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המועצה האזורית גולן
מכרז פומבי מס' 23/ 2020

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז

ספח א'

המועצה האזורית גולן
מכרז פומבי מס' 23/2020
הודעה ות אי מכרז פומבי
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
כללי
.1.1

המועצה האזורית גולן )להלן  -המועצה ו/או המזמין( ,מבקשת לקבל הצעות מחיר לטיפול
בפסולת אריזות פלסטיק לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק ואיסוף ופי וי תכולת כלי האצירה הייעודיים ,מתחומה המו יציפאלי של המועצה
למחזור מוכר בישראל ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים.

.1.2

את מסמכי המכרז  -יתן יהיה לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בתמורה לתשלום סך של 300
ש"ח אשר לא יוחזרו.

 .1.3מסמכי המכרז הם המסמכים ,כדלקמן:
 .1.3.1הודעת ות אי המכרז )מסמך זה(  -ספח א'.
 .1.3.2חוזה המכרז  -ספח ב'.
 .1.3.3ספח ביטוח  -ספח ג'.
 .1.3.4ספח תמורה  -ספח ד'
 .1.3.5וסח ערבות ההצעה  -ספח ה'.1
 .1.3.6וסח ערבות הביצוע  -ספח ה'.2
 .1.3.7תצהיר בדבר תשלום שכר מי ימום  -ספח ו.'1
 .1.3.8פירוט ציוד  /כלי רכב  -ספח ו'.2
 .1.3.9דוגמת המלצה  /אישור על ביצוע השירותים  -ספח ו'.3
 .1.3.10כתב הצעה והתחייבות  -ספח ז'.
 .1.3.11מפרט דרישות טכ י )להלן" :ה ספח הטכ י"( – ספח ח'.
 .1.3.12הוראות תפעוליות וספות לקבלן האיסוף )להלן – "ה ספח האופרטיבי"( – ספח ט.
.1.4

.2

.3

יובהר ,כי על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ו/או הסכם בכל מקרה של סתירה ו/או אי
התאמה בין הוראה מהוראות ה ספח האופרטיבי ו/או ה ספח הטכ י לבין יתר מסמכי המכרז
ו/או ההסכם יגברו הוראות ה ספח האופרטיבי ו/או ה ספח הטכ י .עוד יובהר כי בכל מקרה של
סתירה בין ההגדרות המ ויות במכרז ו/או ההסכם ,לבין ההגדרות המ ויות ב ספח הטכ י ו/או
ב ספח האופרטיבי או לחילופין בחוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשעא) 2011-להלן" :חוק
האריזות"(  -יגברו ההגדרות המ ויות ב ספח הטכ י ו/או ב ספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

השירותים שוא המכרז
.2.1

מכרז זה הי ו לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק )להלן – "השירותים"(.

.2.2

השירותים יבוצעו ,בין השאר ,בהתאם ל ספח הטכ י וה ספחים  -המציעים מופ ים לעיין
בהוראות הסכם המכרז ,ה ספחים והמפרט הטכ י.

דרישות מקדמיות להשתתפות במכרז

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל הת אים המפורטים להלן וכן יש לצרף
להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בת אים אלו:
.3.1

המציע בעל יסיון של לפחות ש תיים רצופות במהלך  4הש ים האחרו ות שקדמו לפרסום
המכרז במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם ו/או פסולת ב יין( עבור
לפחות שתי רשויות מקומיות  /גופים ציבוריים  /גופים גדולים.

יש לצרף שתי המלצות  /אישורים ב וסח המצורף למסמכי המכרז ,ביחס לשירותים שסופקו
ע"י המציע ,בהמלצה יש לציין תקופת מתן השירותים ,מיקום מתן השירותים ,איש קשר
וטלפון .יתן לצרף גם אישור /המלצה ב וסח אחר ובלבד שיכלול את כל הפרטים כאמור.
.3.2

בבעלות המציע )לרבות ליס יג  -שכירות לטווח ארוך( לפחות שתי משאיות בעלות מ ג ון דחס
ויכולת שאיבה במשקל מי ימלי של 14.99טון מש ת ייצור  2011ואילך .להוכחת האמור יצרף
המציע העתק רישיו ות רכב מאושרים ע"י עו"ד  /רו"ח של המציע.
ככל שמדובר בכלי רכב בליסי ג  -יצורף אישור של חברת הליסי ג לפיה הרכב הי ו ברשותו של
המציע.

.3.3

המציע הי ו בעל רישיון עסק על שמו ,קבוצה  5.1ב' לצו רישוי עסקים )עסקים טעו י רישוי(– ,
התשע"ג  ) .2013 -אשפה ופסולת ,איסופה ,הובלתה ,מיו ה )לרבות מקום יהול או השליטה על
העסק לרבות משרד(.
על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד כהעתק מתאים
למקור.

