המועצה המקומית
כפר שמריהו

מכרז פומבי מס' 11/2022
לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי
אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
תשומת לב המציעים:
 .1יש להגיש את ההצעה על גבי חוברת זו בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות
 .2יש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ( )PDFשל ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות (דיסק און קי)
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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לשרותי אספקה,
הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון (להלן" :כלי אצירה") ולפינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה.
לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של ( ₪ 500אשר לא יוחזר) ,ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה.
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה' ,בשעות8:00- :
 ,14:00או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה .073-2776607
לא יתקיים כנס מציעים ,עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת  , http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilועל
המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר
המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''11/2022
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום א'  18/12/2022בשעה ( 12:00להלן" :המ ועד האחרון להגשת הצעות למכרז") הצעה שתוגש לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבל ולא תובא לדיון.
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של  ₪ 2,000שתהיה בתוקף עד ליום
 ,20/3/2023וכמפורט בתנאי המכרז.
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

סרג' קורשיא,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה""/המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן
השירותים הבאים בתחומה המוניציפלי ,הכל על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות
ולנספחים המצורפים למכרז זה.
 .1אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון;
 .2איסוף ופינוי תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מתחומה של המועצה
למחזור מוכר בישראל.
(להלן" :השירותים" או "העבודות")
 .1.2במפרט ,נספח ב 1/נכללים הפרקים הבאים:
 .1נספח ב - 1/מפרט דרישות טכניות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (להלן" :הנספח הטכני").
 .2נספח ב - 2/הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן" :הנספח האופרטיבי")
 .1.3יובהר ,כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ו/או ההסכם  ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
בין הוראה מהוראות המכרז ו/או ההסכם תגבר ההוראה המיטיבה עם המועצה .מובהר כי בכל מקרה
של אי בהירות ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין המסמכים השונים ו/או פרשנותם יפנה הקבלן למועצה
ב בקשה לקבלת הסברים והבהרות ויפעל באופן מידי ועל פי הנחיותיה.
 .1.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ו/או הסכם זה ,בכל
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני לבין יתר
מסמכי המכרז ו/או ה הסכם יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני .עוד יובהר כי בכל
מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז ו/או ההסכם ,לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי
ו/או הטכני או לחילופין בחוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א( 2011-להלן" :חוק האריזות") –
תגבר ההגדרה בנספח הטכני ו/או בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות..
 .1.5מודגש כי על המציעים ליידע את המועצה בדבר כל אי התאמה ו/או סתירה שנמצאת בין מסמכי המכרז,
ההסכם ו/או הנספחים כבר בשלב המכרז ועד המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .למציעים ,לרבות
למציע הזוכה לא יהיה כל טענ ות כלפי המועצה כלל שלא הביאו לידיעת המועצה בדבר סתירה כאמור,
ובתנאי שככל שידעו את המועצה בדבר סתירה כאמור ,המועצה לא התייחסה אליה.
 .1.6למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר .למועצה
שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם ,ולספק לא
תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.
 .1.7תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה לשנים עשר ( )12חודשים .למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות באותם תנאים ובלבד שמשך ההתקשרות כולה
לא יעלה על שישים ( )60חודשים.
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 .2לוחות זמנים למכרז
מהות

תקופה/יום/שעה

תקופה לעיון במסמכי
המכרז ,ותשלום דמי
השתתפות

פרטים נוספים
עיון וקבלת מסמכי המכרז – באתר המועצה.
דמי השתתפות ( ₪ 500שלא יוחזרו)
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב
קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית במחלקת
הגביה של המועצה .073-2776607

כנס מציעים

לא יתקיים

הגשת שאלות הבהרה

עד יום ב'  28/11/2022עד
השעה 12:00

המועד האחרון להגשת
הצעות

יום א'  18/12/2022עד
השעה 12:00

בהגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו

תוקף ערבות
השתתפות

20/3/2023

ערבות השתתפות על סך ₪ 2,000

תוקף ההצעה

 120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות

בדוא"ל בלבד בקובץ WORD
לכתובת noa@c-on.com
לאישור קבלת הפניה יש להתקשר04-6336070 :
שלוחה 7

למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות
 12חודשים
משך תקופת
לעוד תקופות ,בנות עד שנה אחת כל אחת,
ההתקשרות
באותם התנאים ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא
יעלה על  60חודשים.
הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג
המזמין.
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 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים
בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכן לא תותר
הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2ניסיון:
המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות ,במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז,
באספקת שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית מעורבת באמצעות רכב בעל מנגנון דחס ו/או באספקת
שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין) ,עבור שני גופים שונים
לפחות.
לעניין תנאי סף זה "גוף" משמעו -רשות מקומית או תאגיד עירוני.
 להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו רשימת לקוחות ,העונה על הקריטריוניםשבסעיף זה ,הכוללת את שם הרשות ,סוג השירות ,מועד תחילת השירות ,שם איש קשר ברשות
ומספר טלפון ,ע"ג הטבלה בנספח א).8/
 .3.3אמצעים :לרשות המציע עומדות לפחות  2משאיות דחס ,במשקל מינימלי של  18טון ,מותאמות לפינוי
כלי האצירה המפורטים במכרז זה ,משנת יצור  2019לפחות (להלן" :כלי הרכב").
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע את העתקי הרשיונות של כלי הרכב .ככל שכלי הרכבאינם בבעלות המציע יפרט המציע בהצעתו את פרטי זכותו לשימוש במשאיות /במתקנים
(בעלות/ליסינג) ,ויצרף אסמכתאות לכך.
 המציע יצרף העתק רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה והמפקח על התעבורה ,כנדרש על פיחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז –  1997עבור כל כלי רכב מעל ל  10 -טון כולל ,אשר יפורט בהצעתו
כאמור.
 .3.4רישיונות  -המציע בעל הרישיונות הבאים:
 .3.4.1המציע בעל רישיון מוביל על שמו ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,התשנ"ז – ,1997
אשר סוג המטען ברשיון מאפשר פינוי פסולת /אשפה ,יש לצרף צילום של הרישיון מאושר
כהעתק "נאמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד.
 .3.4.2המציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון) התשנ"ה1995-
(קבוצה  5מים ופסולת  5.1אשפה ופסולת ב .איסופה ,הובלתה ,מיונה) .יש לצרף צילום של
הרישיון מאושר כהעתק "נאמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד.
 .3.5המציע צרף ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א .2/מובהר ,כי הגשת ערבות בנוסח שונה
מנספח א 2/יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.
 .3.6כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
 .3.7המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז ( יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע).
 .3.8המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
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הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,
רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונם
ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר
הגשת הצעות.
 .3מסמכים שיש לצרף להצעה
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר כל
המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .4.1הצהרת המציע חתומה ,ע"ג נספח א.1/
 .4.2תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ע"ג נספח א ,3/חתום ומאומת כדי
 .4.3תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א 4/חתום ומאומת כדין.
 .4.4תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח א 5/חתום ומאומת כדין.
 .4.5תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת הרביעית לחוק המידע הפלילי ותקנות
השבים ,תשע"ט ,2019 -על גבי נספח א 6/חתום ומאומת כדין.
למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור .הוראה
זו תחול ,גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין
יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.
 .4.6תעודת עוסק מורשה מתאימה למקור.
 .4.7אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,התשל"ו ,1976-מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע ,בתוקף ,מתאים
למקור.
 .4.8אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,בתוקף ,מתאים למקור.
 .4.9אישור במקור ו/או מתאים למקור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד ,ע"ג נספח א( 7/יתקבל
אישור בנוסח אחר ובלבד שנחתם בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז).
.4.10

מציע שהוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:

 .4.10.1תעודת רישום ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו ,מתאימה למקור.
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 .4.10.2תדפיס מקורי מטעם רשם חברות /רשם השותפויות ,לפי העניין (שתאריך הפקתו לכל המוקדם
שלושה חודשים לפני מועד הגשת ההצעות למכרז).
 .4.10.3פרוטוקול דירקטוריון התאגיד בדבר מורשי החתימה בתאגיד מנוסח ומאומת כדין על ידי ב"כ
התאגיד ו/או רו"ח.
 .4.11ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד
מקצועי" ,עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח א.9/
מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי לחייב
את המזמין לשמור על חסיונם ,והמציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או ועדת המכרזים
בעניין מתן זכות עיון בסעיפים ו/או מסמכים אלו.
 .4.12מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר חתום ומאומת
כדין של מחזיקה בשליטת העסק.

