מועצה מקומית בית אריה עופרים

מכרז מס'11/2019

לביצוע פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית,
טיאוט רחובות ופינוי גזם
מועצה מקומית בית אריה עופרים (להלן":המועצה") מכריזה בזאת על הזמנה לקבלת הצעות לביצוע פינוי,
סילוק והובלת אשפה ביתית ,טאוט רחובות ופינוי גזם(להלן":המכרז") במועצה מקומית בית אריה
עופרים.
סיור קבלנים יתקיים ביום  26.6.19בשעה  13:00מקום המפגש :משרדי מועצה מקומית בית אריה
עופרים -חדר ישיבות.
ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהוה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .מציע שלא ישתתף
בסיור הקבלנים הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.

את ההצעה יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים בלשכה ,עד ליום  7.7.19שעה 14:00
על המשתתף להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז ובהתאם להוראותיו.

שלומי לנגר
מנכ"ל המועצה
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מסמך א' למסמכי המכרז

מועצה מקומית בית אריה עופרים
מכרז מספר 11/2019
לביצוע :עבודות פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם

תנאי המכרז
מועצה מקומית בית אריה עופרים (להלן:המועצה") מתכבדת להזמין בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי,
סילוק והובלת אשפה ביתית  ,טיאוט רחובות ,פינוי גזם לפי המכרז הנדון.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע" ו/או "הקבלן".

 .1כללי
1.1

תנאי המכרז שבהוראות שלהלן ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין
הקבלן הזוכה לבין המועצה.

1.2

הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא מסמכי המכרז ,טופס החוזה ונספחיו לרבות
המפרט המצורפים לתנאי מכרז אלו (להלן" :החוזה").

1.3

מודגש בזאת במפורש שלעניין זכויות מועצה מקומית בית אריה עופרים לקבל החזרים
מהקבלן תהייה המועצה זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי
מע"מ.

1.4

מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה ,יפורשו ,ככל האפשר כהגדרתם בחוזה ובמפרט ביצוע.

 1.5על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של  ,₪ 500אשר לא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרז בכל מקרה,
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות המועצה המקומית בית אריה עופרים.
1.6

המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר בתחום המועצה וינקוט באמצעים אחרים
הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום ,את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת
הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת החוזה .בדיקותיו והתרשמותו
לא יחייבו את המועצה.

1.7

המציע מאשר כי הוא קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל
האמור בהם.

1.8

לעניין המונחים המופיעים להלן בתנאי המכרז תינתנה ההגדרות שלהלן:

"בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א – .1981
"תצהיר בכתב" – כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,התשל"א –.1971

 .2הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
2.1

המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז והחוזה (להלן":מסמכי המכרז" או
"מסמכי החוזה"):
 2.1.1פרוטוקול סיור קבלנים.
 2.1.2מסמך א'  -המבוא ותנאי מכרז אלו.
 2.1.3מסמך ב'  -כתב הצעה.
 2.1.4מסמך ג' – תצהיר בעל שליטה (סעיף  4.12לתנאי המכרז).
 2.1.5מסמך ד'  -נספח תמחירי (סע'ף  4.12.4לתנאי המכרז).
 2.1.6מסמך ה' – טופס הצהרה (סע'  4.12.5לתנאי המכרז).
 2.1.7מסמך ו'  -נוסח ערבות בנקאית.
 2.1.8מסמך ז' – חוזה
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2.1.8.1
2.1.8.2
2.1.8.3

נספח א' לחוזה – מפרט טכני.
נספח ב' לחוזה  -כתב כמויות והצעת מחירים.
נספח ג' לחוזה – אשור על קיום ביטוחים.

כל המס מכים שיימסרו ע"י המועצה לקבלן ,לרבות מסמכי המכרז המפורטים לעיל יהיו גם
הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2.2

במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא סדר
העדיפויות בין ההוראות וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לסדר רישומם בסעיף  2.1לעיל
ובכל מקרה לטובת המועצה.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

2.3

המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
המכרז בכתב לפי פרטי התקשרות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז .על המציע למסור
לפחות דוא"ל ו/או פקס.

2.4

אין המועצה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.

 .3הגשת מסמכי המכרז
3.2

את ההצעה לרבות כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע (המהווים חלק מחוברת המכרז
הכרוכה) ,וכן כל המסמכים המפורטים בסעיף  4להלן ,וכן כל מסמך נוסף שנדרש להגישו
במועד הגשת ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה שתישא את מספר המכרז בלבד.

3.3

את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.

3.4

מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד המצוין במבוא ,לא תיחשב כמעטפה
שנמסרה במועד  ,לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

 .4תנאי סף מוקדמים להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את תנאי הסף הבאים במצטבר (צרוף
המסמכים וקיום התנאים במועד הגשת ההצעות במכרז מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז
הצעה שלא תקיים את התנאים האמורים תפסל על הסף ולא תובא לדיון כלל).
4.1

מסמכי המכרז כאמור בסעיף  3.2לעיל.

4.2

השתתפות בסיור קבלנים וצרוף פרוטוקול סיור קבלנים חתום ומאושר על ידי המציע.

4.3

אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.

4.4

אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור.

4.5

ערבות מכרז כאמור בסעיף  5להלן ,בתנאים ובמועדים המפורטים בו ,ובנוסח המצ"ב למסמכי
המכרז.

4.6

אישור מרואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.

4.7

אישור רואה חשבון או עורך דין ,לפיו האנשים החתומים על ההצעה הנם מורשי החתימה של
המציע ומוסמכים לחייבו – במקרה שהמציע הנו תאגיד.

4.8

אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  -תשל"ו.)1976 -

4.9

בעל ידע וניסיון מוכח באסמכתאות בכל שלוש השנים שלפני שנת  ,2019בפועל  ,בעצמו,
כקבלן עצמאי או ראשי בשתי רשויות מקומיות לפחות ,שכל אחת מהן בעלת אוכלוסייה של
 5000תושבים לפחות בביצוע העבודות הנדרשות במכרז הכוללות :איסוף אשפה ,איסוף
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פסולת גושית וגזם טאוט רחובות ידני ומכני ,על המציע לצרף אסמכתאות כאמור .תינתן
גמישות מסוימת בתנאים אלה והדרישה היא בקירוב למספרים שצוינו לפי שיקול דעת
המועצה.
4.10

המציע יהיה בעל רישיון מוביל בתוקף מטעם משרד התחבורה.

4.11

העתק צילומי של רישיונות רכב שבבעלות המציע ו/או בחזקתו בעסקת ליסינג ע"ש המציע
בכמות כלי רכב שלא תפחת מהר"מ .חוזה לרכישת רכב לא יילקח בחשבון בעניין הבעלות:
 .1משאית דחס  26טון משנת  2015כוללת מתקן דחס ומסרק הרמה לכלי אצירה מכל
הסוגים ומתקן להרמת מכולות ומתקן שטיפת כלי אצירה .ומשאית דחס שתשמש
כגיבוי ששנת יצורה משנת  2015ואילך .
 .2מכונת טאוט ייעודית לטאוט כבישים משנת  2015לפי המפרט שלהלן:
( )1המכונה תהיה מסוגלת לטאטא ולשאוב פסולת אורגנית מסוגים שונים כגון :חול,
חצץ ,בקבוקים ופחיות משקה ,שאריות מזון ושאר סוגי פסולת רגילה הנמצאת
ברחוב ובכביש.
( )2הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודות לפתח ,על ממנת
להבטיח שטח טאוט מלא ,ללא מרווחים או שאריות משני צידי הרכב .
( )3פתח היניקה יהיה צמוד למברשת ותתאפשר הפעלתו לכל גובה רצוי ליניקת פסולת
בעלת נפח גדול.
( )4מיכל האשפה יהיה בעל יכולת העמסה של  3.5קוב ומעלה ,על מנת לאפשר הספק
עבודה רציף בין פינוי אחד למשנהו.
 .3משאית לפינוי גזם
משאית  15טון לפחות משנת  2012מסוג רכינה ומנוף בעלת ארגז בנפח  28קו"ב
המיועדת לאיסוף גזם וגרוטאות .

4.12

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו ,בנוסח המצורף כמסמך ג'
למסמכי המכרז ,בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים ,על-פי חוקי העבודה המפורטים
במסמך ג' למסמכי המכרז ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף
עבודות פינוי ,סילוק והובלת אשפה .בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע ,בעלי
שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,במידה והיו כאלה ,וכן כל הקנסות
שהושתו על מי מאלה על-ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי
העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה.

4.13

המציע יצרף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות
כאמור או העדרם.

4.14

כמו כן ,על המציע לצרף רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות על שמו מטעם משרד התמ"ת.

4.15

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת
או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה והמפורטים במסמך ה' ,המועצה תהא רשאית
לפסול ההצעה על הסף.

4.16

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על-ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת
ב –  2קנסות או יותר ,בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים במסמך ג' בשלוש
השנים האחרונות ,המועצה תהא רשאית לפסול ההצעה .מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין
אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.

4.17

המ זמין רשאי לפסול על הסף כל הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת
חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה ו/או אחת הרשויות
המקומיות ,איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים האחרונות,
שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על-ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה.

4.18

המציע יחתום על נספח תמחירי בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ד' (להלן":הנספח
התמחירי") שבו מצוינים מרכיבי השכר עפ"י חוזר החשכ"ל.

4.19

המציע יצרף להצעתו הצהרה מלאה וחתומה על-ידו בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך
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ה' .
4.20

במקרה שהמציע הינו שותפות ,על כל אחד מהשותפים יחולו הדרישות והכשירויות
המתייחסות למציע.

4.21

על המציע להיות בעל רישיון עסק מקבוצת 5.1ב לצו רישוי עסקים התשנ"ה – . 1995

4.22

מציע בעל תקן  i.s.o 9001ממכון מוסמך על ביצוע עבודות כמפורט בתנאי המכרז.

4.23

על המציע להיות בעל הסכם התקשרות תקף עם אתר מאושר לקליטת פסולת נשוא המכרז
המורשה למחזר ובעל רישיון כאמור .

4.24

עותק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

4.25

המועצה לפי שיקול דעתה תהא רשאית לוותר על מי מהדרישות הנ"ל למעט דרישות שהחוק
מחייב שיהיו אצל מציע.

 .5ערבות מכרז
5.1

על הקבלן להפקיד לזכות המועצה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד
המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ,בסך של ₪ 30,000
צמודה למדד המחירים לצרכן ,ובנוסח המצורף למסמכי המכרז – מסמך ו' (להלן -
"הערבות").

5.2

הערבות תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי הקבלן אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה
כן .המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר עם
המועצה בחוזה במועד שתקבע המועצה ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות
בחוזה .הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו למועצה מבלי
שהמועצה תצטרך להוכיח את נזקיה ,והמציע והמועצה מסכימים כי סכום זה הוא סכום
הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לה ,לרבות תשלום נוסף למשתתף
אחר ומבלי לגרוע מזכותה של המועצה להתקשר עם קבלן אחר לפי שיקול דעתה. .

5.3

הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו תתקבל .אם
הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב בסעיף
 10להלן ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין ותיחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.

5.4

תוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז:
6.1

הגשת ההצעה
 6.1.1על המציע לרשום בנספח ב' לחוזה – כתב כמויות והצעת מחירים את אחוזי
ההנחה/תוספת ולחשב סה"כ ,כמצוין בנספח הנ"ל ולחתום באופן מלא על נספח זה.
 6.1.2את מסמך ב' למסמכי המכרז "כתב הצעה" ונספח ב' לחוזה "כתב כמויות והצעת
מחירים" יגיש המציע בשני עותקים מקוריים זהים.
 6.1.3שני העותקים של נספח ב' כתב כמויות והצעת מחירים חייבים להיות זהים .במקרה של
אי התאמה במחירי היחידה הרשומים באחד העותקים לעומת השני ,יתוקן מחיר היחידה
לפי העותק שבו מופיע מחיר יחידה נמוך יותר .במקרה של אי התאמה בין סה"כ הרשום
ליד היחידה לבין הסכום שנתקבל מהכפלת הכמות של אותה יחידה במחיר היחידה שלה,
יתוקן הסה"כ של היחידה לפי הסכום שנתקבל מהמכפלה .מחיר היחידה נשאר קבוע
ועומד.

6.2

כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות
למכרז ,בין בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יכול ויפסלו את ההצעה ,ובכל
מקרה המועצה תהא רשאית להתעלם מהם.
אם המציע לא יציג מחיר או אחוז על יד סעיף או סעיפים בהצעתו ,הצעתו תפסל.
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6.3

מובהר בזאת מפורשות כי על המציע לתת הצעות בכל שלושת רכיבי המכרז ולעמוד בכל
התנאים הנוגעים לכל שלושת רכיבים אלו :פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית ועסקית;
טיאוט רחובות; פינוי גזם.

6.4

על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים במסמכי המכרז ,ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים.
מציע שלא יחתום באופן מלא במקומות הנדרשים (עמוד אחרון לתנאי מכרז ,לכתב ההצעה,
לחוזה ,לנספח ב' לחוזה) הצעתו עלולה להיפסל.

6.5

על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא
תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון
ובתוספת החותמת של המציע .כן יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסף על החתימה,
המציע חייב למלא את כל פרטי כתב הכמויות והצעת מחירים .במקרה של אי הבנה עליו לפנות
בכתב למשרד לרמ"ט המועצה לשם קבלת אינפורמציה.

6.6

אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן
המדויק של איזה סעיף ופרט ,עליו להודיע על כך בכתב למנכ"ל המועצה.

6.7

תשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז זה.

6.8

משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או תכנית המהווים את המכרז לכל מטרה
אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי
אישור מפורש מאת המועצה.

