחיר מרבי לפינוי
יחיד של כל כמות
פסולת רכבי
הטאוט במועד
נתון (פינוי כלל
המכולות)

מחיר מרבי
לקליטת טון
פסולת באתר
הסילוק

 16,503ש"ח לפינוי

 315ש"ח לטון

טבלה ב':
מחירים מרביים לביצוע עבודות אופציונאליות (החברה תהא רשאית להזמין ביצוע עבודות אלה על
פי שיקול דעתה)
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מספר העבודה – כולל כל דרישות החברה הכלולות במפרט העבודות,
בחוזה ,לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות
באופן מפורש
1

מחיר מירבי להצבה ,אחזקה ופינוי של מכולה פתוחה אחת
בנפח של  6מ"ק.
המחיר מתייחס להצבה ,אחזקה ופינוי בודד של מכולה אחת.

2

מחיר מירבי להפעלת רכב בעל ארגז מטען פתוח ומנוף וכף
לפינוי פסולת לסבב עבודה אחד ,כולל נהג מפעיל ופועל.
המחיר מתייחס להגעת רכב הפינוי כשהוא ריק אל מצבור
הפסולת של רכבי הטיאוט ,העמסת הפסולת עד מלוא קיבולתו
של רכב הפינוי ,נסיעה לאתר הסילוק ופריקת הפסולת באתר
הסילוק.

3

מחיר מירבי להפעלת רכב בעל ארגז מטען פתוח ומנוף וכף
לפינוי פסולת ליום עבודה אחד בן  8שעות ,כולל נהג מפעיל
ופועל.

1,700

4

מחיר מרבי להפעלת משאית רכינה בעלת ארגז מטען פתוח
לפינוי פסולת ליום עבודה אחד בן  8שעות כולל נהג.

1,700

5

מחיר מרבי להפעלת טרקטור מעמיס אופני (שופל) להעמסת
הפסולת אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי ליום עבודה אחד
בן  8שעות כולל מפעיל.

2,350
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• הרינו להציע הנחה בשיעור של ______ אחוז על מחירי השירותים המפורטים בשתי
הטבלאות דלעיל .ההנחה מתייחסת הן לטבלה א' והן לטבלה ב'.
• המציע הכשיר שייתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר יזכה במכרז ,בכפוף לאמור במסמכי
המכרז.
שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

20
__________________________
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נספח א' – 2אישור על הכנסות
(יש להדפיס על נייר פירמה של רואה החשבון  /מנהל החשבונות  /יועץ המס)
תאריך____________ :
לכבוד,
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

הנדון :אישור בדבר הכנסות
הנני משמש כרו"ח / /מנהל החשבונות  /יועץ המס הקבוע של ________________ (שם המציע) (להלן:
"המציע").
הריני לאשר כי בין השנים  2018 ,2017ו ,2019הכנסותיו המצטברות של ______________ (שם המציע)
מביצוע עבודות של פינוי פסולת רכבי טיאוט ו/או פינוי פסולת גושית (גזם ו/או גרוטאות) ,היו בהיקף של
 ₪ 600,000לפחות (לא כולל מע"מ).

____________________
שם  +חותמת  +חתימה
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נספח ב'  -תצהיר

אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את מסמכי המכרז ואת פרטי ההצעה ואני מכיר ממקור ראשון את כל הדברים שלגביהם אני
מצהיר להלן.
 .2שמירה על דיני העבודה
 .1.1הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים
זרים").
 .1.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני/נו מצהיר/ים כי מתקיים במציע אחד מאלה:
 .1.2.1המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
בשנתיים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.
 .1.2.2אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על
ההצהרה.
 .1.2.3לעניין סעיף זה:
" .1.2.3.1בעל זיקה"  -תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל המציע ,בעל שליטה
במציע ,תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.
" .1.2.3.2שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ,התשכ"ח.1968-
 .1.3הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר
מינימום") ,ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה,
ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
 .1.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני/נו מצהיר/ים כי מתקיים במציע אחד מאלה:
 .1.4.1המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
 .1.4.2המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת
ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
 .1.4.3המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1.4.4לעניין סעיף זה:
" .1.4.4.1בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
 .1.4.4.1.1תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל המציע ,בעל שליטה
במציע ,תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.
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 .1.4.4.1.2תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים
במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 .1.4.4.1.3מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.
 .1.4.4.1.4אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית  -תאגיד אחר שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית  -החזקה
של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.
" .1.4.4.2הורשע"  -הורשע בפסק-דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה
לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (.)31.10.2002
 .3ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 .3.1הנני מצהיר כי במציע מתקיים אחד מאלה:
 .3.1.1המציע מעסיק  25עובדים או פחות ולכן הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן :חוק שוויון זכויות) אינן חלות עליו;
.3.1.2הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
 .3.2אם המציע מעסיק  25עובדים לפחות ,הוא מצהיר בזאת על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב בעבר
לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור ,הוא מצהיר כי
הוא פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן;
 .3.3הנני מצהיר כי אם המציע יזכה בהליך ,הוא יעביר העתק של תצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
 .4היעדר תיאום (סעיף  5.7למכרז)
 .4.1הנני מצהיר כי ההצעה מוגשת ללא כל הסכם ,תיאום או קשר ,ישר או עקיף ,עם גוף אחר או אדם
אחר המגיש הצעה למכרז זה.
 .4.2הנני מצהיר כי אף פרט מהצעתו של המציע לא הוצג בפני מי שהוא מציע במכרז או בפני נציגו של
מציע כאמור.
 .4.3הנני מצהיר כי המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מציע אחר מלהגיש הצעות להליך זה ו/או לא
היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .5איסור ניגוד עניינים (סעיף  5.4למכרז)
 .5.1הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד
עניינים או מראית עין של ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו של המציע במכרז או לקיום
איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי המכרז ,על-פי ההסכם המצורף או על-פי דין.
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 .5.2הנני מצהיר כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים של המציע ,של מורשי החתימה בו ,של חברי
הצוות המוצעים או של עובדי המציע ,שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת
מתן השירותים מושא מכרז זה.
 .6העדר עבר פלילי רלוונטי (סעיף  5.8למכרז)
 .6.1הנני מצהיר כי המציע או בעל שליטה בו או נושא משרה בו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או
בעבירה על חוקי הגנת הסביבה או על עבירה לפי דיני הבטיחות בעבודה או בעבירה על דיני
העבודה בחמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז או שמתנהלת נגדם חקירה או
הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם עבירה מהסוג המפורט דלעיל.
.6.1.1ככל שזה אינו המצב ,הריני לפרט כי_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___ _______________________________________________________________________.
 .7מצב כלכלי
 .7.1מצב כלכלי :הנני מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או כינוס נכסים או
שהוא פועל תחת הסדר נושים או תחת אזהרת עסק חי (סעיף  5.5למכרז).
 .8הנני מצהיר כי קראתי את מסמכי המכרז ,הבנתי אותם ואני מסכים לכל דרישות המכרז והחוזה ללא
כל סייג או תנאי.
 .9ידוע לי כי אם יתברר במסגרת תצהירי זה דבר שאינו אמת ,הדבר עלול להוביל לפסילת ההצעה ,וכן
עלול להוות עבירה פלילית לפי חוק העונשין בדבר ניסיון לקבלת דבר במרמה ומסירת תצהיר שקר,
שהעונש בגינן יכול להגיע כדי מאסר בפועל
 .10זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימה

אישור
אני הח"מ ,_______ ,עו"ד ,מ.ר ,______ .מאשר/ת בזאת כי ביום _______ ,התייצב/ה בפני _______,
שהזדהה בפניי באמצעות ת.ז / ____________ .המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה ,וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
____________ ,עו"ד
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נספח ג' -חוזה
חוזה
למתן שירותי פינוי פסולת רכבי טיאוט
שנערך ונחתם בשוהם ביום _________ לחודש ______ שנת ________
בין-החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
מרח' מודיעים  ,10שוהם (להלן" :החברה")
מצד אחד
לבין-_____________________
ח.פ/ת.ז _________________
מרח' __________________ (להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל:

והקבלן הנו הזוכה במכרז מס'  1/2020למתן שירותי פינוי פסולת רכבי טיאוט ביישובי
המועצה האזורית חבל מודיעין ,שפורסם על ידי החברה;

והואיל:

וברצון החברה להזמין מהקבלן את השירותים ,כהגדרתם בחוזה זה להלן ,והקבלן מעוניין
לספק לחברה שירותים ,כאמור ,והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
 1.1המבוא לחוזה זה ,הצהרות הצדדים בו ומסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 1.2כותרות הסעיפים בחוזה זה נקבעו אך ורק למען נוחות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי
הפרשנות אשר יחולו על החוזה כולו.
 1.3בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן ,הפירוש או המשמעות המפורטים בטור
השמאלי ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
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המונח

הפרוש/המשמעות

"החברה"

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

"המועצה"

המועצה האזורית חבל מודיעין.

"המנהל"

מי שימונה על ידי החברה ו/או המועצה ,מעת לעת ,לשמש כנציגה לעניין חוזה
זה ולפיקוח על מילוי התחייבויות הקבלן על פיו.

"פסולת רכבי
טיאוט"

כל פסולת רכבי הטיאוט הנאספת במהלך ביצוע עבודת הטיאוט ביישובי
המועצה האזורית חבל מודיעין והמרוקנת על גבי הקרקע במצבורים ביישובי
המועצה לרבות :נייר ,קליפות ,גזרי וחלקי עץ ,עשבים ,עלים ,פחיות,
סמרטוטים ,מסטיקים ,גללי בעלי חיים ,עפר ,אבק ,חול ,ושאר דברי פסולת
ולכלוך ,מכל סוג ,הנמצאים ברחובות ,תהיה סיבת הימצאותם ברחובות אשר
תהיה.

"רכב/י פינוי"
"עובד/עובדים"
"רכב/י טיאוט"

"אתר סילוק"

"תחנת מעבר"

"כוח עליון"

הרכב המבצע את פינוי מצבורי פסולת רכבי הטיאוט.
נהג/מפעיל רכב פינוי הפסולת ופועל
רכב/י טיאוט המבצעים את פעולת הטיאוט ביישובי המועצה.
כל אתר עיבוד  /טיפול  /מחזור בפסולת נשוא מכרז זה או תחנת מעבר,
המוסדרים והמאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לכל דין,
שאליו יעביר הקבלן את פסולת רכבי הטיאוט הנאספת ביישובי המועצה ובהם
תסולק  /תטופל  /תמוחזר הפסולת שתיאסף על ידי הקבלן בתחומי שטח
השיפוט של המועצה .
מתקן נייח וקבוע שבו נעשים ,חלק או כל אלה:
( )1העברה של הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד ,לרבות
באמצעות רכב להובלת פסולת ,לכלי קיבול אחר;
( )2הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה ,דחיסה וכו';
( )3מיון של פסולת למרכיביה לצורכי מחזור או שימוש חוזר;
( )4מתקן המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וממנו תשונע הפסולת לצורכי
סילוק  /עיבוד אל אתר סילוק מאושר על פי כל דין.
רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות
מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,אסון טבע .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות השבתות וקורונה אינם
נחשבים ככוח עליון.
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החל ממועד התייצבות הקבלן לביצוע העבודות ועד לסיום יום העבודה,
כמפורט בחוזה .שעות המשמרת כוללות  1/2שעה זמן ארוחה ,ריקון תכולת
הפסולת שנאספה ברכב הפינוי באתר הסילוק ,עד חמש פעמים בכל משמרת בת
 8שעות לפחות .היציאה להפסקת אוכל ,וסיום המשמרת ,יבוצעו בתיאום עם
המנהל .שעות המשמרת לא כוללות זמן הגעה ,שטיפת רכב הפינוי ,תיקון
תקלות וכל עיסוק אחר שאינו פינוי הפסולת בפועל.