 .5הגשת הצעות
 .5.1עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .5.1.1לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה (לשונית "מכרזים") ,ולכרוך את
חוברת המכרז על כל עמודיה.
כתובת אתר האינטרנט של המועצה.www.kfar-shemaryahu.muni.il :
 .5.1.2כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  500ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת
המזמין ,מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת
המכרזים.
 .5.1.3על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 .5.1.4מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.
 .5.2דרישות לאופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1על המציע להגיש הצעה לכל השרותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות
המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,וכן לחתום (חתימה וחותמת) בכל המקומות
המיועדים.
.5.2.2יש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ( )PDFשל ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות (בדיסק
און קי) .
 .5.2.3מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .למזמין
שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
 .5.4אופן ומועד הגשת הצעות:
 .5.4.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''11/2022את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בסעיף  2לעיל.
 .5.4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.4.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.4.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
 .6מחירי ההצעה
 .6.1הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר ,המופיע בנספח התמורה המצ"ב בנספח
ב.4/
 .6.2המציע יציע הצעת מחיר עבור פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון ,מובהר כי
העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ,פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים
כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי.
 .6.3מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות ,הציוד ,החומרים ,חומרי
העזר ,כח האדם  ,המיסים (למעט מע"מ) ,האגרות ,ההיטלים וכל היתר הדרוש להספקת השירותים על-
פי כל מסמכי המכרז/ההסכם.
 .6.4ההצעה תהיה במחירים קבועים ובש"ח בלבד ,ללא מע"מ ,בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם.
 .6.5אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המרבי המפורט להלן .הצעת מחיר העולה על הסכום המירבי תביא
לפסילת ההצעה.
 .6.6כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
 .6.7מובהר כי התמורה שתשולם לספק הזוכה תינתן בהתאם לביצוע העבודות בפועל ובהתאם למספר כלי
האצירה שיפונו בפועל ,והכל בהתאם לדרישות המזמין ולשביעות רצונו המלאה .התמורה לספק הזוכה
בגין ביצוע כלל השירותים תחושב על ידי מכפלת מספר כלי האצירה שפונו בפועל ,בהתאם לדרישת
המזמין כאמור ,במכפלת המחיר שהוצע ביחס ליחידה אחת של כלי אצירה ,כפי שתוצע על ידי המציע
בהצעת המחיר.
 .6.8המציע מתחייב לספק את כל השירותים ,בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי
המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
 .7הודעות המועצה ,שאלות מציעים והבהרות
 .7.1עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,כמפורט בטבלה בסעיף  2לעיל ,יהיה רשאי כל אחד
מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות הבהרה בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד ,לאחר מועד זה לא
תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש להגיש באמצעות דוא"ל.noa@c-on.com :
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 .7.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

עמ' בחוברת
המכרז

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

 .7.3המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות
המציעים (להלן" :הודעות המועצה").
 .7.4הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות
הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .7.5אין באמור לעיל כדי לחייב את המ זמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .7.6הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .7.7למען הסר ספק ,מ ובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה.
בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי הוד עות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור
בהודעה המאוחרת יותר.
 .8ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
 .8.1פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:
סוג ערבות
ערבות השתתפות

שיעור ערבות (ש''ח)
₪ 2,000

תוקף הערבות
עד ליום 20/3/2023

ערבות ביצוע
הבהרה :אין לצרף ערבות ביצוע להצעה
למכרז ,זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

₪ 3,000

 60יום מתום תקופת
ההתקשרות

 .8.2על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי
בנוסח דוגמת המופיע בנספח א 2/במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך ובתוקף לפחות לתקופה
כמפורט בהתאמה בסעיף  8.1לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות .הערבות תהא בלתי מותנית,
לפקודת המזמין ,והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 .8.3המציע מתחייב ,כי הערבות תוארך לבקשת המועצה ,אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  90יום ,וכי הוא
יפעל בהתאם לדרישות המועצה.
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 .8.4ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,כולה
או חלקה ,לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים אחד
מאלה:
 .8.4.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .8.4.2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .8.4.3המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
.8.4.4לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה
ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבות להבטחת ביצוע
החוזה ,אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו').
 .8.5חילוט הערבות בהתאם לסעיף  8.4לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל
דרישה או טענה בקשר לכך.
 .8.6מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 .8.6.1המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של
המועצה כאמור;
 .8.6.2ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה
והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה ,לרבות המצאת ערבות
ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז ,בסך ובתנאים כמפורט בסעיף  8.1לעיל.
 .9הסתייגויות בהצעת המציע
 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .9.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .9.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .9.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .9.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .9.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי
אחת האלטרנטיבות המנויות בסעיף  9.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול
את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 .10אופן קביעת הזוכה במכרז
 6.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה
לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
 6.2אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
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 6.3המזמין רשאי (אך לא חייב) לפסול:
6.3.1

הצעה אשר תוגש ללא כל ו/או חלק מהמסמכים כנדרש במכרז זה.

6.3.2

הצעה של מציע אשר למועצה היה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

6.3.3

הצעה של מציע התופס חזקה בשטח ציבורי בתחום המועצה שלא כדין.

6.3.4

הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות מאת רשויות מקומיות אחרות.

6.3.5

ככל שננקטו נגד המציע הליכי פירוק ,או שהמציע פתח בעצמו בהליכי פירוק או הקפאת הליכים ,או
הוצא נגדו צו כינוס ,או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או נאמן זמני או קבוע או מנהל מיוחד
או שתגיע להסדר נושים או נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים או כל הליך בעל אופי דומה
או שמונה למציע מינוי בעל אופי דומה.

6.3.6

הרשעה של אחד מן הגופים המפורטים להלן בעבירה פלילית או במקרה בו מתנהלים נגד מי מהם
הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית )1( :המציע; ()2בעלי המניות במציע (במקרה שבעלי
המניות במציע הינם תאגיד -גם בעלי המניות בתאגיד); ( )3מנהלי המציע.
לעניין זה ,עבירה פלילית משמע ,עבירה פלילית מכל סוג (למעט עבירת תעבורה) ובלבד שההרשעה
באותה עבירה ניתנה במהלך שבע ( )7השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות בהליך המכרז ,וזאת
בין אם העבירה נעברה בישראל ובין אם מחוצה לה.

6.3.7

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המועצה השלכה שלילית מהותית
על יכולתו הפיננסית או המקצועית של המציע לבצע את הפרויקט.

6.3.8

הגשת מידע שקרי או מטעה למועצה.

 6.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת
ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
 6.5למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המזמין רשאי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת
חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.
 6.6המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע שיש לגביו ו/או לגבי השירותים שסיפק חוות דעת שליליות.
במקרה של פסילה על ידי חוות דעת שלילית ,רשאי המזמין לא למסור את שם נותן חוות הדעת.
 6.7המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודות נשוא
המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו. .
 6.8במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות ,תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים
להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת ההודעה על כך ,ומבניהם תיקבע
ההצעה הזוכה.
 6.9בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום העבודות הנדרשות ,את נסונו הקודם
עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 6.10בחינת ההצעות -דירוג ההצעות יבוצע בהתאם ל 100%-מחיר  -עלות פינוי כלי אצירה לקרטון ,כאשר
ההצעה הזולה ביותר תדורג כהצעה הטובה ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה .ועדת המכרזים של המועצה
או מי שימונה לכך על ידה ,תבדוק האם ההצעה עומדת בתנאי הסף ,כפי שהוגדר במסמכי המכרז ולאחר
מכן תעבור לבדיקת הצעות המחיר.
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 .11שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל בהתאם לכללים
והדינים החלים על ההליך.
 .11.3בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את נסיונו
הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 .11.4למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר
שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.5המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.6יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .11.7ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה
בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא
אחר כל דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
 .11.8עסק בשליטת אשה:
 .11.8.1למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות
סעיף ( 22ה )1לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).
 .11.8.2מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.
 .12הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין
המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים,
המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .12.3תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים
הבאים:
 .12.3.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.
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 .12.3.2ערבות ביצוע ,בנוסח נספח ב.2/
 .12.3.3אישור קיום ביטוחים (נספח ב )3/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.3.4כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .12.4המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו
וטרם חתימת ההסכם.
 .12.5לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן
שנקבע– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .12.6המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 .13כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית,
אך לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .13.2המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,
ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז (להלן" :המציע הכשיר השני").
 .13.3בתוך  5ימי עבודה ידרש המציע הכשיר השני להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים
את כל הדרוש להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום
ביטוחים.
 .13.4ככל שהמציע הכשיר השני אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך
לא חייבת ,לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.
 .14ביטוח
 .14.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .
 .14.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי
העומד לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 .14.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה.
 .14.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .14.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .14.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק
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אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים
שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .14.5מובהר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה
המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם,
חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .14.6מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח
על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות
המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות
נספח הביטוח.
 .15עיון בהצעת הזוכה
 .15.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף לאי
גילוי סודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם בנספח א ,9/מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים
אחרים ולנמק את טענתם בנושא זה.
 .15.2מבלי לגרוע מ האמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי
או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה  .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של
הצעות המציעים האחרים.
 .16הצהרות המציע
 .16.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה
שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה
והכוללת עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח
בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה.
 .16.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכ י יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות,
וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז/ההסכם.
 .16.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי הצעתו מוגשת בזאת,
לאחר שביצע בעצמו ובאופן עצמאי ובלתי תלוי בנתונים ו/או הפרטים ו/או המצגים שנמסרו לו כאמור
ע"י המזמין ,את כל הבדיקות הנדרשות לשם הגשתה ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות
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ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו ,וכי למציע לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה כלפי המזמין לרבות ביחס למצגים שהוצגו במסגרת המכרז ו/או להסתמכותו עליהם.
 .16.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .17שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
_____________________
המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח א – 1/הצהרת המציע
 .1אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע
_____________________ (להלן" :המציע") מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז
ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם לאחר בדיקה שערכתי באופן עצמאי ובלתי תלוי ,ואני מסכים לכל האמור
בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת
וחתימת מורשי החתימה אצל המציע ,כהוכחה לכך שהמציע מבין בדק ומסכים לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל
יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.
 .3המציע מציע לספק את השירותים על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה
ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 .4הצעה זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .5אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במה לך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או
ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
 .6למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל ה קשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו,
לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד במלואן ,ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .7אני מצהיר ,כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז .המציע מתחייב לשתף פעולה עם
המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .8ידוע לי ,כי הספקת השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות
והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית
על הוראות כל דין.
 .9מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל
יתר הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .10ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי ,ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד.
 .11אם הצעת המציע תתקבל ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:
 .11.1לחתום על ההסכם מסמך ב' ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 .11.2להמציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי הדירה בסך ( ₪ 3,000שלושת אלפים שקלים חדשים),
להבטחת קיום תנאי ההסכם ,בנוסח נספח ב 2/למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי המכרז.
 .11.3להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ב 3/למסמכי המכרז.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
 .12אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  11לעיל כולן או מקצתן במועד
יאבד המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית
שמצורפת להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.
 .13כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע _________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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חתימה וחותמת _______________________,עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א -2/ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 2,000
ש"ח (הסכום במילים :אלפיים שקלים חדשים) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו במכרז מס'
 11/2022לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם
למחזור מוכר בישראל ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו באופן
מיידי עם קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר 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 הנקוב לעיל .
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  20/3/2023ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  20/3/2023לא תענה.
לאחר יום  20/3/2023ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א - 3/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת____________:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א -4/תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,ו/או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים נשוא המכרז שבכותרת ומילוי תנאיו  ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה
מצד שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו ו/או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון ו/או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב
של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ו/או מי מטעמו ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת
ביצוע התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות /ואו תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר
עם מניעת ניגוד עניינים.
 .7מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
.8