 .7מחירי היחידה בהצעת הקבלן ובחינת ההצעות
7.1

מחירי היחידה שבהצעת הקבלן ,הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מצדו מכל סיבה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן.

7.2

למרות האמור לעיל תהיה המועצה רשאית לשנות או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת הקבלן
ובמקרה כזה יופחת או ישונה שכר החוזה בגין ביטולים או שינויים כאמור ,לקבלן לא תהיה
כל זכות ,טענה או תביעה ,עקב שינוי זה .לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו כל
תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוזה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן כאילו בוצעו על
ידיו עבודות שאינן כלולות בחוזה ובהצעתו.

7.3

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה
מונע הערכת ההצעה כדבעי.

7.4

המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המציע לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה של המועצה ו/או של רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם המציע בעבר.

7.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה ,הצעות של מציעים בהתאם
לכישוריהם ו/א ניסיונם ו/או מהימנותם ו/או יכולתם הכספית.

7.6

הצעת מחיר שתהא גבוהה או נמוכה מ –  20%ממחיר האומדן– תיפסל ע"י ועדת המכרזים.

 .8פגם בהחלטת ועדת המכרזים
 8.1נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהמועצה ,עקב אי
זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה.
 8.2פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין הפסדים ו/או אבדן רווח
כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.
נגרמו לו,
לטענתו,
אשר,
נזק
ו/או
 8.3קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ול א מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע מיידית עם
הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור
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את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת ביהמ"ש.
 8.4המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי
החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות
למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו ,ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם
ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.

 .9ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי,
9.1

למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את הכמויות בכל שיעור שהוא ולפי
שיקול דעתה הבלעדי ולהקטין התמורה בהתאם.

9.2

מבלי למעט מהאמור לעיל ,למועצה תהיה הזכות לשנות את שיטת האיסוף והפינוי ולהקטין
לשם כך את היקף העבודה לפי החוזה בשיעור של עד  35%מהיקף העבודה המשוער שנקבע
בכתב הכמויות והצעת המחירים – נספח ב' לחוזה.

9.3

היה והחליטה המועצה לבצע שינוי כאמור ,תהיה המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט
להתקשר עם כל קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות לפי השיטה ששונתה ולרכוש ולשים בעצמה
ו/או באמצעות אחרים כלי אצירה בהתאם .במקרים הנ"ל לא ישתנו מחירי היחידה בכתב
הכמויות והצעת המחירים – נספח ב' לחוזה לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב
ביצוע האמור בסעיף זה ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ,והוא יהיה מנוע מלהעלות
טענות הקשורות בחוסר כדאיות ו/או הפסדיות וכד'.

9.4

מובהר ומודגש בזאת ,כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהמכסה ו/או
מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות .המועצה שומרת
לעצמה את הזכות ,על אף כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי
שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג
שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל
הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.

9.5

אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו לא תהי ה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט
ההוצאות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

9.6

החליטה המועצה כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את
העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים
המחויבים על פי העניין.

9.7

המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לשיפור הצעתו כתנאי לאישורו כזוכה.

 .10חתימה על החוזה
הקבלן הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  5ימים ממועד קבלת ההודעה על
זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו המועצה .במעמד חתימת החוזה על הקבלן להמציא את
כל פוליסות הביטוח ואת הערבות הבנקאית כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז.
גזבר המועצה יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן של פוליסות הביטוח והערבות והקבלן מתחייב
להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם לאמור לעיל ולהוראת הגזבר .

 .11ביצוע החוזה
11.1

הרשות בידי המועצה למסור את הביצוע תוך ( 90תשעים) יום מיום התאריך האחרון להגשת
ההצעות למכרז.
הזוכה במכרז מתחייב להעמיד את הכלים הדרושים בתוך שבעה ימים מיום הודעת המועצה
על תחילת העבודות .

11.3

הזוכה יתחיל בביצוע העבודה לאחר קבלת צו התחלת עבודה ובמועד הנקוב בצו זה וזאת
לאחר שחתם על החוזה ,הסדיר את מסירת הערבות למועצה ,המציא למועצה העתקי פוליסת
הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ואת יתר המסמכים הנדרשים על פי כתב ההצעה

11.2
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והחוזה.
11.4

ערבות ביצוע  -הזוכה ימציא למועצה ערבות אוטונומית של בנק בגובה ₪ 100,000
באופן שתקופת תוקפה של הערבות תהא לפחות  3חודשים לאחר תום תקופת החוזה ותוארך
לפי הצורך בהתאם לדרישת המועצה .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר
מדד הבסיס יהיה מדד חודש יוני  .2019הערבות תהא בנוסח המצ"ב כמסמך ו' למסמכי
המכרז .
הערבות הנ"ל (להלן" :ערבות בסיסית") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי
החוזה.

11.5

עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב ,חתום על ידי
ראש המועצה וגזבר המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה) ואין להסתפק באישור המפקח
או או כל גורם אחר.

11.6

ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל ו/או באמצעות קבלן מישנה מבלי לקבל לכך
אישור מראש ובכתב ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע עבודות אלו.

 .12ביצוע העבודות
12.1

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה
המתנהלת במועצה ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,כן
מתחייב הקבלן שלא לגרום למפגעים שיש בהם כדי להפריע את מעברם של הולכי רגל וכלי
רכב מכל הסוגים.

12.2

הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה מקומית בית אריה עופרים,
ויקפיד למלא אחר כל המתחייב על פי חוקים אלו ,כפי שיהיו תקפים עת לעת.

12.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,למען הסר ספק כי הצעת הקבלן צריכה
להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך לבצען בקשר לעבודה
נשוא המכרז.

 .13אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

שלומי לנגר
מנכ"ל מועצה מקומית בית אריה עופרים
___________ חתימת המציע
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מסמך ב' למסמכי המכרז
יוגש בשני עותקים

לכבוד
מועצה מקומית בית אריה עופרים
א.נ,.

הנדון :כתב הצעה

לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם
לפי מכרז מס'11/2019
אני הח"מ ,מגיש בזאת את הצעתי לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז
ושמצויים במסמכי המכרז ,גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים
שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותי.
הנני מצהיר ,כי ביקרתי במקום העבודה המיועד ולמדתי את התנאים המיוחדים של המקום ובחנתי את
כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה לרבות את כמותם ,איכותם טיבם
ומיקומם של מכלי ופחי האשפה ,את שיטת ביצוע העבודה ,את כמות וסוגי מכלי ופחי האשפה למיניהם
שיהיה עלי לפנות וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות קיום כל התחייבויותיי ,תנאי ולוח
הזמנים לביצוע העבודות ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי .הבנתי כי בחינתי ובדיקותיי לא יחייבו את
המועצה ולא יהיו מצג מצד המועצה.
 .1אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:
 .1.1להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם ביחד  -לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת
וכדי הנחת דעתו של בא כוחכם ,את העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי
המכרז והחוזה.
 .1.2לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מחמישה ימים מהתאריך בו תודיעו לי כי זכיתי במכרז ואני
מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם כנ"ל במשך התקופה האמורה לעיל ,אאבד את זכויותי
לקבלת העבודה וערבות המכרז שמסרתי תחולט.
 .1.3להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד ביצוע העבודות ,לפי המוקדם שביניהם ,ערבות
בנקאית ,אישור ביטוחים וכן העתקי אישורים ומסמכים אחרים כנדרש בהצעתי זו ומסמכי
המכרז והחוזה.
 .1.4להתחיל בעבודה תוך  7ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה או בכל מועד אחר שייקבע בצו זה.
 .1.5במקרה ולא אח תום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה או לא
אפקיד מסמך כלשהו כאמור בסעיף  1.3לעיל במועדו ,הנני מסכים שתממשו את הערבות המצ"ב.
 .1.6במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  1.4דלעיל ,הריני מסכים כי תממשו
לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו ואני מסכים כי אאבד את
זכויותי לביצוע העבודה.
 .2אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך ( 90תשעים) יום מהתאריך האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו ,אעשה
זאת בלי שהייה.
 .3ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף  2.1לתנאי המכרז ,וכן את
תנאי המכרז ו כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה .ידוע לי כי במקרה של סתירה
או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים יפורשו הוראות המסמכים לטובת המועצה.
 .4כערבות לקיום התחייבויותי שבהצעתי זו ,הריני מצרף בזה ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיף 5
לתנאי המכרז לפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא אקיים התחייבויותי כולן
או מקצתן  -שבהצעתי זו ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת ,ומוותר
מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.
 .5הנני מצהיר בזאת כי אני בעל יכולת לבצע את העבודה בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו .הנני מצרף
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המלצה של הגופים הבאים המעידים על ניסיוני בביצוע עבודות מסוג נשוא המכרז.
 .6הנני מציע לבצע את העבודות במחירים כמפורט בכתב כמויות והצעת מחירים – נספח ב' לחוזה,
המהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי ומתנאי המכרז והחוזה ונספחיהם.
הנני מאשר כי המחירים המוצעים מתייחסים לביצוע כל העבודות כמפורט בחוזה ונספחיו ,הינם
קבועים וסופיים ולא יהיו נתונים לשינוי מכל סיבה שהיא .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,המחיר כולל
את כל המרכיבים ,ההוצאות ,והתוספות למיניהן הדרושים להפעלת מכונות האשפה ולפינוי האשפה,
משאיות גזם ומכונות טיאוט קליטת האשפה באתר מאושר על חשבון הקבלן לרבות (ומבלי למעט)
עלויות שכר עובדים (והנלוות להם) דלקים ,סיכה ,שטיפה ,ציוד וחומרים ,תיקונים ,תקורה ,הוצאות
כגון הוצאות רישוי ,ביטוח ,ייעוץ ,וכל תשלום חובה ומס ולמעט מס ערך מוסף .אין ולא תהיה לי כל
טענה ,דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתי .התמשכות עבודה ו/או עיכוב בעבודה
לא יהווה הצדקה לדרוש תוספת ,גם אם העיכוב נעוץ במועצה או מי הקשור בה.
הגשתי את הצעתי בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכתי ,ואני מסכים לכל
האמור במסמכי המכרז ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואני
מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
 .7הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ,כי יש לי את כל הכישורים ,הידע
האמצעים הטכניים ,כ"א מקצועי וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע את העבודה בהתאם להנחיות
והנהלים המפורטים במסכי המכרז ,ואני מתחייב לעשות כן אם נזכה במכרז.
 .8אני מצהיר כי אני מכיר את כל הדינים המתייחסים לעבודה ,לרבות חוק שמירת הניקיון וחוקי העזר
של מועצה מקומית בית אריה עופרים ומתחייב לפעול על פיהם לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת.
 .9הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .10הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ו/או אי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ,אני
מסכים לאמור שם ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,והננו
מוותרים בזאת מראש על כל טענה כאמור.
.11
הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתי זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם המציע ________________________ :מס' ת.ז/.חברה______________________ :
כתובת____________________________ :
טלפון _____________________ :פקס_________________ :
שם איש קשר___________________ :

טל' נייד__________________:
__________________________
חותמת וחתימה

אני הח"מ ________________ ,עו"ד של _________________________ (להלן" :המציע") מאשר
בזה כי ביום _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה
__________________ ת.ז ______________ .ו ________________ -ת.ז _____________ .בשם
המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל
פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

__________________
,עו"ד
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מסמך ג' למסמכי המכרז
מכרז מס'11/2019
סעי  4.12לתנאי המכרז -
תצהיר בעלי שליטה

תצהיר
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני בעל השליטה ב( ________________________ -להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם מועצה מקומית בית אריה עופרים (להלן – "המועצה") .אני מצהיר/ה כי הנני
מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע ובעלי השליטה במציע.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המציע ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם על פי חוקי העבודה
שלהלן : :חוק שירות התעסוקה ,תש"ט –  ;1959חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א –  ;1951חוק
דמי מחלה ,תשל"ו –  ;1976חוק חופשה שנתית ,תשי"א –  ;1950חוק עבודת נשים ,תשי"ד –
 ;1954חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ;1965 -חוק עבודת הנוער ,תשי"ג –  ;1953חוק
החניכות ,תשי"ג –  ;1953חוק חיילים משוחרים (החזרה לעבודה) תשי"א –  ;1951חוק הגנת
השכר ,תשי"ח ;1958 -חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג –  ;1963חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
תשנ"ה –  ;1995חוק שכר מינימום ,תשמ"ז –  ;1987חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב –
( 2002כולם ביחד להלן" :חוקי העבודה") וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלבנטיים לענף.

.3

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות בעלי השליטה לא
הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי
העבודה דלעיל*
להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות על חוקי העבודה דלעיל ,של המציע ,בעלי השליטה
של המציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה במציע ב 3השנים האחרונות*:
שם המורשעים

סעיפי האישום

החיקוק לפיו ניתנה
ההרשעה

תאריך
ההרשעה

(* מחק את המיותר ופרט במקומות המיועדים לכך)
.4

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות בעלי השליטה לא
נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב 2 -קנסות או יותר ,בגין העבירות
המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות*:
להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעלי השליטה ו/או חברות אחרות
שבבעלות מי מבעלי השליטה בשלוש השנים האחרונות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
התמ"ת*:
שם הנקנסים

סכום הקנס

החיקוק לפיו ניתן
הקנס

תאריך
הקנס
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(* מחק את המיותר ופרט במקומות המיועדים לכך)
.5

מצ"ב אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או
העדרם.