"סבב עבודה"

הגעת רכב הפינוי כשהוא ריק אל מצבורי פסולת רכבי טיאוט ,העמסת פסולת
רכבי הטיאוט אל תוך ארגז המיטען של רכב הפינוי עד המשקל המירבי המותר
עפ"י חוק או עד מלוא קיבולתו של רכב הפינוי ,לפי הנמוך מבניהם ,נסיעה אל
אתר הסילוק ופריקת הפסולת באתר הסילוק.

"תוכניות עבודה"

תכניות עבודה ,שתימסרנה ,מעת לעת ,לקבלן ,בהתאם להוראות חוזה זה.

"מסמכי המכרז"

מכרז מס'  2/2020למתן שירותי פינוי פסולת רכבי טיאוט עבור החברה כולל
נספחיו.

"הקבלן"

הקבלן ,לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות
כל קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים.

"החוזה"

פירושו החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות כל
מסמך ,מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד.

"העבודות"

העבודות לפינוי פסולת רכבי טיאוט ביישובי המועצה וביצוע של כל הפעולות,
המטלות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע ,הכול על פי הוראות חוזה זה
ונספחיו.

"המדד"

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

"המדד הבסיסי"

מדד חודש יולי  2020שפורסם ביום  100.2( 15.08.2020נקודות ,בסיס ממוצע
.)2018

 1.4מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .כל המסמכים לרבות חוזה זה והתנאים
הכלליים של מסמכי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".
 1.5חוק הפרשנות תשמ"א 1981-יחול על החוזה .לצורך פרשנות ,רואים את החוזה כחיקוק
כמשמעותו בחוק הנ"ל.
.2

הצהרות והתחייבויות הקבלן:

 2.1הקבלן מצהיר ומאשר כי קודם להגשת הצעתו למכרז ,ביקר וסייר פיזית ביישובי המועצה ,כי למד
היטב את היקף העבודות הדרושות לביצוע עבודות פינוי פסולת רכבי הטיאוט בכל יישובי המועצה,
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הכיר ובדק את דרכי הגישה אל יישובי המועצה ואת כל הנתונים הדרושים לו והקשורים בביצוע
העבודות ,וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,כלפי החברה ,שמקורן ,בין
היתר ,באי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי או נתון כלשהו.
 2.2הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים
והטכניים וכוח העבודה המיומן ,הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי הוראות
כל דין וכי אין מניעה ,משפטית או אחרת ,להתקשרותו בחוזה זה ,וביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה
לא יהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 2.3הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות ,צוות עובדים מיומנים וכשירים ,שיבצעו את העבודות
על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המנהל.
 2.4הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו במתן
השירותים.
 2.5הקבלן מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או המועצה במתן
השירותים.
 2.6הקבלן מתחייב כי העבודות המפורטות בחוזה זה תבוצענה במסגרת המשאבים המפורטים בחוזה זה
ובתמורה המפורטת בחוזה זה ,כי יספק ,על חשבונו והוצאותיו ,את כל כוח האדם ,כלי הרכב ,הציוד,
החומרים וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודות במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה .כל הרכבים ,הציוד,
החומרים וכל הנדרש לביצוע העבודות ,שיסופקו ,כאמור ,על ידי הקבלן ,יעמדו בדרישות כל חוק ,תקן
והוראות רשות מוסמכת.
 2.7חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים ,אם הייתה .הקבלן מתחייב ומצהיר כי
אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או
התחייבויות שנעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה ,ממועד חתימתו ,מסדיר באופן
מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.
 2.8הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת החברה למתן השירותים על ידו ,הוא יפעל
ליישום כל התחייבויותיו בצורה המיטבית ,ללא כל תקלה ,במשך כל תקופת ההתקשרות עמו.
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 2.9הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה ,הנם בעלי כל הרישיונות,
התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין ,לשם ביצוע השירותים ,ורישיון לכל ציוד אחר הטעון
רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע השירותים ,והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות,
התעודות וההיתרים האמורים יהיו בני תוקף ,כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת החברה,
ככל שיידרש.
 2.10הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין של כל רשות מוסמכת
המתייחס במישרין או בעקיפין לכל הקשור לביצוע השירותים ,כפי שיעודכנו ,מעת לעת.
 2.11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה
מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין ,תבוצע רק לאחר קבלת אותו
רישיון  /היתר  /מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו.
 2.12הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומיים",
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על ידי הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות
אחד או יותר מהחוקים שלהלן:
 )1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום
(סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973-
 )2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,
תשי"א.1951-
 )3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש) ,תשל"א.1971-
 )4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או
הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
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.3

סמכויות המנהל

 3.1המנהל ישמש כנציג החברה ו/או המועצה לעניין חוזה זה ,והוא יפעל לפקח על עבודת הקבלן ,גם
באמצעות מנהלי כל אזור מטעם החברה ו/או המועצה.
 3.2המנהל ומנהל כל האזור יהיו מוסמכים לבקר ,לבדוק ולפקח על התאמה ,טיב ואיכות העבודות
להוראות החוזה.
 3.3קביעת איכות ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובדיקת טיב העבודה תתבצע על ידי המנהל מטעם
החברה ו/או המועצה במהלך משמרת העבודה או עם סיומה.
 3.4אין בפיקוח של המנהל ומנהל כל אזור מטעם החברה ו/או המועצה כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו כלפי החברה ומאחריותו בגין טיב ,איכות והתאמת העבודות להוראות החוזה,
וביקורתו אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן לביצוע העבודות ,טיבן ,איכותן ,והתאמתן להוראות
החוזה.
 3.5המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות עומדות בתנאי חוזה זה והחלטתו בדבר אי
התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.
 3.6הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע העבודות על פי חוזה זה .להוראה
שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן ,לא יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה בכתב ובחתימת
מורשי החתימה של החברה.
 3.7אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי
הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה והמדובר הוא
באחריות לגבי כל צד שלישי אחר והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי
החברה ולתוצאות הביצוע.

.4

אופן אספקת השירותים וביצוע העבודות

 4.1הקבלן יחל בעבודות במועד שיקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי החברה (להלן" :צו התחלת
עבודה") ,וזאת בהתאם לתוכניות העבודה ,שתימסרנה ,מעת לעת ,לקבלן .תכניות העבודה תכלולנה
את פירוט העבודות ,המשמרות הנדרשות ,תדירות העבודות ,ימי העבודה וכיו"ב פרטים.
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 4.2מובהר בזאת כי למנהל ,שיקול הדעת הבלעדי ,להורות לקבלן לנייד את רכבי הפינוי ,שעל פי תכניות
העבודה ו/או משמרות העבודה ,לפי צורכי העבודות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 4.3ככל שיידרש הקבלן לבצע עבודות נוספות מעבר לתכנית העבודה שהוגדרה ומעבר למסגרת שעות
העבודה שהוגדרו ,תשולם תמורה בהתאם למחירים השעתיים הרלוונטיים בהצעת הקבלן ,על פי
הזמנה תקציבית מאושרת.
 4.4הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות התקנות למניעת מפגעים
(רעש) ,תשכ"ו ,1996 -התקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) ,התשכ"ג 1963-והתקנות
למניעת מפגעים (זיהום אויר) ,התשנ"ב 1992-ולהימנע מגרימת רעש וזיהום אויר שיהיה בהם כדי
להפריע לתושבים ולמנוחתם .עובדי הקבלן ,יבצעו את העבודות תוך מתן יחס אדיב ,ללא צעקות
וללא גרימת מפגעי רעש.
 4.5היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על ידי
הקבלן בביצוע העבודה ,ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם .לא עלה בידי הקבלן
לבצע את התיקון ,האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב תוך פרק זמן שלא
יעלה על  4שעות ,יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים ,העונים על כל הדרישות
המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה .האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן
לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן.
 4.6לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים – תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  -תהא
החברה ו/או המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב
חליפיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה ,בתוספת  25%כהחזר הוצאות כלליות .מסמך חתום בידי
החברה ו/או המועצה ,המפרט את סכומי ההוצאות ,יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו
של המסמך.