ולראיה באתי על החתום:

_______________________
שם

______________________
חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך
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_________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א – 5/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ__________________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו , 1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר וחתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע
בפניי ה"ה_________________ מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א - 6/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע ") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
 11/2022לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל (להלן" :המכרז").

.2

הרייני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת
מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח-
 ;1978סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות
שנמחקו או התיישנו לפי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט.2019-
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות________________________________ :
____________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

 .3הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המידע הפלילי ותקנת השבים ,התשע"ט.2019-
.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

חתימת המצהיר____________________ :
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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_____________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א -7/אישור בדבר מורשי חתימה
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של המציע_____________ ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם _______________________________________:ת.ז____________________:.
שם ______________________________________:ת.ז_____________________:.
שם______________________________________:ת.ז______________________:

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 

אצל המציע________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת המציע
מחייבת את המציע.
תאריך____________________:

רו"ח/עו"ד_______________________:

**ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א – 8/פירוט ניסיון קודם
בטבלאות להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי סף לעניין ניסיון.
ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים.
מומלץ לצרף המלצות.
שם הלקוח (רשות מועד תחילת
מקומית או תאגיד ההתקשרות

מוניציפאלי)

מועד סיום
התקשרות

פירוט השירותים הנכללים
בהתקשרות (כולל זרמי פסולת
שטופלו)

פרטי איש קשר אצל הלקוח

הערות:
לטבלה יש לצרף אישורים מהלקוחות שיכללו פרוט השירותים ,היקפם ,מועד ביצועם והמלצות ,ככל שישנם.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א –9/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:
מסמך
בהצעה

עמוד/ים
בהצעה

סעיף
בהצעה

בנושא

מהסיבות הבאות

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,
שיוגשו למכרז זה.
חתימת המציע:
שם המציע ___________________________:ח.פ/.ע.מ________________________:
תאריך ______________________________:חתימה וחותמת_____________________:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח א -10/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
על פי נספח
אסמכתא
יש/
בחוברת

.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,והודעות המועצה שנתקבלו
במסגרת המכרז ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת  +קבלה ע"ש
המציע על רכישת חברת המכרז

.2

רשיונות:
רשיונות רכב+רשיונות מוביל לכלי רכב
רשיון עסק
רשיון מוביל ע"ש המציע

.3

הצהרת המציע

נספח א1/

.4

ערבות השתתפות

נספח א2/

.5

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח א3/

.6

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח א4/

.7

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח א5/

.8

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח א6/

.9

אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה נספח א7/

.10

הנוכחית.
פירוט ניסיון קודם

נספח א8/

.11

חלקים חסויים בהצעה

נספח א9/

.12

תעודת עוסק מורשה

.13

אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה
הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית

.15

תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים
מסוגו.

.16

תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות,
בתוקף לשנה הנוכחית.

.14

לא נדרש

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין
אם לא.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

מסמך ב' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _______ שנת _______

בין:

המועצה המקומית כפר שמריהו
(להלן "המועצה" או "המזמין")
מצד אחד;