.6

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי
ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל
וחתם עליו בפני.
חתימת עו"ד המאשר

חותמת עו"ד
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מסמך ד' לטפסי המכרז

נספח תמחירי המבוססות על הוראות חוזר החשכ"ל
מרכיבי השכר לעובדים עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון
(סע'  4.12.4לתנאי המכרז)
חישוב
שנה
ראשונה

הערות

חישוב
שנה שנייה

שכר היסוד כפי שנקבע בהסכם של המשרד עם קבלן השירותים בהתאם לסעיף 4.1.6
ל הוראת תכ"ם" ,הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי
השמירה ,האבטחה והניקיון" ,מס' .7.11.3
מקור :חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-

₪ 22.043

₪ 22.043

 10ימי חופשה בשנתיים הראשונות .ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף שגיאה!
מקור ההפניה לא נמצא..

₪ 0.84

₪ 0.84

()3.81%

()3.81%

מקור :חוק חופשה שנתית ,תשי"א 1951-וצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון
והתחזוקה ,תשי"ז ,1957-סעיף י"ב (.)7
תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה ₪ 0.35 ,לכל שעת
עבודה .מהשנה השישית ואילך התעריף הינו  .₪ 0.46תוספת זו נדרש המעסיק
לשלם על אף הפסיקה בנושא.
מקור :סעיף י' לצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,תשי"ז.1957-
העובדים זכאים ל 9 -ימי חג בשנה .הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים
עבדו לפני ואחרי החג.
מקור :סעיף י"א ( )2להסכם עבודה קיבוצי בענף הניקיון והתחזוקה מיום  15בינואר
.1979
על פי ביצוע .הסכום מחושב לפי חופשי חודשי של  ₪ 220בחודש – יש להתאים את
תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת.
התקרה הנוכחית היא  ₪ 24.40ליום עבודה.
מקור :צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה עבודה וממנה לפי חוק
הסכמים קיבוציים ,התשי"ז.1957-
הפרשה לקופת גמל משלמת לקצבה לפנסיה ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-על שם העובד ,תעשה החל מהיום הראשון
להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו ההרחבה.
מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,תשי"ז 1957-וצו ההרחבה בדבר "הגדלת
פנסיית יסוד" ,תשמ"ט.1989-
הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,2005-על שם העובד לצורך הסכם זה תעשה החל מהיום הראשון
מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו
ההרחבה.
מקור :חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג 1963-וצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,
תשי"ז.1957-
עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם  3.45%ביטוח לאומי; מעבר לשכר זה
משולם  .5.9%בטבלה זו בחרנו להשתמש בתעריף הנמוך בשל העובדה שמרבית
העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה .ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר
לשכר היסוד כגון :חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות ,והבראה.
מקור :חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה.1995-
הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו ומשמשת את המעביד לתשלום
בגין ימי מחלה .תשלום זה יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רו"ח על ביצוע
התשלומים בפועל אחת לחודש .יובהר כי תשלום זה יעשה בהתאם לצבירת ימי
המחלה של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי.
מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו 1976-וצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,
תשי"ז.1957-

שכר יסוד

חופשה
₪ 0.35

-------

תוספת
ותק

₪ 0.756
()3.43%

₪ 0.756
()3.43%

חגים

₪ 1.18

₪ 1.18

₪ 1.323
()6%

₪ 1.323
()6%

פנסיה

₪ 1.836
()8.33%

₪ 1.836
()8.33%

פיצויים

₪ 0.853
()3.45%

₪ 0.853
()3.45%

ביטוח
לאומי

₪ 0.551
()2.5%

₪ 0.551
()2.5%

מחלה

₪ 0.981

ראה
הערות

₪ 30.713

29.382₪

הזכאות לימי הבראה הינה בהתאם לרשום בסעיף התשלום בגין השנה הראשונה
מחויב רק עם סיום שנת העבודה הראשונה ,באופן רטרואקטיבי .תעריף יום הבראה
הינו  .₪ 365תשלום זה יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רו"ח על ביצוע
התשלומים בפועל לעובד .יובהר ,משרד ממשלתי לא ישלם לקבלן השירותים דמי
הבראה ביחס לעובד שעזב את המשרד הממשלתי.
יש לעדכן כאשר מתעדכן תעריף יום הבראה.
מקור :צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה ,תשי"ז.1957-

נסיעות

הבראה

סה"כ
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הערות:
 .1העדכון הינו עדכון מיום  ,10.11.11ועל הקבלן חלה החובה לפעול בהתאם לכל עדכון
שהתקבל בעתיד.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק,
דין או הסכם ,גם אם אינן מופיעות בטבלה שלעיל.

______________________
חתימת המציע
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מסמך ה' לטפסי המכרז
לכבוד
מועצה מקומית בית אריה עופרים
הצהרה
אנו הח"מ __________________________מס' חברה/שותפות/זהות______________________
מצהירים בזה כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד ,במסגרת מכרז לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת
אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם ,כי השכר שישולם על-ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל
לא יפחת מ___________ ₪לשעה .עלות השכר למעביד לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים המפורטים
בנספח התמחירי שצירפנו ,לא תפחת מ_____ ₪לשעה.
הריני לאשר כי הצעתנו כוללת את כל העלויות המפורטות דלעיל במסמך ד' לטופסי המכרז ,ואנו
מתחייבים לפעול על פי האמור בטבלה בתשלום כל המרכיבים המפורטים בכל הקשור במכרז והעבודות
שיבוצעו על ידינו אצל המזמין.

____________________
חתימת המציע
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מסמך ו' למסמכי המכרז
דוגמת כתב ערבות להשתתפות במכרז

תאריך_______________________:
שם המוסד הבנקאי_______________:
לכבוד
מועצה מקומית בית אריה עופרים
__________
א.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס'........

לפי בקשת ___________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות אוטונומית מלאה ומוחלטת בסך
של _____________ ( ₪לפי הקבוע בתנאי המכרז) צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן":סכום
הערבות") ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז והחוזה לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת
אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם ,מכרז _____ _____/ע"י _________________(שם המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:
המדד הבסיס יהיה מדד של חודש _____ שנת _______ שפורסם ביום _____ שהוא
(א)
____________נקודות.
(ב) המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זה.
ערבותינו זו בתוקף עד ליום _____ ועד בכלל ( 90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז) .
ערבותנו זו הינה ערבות בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שבעה ( )7ימים מתאריך דרישתכם בכתב ,כל
סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על
ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק את דרישתכם ,או לבסס אותה ,או לתת לנו כל הסברים
בקשר לכך.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

הערה :נוסח אחר של

ערבות לא יתקבל.
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מסמך ז' למסמכי המכרז
חוזה קבלנות
לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם
שנערך ונחתם בבית אריה עופרים יום _______ חודש_____ שנה 2019
בין :

מועצה מקומית בית אריה עופרים
ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה (להלן" :המועצה")

לבין:

__________________________________
שכתובתו ___________________________ (להלן" :הקבלן" )

הואיל:

מצד אחד

מצד שני

והמועצה פרסמה מכרז מספר  11/2019מיום  16.6.19לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת
אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם ( להלן " :העבודה" );

והואיל  :והקבלן הגיש הצעה לביצוע העבודה עפ"י המכרז (להלן" :ההצעה");
והואיל  :והמועצה מסכימה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את ביצוע העבודה בתנאים המפורטים
בחוזה זה;
הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא:
המבוא לחוזה זה ,נספחי החוזה ומסמכי המכרז מספר  11/2019שפרסמה המועצה מהווים חלק מהותי
ובלתי נפרד הימנו.
 .2בלעדיות החוזה
מוסכם בזה כי כל הסבר ,תיאור מצב בכתב או בע"פ לא יהא לו כל תוקף לעניין התקשרות בין הצדדים
אלא עפ"י הסכם זה ועפ"י התנאים המפורטים בו.
הגדרות
בחוזה זה על כל נספחיו יהיה למונחים הבאים פרוש כדלקמן:
א .המועצה  -מועצה מקומית בית אריה עופרים באמצעות ראש המועצה וכל אדם אחר שהוסמך על
ידו לעניין פיקוח תברואה בכלל או לעניין חוזה זה בפרט .לרבות מנהל אגף שפ"ע.
ב" .הקבלן"  -במידה והקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים המונח כולל את כולם יחדיו וכל
אחד ואחד מהם בנפרד ומוסכם כי התחייבויות הקבלן יחולו על כל מרכיביו במאוחד ,על יחיד
מהם בנפרד ,לרבות נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל
בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
ג" .קבלן משנה"

 -לרבות :פועליו ,סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו.

ד" .מנהל"  -מנהל אגף שפ"ע ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה ע"י מנהל אגף
שפ"ע או מטעמו.
ה" .העבודה"  -העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה ,לרבות כל חלק וכל שלב ושלב בעבודה .
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ו" .שטח העבודה"  -השטח בו מתבצעת העבודה לרבות השטחים שיימסרו לקבלן עם התחלת
העבודה והשטחים שהקבלן משתמש בהם לצורך ביצוע העבודה ,החסנה ,עבודות עזר ,מקום
מנוחה לעובדים ,וכן מקום בו מבוצעות עבודות במישרין או בעקיפין וכן שטח שהוסכם עליו עם
מנהל אגף שפ"ע כשטח עבודה.
ז" .המכרז"  :המכרז מס'  11/2019שפורסם ביום .16.6.19
ח" .היום הקובע"  -היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ובאם לא נקבע יום כזה -היום בו
נתקבלה הצעת הקבלן או נחתם החוזה ,לפי המאוחר ביניהם.
ט" .שכר החוזה"  -הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה ,לרבות כל תוספת שתיווסף
לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל ניכוי שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם
להוראות החוזה .
י" .צו התחלת עבודה"  -הוראה שניתנה בכתב ע"י מנהל אגף שפ"ע לקבלן  ,במכתב או ברישום
ביומן העבודה  ,לאחר ששטח העבודה מוכן להתחלת העבודה והועמד ע"י המועצה לרשות
הקבלן .
יא" .הפוליסה"  -פוליסת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזה.
יב" .שינוי"  -כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או צמצומה
של העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה.
יג" .הערבויות" – כל כתב ערבות וכל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן ,אם
במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים כערבות לקיום הוראות החוזה ,כולן או מקצתן ע"י הקבלן.
יד" .מזבלה"  -אתר שמאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
טו" .המפקח"  -עובד שמונה ע"י ראש המועצה ו/או ע"י מנהל אגף שפ"ע או מי מעובדיו.
טז" .האחראי"  -הקבלן עצמו ,או מנהל העסקים שלו או עובד מטעמו  ,בעל כושר מתאים שמינויו
יאושר ע"י המפקח .
יז" .מדד"  -מדד המחירים לצרכן.
יח" .אשפתון" – כלי קיבול לאשפה שהוצב מטעם ו/או ברשות המועצה לרבות עגלת אשפה.
יט" .מיכל אשפה" – כלי קיבול שהוצב מטעם ו/או ברשות המועצה למיועד לאשפה ביתית.
כ" .איזור פינוי" – תחום השיפוט של המועצה המקומית בית אריה עופרים וכן כל תחום
שייווסף אליו.
כא" .מקום פינוי"  -כל מקום בתחום אי זור הפינוי ,כפי שיקבע ע"י המנהל מעת לעת .המנהל יציין
מקומות אלה לפי מס' בתים ו/או לפי כתובות ו/או בכל אופן אחר .המקומות יכללו אזורי מגורים,
מרכזים מסחריים ,בתי עסק ,מוסדות ציבור ,מפעלים ,אזורי תעשיה ,שטחים ציבוריים פתוחים
או כל אזור אחר שיידרש.
כב" .משאית דחס" – משאית במשקל  26טון לאיסוף והובלת אשפה שנת ייצור .2015
כג .מכונת טיאוט רחובות -מכונה טיאוט ייעודית כאמור במסמכי המכרז ומשנת ייצור 2015
כד .משאית פינוי גזם – משאית  15טון לפחות עם מנוף להרמת גזם וארגז רכינה בנפח של  28מ"ק
משנת ייצור .2015
כה" .אשפה" – פסולת ביתית משרדית ועסקית רגילה ,לרבות שיירי מזון ,קליפות ,ניירות ,בקבוקים,
תיבות ,קופסאות ,קרטונים ,אריזות למיניהן ,סמרטוטים וכיו"ב המצויות בפח האשפה.
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כו" .היטל הטמנה" – חוק מחייב לשלם היטל הטמנה לכל טון של פסולת מפונה ,גובה היטל ההטמנה
נקבע לפי סוגי הפסולת וסוגי אתרים לפינוי פסולת וצפוי לעלות באופן קבוע בכל שנה בארבע
השנים הקרובות.
 .4פרשנות
א .מוסכם כי כותרות השוליים מהוות אמצעי עזר בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם ובכל מקרה
ההסכם יתפרש לטובת המועצה.
ב .באם לא נקבע אחרת או לא מובן אחרת מהקשר הדברים יפורש הסכם זה לפי כללי הפרשנות הקבועים
בפקודת הפרשנות ,בחוק הפרשנות וכן לפי הכללים האחרים הנהוגים בפירוש החוק.
ג .מאחר ונוסח ההסכם צורף למכרז וניתן לבדיקה ע"י כל קבלן ,מוסכם כי לא יחול על פרשנות ההסכם
הכלל של פירוש ההסכם כנגד המנסח.
 .5מסירת העבודות וקבלתן
המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו את ביצוע –
א.

עבודות

ב.

עבודות איסוף האשפה הביתית .פינוי והובלת האשפה למזבלה (להלן" :ביצוע העבודות") ,וזאת בכל
האזור ו/או בחלקו הכול לפי שיקול דעתה המוחלט של המועצה ובהתאם להנחיות והוראות המפקח
ולשביעות רצונה המלאה.

ג.

להקצות לפחות עובד צמוד למשאית הגזם לניקוי אחרי הפינוי.

ד.

לשטוף לפי הצורך ולא פחות מפעמיים בשנה את עגלות האשפה הטמונים והפחים.

ה.