.5

פינוי מכולות פסולת רכבי הטיאוט

 5.1עבודות פינוי פסולת רכבי הטיאוט ,תתבצענה ,בהתאם לתוכנית העבודה ,במשך כל תקופת
ההתקשרות ועל פי המפורט במפרט דרישות הביצוע המצורף כנספח ( )1לחוזה) ובתוכניות העבודה,
שתימסרנה ,מעת לעת לקבלן.
 5.2המנהל רשאי להקדים ו/או לאחר ,עד  90דקות ,את שעות תחילת המשמרת ו/או סיומה.
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 5.3הקבלן מתחייב לבצע עבודות פינוי מכולות פסולת רכבי טיאוט לאתרי סילוק מורשים בלבד.
 5.4הקבלן מתחייב להנחות את עובדיו לחזור ולבצע את פינוי מכולות פסולת רכבי הטיאוט ולקיים רמת
ביצוע עבודות גבוהה בכל מהלך יום העבודה .העבודות ביום העבודה ,תעשינה בכל שעות העבודה
שפורטו ,והקבלן אינו רשאי להוציא עובדיו טרם סיום יום העבודה.
 5.5הקבלן יצייד ,על חשבונו והוצאותיו ,כל רכב פינוי פסולת ,בכל כלי העבודה ,הציוד והחומרים
הדרושים לביצוע עבודות פינוי פסולת רכבי הטיאוט ,לרבות :מטאטא כביש ,יעה (כף הרמה) עשוי
מאלומיניום ,מגרפה בעלת  18שינים עם ידית באורך של  160ס"מ לפחות .כל כלי העבודה שיספק
הקבלן לעובדיו ,יהיו תקינים ושמישים בכל מהלך ביצוע העבודות .כל הציוד האמור יוצג למנהל
לקבלת אישורו ,מראש ובכתב.
 5.6הקבלן יספק לכל עובד ,על חשבונו והוצאותיו ,חולצה אחידה בצבע כתום ואפוד זוהר בצבע צהוב ,על
האפוד יצוין הכיתוב שעליו תורה החברה.
 5.7בימי חורף גשומים יספק הקבלן לכל עובד בנוסף ,על חשבונו והוצאותיו ,חליפות גשם בצבע צהוב
הכוללים :מכנסיים ,שכמייה וכובע.
 5.8באחריות הקבלן לוודא שהעובדים מגיעים לעבודה מדי יום עבודה עם הלבוש המחייב.
 5.9הקבלן מתחייב להקפיד שבמסגרת העבודות יפונו ויסולקו מיישובי המועצה כל המכולות שיוצבו
וישמשו לאצירת פסולת רכבי הטיאוט ,בהתאם לקריאות המנהל מעת לעת.
 5.10כל המכולות המכילות את פסולת רכבי הטיאוט שיאספו ויפונו מיישובי המועצה באמצעות רכבי
הפינוי ,במסגרת העבודות ,ישונעו אל אתר הסילוק ותכולתן תיקלט באתר הסילוק.
 5.11הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לעיר ,ולהנחות את עובדיו לצמצם את
ההפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.
 5.12הקבלן מתחייב שלא לפגוע ,בעת ביצוע העבודות ,בקווי מים ,ביוב ,חשמל ,גינון ,ריהוט רחוב
(ספסלים ,אשפתונים ,עמודי תאורה וכיו"ב) ובכלי רכב החונים ברחובות .היה וייפגעו כלי רכב
חונים ,קווי מים ,קווי ביוב ותשתיות ,מתחייב הקבלן לשלם ו/או לבצע ,על חשבונו והוצאותיו ,את
התיקונים באופן מידי וללא דיחוי בתיאום ובאישור המנהל .הקבלן מתחייב לדווח באופן מידי וללא
דיחוי למנהל על קרות הנזק האמור.
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 5.13הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בזהירות ,תוך שמירה קפדנית על אי פיזור פסולת רכבי
הטיאוט שפונתה .אם במהלך ביצוע העבודה נשפכה או פוזרה פסולת רכבי הטיאוט ברחוב ,מתחייב
הקבלן לאסוף ולנקות את המקום שעליו נשפכה הפסולת ,באופן מידי ועל חשבונו.
 5.14רכבי הפינוי יתייצבו לעבודה בתחילת משמרת העבודה  ,כשהם תקינים ,נקיים ושטופים .פינוי
הפסולת של רכבי הטיאוט ,יתבצע מכל המקומות שבהם מוצבות מכולות לאצירת פסולת רכבי
טיאוט ,בהתאם לקריאות המנהל מעת לעת.
 5.15הקבלן יעמוד בקשר הדוק עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל,
על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.
 5.16הפעלת כל כוח האדם ,כלי הרכב ,והציוד הדרוש לביצוע העבודות ואחזקתם ,תבוצע על ידי הקבלן
ועל חשבונו.
 5.17כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז ,לרבות רכב הפינוי ,יהיו משנת
ייצור  2017לפחות ,ויהיו נקיים מכל עיקול .מבלי לגרוע מדרישה זו ,לא תותר הפעלת רכב פינוי שגילו
מעל  3שנים.
 5.18הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של נוזלים או שמנים מרכבי הפינוי המשמשים לביצוע
העבודות .בכל מקרה של נזילה יפסיק הקבלן ,לאלתר ,את העבודות ,ינקה את האזור שעליו נזלו
הנוזלים או השמנים וידאג לתיקון הרכב ולמניעת הנזילות.
 5.19ככל שמכולה לאצירת פסולת רכבי הטאוט ,לא תפונה כראוי ,רשאית החברה ו/או המועצה לפנות
המכולה זו ,וכל הוצאות הפינוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו ,בתוספת של .15%
 5.20הקבלן מתחייב לוודא כי המכולות ורכבי הפינוי יתוחזקו על ננננננננננננידו ,על חשבונו והוצאותיו,
במשך כל תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה בהתאם להוראות היצרן ,אחזקה מונעת ושבר ,כי הם
יהיו תקינים ,שמישים וכשירים ,בכל עת ,לביצוע העבודות ,כי לא תהיינה נזילות שמן ו/או מים
מרכבי הפינוי במהלך ביצוע העבודות וכי יהיו להן כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין.
מוסכם על הקבלן וידוע לו כי עם סיום ההתקשרות יועברו המכולות לבעלות החברה,
5.205.21
וזאת ללא תשלום של תמורה נוספת לקבלן.
בכל מקרה של תקלה ברכב הפינוי מתחייב הקבלן להשלים את ביצוע העבודות אשר נדחו
5.215.22
כתוצאה מהתקלה הטכנית ולבצעם בתוך  24שעות ,בתאום עם המנהל.
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רכבי הפינוי יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות אחרת,
5.225.23
לצורך ביצוע העבודות.
המנהל ו/או קצין הרכב של המועצה יהיה רשאי לערוך ביקורת לכל רכב פינוי ,בכל עת,
5.235.24
ללא התראה מוקדמת ,ועל פי תוצאות הבדיקה להורות לקבלן להחליף את רכב הפינוי ו/או מכלול
ברכב הפינוי ו/או לבצע טיפול ברכב הפינוי .הקבלן מתחייב לבצע מיד את הוראת המנהל ו/או קצין
הרכב תוך פרק הזמן שיקציב לו לכך .אין בפיקוח המנהל ו/או קצין הרכב ,כאמור ,ו/או בדרישה
שהועלתה או לא הועלתה על ידי המנהל ו/או קצין הרכב כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה
והבלעדית לפעולה תקינה רצופה ומלאה של כל אחד מרכבי הפינוי ,על כל מכלוליו ,במשך כל תקופת
ההתקשרות בחוזה זה.
במקרה של תקלה ברכב פינוי כלשהו ,יודיע על כך הקבלן מיד למנהל .המנהל יהיה הגורם
5.245.25
הבלעדי שיקבע את משך הזמן הסביר לתיקון התקלה על ידי הקבלן .הקבלן מתחייב להחליף כל
רכב פינוי שהתקלקל תוך  24-שעות אלא אם כן אושר פרק זמן שונה על ידו.
הקבלן מתחייב להחליף ,לפי הוראת המנהל ,רכב פינוי ברכב פינוי אחר ,אם המנהל הגיע
5.255.26
למסקנה שלרכב הפינוי נגרמות תקלות רבות או שאיכות ביצוע העבודה שהוא מבצע אינו מספק .נתן
המנהל הוראה ,כאמור ,לקבלן ,יחליף הקבלן את רכב הפינוי ברכב פינוי אחר ,וזאת במועד שיקבע על
ידי המנהל .מועד החלפת רכב לא יעלה על שבועיים מיום דרישת המנהל.
רכב פינוי יוחלף ברכב זהה ולפחות מאותה שנת ייצור כשהוא כולל את כל התוספות
5.265.27
הנלוות לרכב ,כנדרש בחוזה זה.
קביעת כשירות כל רכב הפינוי תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מומחה
5.275.28
שימונה על ידו לצורך זה .בכל מקרה ,הקבלן מתחייב לא להחליף רכב פינוי באחר בלא אישור,
מראש ובכתב ,של המנהל.
5.285.29
לחוזה.
6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן יבצע כל עבודה כמפורט במפרט השירותים ,נספח ()1

דוחות
 6.1הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ,שבו יבוצע רישום יומי מפורט של העבודות ובכלל זה :רכבי הפינוי
שהופעלו בכל יום עבודה ,שעות העבודה ,וכל מידע אחר שיידרש על ידי המנהל.
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 6.2מדי יום עבודה ,יינתנו דיווחים סדירים לחברה ו/או למועצה מטעם הקבלן ,בדבר אופן ביצוע
העבודות באותו יום ,וכן ,בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות ודיווחים יומיים
בכתב לגבי מספרי הרישוי של רכבי הפינוי ושמות העובדים שהועסקו בביצוע העבודות.
 6.3במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן לחברה ואו למועצה ,ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים
והמסמכים ,כדלקמן:
 6.3.1העתק של יומן העבודה כשהוא כולל ,בין היתר ,את הפרטים לגבי כל יום עבודה ,ביחס לכל
חודש בו בוצעה העבודה ,כדלקמן:
( )1הושמט)
 )2סוג רכבי הפינוי (מספר רישוי והעתק רישיון הרכב) ,הנמצאים בשימוש במקום ביצוע
העבודות ,כולל דו"ח איתוראן של כל רכב.
 )3כמות ומיקום המכולות שפונו בכל יום עבודה.
 )4פעולות תיקון ואחזקה שבוצעו במכולות.
 )5תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
 )6הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל ,הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 )7היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למנהל בזמן מסירת
החשבון.
 )8העתק אישור פריקת הפסולת (תעודת שקילה) באתר סילוק לקליטת סוג פסולת זה בצירוף
אישור הכמות שנפרקה ,מועד הפריקה ,מספר הרכב ,סוג הרכב ושם הקבלן.
הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על פי החוזה
וזאת גם במקרה שבו החברה ו/או המועצה לא ערערה ו/או לא תיקנה ו/או לא דרשה לתקן
רישומים ביומן.