לבין  :שם ___________________ :
מס' תאגיד/מס' ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
מצד שני;
הואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז  11/2022לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת
אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל (להלן " :המכרז" ו/או "השירות/
השירותים" לפי העניין);
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה ,כפי שיפורט להלן;
והספק מצהיר בזאת שלצורך מתן השירותים הינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .1.4על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז.
 .1.5במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
 .2הגדרות
 .2.1הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בהסכם
ובמסמכיו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
המועצה המקומית כפר שמריהו
"המזמין/המועצה"
מנהל אגף תפעול או ממלא מקומו ,או מי שימונה על ידי גזבר המועצה.
"הממונה/המפקח"
מכרז  11/2022לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות
"המכרז"
קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו,
"הספק"
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
קבלן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.
"קבלן/ספק משנה"
"השירותים/העבודות" מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות
כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.
המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.
"התמורה"
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
"המדד"
הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.
"ההסכם/החוזה"
יום מנוחה ,כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף 18א .לפקודת סדרי השלטון
"חג"
והמשפט ,תש"ח.1948-
 .1.1הגדרות נוספות מפורטות במפרט השירותים המצ"ב בנספח ב.1/
 .3השירותים:
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע  ,לפי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה המצורפים להסכם זה להלן,
אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר
בישראל כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כנספח ב ,1/ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בפרט,
ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בכלל.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1תקופת ההסכם תהיה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים.
 .4.2בתום תקופת ההסכם ,רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות עד
 12חודשים כל אחת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  60חודשים.
 .4.3הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול
דעתה הבלעדית של המועצה ,לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם ,או תום כל תקופה של
הארכת ההסכם ,לפי העניין ובכפוף להמצאת ערבות ביצוע כהגדרה להלן בתוקף לכל תקופת הארכה.
 .5התמורה
 .5.1תמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,תשלם המועצה לספק
את הסכומים בהתאם להצעתו הנספחת להסכם בנספח ב ,4/ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן
"התמורה").
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
 .5.2מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא לאורך כל תקופת
ההתקשרות  ,לרבות בשל שינוים בשכר עבודה .כמו כן ,מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא
עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע
העבודה ,לרבות הוצאות נסיעה ,אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי
מעובדיו ,לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה
או שייגרמו בקשר להסכם זה.
 .5.2המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הספק.
 .5.3ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
 .5.4התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן :
 .5.4.1החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.
 .5.4.2לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן
את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.
 .5.4.3התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.
 .5.4.4התמורה תשולם לספק בתוך  45יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה ,בתנאי שאושר כאמור
(ש.)45+
 .6אי קיום יחסי עובד מעביד
 .6.1נקבע בזאת ומוצהר במפורש ,כי עבודת הספק ,לפי הסכם זה ,מתבצעת על ידיו כספק עצמאי וזאת
מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא תהיה משולבת
בעבודתה של המועצה ,וכי בשום נסיבות שהן לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לספק ו/או
בין המועצה לבין מי מעובדי הספק .מטעם זה ,לא יהיה הספק ולא יהיו עובדיו זכאים לכל תשלום ו/או
תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על-פי כל דין ו/או נוהג.
 .6.2במקרה שהמועצה תתבע על ידי מי מעובדי הספק ו/א גורם כלשהו בגין אחריות נטענת של המועצה
כמעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ,הספק יפצה ו/או ישפה את המועצה תוך  30יום בגין כל סכום
שאותו המועצה תחויב לשלם .האמור לעיל יחול גם לגבי כל תביעה בקשר לשכר ששולם בנגוד לחוק שכר
המינימום או השכר המקובל בענף אליו התובע משויך על פי הסכם קיבוצי כלשהו.
 .6.3הספק ישלם עבור עצמו ויפריש עבור עובדיו את כל התשלומים המחויבים על פי דין ,לרבות מס הכנסה,
מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכל מס או תשלום החלים על ספק עצמאי ו/או מעביד עקב ביצוע הסכם זה ולא
פחות מהמגיע לעובד על פי חוק שכר המינימום ו/או השכר המגיע לו על פי הסכם קיבוצי החל עליו-
הגבוה מביניהם.
 .7אחריות הספק
 .7.1הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על פי
הסכם זה ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו ,לרבות תשלום שכר מינימום
וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין .המזמין מצידו ,לא יהא תשא באחריות כלשהי
כלפי עובדי הספק.
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 .7.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל
דין או נוהג.
 .7.3הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למזמין ,למועסקים על ידו או לכל
צד שלישי ,כפועל יוצא ,ישיר או עקיף מן השירות ו/או בגין הפרת דין כלשהו או תנאי הסכם זה ,בין
שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף ,ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו ,וישפה את המזמין בגין כל תביעה
שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.
 .7.4הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה
וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.
 .7.5היה ויחויב המזמין לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,תשלום כלשהו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו ,או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר ,יפצה הספק את המזמין בכול סכום בו
יחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.
 .7.6למען הסר ספק ,למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק ,ו/או כלפי צד ג' כלשהו ,על פי חוק
השומרים ,התשכ"ז , 1967-ו/או על פי כל דין אחר ,למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק,
לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
 .8ביטוח
 .8.1מבלי לפגוע באחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או ממועד
תחילת מתן השירותים ,לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות כל הארכה שלה) ,מתחייב
הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ,את הביטוחים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים  -מסומן כנספח ב' 3/המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום ביטוחים") ,אצל חברת ביטוח המורשית בישראל.
 .8.2בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את הסעיפים הבאים:
 8.2.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הספק ו/או המועצה:
" 8.2.2המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של
הנ"ל.
 8.2.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את אחריות המועצה ועובדיה בגין ו/או
בקשר עם מעשה או מחדל של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 8.2.4ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה
לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע
השירותים.
 8.2.5חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .
 8.2.6סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח
הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 50,000
 8.2.7ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.
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 8.2.8כל סעיף בפוליסות הספק (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את
אחריות מבטחי הספק כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי
מבטחיה ,ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה
מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הספק זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א .1981-למען הסר ספק ,מבטחי
הספק מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
 8.2.9היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל
ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
 8.2.10ביטוחי הספק יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,
טעינה ,מכשירי הרמה ,הקמה ופירוק.
 8.3ביטוח כלי רכב -הספק יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין
לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין
נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא
יפחת מ .₪ 1,000,000 -למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים,
מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
" 8.4כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 2,000,000-ש"ח למקרה.
 8.5ללא כל דרישה מצד המועצה ,הספק מתחייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על הסכם זה ,את
אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו .הספק מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח
כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו ,ואולם אי
המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .לא יאוחר מ 14-
יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי המועצה את אישור
הביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות ,מידי תקופת ביטוח ולמשך כל
התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.
 8.6המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והספק
מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה
שתדרוש המועצה.
 8.7המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,
והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים
נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הספק מצהיר כי זכויות המועצה לעריכת
הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או
כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין
בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין
אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם
לאו.

עמוד  32מתוך 59

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 11:46 20/11/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
 8.8הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם
ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף
הביטוחים .יודגש ,כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי
הספק.
 8.9מובהר כי ,אין בעריכת הביטוחים על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את
המועצה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .תשלום תגמולי ביטוח
כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים המועצה ו/או
מי מטעמה בגין נזק או הפסד.
 8.10מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים
הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם
זה .על הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק מצהיר
ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 8.11הספק פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו
ו/או מי מטעמו לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.
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 .9ביטול ההסכם
 .9.1המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בהודעה
מוקדמת בכתב בת שלושים ( )30ימים .במקרה כאמור ,לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
בשל סיום ההסכם האמור.
 .9.2בכל מקרה של ביטול ההסכם ,ישולם לספק ,החלק היחסי של התמורה בהתאם ועד לשלב הפסקת
העבודה.
 .10ערבות בנקאית
 .10.1תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח
ב ,2/בסך ובתוקף  60ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות ,וכמפורט בסעיף  8למסמך א' למסמכי המכרז
(להלן" :ערבות ביצוע").
 .10.2בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,וכתנאי להארכתו ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות
בהתאמה ,קרי עד ל 60-יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא
את הארכת הערבות כאמור למועצה ,בכל פעם ,לא יאוחר מ 3-ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת
ההתקשרות.
 .10.3לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  10.2לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא
סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .11קיזוז ועיכבון
 .11.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע מהמועצה על פי
הסכם זה לספק ,כל חוב המגיע למועצה על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הספק וכן כל
חוב קצוב אחר המגיע למועצה מהספק .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ,ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד
לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
 .11.2למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.
 .11.3למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.
 .12העברת זכויות
אין הספק רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לכל צד ג אחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה
ואף לא חלק מהם ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המועצה שתינתן לספק בכתב ומראש.
 .13שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בהסכמה בכתב ומראש.
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 .14הפרות ופיצויים
 .14.1הספק מצהיר ,כי ידוע לו כי המבוא להסכם זה ,סעיפים  6 ,3על כל סעיפי המשנה שבו 7 ,על כל סעיפי
המשנה שבו 8 ,על כל סעיפי המשנה שבו 10 ,על כל סעיפי המשנה שבו ,12 ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 5,000ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים בע"מ) לכל מקרה הפרה ,זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל
את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה
אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול
ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
 .14.2תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם.
 .15ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה ,לא ייחשבו כויתור המועצה על זכויותיה ,אלא
אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.
 .16כתובות והודעות
 .16.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .16.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך  72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל
סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המועצה

___________________
הספק

אישור עו"ד-לספק שהוא תאגיד
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ,___________________ :מספר
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________
תאריך
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אישור עו"ד-לספק שהוא יחיד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ.ר _______ .מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ ת.ז______________ .
_________________
תאריך
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נספח ב – 1/מפרט המכרז
להלן הוראות כלליות לקבלן לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות
קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.
הוראות אלו לא יגרעו מהוראות הנספח הטכני והנספח האופרטיבי המצורפים למפרט.
הבהרה :חלק מהסעיפים להלן הכוללים הוראה בדבר פיצוי מוסכם – והוראות אלו יחולו בנוסף על האמור
בסעיפים  7-8לנספח האופרטיבי בעניין פיצויים מוסכמים במקרים של ליקויים  /הפרות /הפרות יסודיות על ידי
הקבלן.
-

טרם תחילת הספקת השירותים למועצה על פי ההסכם ,יתייצב מנהל העבודה מטעם הקבלן לסיור עם
הממונה מטעם המועצה ,בשטח המועצה ,לתיאום נהלי העבודה ,תכנית העבודה וקבלת המיקומים
המדוייקים להצבת כלי האצירה.

-

תוכנית העבודה תקבע בהתאם לסל הפינויים.

-

צוות עובדי הקבלן שיבצע את פינוי הקרטון יהיה צוות קבוע ,שפרטיו הועברו לממונה מטעם המועצה .בזמן
ביצוע סבב פינוי/עבודות פינוי קרטון בתחומי המועצה ,מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה זמין טלפונית
ובאופן מיידי לממונה מטעם המועצה .תחלופה של אנשי צוות מכל סיבה שהיא מחייבת עדכון המועצה
ואישורה מראש ,לרבות העברת פרטי בצוות החלופי לממונה ע"י מנהל העבודה מטעם הקבלן.

-

העתק מפתחות לפתיחת מנעולי כלל כלי האצירה שיוצבו במועצה ימסרו לממונה מטעם המועצה ,במועד
הצבת כלי האצירה ולא יאוחר משבוע לאחר מכן.

-

עבודות פינוי הקרטון תבוצענה על פי תכנית עבודה שתקבע המועצה ,בימים ובשעות קבועים מדי שבוע (כיום
מדובר בימים שני ושישי) .במקרה בו חל בימים אלו חג או יום שבתון ,יבוצע סבב פינוי חלופי ביום אחר
באותו השבוע (להלן" :תכנית העבודה") .במקרה בו חל חג או יום שבתון ביום פינוי על פי תכנית העבודה,
תחול האחריות על הקבלן לתיאום יום הפינוי החלופי מול המועצה.
למועצה הזכות לשנות את ימי הפינוי הקבועים בתכנית העבודה בהודעה מראש לקבלן.
בגין אי התייצבות לביצוע פינוי קרטון ,ביום בו נדרש הקבלן לבצע את העבודות במועצה על פי תכנית העבודה
יחוייב בקבלן בפיצוי מוסכם בהתאם לאמור בסעיף  7.1.1לנספח האופרטיבי.