להחליף על חשבונו עגלות שבורות ו/או פחים שבורים.

ו.

להקפיד על ימי פינוי אשפה בימי ראשון שלישי ושישי או יום למחרת הימים האמורים ,במקרה של
שבתון בימים המיועדים.

ז.

להקפיד על פינוי גזם בשטח המועצה בימי שני וחמישי או יום למחרת הימים האמורים ,במקרה של
שבתון בימים המיועדים.

ח.

לצורך אינפורמציה כללית בלבד ,ומבלי שלהודעתה זו תהא נפקות של התחייבות או מצג כלשהו,
ומבלי שהמועצה תוגבל בשל הודעתה זו בהצבת פחים בכמויות ו/או בגדלים ובצורות כראות עיניה,
מודיעה המועצה על כמות של כ –  1,200פחים בנפח  360ליטר ו/או  250ליטר .ופחים בגדלים שונים
בכמות של כ 300 -פחים ,ומכולה  30מ"ק בכמות של כ 500-מכולות ומכולה  150מ"ק בכמות של 4
מכולות.

פינוי,

סילוק

והובלת

אשפה

ביתית,טיאוט

רחובות

ופינוי

גזם

מוסכם בזה כי המועצה רשאית להוסיף או לגרוע (להחסיר) פחים ולשנות את מיקומן בתחום שטח
שיפוטה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ט .בעבודות יקפיד הקבלן על שמירת השקט ומנוחת התושבים וכן יקפיד על שמירת שלמות הפחים ו/או
המכולות ושמירת שלמותו של כל ציוד ,או רכוש אחר של המועצה שיקבל לצורך עבודתו אי שיגיע
בדרך אחרת לידיו.
 .6תקופת החוזה והפסקתו
חוזה זה הינו לתקופה  24חודשים מיום הכרזה על זכיית המציע.
המועצה תהא רשאית להפסיק את תקופת תקפו של חוזה זה ,בכל עת בהתראה בת  21ימים ,לפי שיקול
דעתה ,ולרבות גם משיקולים כלכליים ו/או בקרות אחד או יותר מהאירועים שלהלן:
א.

המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ,בהודעה
מוקדמת של  21יום מראש לקבלן.

ב.
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המועצה אינה מרוצה מדרך ביצוע העבודות ע"י הקבלן והודיעה לו על כך בכתב ,והקבלן לא שיפר
לשביעות רצון המועצה את הטעון שיפור כפי שפורט בסעיף  16להלן .במקרה כאמור רשאית המועצה
להפסיק את ההסכם באופן מיידי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המועצה תהא זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:
ב .1.הקבלן נפטר.
ב .2.נגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) ,להכרזתו כפושט רגל ,למינוי מפרק
(זמני או קבוע) ,והמינוי לא יבוטל תוך  60יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם
הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.
ב .3.אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.
ב .4.שונתה הבעלות ו/או השליטה קבלן באופן מהותי בכל דרך ,ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.
ב .5.שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של המועצה
עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי
ההסכם.
ב .6.אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש או מכללא.
ב .7.בוטל או פקע תקפו של אישור ו/או היתר ,שלפי שיקול דעתה של המועצה הינו מהותי לצורך
ניהול עסקי הקבלן ,והאישור לא חודש בתוך  7ימים לאחר פקיעתו.
ב .8.אם לא ימסור הקבלן למועצה את פוליסת הביטוח כאמור בסעיף  8טו' להלן ,זאת תוך  10ימים
מיום שיידרש לכך.
ב .9.אם לא ימציא הקבלן למועצה ערבות תקפה תוך  14ימים מיום שנקבע בהסכם זה למסירת
הערבות ו/או מיום שחולטה ערבות קודמת ע"י המועצה.
ב .10.אם הקבלן ינהג באופן שלדעת המועצה אינו הולם ואינו מתיישב עם ביצוע העבודות עבור
המועצה.
ב .11.אם לא ידאג הקבלן לכך שהאשפה תפונה באופן סדיר ורצוף בימים ובשעות המפורטים בהסכם
זה ולפי הוראות המועצה.
ב .12.מסרה המועצה לקבלן הודעה כאמור בסעיף זה ,מתחייב הקבלן לפנות את שטח העבודה תוך 7
ימים ממתן ההודעה ,לרבות כל הציוד והכלים השייכים לו.
ב .13.אם לא יפנה הקבלן את הציוד ו/או הכלים השייכים לו עד תום המועד הנקוב בהודעה ,תהא
המועצה רשאית להוציאם בעצמה ולאחסנם בכל מקום שתמצא לנכון ,והוצאות העברת הציוד
והכלים ואחסונם תחולנה על הקבלן.

ג.

במקרה של ביטול ההסכם על ידי המועצה ,לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות,
כספיות או אחרות ,בגין סיום ההתקשרות כאמור ,גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הפסקת
ההתקשרות כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד
סיום ההתקשרות ובכפוף לכל זכות קיזוז בהתאם להוראות הסכם זה.

 .7הארכת החוזה
המועצה רשאית באופן חד צדדי להאריך את תקופת חוזה זה בשלוש פעמים נוספות ,במנות של 12
חודשים או ,חלק מהן בכל פעם ובסך הכל עד  36חודשים ,והקבלן מתחייב במילוי כל תנאי חוזה זה
במשך תקופת ההארכה ובשינויים המחויבים ובלבד שהמועצה תודיעה על כוונתה להשתמש בזכות
ההארכה לפחות  15יום לפני תום תוקפו של החוזה ו/או תקופת האופציה שבתוקף.
 .8הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזה:
א .כי הוא בעל היכולת והכישורים לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה .
ב .כי הוא עוסק מורשה לענייני מע"מ ומנהל ספרים כחוק.
ג .כי הוא יבצע את הפינוי ,האיסוף והובלת האשפה במכונות ששנת הייצור של כלי הרכב ,השלדה
ולמתקן הדחס אינה מוקדמת משנת .2015
כי הוא יבצע את טיאוט הרחובות ו/או פינוי הגזם במכונות ששנת הייצור של כלי הרכב אינה
מוקדמת משנת .2015
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כלי הרכב בהם יבוצע האיסוף ,הפינוי והובלת האשפה בדחס ,פינוי הגזם וטיאוט הרחובות הם
בבעלותו של הקבלן ו/או לו ו/או בלעדית מוחכרות בעיסקת ליסינג למשך כל תקופת החוזה ולשום
גורם אין ולא תהיה זכות לשלול מהקבלן את השימוש בכלי הרכב ובמכונות.
ד .כלי העבודה והציוד שהקבלן ישתמש בהם לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה יהיו בכל עת מורשים,
במצב תקין ,שמישים ,בטיחותיים ,ומהסוג שיצמצם למינימום היווצרותם של מטרדים סביבתיים
כגון :אבק ,ריח ,רעש ,עשן ,נזילת נוזלים ,לכלוך וכד' .קביעת המפקח בשאלה אם קיים מטרד
כאמור ,תהווה ראיה מוחלטת לאמיתותה .כלי הרכב ישאו שילוט ברור כולל לוגו המועצה שהרכב
פועל בשירות המועצה המקומית בית אריה עופרים .
ה .הקבלן יעמוד בכל החוקים ו/או התקנות ו/או התקנים המחייבים בישראל ובכל הוראות הדין
החלים בישראל הנוגעות לאיסור גרימת מטרדים ו/או הפרעה לציבור ו/או גרימת רעש ו/או ריח
ו/או פגיעה באיכות הסביבה והחיים.
ו .הקבלן ישתמש בציוד מאושר ע"י משרד התחבורה ,מכון התקנים ,וכל רשות המוסמכת לאשר
הציוד לביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
ז .כי הוא יבצע את העבודה באמצעות עובדים (פועלים ,נהגים ,מפעילי ציוד ,מנהלים ומפקחים)
מיומנים לעבודה זו למשך תקופת החוזה והארכותיו.
ח .הקבלן מתחייב להדריך ולהכשיר את עובדיו וכל הפועלים מטעמו לבצוע העבודות נשוא חוזה זה
באופן מקצועי ובטיחותי ולהקפדה על מניעת מטרדים ומפגעים.
ט .כי יש בידו האמצעים הכספיים והציוד המתאים לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,כולל
אמצעים כספיים לגייס מיד ציוד מחליף לציוד שיצא מכלל שימוש ,מכל סיבה שהיא ,באופן
שביצוע התחייבויותיו לא ייפגע כתוצאה מתקלה כלשהי.
י .כי כל הצהרותיו והפרטים שמסר בהודעת הכושר שנתן למועצה במסגרת המכרז נותרו נכונות וכי
ולא חל בהן כל שינוי עד לחתימת חוזה זה ,והוא מתחייב כי יישארו בתוקף משך כל תקופת החוזה
והארכותיו ,וכי ידווח למועצה ,באופן מיידי על כל שינוי שיחול בהם.
יא .הקבלן מצהיר שאין כל מניעה חוקית ו/או אחרת המונעת הימנו להתקשר בחוזה זה ו/או כל
מניעה או התקשרות נוגדת העלולות להפריע ו/או לשבש את עבודתו הסדירה בהתאם לחוזה זה.
יב .הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה על נספחיו ,וכי ביקר במקום ביצוע העבודה ובחן
את התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ,סביבתו ,תנאי הקרקע ,את כמויותיהן וטיבן של
העבודות הדרושות לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודה ,כן מצהיר בזה הקבלן
כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה המשולמת לו בהתאם לחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה
תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי חוזה זה .
יג .הקבלן מצהיר בזה שקיבל לשביעות רצונו המלאה כל מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע
העבודה ועל הצעתו.
יד .הקבלן מצהיר בזה שלא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות כלשהן עקב אי ידיעה או הכרת תנאי
או מסיבה כלשהי הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים מהן.
טו .הקבלן מצהיר כי בחן בזהירות חוזה זה לפרטיו על כל נספחיו והוא מוותר על כל טענה הנובעת
מאי הבנת תנאי או סעיף בו או מאי התחשבות באמור בהם.
טז .ביטוח:
הקבלן מצהיר כי ביטח על חשבונו לטובתו ולטובת המועצה בפני נזק או אובדן העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודה לגופו ולרכושו של הקבלן ורכושה של המועצה וכל
אדם אחר הנמצא ברשות הקבלן או המועצה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן ,לפני תחילת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ו/או
מי מטעמו ,ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה ,לקיים באחריותו
ועל חשבונו הבלעדי ,פוליסת ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים וביטוחי כלי רכב הכוללות את כל
הסעיפים והתנאים המפורטים בנספח ג' ואשר לא יפחתו מתנאי ביט  2007לגבי ביטוח צד שלישי
וחבות מעבידים ,וללא הסתייגויות לתנאים אלו .וזאת במשך כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת
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אחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין את הביטוחים ,אשר ייעשו בחברת ביטוח מורשה
ובעלת מוניטין.
 )1הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי הביטוח המפורטים לעיל ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לשלם השתתפויות עצמיות ככל שתידרשנה ,ולדאוג כי פוליסות
ביטוחים המפורטים לעיל ,תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל משך
תקופת החוזה ו/או תקופת הארכה נוספת של החוזה היה וזו תמומש.
 )2ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי
המועצה ,וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה.
 )3הקבלן מתחייב (ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה) להמציא לידי המועצה עד ולא
יאוחר מיום תחילת העבודות לפי צו התחלת העבודה ,אישור בדבר עריכת הביטוח
כמפורט לעיל ,נספח ג' כשהוא חתום כדין על ידי המבטח .בנוסף ,הקבלן ימציא אישור על
הארכת הביטוחים באותו האופן ,לפני כל אחת מתקופות הארכות החוזה הנוספות היה
ואלה תמומשנה .אישור קיום הביטוחים יחודש ויוגש למועצה מדי שנה בשנה עד למועד
תום ההתקשרות.
 )4הקבלן מתחייב להמציא למועצה תוך  5ימים מהמועד שיידרש לכך על ידי המועצה עותק
מלא וחתום של פוליסות ביטוחי הקבלן ,קבלות תשלום דמי הביטוח וכן כל מסמך אחר
הקשור בביטוחי בר הרשות .הפוליסה תפרט את אופי הפעילות המובטחת ,גובה הכיסוי
לאירוע ,סכום ההשתתפות עצמית והיקף החבות לשביעות רצון המועצה.
 )5המועצה תהיה רשאית לבדוק את פוליסות הביטוח ,שתומצאנה על ידי הקבלן כאמור
לעיל הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימן להתחייבויותיו.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה בקשר עם אישורי הביטוח
ולפוליסות וזכותה לבדוק את הפוליסות ולהורות לקבלן על תיקונן כמפורט לעיל ,אינה
מטילה על המועצה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח
והפוליסות כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה.
 )6אם לא יקיים הקבלן מסיבה כלשהי את ביטוחי הקבלן או לא ימציא אותם למועצה,
בצרוף הוכחה לתשלומי הפרמיה תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע את ביטוחי
הקבלן בעצמה ולשלם את דמי הביטוח .המועצה תהא רשאית לנכות את הוצאות הביטוח
בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  20%מכל סכום ,שיגיע קבלן ,וכן תהיה רשאית
לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום התשלום על ידי
המועצה ועד לניכויים מהקבלן או תשלומם על ידו .סכומים אלו ייחשבו כחוב פסוק.
 )7הקבלן פוטר בזאת את המועצה מכל חבות בגין מקרה ביטוח ,אשר בגינו הוא זכאי או
אמור היה להיות זכאי בהתאם להוראות סעיף ( 8טז) זה לתשלום מחברות הביטוח.
 )8כל האמור בסעיף  8זה ולעיל מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.
יז .כי הוא אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין ,לנזקים
שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך ,ואם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם,
מתחייב הוא להחזיר למועצה את הסכום שישולם על ידה ויראו סכום זה כחוב המגיע למועצה לפי
חוזה זה ,גם אם המועצה תתפשר עם אותו צד שלישי.
יח .כי מחירי היחידות שהגיש במכרז ואשר עליהם מבוססים המחירים בהסכם זה כוללים גם את:
 )1ההכנות לעבודה ,העבודה ,ארגון וניהול העבודה ושאר ההוצאות לרבות הוצאות שכירות /
חכירה ,השימוש בכלי העבודה ,במשאיות ,במכונות דחס לאיסוף פינוי והובלת אשפה,
רכישת קליטת האשפה לאתר מאושר (הטמנה למעט היטל הטמנה) ,הוצאות ביטוח וכן
אחריות לטיב העבודה ,הוצאות רשיון וביטוח כלי רכב ,דלק ,סיכה ,תיקונים ,שטיפה וכל
הוצאה אחרת הדרושה להפעלתם של כל כלי הרכב המכונות והציוד.
 )2הוצאות מימון .
 )3כל החיובים ,המסים ,התשלומים ו/או האגרות ו/או ההיטלים הכרוכים במישרין ו/או
בעקיפין בביצוע העבודות לרבות אלה הכרוכים בשפיכת האשפה באתר אחר לסילוק
פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ולמעט היטל הטמנה לפי חוק שמירת הניקיון,
התשמ"ד .1984 -
 )4רווח הקבלן.
 )5שכר עובדיו וכל הפועלים מטעמו לרבות כל התנאים הסוציאליים והנלווים לשכר מכל מן
וסוג והמתחייבים לפי כל דין.
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 .9התחייבות הקבלן
הקבלן מתחייב בזה כלפי המועצה:
א .לבצע את העבודה כמפורט בתנאי המכרז בחוזה ובנספחיהם ,כאשר ההוראה המחמירה
על הקבלן היא הגוברת.
ב .להעסיק על חשבונו אנשים בעלי הכשרה ,ידע ויכולת מתאימים לביצוע העבודה .
ג .להחזיק וכן לרכוש ו/או לשכור על חשבונו במידת הצורך מכונת דחס לאיסוף פינוי והובלת אשפה.
ד .להגיש חשבונות ,אחת לחודש -לגבי העבודות שבוצעו בחודש החולף בהתאם לסכומים המגיעים
לו לפי החוזה.
ה .הקבלן מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בהתאם לכל דין ו/או
הוראה של הרשויות המוסמכות ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבחוזה זה מתחייב הקבלן
לפצות ולשפות את המועצה ,עם דרישה ראשונה ,עבור כל נזק ,הוצאה ו/או הפסד שייגרם לה
כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידיו.
ו .הקבלן מצהיר כי הדרישות של הרשויות המוסמכות בנוגע לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה
מוכרות וידועות לו וכי הקבלן ועובדיו ,המכונה ,הציוד והכלים שישמשו לביצוע התחייבויות אלו
ופוליסות הביטוח שבהן ביטח את מכונת הדחס לאיסוף ופינוי אשפה עומדים בדרישות אלה.
ז .הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה ,דרישה ותנאי הנוגעים לביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה אשר
תפורסם על ידי כל רשות מוסמכת.
למען הסר ספק ,אף אם ההוראה ,דרישה ,ותנאי כאמור פורסמו לאחר מועד חתימת חוזה זה,
מתחייב הקבלן לעמוד בהוראות  /דרישות ותנאים כאמור ,וכן מתחייב הקבלן לשאת על חשבונו
בכל הוצאות ו/או תשלומים הנובעים מהוראות /דרישות ותנאים כאמור האמורים ולא יהיה רשאי
לבסס שום תביעות כספיות נגד המועצה בגינן.
ח .הקבלן מתחייב להשיג על חשבונו הוא את כל האישורים ,ההיתרים ,הרישיונות ,הרישוי ופוליסות
הביטוח הדרושים עפ"י כל דין לשם מילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה זה .לא יאוחר ממועד התחלת
העבודות לפי צו התחלת העבודות לפי חוזה זה ,מתחייב הקבלן להמציא למועצה העתקי פוליסות
הנזכרות לעיל.
ט .הקבלן מתחייב להימנע מפגיעה בנוחות הציבור ,מהפרעה לזכות השימוש והמעבר של כל אדם
ורכב בכביש ,דרך,שביל,מעבר וכיו"ב במהלך ביצוע העבודות ומכל פגיעה ו/או הפרעה לזכות
השימוש והחזקה ברכוש כלשהו.
י .הקבלן מתחייב להקפיד על שמירת השקט ומנוחת התושבים תוך כדי ביצוע העבודות וכן יקפיד על
שמירת שלמותו של כל הציוד או רכוש אחר של המועצה שיקבל לצורך ביצוע העבודות או שיגיע
אליו בדרך אחרת.
יא .הקבלן מתחייב שלא לשטוף את מכונת הדחס ,המתקנים והמכולות בתחומי העיר בית אריה
עופרים.
 .10קבלן עצמאי
א.