7

שינויים בהיקף העבודות
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 7.1החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור לקבלן ,מעת לעת ,הוראות בדבר שינויים
בתכנית/יות העבודה/ות ,בהתראה של  2ימי עבודה לפחות ,בין היתר ,בשל צורכי החברה ותקציבה,
וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק לקבלן את העילה ואף אם בוצעו העבודות לשביעות רצונה .בהוראות
בדבר שינויים ,כאמור ,תהיה החברה רשאית לשנות ,להגדיל או להפחית ,את ימי העבודה ,את
תדירות העבודות ,את מספר רכבי הפינוי שבמשמרת העבודה ,וכיו"ב ,הכול כפי שיפורט בהוראות
בדבר שינויים ,והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות אלה .בכל מקרה של שינויים ,כאמור ,יועלו או
יופחתו באופן יחסי ,לפי העניין ,התשלומים לקבלן על פי הצעתו בטופס הצעת המחיר למחירים
השעתיים הרלבנטיים ,כשהם מעודכנים על פי מנגנון ההצמדה הקבוע בחוזה זה ,מבלי שלקבלן
תהיינה כל טענות ו/או דרישות ,כספיות או אחרות ,בגין שינויים ,כאמור.
 7.2בכל מקרה של הגדלה ,לא יעלה שיעור ההגדלה על  50%משווי החוזה .למען הסר כל ספק מובהר
בזאת שלא יהיה בהוראות לשינויים ,כאמור ,כדי לשנות מהמחירים שבהצעת הקבלן ,כשהם
מעודכנים על פי מנגנון ההצמדה הקבוע בחוזה זה .שינוי הכולל הגדלה של היקף ההתקשרות ייחתם
על ידי מורשי החתימה של החברה.
 7.3הקבלן מודע ומסכים לכך שאין בחוזה זה כדי להקנות לו זכות לביצוע פינויים בהיקף מסוים ,וכי
החברה רשאית לצמצם את היקף הפינויים על פי שיקול דעתה המקצועי עד כדי אי-הזמנת פינויים
כלל ,ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה .כמו כן ,הקבלן מודע ומסכים לכך שאין בחוזה זה כדי
למנוע מהחברה לבצע פינויים בעצמה או באמצעות כל גורם אחר מטעמה ,ולקבלן לא תהיה כל טענה
בעניין זה.
 7.4הקבלן ימלא אחר הוראות השינויים ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן ,כספיות או אחרות,
בגין הקטנת היקף העבודות והוא לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי או תשלום או הגדלת התמורה.
8

אי קיום יחסי עובד-מעסיק ,העסקת עובדים וציות לחוקי העבודה
 8.1הקבלן מצהיר בזאת ,כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-
מעסיק בינו לבין החברה.
 8.2כמו כן ,מצהיר בזאת הקבלן ,כי הוא המעסיק של עובדיו וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד-
מעסיק בין החברה לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 8.3הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה ,הביטוח הלאומי וכל מס או
תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הקבלן ,עובדיו ,מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן
החברה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.
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 8.4ככל שהחברה תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן ו/או מעובדיו ,שמקורם בטענת יחסי עובד-
מעסיק ,מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור והחברה רשאית לנכות כל סכום שתחויב בו
כאמור מן התמורה המגיעה לקבלן.
 8.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק ולשלם לעובדיו
את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין ולרבות מכוח הסכמים
קיבוציים החלים עליהם וכולל צווי הרחבה ,ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם,
תנאי העסקתם ,ביטוח לאומי ,הפרשות סוציאליות ,ביטוח ,בטחון ובטיחות.
 8.6מובהר כי חל איסור על הקבלן להעסיק את עובדיו בשעות נוספות ,וכי בכל מקרה ,לא תשולם כל
תוספת עבור שעות נוספות.
 8.7הקבלן מצהיר כי קרא את סעיפים 33 ,33א לחוק עבודת הנוער ,תשי"ג , 1953 -והוא מתחייב לנהוג
בהתאם לחוק זה .כן מצהיר הקבלן ,כי הובהר לו ,כי הפרת סעיף מסעיפים אלה על ידו כמוה כהפרת
החוזה מצדו לכל דבר ועניין.
 8.8חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק עובדים של החברה ו/או המועצה במתן שירותים על פי חוזה
זה.
 8.9הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר ,ניקיון והופעה מכובדים ויישאו עמם בקביעות
מסמכים מזהים.
 8.10הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות ,בשל אופיין הפיזי של העבודות ,רק עובדים מגיל
 18ועד לגיל הפרישה הקבוע בחוק .הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות לא יועסקו על ידו
עובדים שאינם עובדים המורשים ,כדין ,לעבודה בישראל.
 8.11הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי החברה ,על חשבונו והוצאותיו ,לכך שכל העובדים שיועסקו על
ידו יהיו עובדים ,בעלי כישורים ,ניסיון ,מיומנות ומהימנות אישית .רשימת העובדים שיועסקו על ידי
הקבלן בביצוע העבודות בציון פרטיהם ,וכן כל מידע נוסף או אחר שיידרש על ידי המנהל ,מעת לעת,
תימסר למנהל.
 8.12הקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן מידי.

38
 8.13הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו ,ליושרם האישי ,ויפצה את החברה בגין
כל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבה ,או חבלה או הפרת אמון ,או כל מעשה או מחדל שנגרמו על ידי
מי מהם.
 8.14החברה תהיה רשאית להורות לקבלן ,בין בעל פה ובין בכתב ,לחדול מלהעסיק בביצוע העבודות
כל עובד מעובדיו ,והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד ,וזאת מבלי שהחברה תידרש לנמק את
הוראתה ו/או לפצות את החברה בגין הוצאות ,נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך.
היה והקבלן החליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו בה ,יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב
לעשות זאת על פי כל דין וחוזה.
 8.15הקבלן יידע את עובדיו כי ביצוע עבודתם עבור החברה הוא במסגרת ביצוע העבודות לגביהן
התחייב הקבלן כלפי החברה ,ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק הקיימים בלעדית בין
הקבלן לעובדיו.
 8.16הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011 -
ולשתף פעולה עם החברה ו/או עם מי מטעמה לצורך קיום כל הוראות החוק.
 8.17הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה ו/או המועצה רשאית לערוך בדיקות תקופתיות ,על פי הוראות
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011 -לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים
למשפט העבודה והוא מתחייב לאפשר לחברה ו/או למועצה וכל מי הבא מטעמה לבצע בדיקות
כאמור .בכך אין כדי להפחית מחובתו ומאחריותו לקיים באופן מלא את כל דיני העבודה.
 8.18מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי ,כלפי החברה ,לשלם לעובדיו ו/או
למועסקיו ,את כל התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין ,ולרבות שכר
עבודה שלא יפחת מתנאי השכר המינימאליים הקבועים בדין כפי שיעודכן ,מעת לעת ,תשלום בגין
עבודה בשעות נוספות וחריגות ,חופשה שנתית ,דמי מחלה ,דמי הבראה ,דמי חגים ,הפרשות
סוציאליות ,פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת (אם לא ניתנה כזו בפועל) וכל התנאים הסוציאליים
ותנאים נלווים אחרים החלים על עובדים אלה והוא מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוראות הנ"ל הינן
חלק בלתי נפרד מהוראות החוזה והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה.
 8.19הקבלן יתקשר עם עובדיו ,מיד עם קבלתם לעבודה ,בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר
ומפורט והעולה בין השאר בקנה אחד עם הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו ,ואשר בו
יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין וחוזה וכן ,ימסור להם עותק מחוזה העסקתם ומההסכמים
הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו.
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 8.20הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו ,מדי חודש בחודשו ,תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות
המגיעים להם כאמור לעיל ,שיהיו ערוכים באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים ,ויעמוד לרשותם לכל
הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת .למען הסר ספק התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות העבודה
שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה.
 8.21הקבלן ינכה משכר עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב לנכותם על פי דין ,לרבות מס הכנסה,
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ,ואלה יועברו לתעודתם .הקבלן יבצע את כל התשלומים והניכויים
שעליו לבצע בגין עובדיו ויעביר את כל הניכויים לגופים ,לקרנות ולרשויות המתאימות לא יאוחר
מהמועדים המתחייבים על פי החוק.
 8.22החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן בתחילת כל רבעון קלנדרי אישור של רו"ח בנוסח שיועבר
לקבלן ,לפיו הוא משלם לכל עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותים לפחות את שכר המינימום
הקבוע בחוק וכן את כל יתר התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם ,לרבות ביצוע והעברה
בפועל של כל ההפרשות והניכויים הנדרשים לשלטונות המס ולזכויות הסוציאליות ,במלואם
ובמועדם.
 8.23בהתאם לבקשת החברה בכל מועד ותדירות שתמצא לנכון ,ימציא הקבלן ,או למי מטעמה ,תוך 7
ימים קלנדריים העתק מדויק של תלושי שכר הניתנים לעובדיו ,הסכמי העסקה ,דו"חות נוכחות ,וכן,
כל מסמך אחר להוכחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם למפורט לעיל ביחס לכלל עובדיו,
לרבות ,לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדיו ,מכל סיבה שהיא ,וזאת לצורך פיקוח ובקרה כי
אכן עומד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל דין .בנוסף ,תהיה החברה רשאית לפנות לכל
אחד מעובדי הקבלן על מנת לוודא בצוע התחייבויות הקבלן כאמור ,ישירות מולו .מובהר ,כי אין
באמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהי על החברה ו/או המועצה ו/או לגרוע מחובות הקבלן על-פי
החוזה בכל הנוגע להעסקת עובדים ולציות לחוקי העבודה.
 8.24היה ויוכח לחברה מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם עובדי הקבלן ,במישרין או
בעקיפין ,כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל ,ייחשב הדבר להפרה מהותית של
הקבלן את החוזה ,המקנה לחברה זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר ,וכן לחילוט סכום הערבות
כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים המוקנים לחברה על
פי חוזה זה ועל פי כל דין ,הכל לאחר מתן הודעה ,בכתב ,של  30יום מראש לתיקון ההפרה.
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 8.25למען הסר ספק ,כל חיוב מחיובי הקבלן כלפי עובדיו לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין
ובין בעקיפין על החברה ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד  -הוא ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או
משתמשיו ו/או חליפיו  -כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן ,על פי סעיף זה,
על החברה.
 8.26אם על אף האמור בסעיף לעיל ,ייקבע או יורה בדין או על ידי ערכאה משפטית או כל גורם מוסמך
אחר ,הנדרש לכך מכל סיבה שהיא ,קביעה או הוראה שעניינה קיום יחסי עובד-מעסיק ,במשותף או
לחוד ,ו/או יחסים חוזיים אחרים בין החברה לבין עובדי הקבלן ו/או קיום חבות מכוח דיני עבודה
ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית של החברה כלפי מי מהאמורים לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את
החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהחברה תשלם או תהא חייבת לשלם בשל כך,
במישרין או בעקיפין ,לרבות כל ההוצאות שנגרמו לה עקב כך ,ובלבד שהחברה תודיע לקבלן מבעוד
מועד על קיומה ותסכים להצטרפותו להליך המשפטי ,ככל שיהא .בנוסף ,ומבלי לגרוע מן האמור
לעיל ,מובהר כי היה ותוגש תביעה נגד החברה על ידי מי מעובדי הקבלן יודיע הקבלן לערכאה
המשפטית הנוגעת בדבר ,כי הוא הנתבע האמתי ,ויעתור/יסכים לדחיית התביעה נגד החברה על הסף.
 8.27הקבלן ישיב מידית ולא יאוחר מ 15-ימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת החברה ו/או
בדבר פגיעה בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה .הקבלן יפרט בתשובתו את הליך
בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.
9

איסור הסבת זכויות או חובות והעסקת קבלני משנה
 9.1הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל
טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או
להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן ,אלא אם כן ניתן על כך אישור החברה בכתב
ומראש .במקרה של קבלן שהנו תאגיד ,העברת  50%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת
אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.
 9.2הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,אלא אם קיבל על
כך את אישור החברה בכתב ומראש.