.3.4

מציע בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה ,התש "ז – 1997
ותק ות שירותי הובלה ,התשס"א.2001-

על המציע לצרף העתק של הרישיון האמור כאשר הוא מאושר על ידי עו"ד כהעתק מתאים
למקור.
.3.5

באפשרות המציע לספק דיווחים כ דרש בת אי ההסכם.

יש לצרף הצהרה ב וסח המצורף למסמכי המכרז.

.4

.3.6

המציע צירף להצעה ערבות ב קאית להצעה  -כמפורט בת אי המכרז.

.3.7

למען הסר ספק ,דרישות הסף צריכות להתקיים אצל המציע ,זולת ככל ש אמר אחרת במפורש.
במקרה של תאגיד או שותפות  -דרישות הסף צריכות להתקיים אצל המציע )התאגיד או
השותפות( ולא אצל אחד מבעלי המ יות או שותפים.

מסמכים וספים שעל המציע לצרף להצעתו
ב וסף למסמכים ה קובים לעיל ,יצרף המציע להצעתו ,את המסמכים ,הבאים:
.4.1

המסמכים ה כללים בסעיף  3לעיל.

.4.2

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע ,לרבות תצהירים חתומים ומאושרים ע"י עו"ד ,ב וסח
ה כלל במסמכי המכרז.

.4.3

אישור תקף על יהול פ קסים כחוק ,מאת פקיד שומה או יועץ מס ,או רואה חשבון.

.4.4

תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

.4.5

אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( ,תשל"ו.1976-

.4.6

אישור על יכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

.4.7

במידה והמציע הי ו תאגיד:
 .4.7.1תעודת התאגדות וכן תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה )תאריך שלא
יעלה על  3חודשים לפ י המועד האחרון להגשת ההצעות(.
.4.7.2

אישור עו"ד או רו"ח:
 .4.7.2.1כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הי ן ,במסגרת סמכויות
התאגיד.
 .4.7.2.2שמות המ הלים של התאגיד.
 .4.7.2.3שמות הא שים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.

 .4.7.3במידה והמציע הי ו שותפות:
 .4.7.3.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
 .4.7.3.2הסכם השותפות.
 .4.7.3.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .4.7.4יש להגיש את כל המסמכים ה "ל ,יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.

הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה המועצה רשאית לפסלה.
.5

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים וספים ,הן לע יין בחי ת עמידתם של
המציעים בת אים המקדמיים והן לבחי ת המציעים באופן כללי.

.6

כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כ ספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה
ובין המזמין  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי ה תו ים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי
פרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע
העבודות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שומרת המועצה לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר הגשת
ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מן המציעים ו/או ממי מהם ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים
דקלרטיביים וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בת אי הסף .לשם הפעלת שיקול דעתה תהיה
המועצה רשאית להיוועץ עם מומחה לפי ראות עי יה וצרכיה.

.8

מסמכים ,דוגמאות והסברים

.7

.9

.8.1

המציעים המשתתפים במכרז יכולים לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי פרד מהמכרז.

.8.2

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות כל ה ספחים
לו והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

אי התאמות ושאלות הבהרה
 .9.1מפגש הבהרות יתקיים ביום שלישי ,יט' אלול תשפ"א 8.9.2020 ,בשעה  13:00בזום .לצורך עדכון
ב ושא המפגש יש להירשם בכתובת דוא"ל rechesh@megolan.org.il
.9.2

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן ,יפ ה
בכתב למזמין במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

.9.3

שאלות הבהרה למסמכי המכרז ות איו יוגשו הדס גביש בכתב בלבד באמצעות דוא"ל
 rechesh@megolan.org.ilעד ליום חמישי ,כא' אלול תש"פ 10.9.2020 ,בשעה  .12:00יש לוודא
קבלה בטלפון .04-6969759
על המציע לצרף לפ ייה את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרו י ומספר
טלפון.
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ,וכן עדכו ים ו/או שי ויים שייעשו ביוזמת המזמין ,יהיו
בכתב ויישלחו בדואר אלקטרו י בלבד ,לכתובת שצוי ה על ידי המציעים בפרטי ההתקשרות
עימם.
בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.

.9.4
.9.5
.9.6

.10

.9.7

אין המזמין אחראי לתשובות ,הסברים או פירושים ש ית ו בעל-פה ,ואלה לא יחייבו את
המזמין.

.9.8

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמ ה להציע הצעות ,להכ יס
שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים
והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז
בדוא"ל לפי הפרטים ש מסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו
להצעתו .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל אף מבלי לספק ימוק להחלטתה.

.9.9

מציע שלא יפ ה כאמור ,יהיה מ וע מלטעון בדבר אי סבירות או ספקות כלשהם ,שגיאות או אי
התאמות וכיו"ב ,וטע ות כאלה מצד מי שלא הג כאמור לעיל  -לא תשמע ה.

.9.10

המועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה המלא ,לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם
לדרישות ולת אי המכרז.