הקבלן מצהיר בזה ,כי הינו נותן שירותיו למועצה כקבלן עצמאי ,וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן
המסגרת הארגונית של המועצה ולכן לא יחולו על הקבלן או על עובדיו המועסקים על ידו או באים
מטעמו זכויות כלשהן של עובדי המועצה.

ב.

בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מטעמו לא קיימים יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שולח
ושלוח בכל צורה ואופן שהם ,וכי אין בהתקשרות שבינו לבין המועצה ,לפי הסכם זה ,כדי להטיל
על המועצה או עובדיה שום תביעה הנובעת לפי טיבה מיחסי עבודה.

ג.
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כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא .כל
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלומים לביטוח הלאומי
וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר ,תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמו למי מעובדיו ,עובדי המועצה או
לצד ג' כלשהו יחולו על הקבלן וישולמו על ידו והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן
שהוא.

ד.

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק
שיגרמו למועצה ,במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,כי שררו יחסי עובד מעביד
בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדיו.

ה.

הקבלן ימסור למנהל ,לפי דרישתו של האחרון ,את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו,
מספרם ,מקצועם ,דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המנהל מטעם המועצה.

ו.

המועצה ו/או המפקח מטעמה יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,לדרוש מהקבלן להרחיק
ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו ,והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה.
לקבלן תהא זכות ערעור בפני מנהל אגף שפ"ע במועצה ,והחלטתו תהא סופית ומחייבת.

ז.

הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה ,תקנותיהם והוראות ההסכמים
הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם ,לרבות חוקי בטיחות בעבודה ,בריאות ורווחה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לקיים בתקופת ההסכם אחר האמור בחוקים
הבאים :חוק שירות התעסוקה ,תש"ט –  ;1959חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א –  ;1951חוק
דמי מחלה ,תשל"ו –  ;1976חוק חופשה שנתית ,תשי"א –  ;1950חוק עבודת נשים ,תשי"ד – ;1954
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו ;1965 -חוק עבודת הנוער ,תשי"ג –  ;1953חוק החניכות,
תשי"ג –  ; 1953חוק חיילים משוחרים (החזרה לעבודה) תשי"א –  ;1951חוק הגנת השכר ,תשי"ח-
 ;1958חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג –  ;1963חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה – ;1995
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז –  ;1987חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – .2002
אין בכל האמור לעיל ,כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא אחר הנחיות המועצה והוראותיה כפי
שינתנו לו על ידי המנהל או מי מטעמו.

ח.

אי קיום חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה כמפורט בס"ק ו דלעיל ,צווי
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית של
הסכם זה.

ט.

הארכת התקשרות במסגרת האופציה הקיימת בהסכם תמומש רק לאחר שהקבלן ימציא למועצה
תצהיר כאמור במסמך ג' למסמכי המכרז ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד
ההארכה.

י.

הקבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לחצי שנה ,אישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים
החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות כלפי העובדים נותני השירותים מטעמו
המועסקים בתחומי המועצה ,חתום בידי מורשה חתימה מטעם הקבלן ומאושר ע"י רואה-חשבון.

יא.

ביקורת:

.1

שיתוף פעולה עם הביקורת – הקבלן מתחיב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על-ידי
יחידת הביקורת באגף החשב הכללי ,מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ,משרדי הממשלה,
המועצה ו/או עם כל גורם מקצועי ,אשר ימונה על ידי הרשויות הרלוונטיות.
במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא ,בין היתר ,אישורים על תשלומים למס הכנסה ,לביטוח
לאומי ,לקרנות פנסיה וגמל ועוד ,תלושי שכר של עובדים המועסקים בתחום המועצה וכל מסמך
אחר הרלבנטי לביקורת.
טיפול בממצאי ביקורת – נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים ,יועברו כל הממצאים בכתב
לקבלן עם העתקים למועצה ,ולרשויות הרלוונטיות.
הקבלן מתחייב להמציא בתוך  30ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון ,המפרט את תיקון
הממצאים במלואם כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר ,במידת הצורך.
התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה .מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה
משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי מלוא זכויות המועצה על-פי תנאי ההתקשרות וכל
דין.

.2
.3
.4

.5
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הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך  30ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמועצה או ממינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו בתחומי
המועצה .בתשובתו יפרט הקבלן את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.

יא.

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות החוק הדנות בבטיחות עובדים ובעיקר הוראות פקודת
הבטיחות בעבודה  ,1934התקנות שפורסמו לפיה ,כל חוק שבא במקומה ,פקודת הבטיחות בעבודה
[נוסח חדש]  1970וכל התקנות והצווים שלפיה וכי הוא מקבל על עצמו לשמור ולקיים באופן מלא
הוראות החוק כאמור.

יב.

הקבלן נוטל על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המועצה עקב עבירה על
ההוראות והתקנות הנ"ל הכרוכות והנובעות מביצוע העבודה ,והוא מתחייב לפצות ולשפות את
המועצה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל תביעה ,הוצאה ,הפסד או נזק אחר שייגרם לה עקב האמור
לעיל.

יג.

הקבלן מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל תאונה או נזק שיגרמו לכל אדם בגופו או ברכושו
כתוצאה מעבודתו הוא או מעבודת עובדיו ופועליו ו/או מועסקיו בביצוע העבודה ,במישרין או בעקיפין,
הקבלן פוטר את המועצה מכל אחריות או חובה ,הן לפי "פקודת הנזיקין" (נוסח חדש)  ,תשכ"ח-
" ,1968פקודת ביטוח כלי רכב" " ,חוק ביטוח נפגעי תאונות דרכים" ,כפי שהותקנו או תוקנו מזמן
לזמן והן לפי הוראות כל דין אחר בקשר לכל תאונה  ,חבלה או נזק ,והוא מתחייב לפצות ולשפות את
המועצה ,מיד עם דרישה ראשונה ,עבור כל תביעה הוצאה ,הפסד או נזק אחר שייגרם לה עקב האמור
לעיל.

יד.

הסבת זכויות:
 .1הקבלן מתחייב שלא למסור ,להסב ,למשכן או להעביר לאחר כל חלק מזכויותיו ו/או
התחייבויותיו לפי החוזה ,וכן שלא להמחות ,להעביר או למסור בכל דרך אחרת ,לאחר כל זכות
כלפי המזמין לפי החוזה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שתציב המועצה.
 .2אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמת המועצה
מראש ובכתב  .אולם העסקת עובדים ,בין אם שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
משתלם לפי שעות העבודה ,אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה ,או חלק ממנה,
לאחר .הודיע הקבלן לרמ"ט המועצה בכתב על רצונו למסור את ביצוע חלק כלשהו של העבודה
לקבלן משנה שיצוין בהודעה ,ומנהל האגף לא הודיע לקבלן בכתב תוך  10ימים מתאריך קבלת
הודעת הקבלן האמורה על התנגדותו לכך ,ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע
אותו חלק של העבודה שצוין בהודעה ,לקבלן המשנה שצוין בהודעה.
 .3אין בהסכמה כאמור כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאות לפי החוזה ,והקבלן
יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה,מבצעי העבודה מטעם קבלן המשנה,
באי כוחו ועובדיו.
 .4ביצע הקבלן עבודה באמצעות קבלן משנה ללא אישור בכתב לא יהיה זכאי לתשלום.

 .11המועצה מתחייבת בזה כלפי הקבלן:
א .לשתף עמו פעולה כפי שתמצא לנכון ,בכדי לאפשר לקבלן לבצע את העבודה.
ב .לשלם לקבלן את הסכומים המפורטים בסעיף  12להלן.
 .12התשלום ותנאיו
א.

המועצה תשלם לקבלן עבור העבודה שביצע במשך החודש לפי חשבון שיגיש הקבלן ולפי מחיר
מוסכם ומאושר ע"י המועצה לכל עבודה כמפורט בנספח ב' לחוזה (טופס כתב כמויות ומחירים -
הצעה למכרז) ,הכל בכפוף לבדיקה ואישור של הממונים במועצה.

ב.

במקרה של מחלוקת ו/או גילוי טעות ,לא ייחשבו הבדיקות והאישורים כאישור סופי אלא ניתן
יהיה לבחון את הדברים רטרואקטיבית .בכל מקרה במקרה של בדיקה רטרואקטיבית וגילוי
טעות ו/או תשלום ביתר הקבלן ישיב את שקיבל ביתר בתוספת ריבית חשכ"ל והצמדה כדין.

ג.
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התשלום ישולם לקבלן לפי חשבון חודשי שיגיש באופן כדלקמן :הקבלן יגיש עד  5לחודש שלאחר
חודש ביצוע העבודה חשבון מפורט לאישור המפקח ,המפקח יבדוק את החשבון ובתוך  7ימי
עסקים יאשרו או יחזירו לקבלן לתיקון ,המפקח רשאי לנכות מהחשבון ניכויים כמפורט בסעיף
 17להלן והוא יכול להותיר ניקויים לסוף ההתקשרות .המפקח יבדוק את החשבון המתוקן
ויאשרו או יחזירו לקבלן לתיקון בתוך  5ימים ממועד קבלת החשבון המתוקן.