 10אחריות וביטוחים
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" 10.1החברה" לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה ,משמעה החברה הכלכלית לפיתוח חבל
מודיעין בע"מ ו/או המוא"ז חבל מודיעין ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים
שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או האגש"חים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או
מנהליהם ו/או עובדיהם.
 10.2הקבלן אחראי כלפי החברה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול ו/או הפסד אשר יגרמו
לחברה ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין ו/או בקשר
עם העבודות ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 10.3אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה
זה.
 10.4אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו או
בשליחותו.
 10.5הקבלן פוטר את החברה והמועצה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשירותן מכל אחריות לכל
אבדן ו/או נזק שהם באחריותו ו/או באחריות הבאים מטעמו על פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה,
ומתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או המועצה לפי העניין על כל סכום שתחויב לשלם ,או
ששילמה ,בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל ו/או על פי כל דין ,לרבות בגין הוצאות
משפטיות ואחרות בקשר לכך.
 10.6החברה רשאית לקזז מהתשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל התקשרות
אחרת ו/או עילה כלשהי ,סכומים אשר נתבעים מהחברה על ידי צד ג' כלשהו בשל מעשה ו/או מחדל,
שהם באחריותו של הקבלן ,כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים ,שנגרמו לחברה מחמת מעשה ו/או מחדל,
שהם באחריותו של הקבלן ,כאמור לעיל.
 10.7מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על-פי חוזה זה ו/או על-פי דין ,הוראות הביטוח אשר
יחולו על הצדדים הנן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף כנספח ( )2לחוזה זה ,ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.
 11אמצעי בטיחות וזהירות
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 11.1מבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה
זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין ,לרבות
חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן "חוק
ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות")
והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה ,המהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.
 11.2מבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי
מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בחברה ו/או
במועצה ,ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות ,במידה וישנה כזו ,המהווה הוראה אשר נקבעה
ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת הצעות המחיר,
חתם בפניו על הצהרת בטיחות ,והגיש אותה לממונה ולמנהל .במידה והממונה על הבטיחות נתן
הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות ,יכול הקבלן להתחיל בביצוע
העבודות ,מבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות
לשביעות רצונו המלאה של הממונה.
 12תשלומים
 12.1תמורת ביצוע מלא ומושלם של השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה ,במלואם ובמועדם,
הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי הצעתו בטופס הצעת המחיר ,כפי שנתקבלה על ידי החברה,
והשירותים שיינתנו על ידו בפועל על פי הוראות חוזה זה.
 12.2למען הסר כל ספק מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלומים בגין עבודות
שבוצעו ללא קבלת אישור מאת המנהל ואף לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור תיקונים שיידרש
הקבלן לבצע בעבודתו בהוראת החברה ו/או המועצה.
 12.3במקרה של שינויים בהיקף העבודות ,בין אם בדרך של הקטנת היקף העבודות ובין אם בדרך של
הגדלת היקף העבודות ,כמפורט בסעיף  7לעיל ,תגדל או תפחת התמורה ,לפי העניין באופן יחסי,
בהתאם למחירים שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.
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 12.4הקבלן ימציא לחברה ,אחת לחודש ,עד ה 10 -בכל חודש קלנדרי חשבון בגין השירותים שניתנו על
ידו בחודש החולף ,בצירוף דו"ח ביצוע עבודות מפורט במתכונת שתיקבע ע"י המנהל ,אודות
השירותים נשוא התשלום המבוקש ,לרבות תעודות שקילה מאתר הסילוק לגבי כל יום עבודה (להלן:
"מועד ההמצאה") .המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו ,במלואו או בחלקו ,לאחר בדיקת נכונות
ושלמות הפרטים המופיעים בהם ,בהתאם להזמנות העבודה ולשיקול דעתו הבלעדי .יודגש כי
החשבון לא יועבר לבדיקת המנהל ולתשלום ללא שיצורף אליו דו"ח ביצוע העבודות במתכונת
הנדרשת.
 12.5הסכום המאושר ישולם לקבלן בתוספת מע"מ כדין ,כנגד חשבונית מס ,תוך  30יום מתום החודש
שבמהלכו הומצאה לחברה (להלן" :מועד התשלום") .מהתשלום האמור ינוכו כל הסכומים המגיעים
לחברה או שיש לנכותם מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.
 12.6מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או אינם
מלאים ו/או אינם מדויקים ,במלואם או בחלקם ,רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע
תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו
זאת כאילו החשבון לא הומצא לחברה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר
במניין הימים עד למועד התשלום.
)1

אם החשבונית תוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל ,לא יאוחר מ 23-ימי
עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק  ,13.5מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהקבלן
ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן .החשבונית המתוקנת תשולם לקבלן תוך  45יום
מתום החודש שבמהלכו הומצאה לחברה.

)2

אם החשבונית תוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל ,לאחר חלוף  23ימי
עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק  ,13.5החשבונית תשולם לקבלן לא יאוחר מ 10-ימי
עסקים מתום "מועד התשלום" .ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לקבלן
ועד שהקבלן המציא לחברה את החשבונית המתוקנת ,לא תבוא במניין הימים
לתשלום החשבונית כאמור.

 12.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב ,לחלט ,לקזז ולהפחית
מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ,כל סכום המגיע לה ממנו .כמו כן החברה זכאית לעכב
תחת ידיה סכומים המגיעים לקבלן ואשר החברה עלולה להתחייב בתשלומם עקב תביעות משפטיות
שהוגשו נגדה בקשר עם השירותים.
 12.8מחירי הקבלן בהצעתו בטופס הצעת המחיר יעודכנו על פי המפורט להלן:
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 100%מכל מחיר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ,ויעודכנו אחת ל 12 -חודשים ,ב1-
לינואר של כל שנה קלנדארית ,בהתאם לעליית המדד ממדד הבסיס ועד למדד שיהיה ידוע
במועד כל עדכון ,כאמור .מדד הבסיס הנו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על חוזה זה
(בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או גוף רשמי אחר אשר יבוא במקומה).
 13תקופת החוזה
 13.1חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  24חודשים החל מיום חתימתו על ידי החברה (להלן" :תקופת
ההתקשרות").
 13.2החברה זכאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות על פי חוזה זה ,בתנאי חוזה
זה ,בעד שלוש תקופות נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחת ,וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב
לקבלן ,לפחות  30יום קודם לתום תקופת ההתקשרות .הקבלן לא יהיה רשאי לסרב להארכת תקופת
ההתקשרות ,כאמור ,מכל סיבה שהיא.
 13.3על אף האמור לעיל ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק בכל עת את ההתקשרות על פי
החוזה בהודעה בכתב של  30יום מראש ,וזאת מכל סיבה שהיא .נתנה החברה לקבלן הודעה כאמור
לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט לתשלום
בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.
 13.4בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה ,כולה או חלקה ,יפעל הקבלן להעברה מסודרת
של העבודות ,כולן או חלקן ,לקבלן אחר שיבוא במקומו.
 14ביקורת ואכיפת זכויות עובדים
 14.1הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי החברה ו/או כל גורם
המוסמך מטעמה ו/או כל גורם המוסמך לעשות כן על פי חוק .במסגרת הביקורת יידרש הקבלן
להמציא ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה ,לביטוח לאומי ,לקרנות הפנסיה וגמל ועוד,
תלושי שכר של עובדים המועסקים על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.
 14.2נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל הממצאים לקבלן עם העתקים לכל גורם
המוסמך לערוך ביקורת ,על פי דין לרבות משרד הכלכלה .הקבלן מתחייב להמציא בתוך הזמן
שיידרש על ידי החברה ו/או על ידי כל גורם מוסמך תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון ,המפרט את
תיקון הממצאים במלואם ,כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר ,במידת
הצורך.
 14.3התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה.
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 14.4מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי
מלוא זכויות החברה על פי תנאי ההתקשרות על פי דין.
 14.5הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך הזמן שיידרש על ידי החברה ו/או שיידרש על ידי כל גורם
מוסמך ,על כל תלונה שתועבר אליו מהחברה או ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ו/או כל
גורם מוסמך ,בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו בחברה .בתשובתו יפרט הקבלן הליך
בדיקת התלונה והאופן בה טופלה.
 14.6הקבלן מתחייב למלא ולשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לקיום הוראות החוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב  2011על תקנותיו .בכלל זה מתחייב הקבלן להציג לחברה
כל מסמך ו/או נתון שיידרש לשם כך לידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורם מוסמך על פי דין ו/או
רואה חשבון שימונה על ידי החברה ו/או בודק שכר מוסמך.
 14.7לחברה שמורה כל זכות ו/או סעד השמורים לרשות ציבורית על פי החוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,תשע"ב  2011על תקנותיהם ,לרבות דרישה לתיקון ההפרה ,ו/או ביטול ההסכם ו/או חילוט
הערבות.
 14.8מובהר כי הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמו ולמסור כל מסמך
שיידרש .והכל בהתאם לדרישת החברה ולבודק השכר מטעמה.
 15נזיקין לגוף או לרכוש
 15.1הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו
הנובע מביצוע העבודות ובקשר אליהן ,במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם /גוף כלשהו
לרבות לחברה ו/או למועצה ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או
לאדם אחר כלשהו .בכלל זה ,יהיה הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
ו/או לפי כל חוק אחר ,ויהיה חייב לפצות ולשפות את החברה ו/או המועצה ו/או הניזוק(ים) ,לפי
המקרה ,על חשבונו והוצאותיו ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך ,ובכל דמי הנזק
ו/או הפיצוי שיגיע לו להם) .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה ,המועצה ,עובדיהן,
שלוחיהן ,ואת מי שבא מטעמן ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או
חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל ,שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה,
לכל אדם ו/או גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
 15.2הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים עפ"י דין לעובד או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שיגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או
בקשר איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י
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הסכם זה .הקבלן יפצה וישפה את החברה ואת המועצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי
קיום התחייבותו כאמור.
 15.3אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר
תום תקופת ההסכם.
 15.4למען הסר ספק ,אחריותו של הקבלן כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל
גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות ,לרבות עובדים ,קבלני משנה וכיו"ב.
 15.5החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות
רצון החברה.
 15.6מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו לחברה ו/או שעל
החברה יהיה לשאת בהם מחמת שתיתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו,
כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה החברה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן.
 15.7אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממהות העבודות ,כמפורט במסמכי
המכרז.
 16הפרות ותרופות
 16.1החברה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות (בהתייחס לכל יום עבודה)
מהוראות מפרט הדרישות לביצוע עפ"י הטבלה שלהלן:

הסעיף
 .1ביצוע העבודות באמצעות רכב פינוי שאינו עומד בדרישות החוזה
 .2הקבלן אינו זמין מעבר ל  2שעות לקבלת הודעות – לכל מקרה
 .3אי אספקה והצבה של מכולה במקום עליו יורה המנהל

הפיצוי
המוסכם לכל
יום
עבודה/למקרה
()₪
1,000
150
2,000
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 .4אי תיקון של מכולה

300

 .5אי אספקה של מכולה חדשה במקום מכולה שיצאה מכלל שימוש.