.9.11

לא תתקבל ה כל הסתייגויות למסמכי ות אי המכרז ,כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול את
הצעתו.

ההצעה
.10.1

מחיר ההצעה יכללו את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים שוא המכרז ,לרבות עלויות כח
האדם ,אספקת כל החומרים ,הציוד ,האביזרים והכלים הדרושים לביצוע השירותים ,תחזוקה
חודשית שוטפת וכיו"ב.

.10.2

המחיר שיוצע על ידי המציע יהיה תקף ומעודכן לכל תקופת ביצוע השירותים שוא ההסכם,
למען הסר ספק לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא.
 .10.2.1המחיר שיוצע מתייחס לתמורה בעבור פי וי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד
והעברתה למחזור מוכר בישראל.
 .10.2.2העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן ,שוא מכרז זה ,לרבות תחזוקה של כלי האצירה
הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,פי וי ושי וע תכולתם למחזור מוכר בישראל
והעברת דיווחים כ דרש בהתאם להוראות ה ספח האופרטיבי.
 .10.2.3תדירות הפי וי כמפורט בהוראות ה ספח הטכ י המצורף להלן.

.11

.12

הגשת הצעה למכרז
.11.1

את ההצעה ,כשהיא ממולאת במלואה ,חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך,
הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים וספים כ דרש במכרז ,יש להגיש במסירה יד ית בלבד
במעטפת המכרז ,בש י עותקים זהים ,ולהכ יסה לתיבת המכרזים אשר מצאת במשרדי
המועצה ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום חמישי ,ו' תשרי תשפ"א24.9.2020 ,
בשעה ) 14:30לא תתקבל ה הצעות שיישלחו בדואר(.

.11.2

אין לציין על מעטפת ההצעות את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

.11.3

מובהר בזאת ,כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תיפסל על הסף.

.11.4

טרם הגשת ההצעה יש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת " תקבל".

ערבות ב קאית להצעה
.12.1

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות ב קאית להצעה ,אוטו ומית ובלתי מות ית ,לטובת
המועצה ,שתוצא לבקשתו של המציע ,ב וסח דוגמת ה וסח הכלול ב ספח ה' 1למסמכי המכרז
)להלן  -הערבות הב קאית להצעה( בתוקף לפחות עד ליום ש י ,יד' כסליו תשפ"א30.12.2020 ,
בסך של  1,250ש"ח.

.13

.14

.12.2

הערבות הב קאית להצעה תהיה חלק בלתי פרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי פרד
מהצעות המציעים למכרז.

.12.3

המועצה רשאית לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הב קאית לתקופות וספות ,הכל לפי סיבות
הע ין והמציע יהיה חייב במקרה כזה ,להאריך את תוקף הערבות הב קאית כ דרש .מציע שלא
י הג כך  -תהיה המועצה רשאית לפסול הצעתו.

.12.4

משתתף במכרז אשר הצעתו תקבלה והוא לא יחתום על החוזה ה תוך  7ימים ,מיום שידרש לכך
על ידי המועצה ,רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום הערבות הב קאית כאמור
לטובתה ,ולמסור את ביצוע השירותים שוא המכרז לכל מציע אחר.

.12.5

אם הצעתו של המציע למכרז תדחה או תפסל בשלב בחי ת ההצעות ,תחזיר המועצה למציע את
הערבות הב קאית ,בסמוך לאחר ההחלטה .אם הצעתו של המציע תתקבל ,תוחזר לו הערבות
תוך  10ימים מיום שהמציע כאמור יחתום על חוזה וימציא למועצה ערבות ב קאית להבטחת
ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ומסמכים וספים בהתאם לת אי המכרז והחוזה .מציע
שהצעתו זכתה ולא פעל כמתחייב ,המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הב קאית אשר הגיש
המציע להצעתו.

ערבות ביצוע
.13.1

בתוך  7ימים ממועד מסירת הודעת לזוכה ,ימציא המציע הזוכה למועצה ערבות ב קאית
אוטו ומית צמודת מדד להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז  -סכום
הערבות יהיה בסך של  2,500ש"ח.

.13.2

ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה בתוספת  3חודשים וספים לאחר מכן.

ביטוח
.14.1

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים ,על חשבו ו ,בכל תקופת החוזה ותקופת
האופציה ,ככל שתהיה ,פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.

.14.2

הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ומורשית כדין.

.14.3

במעמד חתימת החוזה ,ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם להוראות ספח
הביטוח ) ספח ג'(.

.15

משתתף במכרז שהצעתו תקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך על
ידי המועצה ,רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

.16

דרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו דרש לחתום עליו
כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע ,אזי מבלי לפגוע בשאר
זכויות המועצה במקרה זה ,המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הב קאית להצעה שהגיש ולמסור
את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

.17

תמורה
התמורה תשולם בהתאם להצעת המציע בכתב ההצעה והתחייבות ב ספח ז' למסמכי מכרז זה והוראות
ה ספח הטכ י וה ספח האופרטיבי המצורפים להלן.