ד.

המפקח יעביר את החשבון המאושר ,כולל נספחי יומני העבודה ,אל המנהל והמנהל יבדוק את
החשבון ובתוך  7ימי עסקים יאשרו ו/או יחזרו למפקח ולקבלן לתיקון.

ה.

המנהל רשאי לנכות מהחשבון ניכויים כמפורט בסעיף  17להלן עפ"י מסקנותיו מדו"חות יומני
העבודה .המנהל יבדוק את החשבון המתוקן ויאשרו או יחזירו לקבלן לתיקון בתוך  5ימים ממועד
קבלת החשבון המתוקן.

ו.

חשבון מאושר ע"י המנהל שיגיע לגזברות עד ליום ה 15-לחודש השני שלאחר ביצוע העבודה ,נשוא
המכרז ,ישולמו לקבלן הסכומים המגיעים לו עד ה 2-לחודש השלישי שלאחר חודש ביצוע
העבודה .חשבון מאושר ע"י המנהל שיתקבל בגזברות לאחר ה 15 -לחודש השני שלאחר ביצוע
העבודה נשוא המכרז יידחה תשלומו עד היום ה –  2לחודש הרביעי שלאחר ביצוע העבודה וכן
הלאה.

ז.

מוסכם כי במידה ומחלקת הגזברות תמצא כי יש מקום להשיב את החשבון לבדיקה חוזרת ע"י
המנהל או הקבלן ,תוכל המועצה להשיבו לבדיקתם והוראות סעיף ג' דלעיל יחולו בשינויים
המחייבים.

 .13חישוב ההצמדה ושינוי היקף עבודה
א .עדכון המדד והמחירים ייעשה מידי חודש כאשר המדד הקובע יהיה מדד חודש הביצוע המתפרסם
ב 15-לחודש העוקב לחודש הביצוע.
ב .המדד הבסיסי יהיה המדד הקובע בחודש הגשת ההצעה ע"י המציע .חודש 2/12שיתפרסם ב-
 15/3/12ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ג .מחיר היחידה הנקובה הינו סופי ומוחלט ולא יחול בו שינוי כלשהו מלבד האמור בסעיף קטן א' ו-
ג' דלעיל.
 .14ערבות
א .הזוכה מוסר למועצה במעמד חתימת חוזה זה ערבות בנקאית אוטונומית ,לשם הבטחת מלוא
התחייבויותיו וכל חלק מהן לפי ההסכם.
ב .הערבות תהא אוטונומית לטובת המועצה ,בת פירעון עם דרישה ראשונה ,בלתי מותנית ,בסך של
 ₪ 100,000לתקופה של  27חודשים ,מהתאריך בו הודע לו על זכייתו אולם תקופת תוקפה של
הערבות תהא לפחות  3חודשים לאחר תום תקופת החוזה .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד חודש יוני שנת  2019והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח
ו' למסמכי המכרז.
ג .הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין והמועצה תהא רשאית הפעיל את הערבות,
או חלק ממנה ,בכל מקרה שלדעת המועצה הקבלן לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו עפ"י
חוזה זה.
ד .הקבלן מתחייב לחדש את תוקף הערבות על מלוא סכום הערבות ( ₪ 100,000צמוד כאמור) ובאופן
שתוקפה יחפוף את תקופת החוזה כפי שתוארך ע"י המועצה מדי פעם ועוד  3חודשים ,וזאת בתוך
 10ימים מקבלת הודעה על הפעלת הערבות ע"י המועצה ,כתנאי להמשך ביצוע החוזה.
ה .עם קבלת הודעה מטעם המועצה בדבר מימוש תקופת הארכת החוזה ,הזוכה יאריך את תוקף
הערבות שהפקיד במועצה או ימציא למועצה ערבות בנקאית על סך  ₪ 100,000כאמור בסעיף 14
(א) ו (ב) דלעיל ,בשינויים המחויבים ,באופן שהערבות תהא בתוקף עד לאחר תום  3חודשים לאחר
תום תקופת החוזה או ההארכה (לפי העניין).
ו .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לחילוט הערבות.
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ז .כל ההוצאות הכרוכות במתן ערבות או חידושה תחולנה על הקבלן.
ח .הקבלן מתחייב לשאת במלוא הוצאות ביול החוזה.
 .15ביקורת על ביצוע העבודה:
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלטת
של המועצה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיה של המועצה והמפקח בין שמפורטות בחוזה זה
על נספחיו ובין שאינן מפורטות בו.
ב .הביקורת על ביצוע העבודות ,טיב הביצוע ,תכיפותו וכו' תהיה בסמכות המפקח ועל הקבלן
להישמע להוראותיו ולתקן מיד בהתאם להן את הטעון תיקון לדעת המפקח .למפקח סמכות
להיכנס לכל מקום ולתת כל הוראה בעניין ביצוע העבודות.
ג .המנהל ו/או המפקח ינהל יומן עבודה לפי הטופס שיקבע ויספק המנהל ובמספר העתקים שיקבע
ע"י המנהל .המנהל והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם .ביומן ירשמו גם את
העניינים הבאים:
 )1פירוט העבודות שיעשו ובאיזו מקומות מתבצעת העבודה.
 )2ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה.
 )3מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם.
 )4תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
 )5הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים.
 )6אישור המנהל או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של העבודה.
ד .הערות הקבלן שהמנהל/מפקח לא אישרן במפורש לא יחייבו את המזמין.
ה .רישומי והוראות המנהל ביומן יחייבו את הקבלן .באם תוך  3ימים לא יסתייג מהם הקבלן ע"י
הודעה בכתב למנהל ,יחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל .רישומי הקבלן לא יחייבו
את המזמין .היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המנהל והקבלן .העתק חתום מהיומן יימסר הן
למנהל והן לקבלן והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו.
ו .העתק מהיומנים המאושרים ע"י המפקח והקבלן יצורפו לחשבון החודשי של הקבלן לצורך אישור
ו/או תשלום ע"י נציגי המועצה.
ז .המפקח יצביע בפני הקבלן  ,האחראי או עובד שביצע עבודה מסוימת על כל ליקוי ,הזנחה או ביצוע
לא שלם ועל הקבלן או עובדיו ,לפי העניין ,לתקן או להשלים את הטעון תיקון או השלמה.
ח .להסרת כל ספק מוצהר ומוסכם בזה כי למפקח מסורה ההחלטה הסופית בעניין טיב הביצוע
וניכוי הסכום עבור אי ביצוע העבודות כולן או חלקן ,מהתשלומים לקבלן ובלבד שהמפקח נתן
לקבלן או לעובדו הזדמנות סבירה לתיקון העבודה הבלתי מושלמת.
בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה ,מתחייב בזה הקבלן
להיות נכון ולבצע את העבודות במקרים דחופים בכל עת ומיד עם קבלת קריאה מאת המפקח.
 .16צעדים כנגד הקבלן
א .לא ביצע הקבלן עבודה שהיה עליו לבצע ביום מסוים עפ"י הוראות המנהל ו/או המפקח על-פי
החוזה ,תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודה על חשבון הקבלן בעצמה ע"י עובדיה או קבלן
אחר ולגבות מן הקבלן את כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך ובתוספת  ,15%לרבות בדרך של
קיזוז ,וכן את הנזקים שייגרמו לה וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע כל סעד אחר ,או נוסף לרבות
הפעלת הערבות וחילוטה.
ב .המועצה תהיה זכאית לבטל חוזה זה ולסלק ידו של הקבלן לאלתר בכל עת ,בהודעה בכתב לקבלן
וזאת במקרה שהקבלן לא מילא את התחייבויותיו בקפדנות ובדייקנות לשביעות רצונה של
המועצה ובלבד שתינתן לקבלן ארכה של שבועיים ימים לתיקון מלא של כל הליקויים שהובאו
לידיעתו במכתב רשום או במכתב שנמסר לו אישית או ברישום ביומן העבודה.
הקבלן יפסיק את העבודה במועד שהמועצה תודיע לו בכתב ,אולם לא יאוחר מ 30 -יום מתאריך
ההודעה.
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במקרה של הערה משמעותית חוזרת על עצמה יותר מפעם אחת ,תהא המועצה זכאית לבטל
החוזה ולסלק ידו של הקבלן באם לא מילא התחייבויותיו בקפדנות ובדייקנות לשביעות רצונה
המלאה של המועצה ובלבד שניתנה לקבלן אורכה של  3ימים לתיקון כל הליקויים החוזרים.
ג .המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לקבלן כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת
החוזה ע"י הקבלן או כנגד כל חוב שמגיע לה מהקבלן .ספרי חשבונות של המועצה יהיו ראיה
מכרעת לתשלומי המועצה.
ד .בנוסף לאמור בסעיפים א' – ג' תהא המועצה זכאית לתבוע כל תרופה אחרת שמעניק לה החוק
בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן.
ה .עוד זכאית המועצה בכל מקרה של הפרה מצד הקבלן ,שלא תוקנה לאחר התראה או במקרה של
הפרה חוזרת ,לפיצוי מוסכם בסך  ₪ 10,000ללא צורך בהוכחת נזק ,בגין כל הפרה ,וכן רשאית
המועצה לדרוש את סכומי הפיצוי המצטברים גם למפרע ו/או בסוף ההתקשרות ו/או לבצע קיזוז
חד צדדי.
 .17ניכויים בגין טיב העבודה
א .המפקח רשאי לאחר שנתנו לקבלן אזהרה כללית בכתב ,בדבר טיב העבודה ,ליקויים או חוסרים
בביצועה ,והקבלן לא מילא אחר האמור באזהרה לאלתר ,וחזר והתרשל בעבודתו פעם נוספת
לנכות מן התשלום החודשי הקרוב את מחיר הביצוע עפ"י כתב הכמויות בתוספת  ,40%בגין אי
ביצוע העבודות כיאות .
ב .סעיף זה בא להוסיף על זכויות המועצה לפי סעיפי החוזה ולא גורע מהן ,ואינו שולל מהמועצה את
זכותה לממש את הערבות הבנקאית או מימוש כל סעד אחר המוקנה לה בחוזה זה ולפי כל דין.
 .18הפרות ותרופות
18.1

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות
המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת החוזה
כמפורט להלן תהא הרשות המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים במפורט בצידם :

פיצוי מוסכם

נושא ההפרה
₪ 2,500
אזור פינוי שלא נוקה כראוי
 ₪ 250לכל פועל
אי התייצבות פועלים כנדרש
 ₪ 3,000לכל רכב
אי התייצבות רכב פינוי  /גזם
 ₪ 500לכל רכב
איחור בהתייצבות רכב פינוי  /גזם
 ₪ 100לכל פועל
אי התייצבות פועלים
כפל התשלום לקבלן בגין פינוי אותו כלי
אי פינוי כלי אצירה
אצירה
בגין מרווח זמן העולה על שעה אחת בין הוצאת כיל  ₪ 100לכל כלי אצירה
האצירה לרחוב וריקונם או בין ריקונם לבין
השבתם לביתן האשפה
 ₪ 100לפועל
התייצבות פועל ללא בגדי עבודה כנדרש
₪ 300
התייצבות רכב שלא נוקה
 ₪ 500לכל רכב לכל התייצבות
התייצבות רכב משנת יצור נמוכה מהנדרש בחוזה
 ₪ 200לכל רכב לכל התייצבות
התייצבות ללא שלט "בשירות הרשות המקומית
______ "
אי שטיפת מיכלי אשפה כמוגדר בסעיף  2.8למפרט  ₪ 50לכל מיכל
הטכני
18.2

המועצה לא חייבת לדרוש את הפיצוי המוסכם במהלך העבודה ויכולה לעשות כן בסיומה או
בהליך שכנגד במקרה של מחלוקת ,ולא תישמע כנגדה טענת שיהוי  /ויתור.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה לא ישולם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודה שלא
בוצעה כלל או שלא בוצעה כראוי.

18.3
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הרשות המזמי נה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן
או לחלטם מהערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי
של הרשות המזמינה.

18.4

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן חילוטם מהערבות הבנקאית לא ישחררו
את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

18.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו
את הרשות המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית על פי חוזה זה ועל פי כל
דין :
 18.5.1הקבלן לא החל מתן השירותים במועד שנקבע לו.
 18.5.2הוטל 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
ממעוד ביצועם.
 18.5.3ניתן 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 קבלת ארכה או פשרה
למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-
 18.5.4הוכח להנחת דעתה של הרשות המזמינה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 18.5.5כשיש בידי הרשות המזמינה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,דורות או טובת הנאה כלשהי בקשר חוזה זה או ביצועי.
 18.5.6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר ,לדעת הרשות המזמינה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עימו.

18.6

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהא הרשות המזמינה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ,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 בפעול ולהשלים את
ביצוע השירותים על יד קבלן אחר.

18.7

מבלי לגרוע מהאמור ,בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים במועדם ו/או בהתאם
להוראות חוזה זה ו/או בהתאם לדרישות הרשות המזמינה ,תהא הרשות המזמינה רשאית
להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת ביצוע השירותים והוצאות השלמת השירותים בתוספת 15%
הוצאות ותקורה ,יחולו על הקבלן ,וינוכו מכל תשלום המגיע או יגבו ממנו בכל דרך אחרת.

18.8

לא יראו בשימוש הרשות המזמינה בזכויותיה לביטול ההתקשרות ,אלא אם הודיעה על כך לקבלן
המפורש ובכתב ,והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה על
ביטול ההתקשרות.

18.9

מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  14ימי עסקים ,לא יהווה הפרה
של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ,כספי או אחר ,בגין איחור ,כאמור.