-

במקרה של אי –פינוי כלי אצירה ביום בו נדרש הקבלן לפנותו ,יתייצב הקבלן לכל מאוחר בתוך יום עבודה
אחד לפינוי כלי האצירה .לא הגיע הקבלן עד ליום העבודה הבא – יחשב הדבר כהפרה שלא תוקנה בתוך זמן
סביר ויחול הפיצוי המוסכם כמפורט בנספח האופרטיבי בגין אי פינוי כלי אצירה בודד (.)₪ 80

-

למועצה תהיה שמורה הזכות לחייב את הקבלן להגיע לפינוי כלי אצירה בודד ,במקרה דחוף ונקודתי של כלי
אצירה שהתמלא ,וזאת ללא תשלום נוסף מעבר לתמורה בגין פינוי כלי האצירה .התייצבות הקבלן לפי
קריאה דחופה כאמור תהיה בתוך  3שעות ממועד הודעת המועצה ,וככל שההודעה ניתנה לאחר השעה 15:00
– עד השעה  9:00למחרת.

-

למועצה שמורה הזכות להורות לקבלן לשנות מיקום כלי אצירה ,והקבלן יבצע את כל פעולות פירוק קיבוע
כלי האצירה ,שינוע כלי האצירה במיקום חדש והתקנתו .שינוי מיקום כלי אצירה יהיה בתוך  10ימי עבודה
ממועד דרישת המועצה .שינוי מקום של עד  20%מכלי האצירה בכל שנה יהיה על חשבון הקבלן.בכל מקרה
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בו לדעת הרשות נדרשת עבודת תחזוקה ו/או תיקון שבר/ליקוי/פגם/מפגע שנתגלה בכלי האצירה ,או
שנדרשת החלפת כלי אצירה (במסגרת אחריות הקבלן כאמור בסעיף  4.10לנספח האופרטיבי) תודיע על כך
המועצה בכתב לקבלן ,באמצעות הודעת דוא"ל למנהל העבודה מטעם הקבלן.
הקבלן מחוייב לבצע את עבודת התחזוקה  /התיקון בתוך  7ימים קלנדריים ,ובמקרה של מפגע בטיחותי-
בתוך  3ימים קלנדריים ,ובמקרה שנדרשת החלפת כלי אצירה יחליפו הקבלן בכלי אצירה חדש בתוך  14ימים
קלנדריים .לא ביצע את הקבלן את הנדרש בהודעת המועצה בפרק הזמן האמור ,יחשב הדבר כהפרה יסודית
של סעיף  4.10לנספח האופרטיבי ,והקבלן יחוייב בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף  8לנספח האופרטיבי ,קרי סך
של .₪ 1,500
-

שילוט כלי המועצה כנדרש על פי הוראות הנספח האופרטיבי ,יהיה בתוך  14ימי עבודה מיום העברת המפרט
לעיצוב השילוט (כולל לוגו המועצה) מהמועצה לקבלן .באחריות הקבלן להחליף את שילוט כלי האצירה
בשלטים חדשים אחת לשנה.

מצ"ב נספחים למפרט ,כמפורט להלן:
א .נספח ב( 1/א) -מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון (להלן ולעיל" :הנספח
הטכני")
ב .נספח ב( 1/ב) -הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן ולעיל" :הנספח האופרטיבי").
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נספח ב(1/א) הנספח הטכני
מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
 .1כללי:
 .1.1נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף (להלן" :הנספח האופרטיבי")
המצורף כנספח ב( 1/ב) לקובץ המכרז (להלן" :המכרז").
 .1.2מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי
המכרז ,יגברו הוראות נספח טכני זה .עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי
המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה.
 .2פירוט העבודה:
 .2.1על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים לאספקה ,הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" ,ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור
מוכר בישראל;
 .2.2למען הסר ספק ,השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון ,נשוא המכרז יתבצעו על ידי קבלן איסוף
אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יותר.
 .3תמונת מצב נוכחית ברשות:
מספר כלי אצירה קיימים
פירוט
בתחומי הרשות (מספר  +נפח)

פסולת
אריזות
קרטון

( 6שישה) כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות קרטון
("קרטוניות") בנפחים שלהלן:

משקל פסולת
בעלות על כלי
האריזות שנאספה
אצירה
במהלך התקופה
קיימים
הקודמת (12
חודשים אחרונים)
 46.55טון;
קבלן

הערות

 3קרטוניות בנפח של  8קוב;
 3קרטוניות בנפח של  11קוב.
 .4תמונת מצב מתוכננת ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה מבוקשים לאספקה
והצבה על ידי הקבלן (מספר  +נפח)

פסולת
אריזות
קרטון

( 6שישה) כלי אצירה ייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות")
בנפחים שלהלן:

מועד אספקת כלים
מבוקש (בימים מיום
קבלת הבקשה)
 45יום

הערות

 3קרטוניות בנפח של  8קוב;
 3קרטוניות בנפח של  11קוב.
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 .5שלבי פריסה
 .5.1פעימה אחת אחידה .פריסה מלאה של כלל כלי האצירה הנדרשים.
 .6מפרט טכני בסיסי  -כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית":
 .6.1.1כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים.
 .6.1.2כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום ,קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות
את צורתו המקורית .דפנות כלי האצירה (קירות  +גג) יהיו בעובי מינימלי של  1.5מ"מ ומשקלו
המינימלי של כלי האצירה יעמוד על  250ק"ג.
 .6.1.3כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם ,ובעל רווח בין הגג לקירות באורך מקסימלי של 25
ס"מ וזאת על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד.
 .6.1.4המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך ,בגובה כניסת קרטון
של עד  1.9מטר.
 .6.1.5המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון".
 .6.1.6הצבת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד (מטעם הרשות ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם של
הרשות והקבלן).
 .6.1.7ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה כלי אצירה
ייעודיים ,הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית
מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני ,כאמור.
.6.1.8למען הסר ספק יובהר כי לא תותר הצבה של כלי אצירה אשר עשוי ,כולו או חלקו ,איסכורית.
 .7תמורה (לא כולל מע"מ)
מחיר
מקסימום

פירוט העבודה
פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת
אריזות קרטון מסוג "קרטונית" – העלות כוללת
את כלל שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות
אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות קרטון ,פינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים
כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי;

( ₪ 40במילים:
ארבעים שקלים)
לפינוי בודד של
תכולת קרטונית
אחת;

הצעת הקבלן
בהתאם למפורט
בנספח התמורה
כתב הצעת
המחיר – המצ"ב
בנספח ב4/

הערות:
 .7.1כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ – 54
(חמישים וארבעה) פינויים חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת
אריזות קרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר על פי דין בישראל.
 .7.2קבלן האיסוף יידרש לספק ,להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר יהיו
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה .עם סיום תקופת ההתקשרות ,בין אם במועדה ,כפי
שנקבע בהסכם ההתקשרות ,ובין אם טרם לכן ,קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו
ויעביר אותם לחצריו ,הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב.
 .7.3בהמשך לאמור בסעיף  7.2לעיל ,מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן ,כלי
האצירה יישארו בתחומה של המועצה למשך תקופה של עד  60יום נוספים ממועד סיום ההסכם ,ללא כל
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.7.4
.7.5
.7.6
.7.7
.7.8

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
תמורה נוספת לקבלן ,לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו ,בהתאם ללוח הזמנים
שייקבע על ידי המועצה .עוד מובהר כי במהלך  60הימים כאמור ,המועצה תהא אחראית לבצע את כלל
שירותי התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי
תקין ,בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.
ההצעה הנמוכה (הזולה) ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.
על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל .חרג הקבלן ממחיר
המקסימום שנקבע – הצעתו תיפסל.
מובהר ,כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.
הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון ,תכולת הקרטוניות ,בקבלן אחד
בלבד.
יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או
לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה
הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה ,הכול בהתאם לראות עיניה
ולצרכיה ,ובתוך  60ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי
קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה ,כמפורט
לעיל ,לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.

 .8העברת התמורה
 .8.1תנאי תשלום – שוטף  30 +מיום הגשת החשבונית.
 .8.2מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.
 .8.3לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום ,כנגד חשבונית מס כדין.
 .8.4התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת
האופציה ,ככל שתמומש ,ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם ,למעט תוספת בעבור מע"מ
כמפורט בסעיף  8.3לעיל.
 .8.5מובהר ,כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח האופרטיבי,
לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.
 .8.6האמור בסעיף  8זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בנספח האופרטיבי של המכרז.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח ב'( 1/ב) הנספח האופרטיבי
הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון
.1

.2

כללי
.1.1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון
כהגדרתה להלן (להלן" :המכרז").