.18

כללי ואופן בחי ת ההצעות
.18.1

בחירת ההצעה הזוכה
מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז ,בחי ת ההצעות תעשה בש י שלבים ,בשלב ראשון בחי ת
עמידת המציע בת אי הסף ובשלב הש י בחי ת הצעתו הכספית.
מציע ש קב בהצעתו את המחיר ה מוך )הזול( ביותר ייקבע כקבלן הזוכה. .
מציע שהי ו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.
לע יין סעיף זה -

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם
שים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ) (1ו (2)-של
ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
)(1

אם מכהן בעסק ושא משרה שאי ו אישה  -הוא אי ו קרוב )בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן
זוג של אח ,הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

)(2

אם שליש מהדירקטורים אי ם שים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"מחזיקה בשליטה" – ושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם שים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
" ושא משרה" – מ הל כללי ,מש ה למ הל כללי ,סגן למ הל כללי ,מ הל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שו ה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמ יותיה אי ן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על
פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
.18.1

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממ ה ,ולבצע את כל העבודה או חלק
ממ ה ,גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא ל כון .עם זאת ולמען הסר ספק – השירותים שוא
המכרז יבוצעו על ידי קבלן איסוף אחד בלבד ולא יבוצע פיצול במתן השירותים לטיפול בפסולת
אריזות פלסטיק זה בין ש י קבל ים או יותר.

.18.2

אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

.18.3

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות
רצו ה.

.18.4

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל
חלק מהם ,כפי שימצאו ל כון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו ל כון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה
עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה
כ דרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה .עוד רשאית
המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או תון ו/או
הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פ יה להשלמת
מסמכים ,כולל מסמכים ש דרשו כת אי סף במכרז זה.

.19

שו ות

.20

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.

.21

הערות כלליות

המציע הזוכה יחל במתן השירותים בתוך  30יום מחתימת חוזה ההתקשרות איתו.

.21.1

כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וע יין ,גם בלשון קבה.

.21.2

שי וי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.

.21.3

ערך המציע שי וי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז )למעט השלמת
הפרטים ה דרשים ממ ו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה )גם אם המועצה לא
העירה לשי ויים כאמור( יחייב את הצדדים ה וסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן על ידי המועצה
וכפי ש מסר למציעים.

.21.4

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן ,יפ ה
בכתב למועצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

.21.5

המועצה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,עד למועד האחרון העדכ י להגשת הצעות
במכרז ,להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים,
להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים ,לבטל את המכרז ו/או לש ותו .אין באמור

כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,והכל מ ימוקים סבירים.
.21.6

השי ויים והתיקו ים כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי
מסמכי המכרז לפי הפרטים ש מסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו על ידי המציע ויצורפו
על-ידיו להצעתו.

.21.7

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון ציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

.21.8

המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.

.21.9

הזכייה במכרז תכ ס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין הצדדים.

.21.10

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטע ות ו/או בדרישות כלפי המועצה,
בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמ ית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה
מהליכי משפט שיי קטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

.21.11

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון אלה
בחשבון והוא מוותר על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.

.21.12

בוטל המכרז או שו ה היקפו או דחה ביצועו ו/או חלק ממ ו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהיה למציע
ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טע ה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

.21.13

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכ ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחול ה
על המציע.

.21.14

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר ,כי קיימת זכות עיון בהצעתו לפי הדין וכי הוא מוותר על
כל טע ה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי ,וזאת מבלי לגרוע לע יין סודות
מסחריים/מקצועיים .על המציע לציין בהצעתו מהם המסמכים /תו ים המהווים סודות
מסחריים /מקצועיים ככל שקיימים ,אותם הוא מבקש לא לחשוף בפ י משתתפים אחרים
)ובהתאמה גם מוותר מראש על כל זכות לעיין במסמכים /תו ים אלה גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים( .מודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו ,לא יהוו סוד
מסחרי או סוד עסקי .כל החלטה לע יין זה הי ה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.

.21.15

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכ ת והגשת הצעה במכרז זה .אין להעתיק את מסמכי המכרז או
להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה בלבד.

.21.16

המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להכריז כזוכה על מציע ,שהצעתו תדורג במקום
הש י )להלן" :הזוכה ש י"( ,זאת במידה ותחליט המועצה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה
במכרז ,בשל אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת החודשים הראשו ים להתקשרות עימו
)תקופת ה יסיון( .היה ותחליט המועצה לעשות כן ,מתחייב הזוכה הש י לחתום על הסכם
ההתקשרות תוך  20יום ממועד ההודעה ש מסרה לו ע"י המועצה.
כל הכללים והת אים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את הזוכה הש י במידה
ויידרש לחתום על ההסכם ,לרבות הפקדת ערבות ביצוע כ דרש ,עריכת ביטוחים וכיו"ב.