2000

 .6אי פינוי ואיסוף הפסולת המצויה מסביב למכולה ברדיוס של עד  5מטר

1000

 .7אי כיסוי של מכולה ביריעה מהודקת לדפנות המכולה ,בעת שינוע
המכולה אל אתר הסילוק.

500

 .8אי הצבת שלט על המכולה בהתאם להנחיות המנהל.

300

 .9ריקון הפסולת מרכב הפינוי באתר סילוק שאינו מאושר בהתאם לכל דין

30,000

 .10החלפת רכב פינוי ללא אישור מראש של המנהל

1,500

 .11אי הפעלת מצלמה תקינה/מעבירה נתוני הצלום ,בכל יום

500

 .12אי השלמת עבודות הפינוי תוך  8שעות במקרה של תקלה ברכב הפינוי

500

 .13אי אספקת רכב פינוי שלא בהתאם לתכנית העבודה וללא אספקת רכב
חלופי ,לכל מקרה.

2,000

 .14הפעלת רכב פינוי שאינו תואם את ההסכם ,לכל יום עבודה.

5,000

 .15אי אספקת ביגוד כנדרש בחוזה ,לעובד.
.16.15

אי אספקת כלי עבודה לרכב הפינוי לכל יום עבודה.

.17.16
מהמנהל.

אי טיפול של הקבלן בתלונה שהתקבלה מהמוקד העירוני או

.18.17

איחור בהתייצבות רכב פינוי.

.19.18

אי התייצבות רכב פינוי (לרבות איחור של מעל  3שעות).

 100לעובד
 150לעובד
500
 ₪ 1,000לכל
רכב פינוי ולכל
שעה *
 ₪ 3,000לכל
רכב פינוי ולכל
יום עבודה*

* יובהר כי דרישת פיצוי בשל אי-התייצבות הנה חלופית לפיצוי לשעת איחור.
.20.19

התייצבות רכב פינוי משנת יצור נמוכה מהנדרש בחוזה

 ₪ 1,000לכל
רכב ולכל יום
עבודה

עזיבת רכב פינוי את שטח שיפוט המועצה בשעות העבודה ללא  ₪ 1,000לכל
.21.20
רכב ולכל יום
אישור מנהל
עבודה
.22.21

אי התייצבות רכב פינוי חלופי בתוך  8שעות

 ₪ 2,500לכל
רכב פינוי ולכל
יום עבודה
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אי-תיקון נזק שגרם הקבלן לתשתיות עירוניות ו/או לתשתיות
.23.22
צד ג' ו/או למקרקעין פרטיים בתוך המועד הנדרש

 ₪ 3,000לכל
אירוע נזק

אי-היענות לקריאות מנהל לביצוע עבודות  /איחור בביצוע
.24.23
הקריאות לעומת המועד שנקצב ע"י המנהל

 ₪ 300לכל
קריאה  +שיפוי
החברה בגין כל
עלות שתגרם
מביצוע
לה
ע"י
עבודות
קבלן אחר

 25אי התחברות לתוכנת פויינטר או שווה ערך(בקרה)

 ₪ 1,000לכל
יום ולכל רכב

 26העסקת עובדים זרים שאינם מורשים כדין לעבוד בישראל

 ₪ 1,000לעובד
לכל יום

 16.2ככל שמדובר בהפרה שניתנת לתיקון מבלי שהדבר גרם או יגרום נזק לחברה ,תינתן לקבלן שהות
של  24שעות לתיקון ההפרה ,וככל שההפרה תתוקן לשביעות רצונה של החברה לא יחויב הקבלן
בתשלום של פיצוי מוסכם כמפורט בטבלה דלעיל.
מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  2,4,10,11,13,14,17,18,19הינם תנאים עיקריים ויסודיים
16.216.3
והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה ,המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש בסך  ₪ 20,000כשהם צמודים למדד ממדד הבסיס ועד למדד שיהא ידוע בעת
התשלום בפועל.
 16.316.4בנוסף לאמור לעיל תהא רשאית החברה לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים ,בגין כל סטייה
מהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,לרבות הפרת איזה מהם ,ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה
ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים .כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה את החברה בפיצוי מוסכם
של  ₪ 1,000להפרה .במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה ל ₪ 1,000-לכל יום בו
ההפרה לא תוקנה.
החברה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל ,מכל תשלום שיגיע לקבלן
16.416.5
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי .ניכוי הפיצויים המוסכמים
מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי
16.516.6
חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה
זה ויזכו את החברה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית:
)1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.

)2

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או
שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען
קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח
חדש) תשמ"ג.1983-

)3

מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או
קבוע.

)4

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

)5

כשיש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

)6

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה
נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי
להשפיע על ההתקשרות עמו.

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהא החברה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
16.616.7
המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את החוזה ,להשבת הסכומים ששולמו לקבלן
כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר,
מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה ולהשלים את ביצוע
העבודה על ידי קבלן אחר.
מבלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ,בכל
16.716.8
מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה ,תהיה החברה רשאית
להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת מתן השירותים והוצאות השלמת מתן השירותים בתוספת 17%
הוצאות ותקורה יחולו על הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או ייגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.
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ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן
16.816.9
ומועדיהם ,לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי החברה ,אלא
16.916.10
אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי
החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
 16.1016.11מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  14יום ,לא יהווה הפרה
של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ,כספי או אחר ,בגין איחור ,כאמור ,ובכלל כך לא יהיה
זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית כלשהי.
 17החברה רשאית לבצע פעולות במקום הקבלן
 17.1כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע ,וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא
לא מילאה – רשאית החברה לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותן במקומו ועל חשבונו ,ובלבד שנשלחה
אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל ,והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע
בהודעה .מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם לחוזה זה
ובהתאם לכל דין.
 18ערבות ביצוע:
 18.1להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ,ימסור הקבלן לחברה במעמד חתימת
החוזה ערבות ביצוע בנקאית ,אוטונומית לפקודת החברה ,בלתי מותנית ,וזאת בהתאם לנוסח
המצ"ב לחוזה זה ,כנספח (( )3להלן" :ערבות הביצוע").
 18.2ערבות הביצוע תהיה על סך  30,000ש"ח ותוקפה יעמוד למשך לפחות שישים ( )60יום לאחר תום
תקופת החוזה .הקבלן מתחייב להאריך את ערבות הביצוע ,מפעם לפעם ,לפחות  30יום קודם למועד
פקיעתה .במקרה שבו הקבלן לא יאריך את תוקף ערבות הביצוע ,כאמור ,תהיה החברה רשאית
לממשה ולהחזיק בידה את סכום הערבות ,לשם הבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי
חוזה זה .למען הסר ספק ,מובהר כי הארכת הערבות הינה באחריותו של הקבלן ועל חשבונו ,ותבוצע
בהתאם לבקשת החברה.
 18.3חילטה החברה את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,מתחייב הקבלן להמציא לחברה ערבות ביטוח
חדשה על מלוא הסכום הנדרש בחוזה ,בתוך  7ימים ממועד חילוטה של הערבות.
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 18.4מובהר בזאת ,כי מתן הערבות דלעיל אינה פוטרת את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו
כלפי החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין .זכויות החברה כאמור מכוח הערבות הבנקאית באות
בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לה כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או כל דין.
 18.5הוראות סעיף זה מהוות תנאים עיקריים בחוזה זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 19פגיעה בנוחות הציבור ונזק לרכוש ציבורי
 19.1הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה של
המקום בו מתבצעת עבודה או בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש
והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי ,או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא ומתחייב
לעבוד גם בשעות מעבר לשעות הפעילות באותו מוסד וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום
החוזה.
 19.2מובהר בזאת ,כי ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח הסכם זה,
יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש
הציבורי לקדמותו ,תוך  14יום מיום ההודעה למנהל ,אלא אם המנהל הורה על מועד אחר .על הקבלן
לתאם את ביצוע התיקון עם ,ולבצעו לפי הנחיותיו.
 19.3כל האמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע"י המנהל ולא דווח ע"י הקבלן.
 19.4הפר הקבלן התחייבותו זו ,תהא החברה ו/או המועצה רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את
תיקון הנזקים בעצמה .עלות התיקון שתבצע החברה ו/או המועצה ,תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן
ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידי החברה ,בתוספת .15%
 19.5על אף האמור לעיל ,לחברה שמורה הזכות ,במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל ,לבצע בעצמה
את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל.
 20שונות
 20.1החברה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או כל חוזה אחר כל סכום המגיע
לה ממנו.
 20.2מוסכם בין הצדדים ,כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי
החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,מכתבים ,הסכמים
והתחייבויות ,בעל-פה או בכתב ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
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 20.3כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה ,לא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב
ובחתימת שני הצדדים ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 20.4כל הודעה שצד אחד צריך למסור למשנהו לפי חוזה זה ,תינתן במסירה אישית או במכתב רשום
לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה 72
שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________

____________________

הקבלן

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
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נספח ( )1לחוזה -מפרט דרישות לביצוע
פינוי פסולת רכבי טיאוט
היקף ומהות העבודה
פינוי פסולת רכבי טיאוט ביישובי המועצה האזורית חבל מודיעין
 .1הקבלן יבצע עבודות של הצבה ,אחזקה ופינוי של מכולות פתוחות בנפח  6מ"ק שלתוכן תושלך
פסולת רכבי הטאוט ,בהתאם לדגם שלהלן (או שווה ערך).

כל המכולות שיציב הקבלן בתחילת העבודה ,תהיינה מכולות חדשות ובעלות תו תקן.
 .2הקבלן יציב את המכולות בכל אחד מיישובי המועצה ( 24יישובים) ,במיקומים שעליהם יורה
המנהל .סה"כ  24מכולות.