.1.2

מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 2011-להלן" :חוק האריזות") ,ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות ,כמקובל בתחום
נשוא הסכם זה.

.1.3

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה
מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה .למען הסר ספק ,יובהר כי
בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז ,לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין
בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.

.1.4

מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו ,ולא יגרעו,
מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז,
וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.

.1.5

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

.1.6

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו
בכך ויתור על אותן זכויות.

הגדרות
על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
.2.1

"ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק
האריזות.

.2.2

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

.2.3

"הרשות המקומית" או "המועצה" – מועצה מקומית כפר שמריהו.

.2.4

"יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל הנספחים הצרופים לו ,לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב,
ולמעט נספח זה (על נספחיו).
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"מפעל מחזור"  -אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה ומחזור
.2.5
של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.

.3

.2.6

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

.2.7

"מכלי אצירה ייעודיים" – כלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים
(קרטוניות) בהתאם להוראות נספח זה.

.2.8

"מנהל העבודה" – נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים.

.2.9

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

.2.10

"מערכת הדיווח האינטרנטית" – מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה
בבעלותה ,ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש,
לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.

.2.11

"פסולת אריזות קרטון" – אריזות העשויות קרטון לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו
בראשונה.

.2.12

"פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" – לעניין נספח זה  -פסולת אריזות קרטון.

.2.13

"קבלן האיסוף" או "הקבלן"  -זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית ,כולו או
חלקו (כאמור במכרז) ,את פסולת אריזות הקרטון.

.2.14

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

התחייבויות כלליות של הקבלן
.3.1

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז ,הקבלן מתחייב להעניק את השירותים
כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים (להלן" :השירותים"):
.3.1.1

אספקת והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון  -מספר מכלי האצירה
הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם ,ככל שנדרש,
יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה תורה הרשות המקומית מפעם לפעם ,בהתאם לצורך
(להלן" :תכנית הפריסה") ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי לזרם הייעודי כמפורט
ביתר מסמכי המכרז (ככל שמפורט).

.3.1.2

תחזוקת כלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן .

.3.1.3

פינוי תכולת כלי האצירה כלי האצירה הייעודיים בתדירות המפורטת בנספח הטכני.

.3.1.4

העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר ,בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף
 4.3למסמך זה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
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הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו ,אלא
.3.2
בהסכמת תמיר והמועצה מראש ובכתב .עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של
הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.
.3.3

.4

המועצה רשאית בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וללא מתן נימוק להחלטתה,
להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  60יום מראש ,בלבד
שעברו לכל הפחות  12חודשים מתחילת ההתקשרות ,נשוא הסכם זה ,ולקבלן לא תהיינה כל
טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות ,בגין סיום תקופת ההתקשרות ,למעט זכותו של הקבלן
לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת ההתקשרות.

התחייבויות שונות ביחס לשירותים
.4.1

תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים :הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה
הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון בתדירות המפורטת בנספח הטכני.

.4.2

רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:
.4.2.1

.4.3

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה ,טעינה ,פריקה וכל שינוע של פסולת אריזות
קרטון (להלן" :רכבי האיסוף") ,הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף
מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא,
פסולת בניין ,פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון בהתאם
להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי .הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי
האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים
ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.

מערכת איתור ,ניטור ובקרה
.4.3.1
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מערכת איתור
.4.3.1.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים
רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט (כדוגמת סקיילוק או איתוראן או
ש"ע) ,על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי
מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל
נקודת מחשב ,בהתאם לצורך ,על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או תמיר
ו/או מי מטעמן .על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת
מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.

.4.3.1.2

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה
בנתוני המערכות .הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה
בנתוניהן ,ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  72שעות.
.4.3.2

מערכת ניטור ובקרה

.4.3.2.1

.4.3.2.2

.4.3.2.3
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בכפוף להוראת תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם ,תותקן על כלי
האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת
ניטור ובקרה שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה (".)"Controller
עלות רכישת המערכת ,לרבות התקנתה ,השמשתה ותחזוקתה תבוצע על
ידי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,וקבלן האיסוף לא
יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה ,למעט רכישת מכשירי סלולר או
מסופונים ,כמפורט בסעיף  4.3.2.2להלן .עוד יובהר כי על קבלן האיסוף
לאפשר את התקנת המערכת ,והפעלתה ,וישתף פעולה עם הרשות
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,ככל שיידרש ,על מנת לאפשר
תפעול אפקטיבי של המערכת ,הכול בהתאם להוראותיה של הרשות
המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,כפי שאלה יועברו לקבלן מעת לעת,
ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור .הקבלן יספק מידע מדויק
באשר למיקומם של כלי האצירה (מיפוי כלי האצירה) ויוודא כי משאיות
הפינוי יועמדו זמינות לצורך התקנת המערכת הכול מבלי שתהיה לו
דרישה כספית נוספת והכול במסגרת מתן שירותיו ,נשוא ההסכם.
בהמשך לאמור בסעיף  4.3.2.1לעיל ,קבלן האיסוף יצייד את עובדיו
במכשירי טלפון סלולרי חכמים ( )Smart-Phonesאו במכשירי מסופון
חכמים (( )Portable Smart Data Terminalלהלן" :המכשירים"),
לפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד בעבור כל צוות פינוי ,אשר ביכולתם
לסרוק ולקרוא ברקוד ,להתחבר לרשת אינטרנט סלולרית ולאפשר זיהוי
מיקום באמצעות רכיב  GPSמובנה .על קבלן האיסוף לוודא כי
המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידית בכל רגע נתון
במהלך ביצוע השירותים .כמו כן ,קבלן האיסוף מתחייב לאפשר לרשות
המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת אפליקציה ייעודית,
שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה (" ,)"Controllerעל כל
המכשירים ,אשר יספק הקבלן לנהגי רכבי הפינוי כחלק ממתן שירותיו
(בעלי מערכת הפעלה מסוג  IOSאו מסוג אנדרואיד) ,כמפורט ברישא של
סעיף זה ,ויוודא כי המכשירים יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה
רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר ,הכול ללא תמורה נוספת
מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן מתחייב להנחות את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך
תפעולה הטכני של המערכת לרבות ,אך מבלי למעט ,התחברות מרחוק
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
למערכת המידע/נתונים ,צילום קרטוניות ,שקילת הפסולת על גבי
מערכות שקילה ייעודיות ,וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי
פסולת ,הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או
מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור
השירותים נשוא הסכם זה.
איתור ותיקון תקלות:
.4.3.2.4
תקלות חומרה ( – )Hardwareעל קבלן האיסוף לדווח
.4.3.2.4.1
לתמיר במידית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו על
ידו לצוות הפינוי .יובהר כי כל בעיה ו/או תקלה שנובעת
מחומרה ( )Hardwareלא תקינה של מכשיר מסוים,
תטופל על ידי הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה ,תוך
 24שעות מרגע גילוי/איתור התקלה .במקרה בו נדרשת
החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר – יחליף
הקבלן את המכשיר ויעדכן את תמיר בדבר ההחלפה
האמורה והכל בתוך  24שעות ממועד גילוי התקלה.
בנוסף ,קבלן האיסוף יעדכן את הרשות המקומית ותמיר
תוך  24שעות על כל מכשיר אשר תוקן והוחזר לשימוש
סדיר.
תקלות תוכנה ( – )Softwareכל בעיה ו/או תקלה שנובעת
.4.3.2.4.2
מתוכנה (באגים במערכת ,בעיות בשרת וכ') – תטופל על
ידי תמיר ,על חשבונה ובאחריותה המלאה ,והקבלן לא
יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין זה.
המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד על ידי
.4.3.2.5
תמיר .מובהר כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות
לבצע על פי שיקול דעתן ,בהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו ,כל עדכון
נדרש בקשר וביחס למערך איסוף פסולת האריזות הקיים בתחומה של
הרשות המקומית ,לרבות עדכון מספר כלי אצירה הייעודיים הפרוסים
בתחומה של הרשות המקומית ועדכון תדירות הפינוי של הפסולת .מובהר
לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור מתן שירותיו עשויה להתעדכן
בהתאם לשינויים אלו.
במקרה של השבתת מערכת הניטור ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בעיות
.4.3.2.6
תוכנה או חומרה ,הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות
לבצע עם הקבלן כל התחשבנות ,מכל סוג ומין שהיא ,ולקבל כל החלטה,
בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה כפי שבוצעה בתחומה של
הרשות המקומית ,ככל שבוצעה.
לימוד והדרכה:
.4.3.2.7
באחריות הרשות המקומית ותמיר לקיים הדרכה לקבלן
.4.3.2.7.1
ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה,
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
הכול על חשבונה של תמיר וללא כל הוצאה כספית מצד
הקבלן .בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר ונציג מטעם
הרשות המקומית .מיקום ההדרכה ייקבע על ידי הרשות
המקומית ותמיר ויועבר לקבלן  7ימי עבודה מראש לפחות
לפני המועד שנקבע לביצוע ההדרכה .הקבלן מתחייב כי
מנהל העבודה מטעמו ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור.
ייתכן ובעתיד ,בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר ,תתאפשר
.4.3.2.8
התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח ,כך שנתוני
הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח .במקרה כאמור,
תמיר והרשות המקומית יעדכנו את הקבלן באשר לשינויים הנדרשים
באופן ודרך הגשת הדיווחים ,כמפורט בסעיף הוראות הדיווח להלן,
והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה
בשינויים אלו.
הקבלן מתחייב ,ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או מי מטעמה,
.4.3.2.9
לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש
במערכת הניטור והבקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה,
והכל בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין ,שבגינו תשולם תמורה ,הינו פינוי
.4.3.2.10
אשר עומד בכל אחת מהדרישות המצטברות כמפורט להלן )1( :קליטת
נתון" :זיהוי חד ערכי" של כלי האצירה (סריקת ברקוד); ( )2קליטת
נתון" :מיקום גאוגרפי" של כלי האצירה בהסתמך על נתוני ה GPS -
המובנה; ( )3קליטת נתון" :צילום כלי האצירה" ,קרי :צילום כלי
האצירה ותכולתו בשני מצבים – לפני הפינוי ולאחר הפינוי ,באופן
שיאפשר לאמוד בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון בכלי
האצירה ,בדגש על צילום בתאורה מספקת ,צילום מלא של מסגרת כלי
האצירה (צילום ממרחק סביר ומספק אשר יכלול את מסגרת כלי
האצירה כולה) ,פתיחת דלתות כלי האצירה בעת הצילום .יובהר למען
הסר ספק כי נאסר על הקבלן לבצע צילום של תמונת סטילס או צילום
תמונה אלקטרונית או צילום/שילוב תמונה ערוכה בתוכנת עריכה
(כדוגמת פוטושופ) אשר מדמה בלבד את כלי האצירה עצמו .יובהר,
התמונה המצולמת חייבת להיות תמונה מקורית ואותנטית של כלי
האצירה אשר צולמה בזמן הפינוי בלבד; ( )4קליטת נתון" :שעת
הצילום" – השעה המדויקת שבה בוצעה עבודת הפינוי של תכולת כלי
האצירה ,כמפורט בס"ק  3של סעיף זה; ( )5קליטת נתון" :נפח פסולת
אריזות הקרטון" – נפח פסולת אריזות הקרטון בכלי האצירה ,לפני
הפינוי ולאחריו 75% ,50% ,25% ,0%( ,ו –  )100%כפי שידווח הנהג
כחלק מדרישות הדיווח של האפליקציה באופן התואם את צילום
התכולה אשר צולמה בהתאם לאמור בס"ק ( )3לעיל .מבלי לגרוע
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
מהאמור בסעיף זה ,ייתכן כי בהמשך ישולבו דרישות נוספות ביחס
לחובת הניטור ועל קבלן למלאן במלואן באופן מיידי מרגע קבלת
הדרישה ,כפי שתועבר אליו על ידי המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם.