.21.17

המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תע ה בקפד ות על ת אי מכרז אלו.

.21.18

ת אי המכרז כפופים לתוספת הש יה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח
  , 1958ובכל מקרה של סתירה בין ת אים אלה לבין הוראות התוספת הש יה ,יגברו ויקבעוהוראות התוספת הש יה.
בברכה,
חיים רוקח
ראש המועצה האזורית גולן

ספח ב'

חוזה
ש ערך ו חתם באזורית גולן ביום _____ לחודש _________ בש ת ___________
בין

המועצה האזורית גולן
)להלן  -המועצה ו/או המזמין(

 מצד אחד -לבין
__________________
ת.ז_______________ .
מרחוב _____________
__________________
)להלן" :הקבלן"(

________________________
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
על-ידי מ הליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
)להלן" :הקבלן"(

 מצד ש י -הואיל:

והמזמין חפץ בביצוע שירותים כמפורט במסמכי המכרז וב ספחיו;

והואיל:

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  23/2020לביצוע השירותים )להלן – "המכרז"( והצעת
הקבלן זכתה במכרז ביחס לכל או לחלק מהשירותים כמפורט בהסכם זה וברצון
הקבלן לבצע את השירותים עבור המועצה ,כמפורט בהסכם זה;

והואיל:

והמזמין ,על סמך הצעת והצהרות הקבלן במכרז ,מסכים למסור לקבלן את ביצוע
השירותים ,בכפוף להוראות הסכם זה;

לפיכך הוסכם ,הות ה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

.2

מבוא ,ספחים וכותרות
.1.1

המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל ספחי המכרז ,מהווים חלק בלתי פרד הימ ו.

.1.2

הכותרות בהסכם מובאות לשם וחות הקריאה בלבד ולא לשם פרש ות האמור בו.

הגדרות
.2.1

בחוזה זה תהא למו חים הבאים המשמעות כמוגדר להלן -
"המ הל" ו/או
המפקח

מ הל היחידה הסביבתית במועצה או מי שהוסמך על ידו לצורך
חוזה זה.

"הקבלן"

הקבלן לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מ הליו ,שיועסקו על ידי הקבלן
וכל הבא בשמו ומטעמו.

"מ הל העבודה"

מי שימו ה על ידי הקבלן כ ציגו לע יין חוזה זה.

"תחום המועצה"

כל תחום שיפוט המועצה ,לרבות כל שטח שיתווסף בעתיד.

"פי וי תכולת מכלי ריקון תכולת כלי האצירה הייעודי לאיסוף פסולת אריזות
פלסטיק באמצעות מערכת שאיבה ייעודית ושי וע התכולה
אצירה לפסולת
למפעל מיחזור.
פלסטיק "
" כלי אצירה
לפלסטיק" או
"כלי אצירה ייעודי
לפלסטיק"

כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,מסוג
"מחזורית"

מיחזור מוכר

מחזור במפעל מחזור המורשה על-פי כל דין.

"מפעל מחזור"

אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להג ת הסביבה
לקליטה ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר
לאותו אתר למחזור.

המדד

מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בירחון הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

המדד הבסיסי

מדד חודש חתימת ההסכם.

חוק האריזות

חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א.2011-

חוק אכיפה
סביבתית

חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית ,התשס"ח .(2008 -

חוקי העזר

חוקי העזר של המועצה בתחום איכות  /הג ת הסביבה ,לרבות
ככל שיעודכ ו מעת לעת.

תמיר

תאגיד מחזור יצר ים בישראל בע"מ )חל"צ(

הגדרות וספות – כמפורט ב ספח האופרטיבי המצורף להלן.
.1

השירותים שוא ההסכם
.1.1

הסכם זה הי ו לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק וכוללים תחזוקה של כלי
אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת פלסטיק ופי וי תכולתם מתחומה המו יציפאלי של המועצה
למחזור מוכר בישראל ,כמפורט להלן ובהתאם להוראות המכרז וההסכם ,ולרבות ה ספח הטכ י
וה ספח האופרטיבי המצורפים להסכם ההתקשרות )להלן  -השירותים(.

.1.2

השירותים יבוצעו בהתאם ל ספח הטכ י וכן בהתאם להוראות כל דין לרבות ,חוק אכיפה
סביבתית ,חוקי העזר ,חוק הפיקדון ,חוק האריזות והתק ות שהותק ו ו/או יותק ו מכח חוקים
אלו.

.1.3

המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל את היקף ביצוע השירותים ,לרבות הפחתת /הגדלת
כמות כלי האצירה .יובהר כי הקבלן לא יידרש לספק את כלי האצירה ,למעט ,ככל הדבר יידרש,
כחלק ממתן שירותיו ביחס לתחזוקת כלי האצירה ,כמפורט בהוראות ה ספח האופרטיבי.