Formatted: Font: (Default) David, 11 pt, Font color: Black,
Complex Script Font: David, 12 pt

 .3המכולות יפונו באמצעות רכבי פינוי בעלי מתקן רמסע (משא מגבה נוע) ,שיופעלו באמצעות נהג או
באמצעות רכב בעל ארגז מטען פתוח ומנוף (משא רכין מנוף קידמי).
 .4על פי הערכת החברה ,בשנת  ,2019פונתה מיישובי המועצה ,כמות של כ –  720מ"ק פסולת (כ –
 500טון).
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כמות זו מהווה הערכה בלבד ,היא אינה מחייבת את החברה ,והקבלן לא יהיה רשאי להסתמך
עליה לכל דבר ועניין .פינוי המכולות יבוצע לפי דרישה (כחמש פעמים בשנה).
 .5רכבי הפינוי ,יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ,על פי תכנית עבודה שתוכן ותימסר מראש לקבלן ע"י
המנהל ( 3ימים לפני המועד הנדרש לביצוע העבודה) בתאום מראש ובהתאם להוראות המנהל.
 .6בכל תקופת החוזה לא יופעלו רכבי פינוי ,בני יותר מ 3 -שנים.
 .7המנהל יהא רשאי לבצע מעת לעת שינויים בתכנית העבודה.
 .8החברה איננה אחראית על מקום החניה של רכבי הפינוי .הקבלן יספק מקום לאחסון רכבי הפינוי,
הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,בעצמו ועל חשבונו.
 .9על פי דרישת החברה ו/או המועצה יספק הקבלן שירותי פינוי פסולת רכבי טיאוט ,בשעות חריגות מעבר
לשעה .20:00
 .10התמורה עבור שירותי פינוי מכולות פסולת רכבי הטיאוט בשעות החריגות ,תתבסס על המחיר השעתי
שהציע הקבלן בהצעת המחיר כפול מספר שעות העבודה שבוצעו בפועל בתוספת .20%
 .11הקבלן יספק מפעילים (נהגים) רזרביים ,בעת היעדרות מהעבודה של הנהגים הקבועים כתוצאה
ממחלה ,חופשה ,שרות מילואים פעיל ,או כל סיבה עניינית אחרת שתאושר ע"י החברה ועד לחזרת
הנהגים הקבועים לעבודה .הנהגים הרזרביים יהיו נהגים מיומנים וכשירים.
 .12בכל מקרה של חילופי הנהג יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל.
 .13בעת הפסקת עבודת רכב פינוי ,לצורך ביצוע תיקונים ,טיפולים ,רישוי וכו' יפעיל הקבלן רכב פינוי
רזרבי.
 .14הקבלן יהיה חייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מ –  14יום מיום הוצאת צו התחלת העבודה ע"י
החברה.

פינוי הפסולת
 .15עבודת פינוי פסולת רכבי הטיאוט תכלול:
 15.1הגעה של רכב הפינוי אל מקום הצבת המכולה ,גרוף וטיאוט השטח שמסביב למכולה ברדיוס של
 5מטר והעמסת הפסולת שנאספה במהלך הגרוף וטיאוט ,אל תוך המכולה.
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 15.2ככל שמדובר במשאית רמסע (משא מגבה נוע) :כיסוי המכולה ביריעה מהודקת אל
דפנות המכולה ,והרמת המכולה על גבי שילדת רכב הפינוי..
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 15.3ככל שמדובר במשאית בעלת ארגז מטען פתוח ומנוף (משא רכין מנוף קידמי) :פינוי וריקון
של המכולה ופסולת רכבי הטאוט שמחוץ למכולה ברדיוס של  5מטר באמצעות המנוף ,והעמסת
ארגז המטען הפתוח .לאחר מילוי נפח ארגז המטען ,או הגעה למשקל המרבי המותר של הפסולת,
יבוצע כיסוי של דפנות ארגז המטען ביריעה מהודקת אל דפנות הארגז.

Formatted: Font: (Default) David, 11 pt, Complex Script Font:
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הרמת המכולה על גבי שילדת רכב הפינוי.
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David, 12 pt

 15.4נסיעה אל אתר סילוק מורשה.
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15.5זיהוי ,רישום ושקילת רכב הפינוי (משקל ברוטו) בכניסה לאתר הסילוק המורשה.
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 15.6פריקת הפסולת באתר הסילוק המורשה.
 . 15.7שטיפת המכולה הריקה במקום המיועד לכך באתר הסילוק.
 . 15.8שקילה של רכב הפינוי ביציאה מאתר הסילוק (משקל טרה) וקבלת העתק תעודת השקילה
הכוללת:
 שם הקבלן. תאריך. מספר הרכב. שעת הכניסה. שעת היציאה. סוג הרכב. סוג הפסולת. מקור הפסולת. משקל (ברוטו ,טרה  ,נטו). .1315.89נסיעה בחזרה אל שטח השיפוט של המועצה והמשך ביצוע העבודות פינוי המכולות עד
לסיום יום העבודה או עד המועד שיתואם עם המנהל.
רכבי הפינוי
 .16רכבי הפינוי ,שיסופקו על ידי הקבלן ויבצעו את העבודות ,יהיו תקינים ,שמישים ונקיים ,יכללו את כל
אביזרי הבטיחות הדרושים על פי כל דין .הקבלן ידאג שכל מערכות ההפעלה של רכבי הפינוי ,תהיינה
תקינות באופן שיאפשר לבצע את עבודת הפינוי בהספק ובאיכות של רכב פינוי חדש.
 .17הקבלן יתחזק ויטפל ברכבי הפינוי באופן שוטף ורציף ,על פי הוראות היצרן.
 .18המנהל יהא רשאי לפסול רכב פינוי המופעל על ידי הקבלן ,אם לפי שיקול דעתו הבלעדי ,הרכב אינו
עונה על הצרכים ו/או דרישות הרשות .חוות דעתו של המנהל במקרים אלה ,תהא קובעת וסופית.
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 .19רכבי הפינוי יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת אחרת,
לרבות לצורך ביצוע מטלות של פינוי פסולת רכבי הטיאוט.
 .20כל אחד מרכבי הפינוי יסופק עם מפעיל (נהג) ,מיומן ,מנוסה וכשיר ללא תמורה נוספת.
 .21הקבלן יעסיק ויפעיל בכל רכב פינוי בנוסף לנהג ,עובד מיומן וכשיר שיבצע/יסייע בביצוע כל העבודות
לרבות :עבודות העמסת הפסולת ,ניקוי השטח עליו היה מונח מצבור הפסולת וכיסוי ארגז המטען
 .22כל אחד מרכבי הפינוי יבצע את עבודת הפינוי במשך  8שעות ,לרבות מחצית שעת הפסקה למפעיל
ולעובד.
.23כל אחד מרכבי הפינוי שיופעל בביצוע העבודה ,יהיה משנת ייצור שלא תפחת משנת .2017
 .24כל אחד מרכבי הפינוי ,יגיע בתחילת כל יום עבודה ,כשהוא תקין ,שמיש ,שטוף ונקי באופן יסודי ,עם
ארגז מטען שטוף וריק ומכלי מים ודלק מלאים.
 .25שטיפת וניקיון רכבי הפינוי יבוצעו ע"י ועל חשבונו של הקבלן.
 .26בכל מקרה של תקלה ו/או השבתה של רכב הפינוי ,מתחייב הקבלן לספק רכב פינוי רזרבי תוך פרק זמן
שלא יעלה על  8שעות ולהשלים את העבודות שהופסקו כתוצאה מהשבתת רכב הפינוי תוך פרק זמן שלא
יעלה על  48שעות.
 .27הפסולת שתיאסף במהלך עבודות פינוי הפסולת בארגז המטען של רכב הפינוי ,תפונה ותשונע ישירות
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,אל אתר סילוק מורשה ותרוקן באתר הסילוק .התשלום עבור קליטת הפסולת
באתר הסילוק המורשה יהא על חשבון הקבלן.

אחזקת מכלי האצירה -מכולות
 .28האחריות לאחזקתם של כל המכולות תוטל על הקבלן ועל חשבונו ,על פי כל הדרישות
להלן:
 .29אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של המכולות ,כוללת בדיקה שוטפת (בתדירות שלא תפחת
מאחת לשבוע) של תקינות המכולות ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות הסרת שלטים
וכיתוב שלא בוצעו על פי הנחיית המנהל .למען הסר ספק ,הקבלן יבצע את כל התיקונים
בעצמו ועל חשבונו האחריות כולל גם בלאי טבעי של המכולות וגם וונדליזם (לא משנה מי
ביצוע אותו) .ביצוע התיקונים הנדרשים יתבצע תוך  48שעות לכל היותר מאיתור הליקוי
ו/או מדרישת המנהל.
 .30המכולות ,יצבעו בגוון שעליו יורה המנהל והצבע יחודש פעמיים בשנה או מיד עם קרות נזק
לכלי האצירה ,כגון :שריפה ,לכלוך המכולות ע"י צביעה (גרפיטי)  ,נזק פיזי וכיו"ב.
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 .31במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  48שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או
מדרישת המנהל ,רשאית המנהל לתקן את הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים ,יחולו על
הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו.
 .32הקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו ,מכלי אצירה רזרביים (בכל עת שהדבר יידרש) לצורך
הצבתם במקום מכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת מכלי האצירה שתוקנו למקום
הצבתם .הצבת מכלי האצירה הרזרביים ,תבוצע מיד עם פינוי המכלים שנלקחו לתיקון.
 .33על גבי המכולות ,יותקנו לוחות מתכת עם כיתוב ומספור על פי הנחיית המנהל לגבי התוכן,
הצורה ,הממדים והצבעים.
 .34הקבלן יחזיר למקומם מכולות שהוזזו ממקומם ע"י כל גורם שהוא.

אספקת מכולות חדשות במקום מכולות שיצאו מכלל שימוש
 .35הקבלן יחליף בעצמו ועל חשבונו כל מכולה שיצאה מכלל שימוש לרבות ,מכולות
שדפנותיהם נסדקו ,נקרעו ונשברו.
 .36החלפת מכולות שיצאו מכלל שימוש ,תבוצע אך ורק בתיאום מראש עם המנהל.
 .37החלטת המנהל לגבי הצורך בהחלפת מכולה שיצאה מכלל שימוש ,תהא קובעת וסופית.
 .38מכלי אצירה ממתכת יהיו בעלי תו תקן ישראלי ותואמים לדגם הנדרש במכרז זה.
 .39הקבלן יהא אחראי לפנות בעצמו ועל חשבונו ,את המכולות שיצאו מכלל שימוש משטח
השיפוט של המועצה ,באופן מוסדר וללא יצירת מפגעים סביבתיים.
 .40הקבלן ישנע את המכולות החדשות ויציבם במקומות עליהם יורה המנהל.
למען הסר ספק ,רכישת המכולות ,הובלתן והצבתן ,תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .41עם הצבת המכולות החדשות ,הן תעבורנה לבעלות המועצה.

פיקוח ,בקרה ודיווח
 .42הקבלן יהיה אחראי על ביצוע עבודות פינוי הפסולת במשך כל שעות העבודה ויבצע ,פיקוח ובקרה על
ביצוע העבודות ויטפל בתיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה.
 .43בתקופת העבודה הראשונה יסייר ויבקר הקבלן בכל השטחים והאזורים בהם מבוצעת העבודה ,ילמד
את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא תקלות ,וילווה
באופן צמוד את ביצוע העבודות.