.4.4

יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון  -בכפוף להוראות סעיף 5

להלן ,הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון,
שנאספה על ידו בכל סבב פינוי ,למחזור מוכר בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו
של כל יום פינוי.
.4.5

הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה  06:00בבוקר .פינוי תכולת
כלי האצירה הייעודיים יעשה במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר.
הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של  1מטר ממקום
פינוי הפס ולת ,וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר.
יובהר למען הסר ספק ,כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה
הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא
תפונה על ידי קבלן האיסוף ,אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה וסביבתם
נקיים.

.4.6

נעילת פח לאחר ריקון :הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו.

.4.7

ביצוע שקילה
.4.7.1

מדי יום עבודה ,בטרם תחילת ביצוע העבודות ,לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר ,מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל
משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת
לעת .באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת
"אפס" כאמור.

.4.7.2

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר,
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות
המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל ,במקרים
חריגים ,הרשות המקומית ו/או מי מטעמה ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,רשאים לפטור
את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר כאמור.

.4.7.3

למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה של
תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר ,לפני פריקתה.
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ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות – הן של
.4.7.4
שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל .כמו כן ,יעביר הקבלן למנהל
העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.
.4.7.5

ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה
וביציאה ממפעל המחזור ,כמפורט בסעיפים  4.7.1-4.7.3לעיל ,השקילה הנוספת
תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של המועצה או בסמוך לתחומה
המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה ("הלוך") או אל
מפעל המחזור ("חזור") ,הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג
ומין שהם.

.4.8

שמירה על איכות פסולת האריזות :הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצירה הייעודיים
לפסולת אריזות קרטון עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא ,וזאת לאורך כל תקופת ההסכם.

.4.9

מכלי האצירה הייעודיים:

.4.10

.4.11

.4.9.1

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם
להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית.

.4.9.2

ככל שהדבר רלוונטי (ראה לעיל סעיף  ,)3.1.1הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים
בתכנית הפריסה.

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:
.4.10.1

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן,
כתוצאה מבלאי שימוש ,ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה
הייעודיים .עם זאת ,ועל אף האמור לעיל ,קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק ,לרבות
נזק בלתי הפיך ,אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו ,ובמצב כזה ייתקן כל נזק או
יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות
המקומית ,כפי שתועבר אליו מראש ובכתב .החלטת הרשות המקומית באשר לגורם
הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

.4.10.2

למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או
נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי .כמו כן ,ידוע לקבלן כי אין הרשות
המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או
נזק שייגרם לכלי האצירה.

עובדים
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ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים .על הקבלן להעביר את
.4.11.1
כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה ,לרבות שמות הנהג והפועלים ,מספר רישוי
המשאית/יות ,שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו .צוותי העבודה והמשאיות לא
יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד ,כדלקמן:

.4.11.2

.4.12

.4.11.1.1

תקלה במשאית.

.4.11.1.2

הכנת המשאיות לבחינת רישוי (טסט).

.4.11.1.3

מחלת נהג או עובד.

.4.11.1.4

יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.

.4.11.1.5

סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.

במקרים האמורים בסעיף  4.11.1לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה
חלופיים .הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש
ובכתב על ההחלפה כאמור.

דיווחים
.4.12.1
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ביחס לפסולת אריזות הקרטון ,מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן:
.4.12.1.1

קבלן האיסוף ידווח ,לא יאוחר מ 15-ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי
(להלן" :החודש המדווח") ,על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה
על ידו מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית ,במהלך החודש
המדווח ,ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל ,וזאת על ידי מערכת
הדיווח האינטרנטית .השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה
בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא
את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם .הדיווח יבוצע בהתאם
להוראות תמיר ,כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית ,ויכלול את כל
המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ,ככל שיידרש ,לרבות
צירוף אסמכתאות ,תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו
הועברה הפסולת (להלן" :הוראות תמיר").

.4.12.1.2

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כאמור
בסעיף  5.2להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את הדיווחים
באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית ,וזאת בהתאם להוראות תמיר.

.4.12.1.3

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף  4.12.1.1ו–  ,4.12.1.2על
הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ( )PCבעל חיבור לרשת
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האינטרנט במהירות גלישה של ( 10עשרה) מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן
מסוג ( Explorerגרסה  9ומעלה) ו/או מסוג  Chromeותוכנות .Office

.5

.6

.4.13

פיקוח :הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן
לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן
מעת לעת.

.4.14

ביטוח :הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק
שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים.
הקבלן ימציא לתמיר ,עם דרישתה ,את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי
הביטוח.

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים
.5.1

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד .עם זאת
תמיר הסכימה ,לצורך מכרז זה ,כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון
ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.

.5.2

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות
קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן" :פעולות אסורות") ,אלא אם כן קיבל אישור
מתמיר מראש ובכתב:
.5.2.1

מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;

.5.2.2

ייצוא לחו"ל;

.5.2.3

השבה;

.5.2.4

מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל;

.5.2.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה
.6.1

הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן ,וכמפורט בנספח הטכני של
המכרז.
.6.1.1
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עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות
קרטון מסוג "קרטונית" – תשלום של המועצה לקבלן  -העלות כוללת את כלל
השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף ,לרבות אספקה של כלי האצירה ,הצבתם,
תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת ,איסוף ופינוי תכולתם ושינועה למחזור מוכר בישראל
(להלן" :התמורה לקרטון") .למען הסר ספק מובהר ,כי כלי האצירה לפסולת אריזות
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קרטון יפונו בתדירות קבועה כפי שפורטה בנספח הטכני .עוד מובהר ,כי התמורה
הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן
ואינה מותנית במשקל פסולת אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה.
.6.2

החשבונית:
.6.2.1

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק על
ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית ,ויחולו ההוראות הבאות:
.6.2.1.1

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא
מחייב ,והרשות המקומית תבדוק את הפירוט ,ולאחר אישורה תעבירו
לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

.6.2.1.2

בנוסף ,להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי
הקבלן (להלן" :ההוראות הנוספות") :הקבלן יציין על גבי החשבונית את
הכיתוב הבא " :בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר" .כמו כן
הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק ,חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב
לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול
חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.
מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות
הנוספות במלואן על ידי הקבלן.