.1.4

.2

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ו/או הסכם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין
הוראה מהוראות ה ספח האופרטיבי ו/או ה ספח הטכ י לבין יתר מסמכי המכרז ו/או ההסכם
יגברו הוראות ה ספח האופרטיבי ו/או ה ספח הטכ י .עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין
ההגדרות המ ויות במכרז ו/או ההסכם ,לבין ההגדרות המ ויות ב ספח האופרטיבי או לחילופין
בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות המ ויות ב ספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:

.3

.2.1

כי הי ו בעל ותק ,יסיון מוכח ומיומ ות רבים בכל הקשור לביצוע השירותים.

.2.2

כי הוא בעל כל הרישיו ות וההיתרים ה דרשים לביצוע השירותים שוא ההסכם.

.2.3

כי הירים לו היטב כל כללי ותק י הבטיחות ה וגעים לביצוע השירותים.

.2.4

כי ימציא למועצה את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיו ות מכל סוג ומין שהוא
הקשורים לביצוע השירותים בהתאם ל דרש בהוראות כל דין.

.2.5

כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים וכי אין מבחי תו כל מ יעה ו/או מגבלה לבצע
את השירותים ,במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

.2.6

כי ברשותו ציוד ומכשירים תקי ים ובמצב מעולה ,ועובדים מיומ ים הבקיאים היטב במלאכת
ביצוע השירותים ובביצוע כל התחייבויותיו שעל פי חוזה זה.

.2.7

כי יבצע את השירותים שוא המכרז במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המזמין ,בהתאם
לפרטים ,לת אי חוזה זה ,וליתר ה ספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי פרד ממ ו ,בהתאם
לה חיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות ,של המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם,
בהתאם להוראות וה חיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין.

.2.8

כי הי ו עוסק מורשה ומ הל ספרים כדין ומתחייב להמציא למועצה אישורים להוכחת האמור
בפיסקה זו.

.2.9

כי הי ו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( ,תשל"ו -
.1976

.2.10

כי הי ו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מ הל פ קסי חשבו ות ורשימות
שעליו ל הל על פי פקודת מס הכ סה וחוק מס ערך מוסף.

.2.11

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מ יעה חוקית,
חוזית ו/או אחרת המו עת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

.2.12

כי במידה והקבלן הי ו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאי ו אדם ,הוא מתחייב להמציא למועצה
לה חת דעתה אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מ הליו וסמכויותיהם.

.2.13

כי רק בהסתמך על כו ות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין להתקשר
עימו בחוזה.

ביצוע השירותים  -כללי
.3.1

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים שוא ההסכם בהתאם להוראות ה ספח הטכ י וכן בהתאם
להוראות הסכם זה.

.3.2

השירותים יבוצעו בכל תחום שיפוט המועצה ,בהתאם לדרישת המועצה.

.4

.3.3

הקבלן ימ ה ציג מטעמו אשר יהיה אחראי כלפי ציג המועצה לביצוע השירותים על הצד
המקצועי הטוב ביותר .הקבלן מתחייב לצייד את ה ציג מטעמו ברכב ובטלפון ייד ויעדכן את
ציג המועצה בדבר פרטי ציג הקבלן .הודעה ו/או דרישה ש מסרה ל ציג הקבלן תחשב כאילו
מסרה לקבלן עצמו ותחייב את הקבלן לכל דבר וע יין.

.3.4

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ע"פ ובהתאם להוראות כל דין והוא מצהיר כי ידועות לו
כלל הוראות הדין הרלב טיות וכלל דרישות הרשויות המוסמכות הרלב טיות לביצוע השירותים,
הן בהיבטי הג ת הסביבה ומיחזור והן בהיבטי בטיחות ,לרבות הוראות הבטיחות ותק ות
התעבורה לביצוע השירותים הכלולים בהסכם ,והוא מתחייב לפעול על פיהם .מובהר בזאת כי
בכל ה וגע לביצוע השירותים ,הקבלן מחויב לבצע ולפעול ע"פ דרישות הרשויות המוסמכות ,על
חשבו ו.

.3.5

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בכלים ,חומרים ציוד וכח אדם מספקים
ומקצועיים התואמים את דרישות ההסכם.

.3.6

המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,ולפי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להחליף עובד
מעובדיו של הקבלן ,והקבלן מתחייב למלא אחר דרישה זו של המפקח ללא שיהוי.

.3.7

הקבלן מתחייב להמ ע מגרימת לכלוך ו/או זק כלשהו לרחובות ו/או לסביבתם במהלך ביצוע
השירותים ולה חות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למי ימום הכרחי
ול הוג ב ימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים.