 . 19א .הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים ,לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנו גזירה שווה למקרה אחר ולא יהא בה כדי להוות ויתור על כל זכות מזכויות המועצה
ובכל מקרה לא תישמע טענה להסכמה בעל פה.
ב .לא השתמשו המועצה או המפקח בזכויות הנתונות להם לפי החוזה במקרה מסוים ,אין לראות
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות המועצה
לפי חוזה זה.
 . 20הודעות שתשלחנה מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי המען המצוין במבוא לחוזה ,תראה כאילו
הגיעה לנמען  48שעות לאחר מועד משלוחה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

-------------------------------המועצה

---------------------------------הקבלן
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מפרט טכני למכרז מס' 11/2019
נספח א' לחוזה לביצוע עבודות פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית  ,טיאוט רחובות ,פינוי גזם
 .1כללי
נספח זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה האמור ויקרא בכפוף להוראות כלליות ולהגדרות שבחוזה
האמור.
נספח זה בא לפרט את האמור בחוזה ולהוסיף על האמור בו ולא לגרוע ממנו.
 .2פירוט העבודה
 2.1פינוי סילוק והובלת אשפה ביתית ממיכלי אשפה בתים ומכולות .
 2.2פינוי איסוף והובלת אשפה ביתית במועצה תעשה לפי סדר איסוף שייקבע ע"י הרמ"ט בתדירות של
שלוש פעמים בשבוע לכל אזור ( סה"כ  6ימי עבודה בשבוע )והכל לפי קביעת המועצה על פי איזור
הפינוי .כולל ערבי חג וימי שישי .ובהתאם לצורך במוצאי חג .
 2.3פינוי ואיסוף גזם ברחבי המועצה בהתאם לסדר שייקבע ע"י הרמ"ט בתדירות של לפחות פעמיים
בשבוע לכל אזור סה"כ  4ימי עבודה  .והכל לפי קביעת המועצה על פי איזור הפינוי .כולל ערבי חג וימי
שישי .ובהתאם לצורך מוצאי חג .
 2.4על הקבלן לדאוג למודעה על מיכלי האשפה שבה יצוין מועדי פינוי האשפה לפי הימים בשבוע  ,כולל
מספר טלפון של מחלקת שפ"ע והמוקד .
 2.5המועצה תהא רשאית להזמין פינויים נוספים בכל העבודות המפורטות וזאת עפ"י מחיר יחידה בהצעת
המחיר.
 2.6על הקבלן להוביל ולהטמין את הפסולת לסוגיה באתר מורשה על חשבונו למעט תשלום היטל ההטמנה
כאמור להלן בס"ק  . 9.14מוסכם כי ללא אישרו הטמנה לא ישולם תשלום כלשהו בעד עבודה גם אם
בוצעה.
 .3אופן הפינוי
 3.1הקבלן יפנה את כל האשפה והפסולת לסוגיהם שבמקומות מיקום ממיכלי האשפה ומהאשפתונים
ומסביבתם ולא ישארו שם שיירים בסביבת מיכלי האשפה והאשפתונים.
 3.2לאחר הרקת המיכל או האשפתון יוחזרו למקומם הקבוע.
 3.3הקבלן יקפיד בעת הרקת מיכלי האשפה והאשפתונים שבל יגרום לכלוך סביב מכונת הדחס וימנע
זרימת נוזלים על הכביש ,כמו כן יקפיד על אי שפיכת נוזלים בעת הנסיעה.
 3.4הקבלן חייב להודיע למפקח אם הוכנסו למיכל פסולת בניין או אדמה ומחובתו לפנות את הפסולת
בכלים מתאימים שמבטיחים מניעת נזק למיכל.
 .4החלפת מיכלים
 4.1הקבלן ידווח למפקח על כל מיכל חסר ו/או פגום ו/או שבור .המפקח יקבע אם הנזק נגרם באשמת
הקבלן או באחריות התושב.
 .5אחזקת ציוד
 5.1הקבלן אחראי לאחזקה תקינה של מכונת האשפה והדחס כולל טיפולים ,תדלוק ,שמן וחלקי חילוף כדי
שתהיה במצב תקין לפינוי האשפה ולספק מכונה חליפית בזמן שהמכונה תהיה בטיפולים ו/או בתיקון
ו/או מושבתת מכל סיבה אחרת.
 5.2הקבלן אחראי לאחזקה שוטפת של מיכלי האשפה והאשפתונים במצב תקין.
 5.3מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל את כל מה שצוין בתנאי המכרז ,החוזה והמפרט המיוחד.
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 .6מילוי אחר הוראות
בכל מקרה ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח ,אפילו אם הוא חולק על חובתו למלא הוראה .הרישום
ביומן באישור המפקח הוא תנאי הכרחי לבירור לרבות דרישת תשללום נוספת ע"י הקבלן .הקביעה
הסופית להצדקת התביעה היא בידי המנהל.
 .7ניהול עבודת הפינוי
 7.1קשר אלחוטי
א .הקבלן יצייד על חשבונו את משאית הפינוי (עובדיו) במכשיר קשר אלחוטי בתדר בלעדי וייחודי
לשימוש לצורך פינוי הפסולת בשטח שיפוט העיר בית אריה עופרים.
ב .הקבלן יצייד על חשבונו את המפקח במכשיר קשר אלחוטי באותו התדר לצורך ביצוע העבודה .
 7.2ציוד נלווה וכח אדם
לביצוע עבודת הפינוי מתחייב הקבלן להעסיק על המשאית צוות הכולל :
א .נהג שיפעיל את כל המערכות המכניות.
ב .עובדים שירכזו ויאספו את האשפה לתוך הפח וידאגו לשטח נקי לפני פינוי הפח ברדיוס של 2
מטר מסביב לפח.
ג .לצורך ביצוע עבודתו יחזיק העובד על המשאית כלי עזר לניקוי  ,מגרפה ,קלשון ,מטאטא וכו'.
ד .הרכב יהיה עם שילוט ולוגו של המועצה בהתאם לדרישתה.
 .8שעות העבודה וניקיון סביבת הפינוי
א .הקבלן מתחייב לנקות את השטח עליו מוצב הפח וכן ברדיוס של  2מטרים מהפח בזמן פינוי
האשפה כולל בחדרי אשפה בבתים משותפים.
ב .לצורך ביצוע עבודתו יחזיק העובד על המשאית כלי עזר לניקוי :מגרפה ,קלשון ,מטאטא וכו'.
ג .מכלי האשפה והמכולות ישטפו אחת ל 90-יום לפחות במים ובדטרגנטים במועדים שתקבע הרשות
המזמינה  .השטיפה תעשה עם ציוד מתאים לאיסוף תשטיפים ובאופן שלא יישארו שאריות של
מוצקים ונוזלים .השטיפה מהווה חלק מהשירותים והינה על חשבון הקבלן.
 8.1עובדים
א .כל עובדי הקבלן או שלוחיו יהיו אזרחי מדינת ישראל.
ב .הקבלן יצייד עובדיו בלבוש מתאים לרבות מעילי גשם ,בגדי עבודה כפפות עבודה וכו' וכן כל
ציוד אחר לצורך ייעול העבודה והבטיחות.
 8.2שעות העבודה והפינוי
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות עפ"י תוכנית העבודה של המועצה.
ב .במידת הצורך הקבלן יוסיף משאיות לעבודה ע"מ לעמוד בלוח הזמנים של שעות העבודה
והפינוי ,תוספת משאיות כאמור תהיה על חשבון הקבלן והוא לא יקבל כל תוספת בגינן.
ג .המנהל רשאי לשנות את מועדי הפינוי לפי שיקול דעתו ,מועדי הפינוי החדשים יחייבו את
הקבלן.
 .9התחייבויות נוספות
 9.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תוכניות העבודה התוכניות החדשות
יחייבו את הקבלן.
 9.2א .הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישורים כי המשאיות על כל מתקניהן ואביזריהם (להלן:
"הציוד") מתאימות לדרישות המפורטות במפרט זה ו/או להציג את הציוד בפני המועצה ,הכל
לפי שיקול דעת המנהל ,וזאת לפחות  15יום לפני מועד התחלת העבודות האמור.
ב .נציגי המועצה רשאים לבחון את כל הציוד או חלקו ואת מידת התאמתו לדרישות שהוגדרו
במפרט .לפי דרישת המועצה יהא הקבלן חייב להתאים לאלתר הציוד לדרישות המפרט.
 9.3על הקבלן חלה החובה לדאוג להתאמת משאיות הפינוי לכלי הקיבול .על הקבלן להוכיח למועצה כי
משאיות הפינוי מתאימות לכלי הקיבול באמצעות הצגת כל האישורים הדרושים מהרשויות
וממכון התקנים.
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 9.4המשאיות על כל אביזריהן ומתקניהן יימצאו בידי הקבלן ויוחזקו במגרש שתורה המועצה תוך  7יום
ממועד ההודעה על זכייתו במכרז.
 9.5על כל קלקול או ליקוי במשאית יודיע הקבלן למנהל באופן מיידי .
 9.6פיגור עד  10ימי עבודה במועדי התשלום לא יהווה עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן .המועצה
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרה של הפסקת העבודה ע"י הקבלן להפסיק את
ההתקשרות אתו .או לחילופין להזמין קבלן אחר לביצוע העבודה והשכר ינוכה מהקבלן.
 9.7הקבלן מתחייב לבצע עבודתו תוך התחשבות מקסימאלית בפעילות הסדירה המתנהלת במקומות
בהם מוצבות המכולות ו/או הפחים ולעשות כל הניתן ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע את מעברם של
הולכי הרגל וכלי הרכב מכל הסוגים.
 9.8הקבלן ינקוט על חשבונו ,כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי
הרכב.
 9.9הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים ,הגדרות ,העצים וכל נכס ו/או רכוש אחרים
הנמצאים בסמיכות למקום ביצוע העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה
מביצוע העבודה.
 9.10הקבלן ילמד היטב את חוקי העזר של מועצה מקומית בית אריה עופרים ויקפיד למלא ולקיים את
כל הוראותיהם ומתחייב לשלם עפ"י החוק כל המסים ,הארנונות ,ההיטלים ,והאגרות ,החלים
עליו באופן רציף ,סדיר ובמועד.
 9.11לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה ,אפילו אם יהיה עליו לשאת לצורך
השלמת העבודה בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו בין מחמת טעות או מחמת כל סיבה
אחרת.
 9.12הקבלן מתחייב כי המשאיות לא יחנו בתחום העיר שלא בשעות ביצוע העבודה אלא עפ"י אישור
מפורש בכתב שיינתן לקבלן ע"י המנהל או המפקח מטעם המועצה ובתאם לתנאים שיקבעו על ידו.
 9.13הקבלן מתחייב להעסיק נהג ועובדים חלופיים במידה וישנו אבל ,שמחה ,וחג לאותו עובד ואין
להשבית את העבודה לאותו יום.
 9.14היטל הטמנה על פי חוק שמירת ניקיון יחול על המועצה בהתאם לתעריף הקבוע בחוק ,המועצה
תשלם על ההיטל באמצעות הקבלן ,על הקבלן לפרט למועצה את כמות הפסולת ולחייבה בהיטל
האמור.
9.15הקבלן ישל ם על חשבונו עבור קליטת האשפה באתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ,במידה
ויחולו שינויים בתעריפי ההטמנה הפרש המחיר ישולם ע"י המועצה על הקבלן להוכיח את הפרשי
המחיר הנדרשים  ,המועצה רשאית לבחון אתר חלופי להטמנת הפסולת שלא יעלה על  25ק"מ
לכיוון מרדיוס המועצה.
 9.16הקבלן מתחייב שבמידה ובמהלך תקופת ההתקשרות המועצה תעבור להפרדה במקור החברה
תוכל לתת מענה להפרדה במקור בהתאם לדרישות המועצה והמשרד לאיכות הסביבה .
 .10הוראות מיוחדות לעניין טיאוט רחובות
 10.1ביצוע עבודות טיאוט לעניין מכרז זה כולל ביצוע עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחי ציבור,
כולל רחובות הולנדיים ומעברים,באופן ידני ע"י צוות ניקיון המונה  6עובדים לפחות עם כל הציוד
הנדרש +מפקח ,וכבישים ראשים פעם בשבוע באמצעות מכונות טיאוט כמפורט בחוזה זה ולפי
הוראות המנהל.

 10.2תאור העבודה וימי העבודה
(א)

העבודה כוללת :עבודו ת טיאוט הכבישים ורחבות משיירי מזון ,קליפות ,חתיכות עץ,
קרשים ,סמרטוטים ,בקבוקים ,פחים ,עלים ,עשבים ,עפר ,אפר ,פסולת גינון בכמות קטנה,
חול ואדמה בשטח הכביש ושאר דברי אשפה ,פסולת ולכלוך הנמצאים ברחובות ובכבישים
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כולל רחובות הולנדיים ומעברים ,באמצעות כלים ידניים ומכונת טיאוט כמפורט בחוזה
זה.
(ב)

העבודות תבוצענה בימים שייקבעו על ידי המנהל ,החל מהשעה  07:00ועד השעה 15:00
בהתאם לתכנית עבודה שתימסר לקבלן וסדרי העבודה שייקבעו ע"י המנהל .בכל מקרה
הקבלן יבצע עבודתו רק ובכפוף לזמני העבודה המותרים בדין.

(ג)

עבודת מכונת הטאוט תהיה פעם בשבוע .

(ד)

העבודות תבוצענה גם בחול המועד של החגים.

(ה)

מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן לבצע את העבודות עפ"י הנחיות המנהל.

(ו)

המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן ,שלא לצאת לעבודה בימי גשם ,סופה והקבלן יבצע
עבודות השלמה ע"ח אי עבודה כאמור בימים שייקבעו על ידי המנהל ולפי הנחיות המנהל.

(ז)

הקבלן ישפוך את הפסולת שתיאסף ע"י מכונת הטיאוט לתוך גונדולה (רמסה) אחת או
שתיים שתוצבנה ע"י הקבלן ועל חשבונו .הקבלן יפנה מדי פעם על חשבונו את הגונדולות
שהתמלאו או שהמנהל הורה על פינויין לאתר פסולת מאושר .מיקום הגונדולות בשטח
המועצה ייקבע על ידי המנהל .אגרת אתר הפסולת תשולם על ידי הקבלן ועל חשבונו.