.6.2.1.3

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות
הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית ,הרשות תעבירו לתמיר
בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל הדיווחים
והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.
מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת
על הפירוט של הקבלן ,ולערער על הפירוט ,וכי תנאי לתשלום הינו אישור
תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן.

.7

סנקציות על הפרות הקבלן
.7.1

מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן:
.7.1.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ,בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו ,שלא
ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף  4.1לעיל :יקבע על בסיס הנוסחה
הבאה { מספר כלי האצירה המפונים בסבב} * {התמורה בש"ח בעבור פינוי בודד
של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד} = גובה הקנס.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית ₪ 80 :לכל נקודת איסוף
.7.1.2
בכל סבב פינוי.
.7.1.3

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים
אחרים או כל סוגי פסולת אחרת ,כאמור בסעיף  4.8לעיל 1,500 :ש"ח לכל סבב פינוי.

.7.1.4

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,
כאמור בסעיף  4.4לעיל –  ₪ 1,000לכל סבב פינוי.

.7.1.5

אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו ₪ 50 :לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.

.7.1.6

אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות ,בכל סבב
פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת ,כאמור בסעיף  4.3.2של הנספח האופרטיבי25 :
 ₪לכל קרטונית שלא צולמה ו/או נשקלה ,כאמור.

.7.1.7

שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  4.2לעיל
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע ,או רכב שממנו נופלים לקרקע
פריטים שנאספו ₪ 1250 :לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב
כאמור.

.7.1.8

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר
נתונים כאמור בסעיף  4.3לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי.

.7.1.9

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת
שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או אי השתתפות בהדרכה
הנדרשת לצורך למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 4.3.2
לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי או לכל מקרה.

.7.1.10

העברת דיווחי ניטור שלא בהתאם להוראות סעיף  . 4.3.2.12דיווח לא נכון הינו ,בין
היתר ,דיווח אשר לא נקלט בו מידע לא נכון ו/או לא נקלט בו מידע כלל ביחס לנתונים
שלהלן )1( :נתוני זיהוי חד ערכי; ( )2מיקום גיאוגרפי; ( )3צילום כלי האצירה; ( )4שעת
הצילום; ( ) 5נפח כלי האצירה ,וזאת בין אם הדבר בוצע על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו
כמעשה או מחדל מכוונים או בין אם הדבר בוצע על ידי הקבלן או מי מטעמו
ברשלנות ₪ 1,500 :לכל שורת דיווח.

.7.1.11

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  4.3לעיל3,750 :
 ₪לכל פינוי כאמור.

.7.1.12

אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  4.7לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי.
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף 4.11
.7.1.13
לעיל ₪ 500 :לכל סבב פינוי.
.7.1.14

ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  5.2לעיל ₪ 6,000 :לכל
פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.

.7.1.15

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  4.12לעיל ,או דיווח לא נכון ₪ 10,000 :לכל
הפרה .יובהר כי אי קיום חובת הדיווח ו/או דיווח לא נכון כוללים בין היתר ,אך לא
רק ,אי העברת אסמכתאות ,אי העברת אישור רואה חשבון והעברת דיווחים חלקיים
או דיווחים שלא במועדם.
הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות
המקומית או לתמיר כאמור לעיל.

.8

.7.2

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף
 7.1לעיל ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי
המכרז ,וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.

.7.3

יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפ רה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר
מרגע קבלת הדרישה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי החלטת המועצה לעניין
"זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג
ומין שהם לעניין זה .עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות
לנזק.

הפרות יסודיות
.8.1

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות
(ככל שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל ,מוסכם בזאת כי:
.8.1.1

הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  ,4.14 ,4.12 ,4.10 ,4.7 ,4.3 ,4.2 ,4.1ו-
 5.2לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז (להלן
לצרכי סעיף זה" :ההסכם") וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד הרשות ,ומבלי
שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

.8.1.2

כמו כן ,כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  14ימים ממתן
ההודעה על ההפרה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

.8.1.3

בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  8.1זה הרשות המקומית תהיה
רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי ,ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן
כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות ביצוע).
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם ,יוטל על
.8.1.4
הקבלן פיצוי כספי בשיעור של ( ₪ 1,500להלן" :הפיצוי המוסכם") .הצדדים מסכימים
ומצהירים בזאת ,כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי
לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.
.8.1.5

.9

עוד מובהר בזאת כי ,אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות
כאמור בסעיף  8.1זה ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין
ו/או על -פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויות הרשות
יהיו במצטבר.

היעדר יחסי עובד-מעביד
.9.1

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד-
מעביד בין הקבלן לרשות המקומית (ככל שישנן כאלה) ,הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.9.1.1

הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.9.1.2

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד
מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.9.1.3

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו ,יועסקו על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות
לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.9.1.4

בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי
מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות
לגביו או למי מעובדיו ,בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת ,וכי הוא וכל
מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.

.9.1.5

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז ,מועסק על ידו בלבד ,כי הוא
אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי הוא ידאג על אחריותו ועל
חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור,
לרבות משכורת על כל רכיביה ,ולרבות תשלומי חובה ,מסים וכל היוצא באלה ,לרבות
הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.

.9.1.6

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל ההוצאות מסוג
כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.

.9.1.7

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום שבו
נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית
מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות המקומית .כמו כן הוא ישפה
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מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל
ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד ,נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת
עובד כנ"ל ,ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או
דרישה כאמור לעיל.
.10

בחירת זוכים
.10.1

הרשות המקומית רשאית ,על פי שיקול דעתה ,שלא לבחור כלל זוכה במכרז במקרה בו קבלן יחיד
יגיש הצעה למכרז .במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת
להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים ,אף אם לא הגישו הצעה במסגרת המכרז,
והכל בכפוף לדיני המכרזים.
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נספח ב – 2/ערבות ביצוע
אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז .צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 3,000
ש"ח (הסכום במילים :שלושת אלפים שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש
בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  11/2022לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי
אצירה לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה באופן מיידי ,עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר 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 הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק____________________בע"מ
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 11/2022
מכרז לשירותי אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון
ולפינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל

נספח ב -3/ביטוח

אישור קיום ביטוחים

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.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
מועצה מקומית כפר שמריהו ו/או חברות
בנות ועובדים של הנ"ל
☐משכיר
☐נדל"ן
שירותים
X
☐שוכר
ח.פ
ת.ז/.ח.פ.
☒אספקת מוצרים
☐זכיין
500202676
Xאחר:
אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ☐קבלני משנה
מען
ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי Xמזמין שירותים
קרן היסוד  ,13כפר שמריהו
ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל ☐מזמין מוצרים
ו/או שירותים נלווים.
☐אחר______ :
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח
אחריות כלפי
צד שלישי

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום

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

 302אחריות צולבת
₪
2,000,000
ביט
 304הרחב שיפוי
______
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג
 309ויתור על תחלוף מבקש האישור
₪
20,000,000
ביט
אחריות
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
______
מעבידים
 328ראשוניות
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח
ג')*:
 004אשפה ושירותי מחזור
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב – 4/נספח התמורה כתב הצעת המחיר
 .1להלן הצעתנו לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל.
 .2התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות ,החומרים ,הציוד ,ההוצאות
והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובהספקת הציוד ומילוי כל התחייבויות הקבלן נשוא המכרז וההסכם.
 .3על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט להלן .חרג הקבלן ממחיר המקסימום
שנקבע ,כמפורט לעיל ,הצעתו תיפסל מידית ולא תובא לדיון.
 .4להלן פירוט הצעת המחיר:

פירוט העבודה
פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת
אריזות קרטון מסוג "קרטונית" – העלות כוללת
את כלל שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות
אספקה ,הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות קרטון ,פינוי ושינוע
תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים
כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי;

מחיר
מקסימום
( ₪ 40במילים:
ארבעים שקלים)
לא כולל מע"מ,
לפינוי בודד של
תכולת קרטונית
אחת;

הצעת הקבלן

_______ ( ₪לא כולל מע"מ)
תשלום של הרשות לקבלן בעבור
פינוי בודד של תכולת קרטונית
אחת.

באתי על החתום:
שם המציע ______________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
כתובת ___________________________________:טלפון________________________________
פקס' _________________________:דוא"ל__________________________________________ :
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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