.3.8

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה ,תוך הקפדה על הוראות התק ות למ יעת
מפגעים )רעש( התשכ"ו  ,1996 -התק ות למ יעת מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב( ,התשכ"ג -
 1963והתק ות למ יעת מפגעים )זיהום אויר( ,התש "ב  1992 -ולהמ ע מגרימת רעש ,זיהום אויר
שיש בהם כדי לפגוע ב וחות תושבי המועצה ומ וחתם.

.3.9

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות ,תוך הקפדה על אי פיזור פסולת ברחוב .במידה
ו שפכה פסולת ע"י הקבלן ,מתחייב הקבלן ל קות את הפסולת ש שפכה על חשבו ו באופן מיידי.

.3.10

הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך
ביצוע השירותים על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין .בעבודה שלביצועה
יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון
כאמור.

איסוף ופי וי כלי האצירה
.4.1

איסוף ופי וי תכולת המתק ים/כלי האצירה ייעשה באמצעות משאית בעלת מ ג ון שאיבה
ויכולת דחס ,התואם את דרישות החוק ,ככל ה דרש ע"פ חוק.

.4.2

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים הוא יעסיק על חשבו ו ואחריותו צוות קבוע הכולל
הג  +פועל אחד לפחות  +כלי רכב מתאים לפי וי .על הקבלן להיות זמין במהלך כל שעות
העבודה בטלפון ייד קבוע ,על חשבו ו.

.4.3

הקבלן יפ ה בסבב פי וי רק את תכולת מיכלי האצירה הייעודיים הספציפיים לאיסוף פסולת
אריזות פלסטיק ולא יערבב סוגי פסולת מזרמים אחרים או כל סוג פסולת אחרת.

.4.4

הפי וי יבוצע בתדירות כמפורט במפרט הטכ י.

.4.5

מובהר כי הפי וי מהמתק ים יבוצע לא לפ י השעה  6:00בבוקר ולא לאחר רדת החשיכה ,אלא
אם יתקבל אישור מהמפקח מראש.

.4.6

הקבלן מתחייב ל קות ולאסוף מיד כל פסולת ש שפכה מהמתקן ומרכב הפי וי או בסביבתו
במהלך ביצוע הפי וי.

.4.7

זמ י פי וי מיכלי האצירה יהיו בין השעות:
 18:00 – 06:00בימי א' – ה'.
 14:00 – 06:00בימי ו' וערבי חג.

האמור בהתאם לחוקי העזר הרלב טיים.
בשבתות ובחגי ישראל לא יתבצעו עבודות/שירותים .
בימים בהם הפי וי חל ביום חג ,חובה על הקבלן לבצע את הפי וי לפ י החג או לאחריו ,הכל לפי
קביעת המפקח.
"חג"  2 -ימי ראש הש ה ,יום הכיפורים ,חג ראשון של סוכות ,שמי י עצרת ,חג ראשון של פסח,
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.
למען הסר ספק עבודת הפי וי במועדים הבאים תתבצע כביום עבודה רגיל :ח וכה ,טו' בשבט,
פורים ,אחד במאי ,יום השואה והגבורה ,יום הזיכרון ,תשעה באב ,חול המועד ,אסרו חג ,כל חגי
העדות ה וצריות ,המוסלמיות והדרוזיות ,וימי בחירות לכ סת ו/או לרשויות המקומיות.

.5

.4.8

עבודת רכב האיסוף תעשה באופן בטיחותי.

.4.9

פי וי תכולת מיכלי האצירה תעשה בימים שייקבעו ע"י המפקח ו/או מי מטעמו .עפ"י הצורך יהא
המפקח או מי מטעמו רשאי להורות לקבלן לבצע פי וי של מתק ים אשר תכולתם מלאה וזאת
אף לפ י יום הפי וי הרשמי הקבוע ,ללא כל עלויות וספות למועצה מלבד התמורה בעבור פי וי
בודד כפי ש קבעה בהצעת הקבלן.

.4.10

המועצה רשאית לש ות את שעות תחילת וסיום העבודה ,שי וי כאמור יי תן בהודעה בכתב
לקבלן.

.4.11

הקבלן מתחייב לוודא את תקי ות וכשירות הרכב בכל עת לביצוע העבודה .בכל מקרה של תקלה,
מתחייב הקבלן לדאוג מיידית לאספקת רכב חלופי לביצוע העבודה.

.4.12

מיקום הצבת מיכלי האצירה ,בהתאם לצורך ,יקבע ע"י המפקח.

.4.13

הקבלן יצייד את עובדיו על חשבו ו בבגדי עבודה בטיחותיים הדרושים לבצוע העבודה בכל עו ות
הש ה.

.4.14

רכבי הקבלן וכל ציוד אחר המשמש לפי וי מיכלי האצירה ,יתוחזק באופן שוטף על ידי הקבלן
ועל חשבו ו במשך כל תקופת החוזה ויהיו להם כל הרישיו ות והביטוחים ה דרשים על פי כל דין.