(ח)

על אף האמור לעיל רשאי המנהל לשנות לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך לנמק את
תכנית העבודה ו/או את ימי ושעות העבודה ,במיוחד בתקופת החגים או במקרים מיוחדים,
והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לשינויים עליהם יורה המנהל ללא תמורה
נוספת.

 10.3ביצוע העבודה באמצעות מכונת טיאוט
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)

הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע כל עבודות הטיאוט במכונת טיאוט בתנאי המכרז
ונספחיו.
הוצאות מכונת הטיאוט ,אחזקתה ,תיקונה ,הפעלתה וכו' תהיינה אך ורק על חשבון הקבלן.
הקבלן מתחייב כי במקרה של השבתת הרכב הנ"ל מכל סיבה שהיא (בין נזק ,קלקול ,טיפול -
בין באשמת גורם אחר כלשהו) ,יועמד על ידו רכב חליפי בעל נתונים דומים או יתוקן הרכב
הקיים ויוחזר לעבודה ,תוך  24שעות ממועד ההשבתה.
הוראות פרק זה יחולו על כל מכונת טיאוט נוספת או אחרת שתועסק ע"י הקבלן.
הקבלן מתחייב לדאוג כי מכונת הטיאוט ו/או מכונות אחרות תהייה מצויידת ברשיונות
והביטוחים הדרושים לפי כל חוק ודין.
הקבלן מתחייב לדאוג כי במכונת הטיאוט יותקנו מכשירי קשר/טלפון סלולרי שיהיו זמינים
בשעות העבודה בכל עת וימסור את מספרם למנהל.
השימוש במים ייעשה על חשבון המועצה ואך ורק באמצעות שעון מים שיימסר לקבלן על ידי
המועצה.
שטיפת מכונת הטיאוט תיעשה אך ורק במקום שיאושר על ידי המועצה.
אספקת הציוד ,הכלים ,החומרים ,העובדים ,המתקנים הדרושים לביצוע העבודה תעשה על
ידי הקבלן ועל חשבונו.
בכל מקרה שלדעת המנהל משתמש הקבלן בחומרים בלתי מתאימים ,רשאי הוא לדרוש
מהקבלן לסלקם מיד וכן רשאי הוא לדרוש מהקבלן תיקונו מחדש של כל חלק מהעבודה
והקבלן מתחייב לבצע מיד את הוראות המנהל וכאשר כל הנזקים שנגרמו משמוש בחומרים
אלה .ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות המנהל יחולו אך ורק על הקבלן.

 .11הוראות מיוחדות לעניין פינוי גזם :
(א) איסוף פסולת גזם ופסולת גושית (להלן":גזם") המושלכת לרשות הרבים בתפזורת ו/או לכלי
אצירה יעודיים לגזם המוצבים בעיר ,לרבות תגבור איסוף פסולת בתקופות של לקראת חגים
ובחגים ,בתדירות פינוי של  2פעמים בשבוע לכל אזור (סה"כ  4ימי עבודה בשבוע) בכל תחום
השיפוט של העיר .זאת באמצעות משאית/יות מנוף ובימים עפ"י דרישת המועצה.
(ב) העירייה רשאית בכל עת ,להקטין או להגדיל את תדירות הפינוי בכל הרחובות או בחלקם ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי .הובלת פסולת הגזם לאחר איסופה ,תעשה על ידי הקבלן לאתר הטמנה
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מאושר ועל חשבונו ,היטל ההטמנה יעשה על ידי המועצה באמצעות הקבלן.
(ג) הקבלן מתחייב לא לדלג על ערימות ולסיים לאסוף פסולת גזם בכל כמות במסלול בכל יום
פינוי בהתאם לתוכנית העבודה.
(ד) הקבלן מתחייב שטעינת פסולת הגזם לתוך כלי הרכב ,תיעשה באופן כזה שמאומה לא יישפך
מכלי הרכב בשעות הטעינה ,ההובלה והפריקה .הקבלן מתחייב לנקות ולאסוף מיד גזם שנפל
מחוץ למשאית.
(ה) הקבלן מתחייב לכסות היטב בכיסוי עליון את ארגז המשאית בכל נסיעה לפריקת פסולת הגזם.
 .12כמויות הפינויים בחודש האמורות לעיל ולהלן הן אומדן בלבד ועל הקבלן לקחת בחשבון שתתכן
הגדלת כמויות בגלל ההתפתחות באכלוס המועצה ו/או הקטנת כמויות על פי תנאי המכרז והחוזה.
הגידול המשוער הוא כ 10% -שנתי.
 .13המחירים דלהלן לא כוללים מע"מ שישולם ע"י המועצה לפי השיעור הקבוע בחוק במועד התשלום.
 .14הגשת חשבונות
א.

כל חשבון יוגש במקור  2 +העתקים ,בלווי יומני עבודה לאותו חודש.

ב.

בכל חשבון יציין הקבלן את מספר החוזה ,שם העבודה ,תאריך התחלת העבודה ,תאריך
סיום העבודה והמדד הבסיסי.

ג.

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או
חריגות.

ד.

כל חשבון ילווה בחישוב התמורה בהתאם להסכם זה.

ה.

כל חשבון יכלול את האישורים ו/או הראיות לעבודה שבוצעה לרבות אישורי פינוי לפי
הנדרש.

ו.

חשבון שיוגש לא בצורה שתוארה לעיל לא יטופל ויוחזר לקבלן.
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נספח ב'
כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 11/2019
 .1המחירים דלהלן הם עבור העבודה לחודש קלנדרי אחד ,בתדירות של לפחות שלוש פעמים
בשבוע לאשפה ביתית מכל אזור ,פינוי פסולת גושית וגזם בתדירות של לפחות פעמיים
בשבוע מכל אזור ,טיאוט מכאני וידני יומיומי ע"ב  6פועלים ומפקח ביום ,ששה ימים
בשבוע ,הכול כאמור במסמכי המכרז.
 .2התשלום יהא לפי הכמות הפינויים שנערכו בפועל בכל חודש קלנדרי כפי שימנו מדי חודש
ע"י המפקח.
 .3קליטת האשפה ופסולת הגזם והיטל הטמנה באתר הינם על חשבון הקבלן.
 .4כמות האשפה הביתית שמפונה לאתר ההטמנה כ –  200טון לחודש.
 .5כמות פסולת הגזם שמפונה לאתר ההטמנה כ –  100טון לחודש.
 .6כמות הפחים כ –  1,900פחים.

 .7הצעת מחיר שתהא גבוהה או נמוכה מ –  20%ממחיר אומדן המועצה בכל
פרק– תיפסל על הסף.
פרק א'  -הצעת מחיר לפינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית
יח'

כמות
משוערת

תיאור העבודה

מיכל

1100

מיכל

450

איסוף פינוי והובלת מיכל אשפה בתדירות של
שלוש פעמים בשבוע ,בנפח  240ו/או  360ליטר
המחיר לחודש
כנ"ל למיכל  50-76ליטר

מיכל
מיכל
מכולה

80
30
4

כנ"ל למיכל  90-140ליטר
כנ"ל למיכל 1100 -770ליטר
מכולה  6מ"ק

מחיר
מוצע
ליחידה

פרק ב'  -טיאוט רחובות
ש"ח
תמורת כל יום עבודה בן  8שעות של צוות הניקיון תשלם המועצה סך של _______
שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ),
(במילים _____________________________
כפוף לאישור המפקח שהעבודה הנדרשת והמצופה ליום עבודה בוצעה.
תמורת כל יום עבודה בפועל של מכונת טיאוט לארבע שעות עבודה נטו וכפוף לאישור המפקח שהעבודה
הנדרשת והמצופה ליום עבודה בוצעה ,תשלם המועצה סך של____________ש"ח
(במילים________________:שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ)
לעניין זה מוסכם עלינו כי המועצה רשאית לקבוע בכל עת את היקף העבודה והשטח שעלינו לבצע בכל יום
עבודה.
בנוסף נעמיד בתאום מראש משאית טאוט כחליפתה של מכונת הטאוט הקטנה בהיקף שלא יעלה על 6
שעות בחודש ללא תמורה נוספת.
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פרק ג'  -פינוי גזם ופסולת גושית
תמורת כל יום עבודת משאית מנוף עם מפעיל ועוזר נהג ,תשלם המועצה סך של ___________ ש"ח
(במילים ____________________________________שקלים חדשים )(לא כולל מע"מ)
* הננו מצהירים בזה כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה ,נשוא המכרז ולפי המחירים
הרשומים בכתב הכמויות הכוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות שעלולות להידרש לביצוע העבודה
בכל היקפה ושלמות.

__________________
שם וחתימת הקבלן

_____________
תאריך

___________________
חתימת המועצה
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נספח ג'

אישור לקיום ביטוחים

(מכרז ביצוע פינוי ,סילוק והובלת אשפה ביתית,טיאוט רחובות ופינוי גזם)
לכבוד
מועצה מקומית בית אריה עופרים
ת.ד , 8 .בית אריה עופרים
(להלן" :המועצה")
אנו הח"מ ____________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
(להלן" :הקבלן" ) פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים
_________________ ח.פ.
וביטוחי כלי רכב אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם ואנו מתחייבים בזאת
להמציא לכם ,מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך  15יום מתאריך חידושם ,את עותקי הפוליסות
הנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על ידינו לקבלן והמתייחסת
לעבודות נשוא החוזה (להלן" :העבודות") בתנאים שלא יפחתו מתנאי ביט  2007לגבי ביטוח צד שלישי
וחבות מעבידים ,וללא הסתייגויות לתנאים אלו.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה ,הקבלן ,קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני
אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כולל כדלקמן:
מס' פוליסה:
 .1ביטוח צד שלישי
תאריך תחילה ________:תאריך סיום_________:
ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של ₪ 2,250,000 -לאירוע
ולא פחות מסכום של ₪ 4,500,000 -לתקופה ( 12חודשים) .
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 1.1בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד
שלישי לצורך פוליסה זו ,בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן.
 1.2יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה
זו כצד שלישי.
 1.3הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי זיהום תאונתי וגם או הרעלה.
 1.4הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי גוף הנובעים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי שאינם מכוסים
ע"י ביטוח החובה של הרכב.
 1.5הפוליסה מכסה ,בין היתר  ,נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.
 1.6הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד מזמין העבודה.
 1.7הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה.
 1.8הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול
אחריות של – ( $ 50,000חמישים אלף דולר ארה"ב) למקרה אחד.
מס' פוליסה___________________:
 .2ביטוח חבות מעבידים:
תאריך תחילה ________:תאריך סיום________
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של $ 1,500,000 -לתובע ולסך של $ 5,000,000 -לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר)
חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 .2.2הביטוח חל על כל עובד של הקבלן ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור,
בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 .2.3הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה.
 .2.4הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או
עובדיהם בגבול אחריות של( $ 50,000 -חמישים אלף דולר ארה"ב) למקרה אחד .
.3ביטוח כלי רכב:
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תקופת ביטוח :מתאריך

ועד

 .3.1מ.ר.

סוג הבטוח
מספר פוליסה
מספר תעודת חובה משולמת:
תקופת ביטוח :מתאריך
 3.2מ.ר.

ועד

סוג ביטוח
מספר פוליסה
מספר תעודת חובה משולמת:
תקופת ביטוח :מתאריך
 .3.3מ.ר.

ועד

סוג ביטוח
מספר פוליסה
מספר תעודת חובה משולמת:
תקופת ביטוח :מתאריך
 .3.4מ.ר.

ועד

סוג הביטוח
מספר פוליסה
מספר תעודת חובה משולמת:
תקופת ביטוח :מתאריך
 .3.5מ.ר.

ועד

סוג הביטוח
מספר פוליסה
מספר תעודת חובה משולמת:
 .4הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .4.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד(הח"מ).
 .4.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה
קבלנים וקבלני
של כלי רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה ,עובדיה ,נבחריה ,המפקח,
משנה של הקבלן.
 .4.3במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם
ובאופן אוטומטי כפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או מזמין העבודה ,אלא אם כן נודיע למועצה על
כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ( 60שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי
החידוש לתוקף.
 .4.4הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או
לצמצם היקפים ,אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 60שישים) יום מראש.
 .4.5בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה-
למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או מגבילים את הכיסוי  ,כאשר התביעה
מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה
ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה  ,חומרים רעילים או מזיקים,
מכשירים סניטאריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותאור ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
עבודות נוער כחוק  ,בעלי חיים ,אופניים או רכוש של המועצה.
 .4.6כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח
על זכותו לתחלוף ( )subrogationנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו
או שהמובטח התחייב בכתב לשפותו  ,לפני קרות האירוע נשוא התביעה ,או הקשור לעבודות ובלבד
שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.4.7

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו
זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה  ,וכיוצא באלה ,אלא אם
המקרה היה ידוע למועצה ,שלעניין זה מוגדר גזבר המועצה וגם או האחראי על הביטוח במועצה .

 .4.8כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה
בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המועצה
כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו "ביטוח ראשוני"  ,המזכה
את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי המועצה האחרים
יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 .4.9לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
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 .4.10הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות
עצמיות בהתאם לדרישה  .הקבלן יחוב יחיד בגין חובותיו של "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות
הפוליסות.
 .4.11המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום
ההתקשרות בין הקבלן למועצה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה לא הייתה
מתקשרת עם הקבלן ,אף במחירים אחרים.
 .4.12הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.
ולראיה באנו על החתום :
_______________
שם המבטח

_______________
שם החותם

____________
תאריך

________________
חתימה וחותמת