 .44הקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיית המנהל.
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.45הקבלן ,יהיה מצויד ,במכשיר טלפון סלולרי חכם תקין ,שמיש וזמין ,שיאפשר קשר שוטף ורצוף עם
הקבלן ,בכל מועדי ביצוע העבודות .המנהל או באי כוחו יוכלו להורות לקבלן ,גם לאחר שעות העבודה,
לטפל בבעיות דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת.
 .46הקבלן יתקין על גבי מכשיר הטלפון הסלולארי אפליקציה של מוקד המועצה.
 .47הקבלן יתקין על רכבי הפינוי מצלמה שתהא מחוברת למערכת העברת נתונים ושמירת הנתונים ,באופן
שיאפשר לראות באופן ישיר ושוטף את מיקום הרכב בכל מועדי ביצוע העבודה כולל רטרואקטיבית.
 .48הקבלן יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי ביקורת ביישובי המועצה .הקבלן יעמוד בקשר הדוק
יומיומי עם המנהל ,ידווח לו על פי המועדים והנהלים שייקבעו על ידי המנהל ,על מהלך העבודות ועל
תקלות ,ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי.
 .49בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המנהל בקשר לביצוע העבודות ,תהא חוות דעתו של
המנהל קובעת וסופית.
 .50הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה בגין ביצוע עבודות ,דו"ח שיוכן על פי המתכונת
שתיקבע על ידי המנהל ,לגבי מספר וסוג רכבי הפינוי ,מועדי (תאריכי) העבודה ,שעות העבודה של כל אחד
מרכבי הפינוי ,מספר העובדים (נהגי רכבי הפינוי וכל עובד שיועסק במסגרת ביצוע העבודות) ,מספר שעות
העבודה של כל אחד מהעובדים ,בכל יום עבודה ,תעודות השקילה מאתר הסילוק בכל יום עבודה ודוחות
איתוראן של כל הרכבים וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ,וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי
דרישתו.
 .51המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת ,בהודעה מראש של  10ימים
לפחות.

כללי
 .52מוסכם בין הצדדים כי המנהל יהא רשאי לקבוע ו/או לשנות את מקום עבודתם של רכבי הפינוי
והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין השינויים כאמור.
 .59הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה ,בכל עת ,בבגדי
עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.
 .60כל הרכבים והציוד של הקבלן ,יפעלו ללא גרימת מפגעי רעש וזהום אויר ויעמדו בכל דרישות החוק
למניעת מפגעים התשכ"א –  1961ובהתאם לכל דין.
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 .61הקבלן יתקין על רכבי הפינוי ,שלטים בעצמו ועל חשבונו .ממדי השלטים ,צבעיהם והכיתוב עליהם,
יקבעו על ידי המנהל ויחודשו עפ"י דרישת המנהל.
 .62הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתכניות העבודה ,שתימסרנה לו וימי העבודה המפורטים
שם.
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 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון
הקבלן ,למשך כל תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים להלן ובאישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ( ,)2.1והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי
הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:
א .ביטוח אש מורחב – לרכוש שבבעלות הקבלן ו/או המשמש לצורך מתן השירותים על בסיס
ערך כינון לרבות מכולות האחסון ,מפני אבדן ו/או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח אש
מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ,רעידת אדמה ,נזקי
טבע  ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י
כלי טיס ,ופריצה ושוד על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר( ,להלן" :סיכוני אש
מורחב") .הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו,
אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון .שם המבוטח יורחב
לכלול את המזמין בקשר עם ביטוח מכולות האחסון.
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ב .ביטוח אובדן תוצאתי לקבלן  -עקב אובדן ו/או נזק לרכוש המבוטח בהתאם לסעיף א' לעיל
עקב סיכוני אש מורחב המפורטים בסעיף א' לעיל למעט פריצה ,לתקופת שיפוי של 12
חודשים .הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי על פי סעיף זה במלואו או בחלקו,
ובלבד שהוא פוטר את המזמין מאחריות לנזק לרכוש הקבלן שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי
הביטוח הנערך (ו/או על פי הביטוח שהיה עורך אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ו/או כתוצאה מהפרה של הוראה מהוראות פוליסת הביטוח) בהתאם לסעיפים א'
עיל והוא פוטר בזאת את המזמין מכל אחריות לנזק כאמור .הפטור האמור מאחריות כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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ג .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בגין פגיעה גופנית או
נזק לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,לרבות השותפות ,בגבול אחריות של ₪ 4,000,000
לאירוע ולתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי ,רכוש שהמבוטח
פועל בו ,שביתה ,השבתה ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ,וחבות כלפי ובגין
קבלנים קבלני משנה ועובדיהם .הביטוח יורחב לכלול את המזמין והבאים מטעמו כמבוטחים
נוספים  ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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ד .ביטוח חבות מעבידים – המבטח את חבות הקבלן עפ"י פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או
חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם –  ,1980כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או
מחלה מקצועית העלולים להגרם למי מהם ,תוך כדי ועקב עבודתם ,בגבול אחריות של
 ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופת הביטוח .הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר עבודות
בגובה ובעומק ,פתיונות ורעלים ,העסקת נוער כחוק ,שעות עבודה וקבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם (היה והקבלן יחשב מעבידם) .הביטוח יורחב לשפות את המזמין והבאים
מטעמו ,היה וייחשבו כמעבידם של מי מעובדי הקבלן.
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 .2בנוסף יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים ,למשך כל תקופת מתן השירותים ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל:
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1.5 lines

א .ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבלן ו/או מי
מטעמו בכל שלבי העבודה וכן ביטוח נזקי גוף שאינם מכוסים במסגרת פוליסת חובה.
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ב .ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב על ידי קבלן ו/או מי
מטעמו בכל שלבי העבודה ,בגבול אחריות שלא יפחת מ – .₪ 1,000,000וביטוח אחריות כלפי
צד שלישי בגין נזקי גוף כתוצאה משימוש בכלי רכב שאין חובה חוקית לבטחם בגבולות
אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופה.
ג .ביטוח מקיף לכל כלי הרכב המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע השירותים (למעט
הכלים המפורטים בסעיף ד').
ד .ביטוח במתכונת כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ("צמ"ה") לכל הכלים המשמשים
את הקבלן לצורך ביצוע השירותים.
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מוסכם במפורש כי בהגדרת "כלי רכב" נכללים גם דחסנים ,מתקני רמ-סע ,מנופים ,רכבי
טיאוט ,מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,משאיות ,גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל
סוג.
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 .3על ביטוחי הקבלן (למעט ביטוחי הרכב הנזכרים בסעיפים  2א'-ד' לעיל) יחולו ההוראות הבאות:
א .ביטוחי הקבלן יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמ ו ,
ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
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ב .הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי המבטח
מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ג .הביטוחים לא ישונו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על
כך בדואר רשום לידי המזמין 60 ,יום מראש.
ד .הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בגין ביטוחי הקבלן.
ה .הפרת תנאי מתנאי הביטוח בתום לב ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא תפגע בזכויות
המזמין ו/או הבאים מטעמו לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
ו .חריג רשלנות רבתי יבוטל ,ככל שקיים ,אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי כל דין.
ז .נוסח הפוליסות לא יפחת מהנוסח הידוע כביט  2016או הידוע בעת חידוש הפוליסה ,או נוסח אחר
מקביל לו.
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 .4על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות ,שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים '2ג' ו'2 -ד2
לעיל ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  9להלן יחול ,כאילו נערכו הביטוחים
האמורים במלואם.
 .5לא יאוחר מ 14 -יום לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או
לכל תשלום על חשבון התמורה ,ימציא הקבלן את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי
מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח
מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד
הסכם זה בתוקף .
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בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול
בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .6מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או
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על פי דין ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 .7למזמין הזכות לדרוש מהקבלן להמציא לידיו של המזמין עותקים מפוליסות הביטוח ,חלקן או
כולן ,והקבלן מתחייב להמציא מזמין בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הדרישה,
העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי
הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם השירותים ואשר אינם נכללים במסגרת
נספח "אישור ביטוחי הקבלן".
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
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למזמין תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח
שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Line spacing: 1.5 lines

 .8מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות
על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נשוא אישור
עריכת הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט
לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .9הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד
כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או המשמש את הקבלן לצורך
מתן השירותים ,לרבות מכולות הפסולת ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .10בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על
זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .11מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא
הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני
המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .לחלופין ,לקבלן
נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן
כמפורט באישור עריכת הביטוח.

64
Formatted: Line spacing: 1.5 lines
Formatted: Line spacing: 1.5 lines

 .12למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים
במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול
האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור
מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 .13הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות ,וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת
הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.
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 .14על הקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים כאמור לעיל ,להודיע בכתב למבטח ולמזמין על
קרות אירוע נזק מהותי ולשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על
פיהם.
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 .15סעיפי ביטוח אלו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח ()2.1

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold

אישור עריכת ביטוחי הספק

תאריך הנפקת האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

המבוטח

שם:

שם:

החברה הכלכלית לפיתוח חבל

מודיעין בע"מ ו  /או מי מטעמם

ח.פ_____ .להשלים_______
מען :מרח' מודיעים  ,10שוהם

מען:
______________

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

☐נדל"ן
Xשירותים
☐ אספקת
מוצרים
☐אחר:
שירותים
לפינוי פסולת
טיאוט_

_______________
ח.פ____________ .

סוג
הביטוח

אופי העסקה

תאריך
תחילה

הכיסויים:
תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

רכוש

₪

אבדן
תוצאתי

ש"
ח

צד ג'

8,000,000

₪

ממעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
Xמזמין שירותים
☐ מזמין מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 – 309ויתור תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 313נזקי טבע
 – 314גניבה פריצה ושוד
 – 316רעידת אדמה
 – 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 - 328ראשוניות
 – 302אחריות צולבת
 – 307הרחבת צד ג' – קבלנים וקבלני
משנה
 – 309ויתור תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 315תביעות המל"ל
 – 321מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש האישור
 – 322מבקש האישור מוגדר כצד ג'
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד
ג'
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אחריות
מעבידים

פירוט השירותים

20,000,000

₪

 – 304הרחב שיפוי
 – 309ויתור תחלוף לטובת מבקש
האישור
 – 319מבוטח נוסף היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

אשפה ושירותי מחזור
הריסות ופינויים ()027

()004

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:
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נספח ( )3לחוזה -ערבות ביצוע
לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
א.ג.נ,
הנדון :ערבות בנקאית לקיום החוזה
על פי בקשת ___________ ח.פ __________ (להלן" :החייב") הננו מתחייבים בזאת כלפיכם לתשלום
כל סכום שתידרשו מאתנו עד לסך כולל של ( ₪ 30,000להלן" :סכום הערבות") ,וזאת בקשר לחוזה
התקשרות למתן שירותי פינוי פסולת רכבי טאוט עם החייב עבור החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין
בע"מ.
סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן ,כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע במועד חתימת
הקבלן על החוזה ,והמדד הקובע הינו המדד הידוע ביום דרישתכם לחילוט הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך  14ימים ממועד קבלת דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת החייב בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד לתאריך [שישים ( )60יום לאחר תום תקופת החוזה] ________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
___________
בנק