.4.15

הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור למתן
השירותים ,הן בתחום הג ת הסביבה והן הוראות הבטיחות ,ותק ות התעבורה לביצוע העבודות
הכלולות בשירותים.

.4.16

הקבלן בלבד הוא האחראי לפי וי ושי וע תכולת מתק י האצירה ממקומות האיסוף אל מפעל
מאושר למטרות מחזור.

.4.17

במידה והקבלן יפר התחייבותו עפ"י חוזה זה ולא יפ ה את תכולת כלי האצירה ,בהתאם לחובתו
עפ"י חוזה זה ,תהיה המועצה רשאית לפ ות את התכולה על חשבון הקבלן ,ולחייבו בעלות
הפי וי.

.4.18

על מיכלי האצירה שיוצבו ידביק הקבלן מדבקות  /שילוט בהתאם לה חיות המועצה והוראות
תמיר.

.4.19

הקבלן ידאג ,על חשבו ו ,לאחזקתם במצב תקין וטוב של מיכלי האצירה בכל עת כולל החלפת
מדבקות שהושחתו או הוסרו.

מסירת דו"חות
.5.1

הקבלן מתחייב לעמוד בהוראות החוק והתק ות לאיסוף ופי וי פסולת למיחזור )חובת פי וי
פסולת למיחזור( התש "ח–  – 1998כמו גם הוראות כל דין.

.5.2

.6

הקבלן יעביר דיווחים בהתאם להוראות הרלוו טיות המפורטות ב ספח האופרטיבי המצורף
להלן .למען הסר ספק ,מובהר כי העברת דיווחים כאמור בהוראות ה ספח האופרטיבי ,מהווה
ת אי הכרחי לתשלום התמורה.

התמורה
תמורת מילוי התחייבויות הקבלן על-פי ההסכם ,במלואן ובמועדן ,תשולם התמורה המוסדרת במסגרת
ספח ד' ועל-פי ההוראות הקבועות בו )להלן – "התמורה"(.

.7

.8

העדר יחסי עובד מעביד וביקורת בדבר קיום זכויות עובדי הקבלן
.7.1

הקבלן הי ו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  -מעביד בי ו לבין המועצה.

.7.2

הקבלן יישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל.

.7.3

הקבלן ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש גדה ואשר ושאה הי ו מדי י עבודה.

.7.4

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים שהם מהימ ים ובעלי יסיון ,ידע ,ומומחיות ממדרגה גבוהה
הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי חוזה זה.

.7.5

כמו כן ,מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל פי
חוזה זה ולשביעות רצון המזמין.

.7.6

הקבלן מתחייב בזאת כי השכר שישולם לעובדיו לא יפחת משכר מי ימום הקבוע בחוק ע"פ חוק
שכר מי ימום ,התשמ"ז –  ,1987על עדכו יו .כן מתחייב הקבלן למלא אחר הוראות כל דין ו/או
חוק ו/או והג ב וגע להעסקת עובדיו.

בטיחות

.9

.8.1

במהלך כל ביצוע השירותים הקבלן י קוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על ת אי
בטיחות אותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות ,וזאת בהתאם להוראות
כל דין ,לרבות תק ים ו/או ה חיות של משרד העבודה והרווחה וה חיות בטיחות הרלב טיות לכך
ו/או לפי דרישת המפקח.

.8.2

המזמין יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו עשית בת אים בטיחותיים לא
אותים ,או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

אחריות ב זיקין
.9.1

הקבלן יהיה אחראי לכל זק שהוא ,בין ל זק גוף ובין ל זק רכוש ולכל זק אחר שייגרם למועצה
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן ,ה ובע במישרין ,
מביצוע הסכם זה ו/או בקשר אליו ,בין אם גרם על-ידו ,בין אם גרם על-ידי עובדיו ו/או שלוחיו
ו/או כל ה תון למרותו .הקבלן יהיה חייב לפצות את המועצה על כל זק כאמור שייגרם ,אם
ייגרם ,למועצה בעקבות פגיעה או זק כאמור ,והוא מתחייב לשפות את המועצה -מיד עם
דרישתה הראשו ה לעשות כן  -במלוא הסכום ששילמה המועצה או עלולה לשלם בקשר לפגיעה,
אובדן או זק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמועצה שאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר
לתביעה בגין פגיעה ,אובדן או זק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( והכל מבלי לגרוע מזכויות
המועצה על-פי ההסכם ו/או על-פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

.9.2

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,הוגשה תביעה כלשהי הקשורה להסכם ו/או ה ובעת ממ ו כ גד
המועצה והקבלן ,ביחד או לחוד ,הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר ,להתפשר לחלק או לשלם
תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המועצה.

.9.3

הקבלן מתחייב להודיע למועצה ו/או למפקח על כל אירוע ,העלול להוות עילה לתביעה ,מיד
לאחר התרחשותו וכן לעדכן את המפקח בכל התפתחות בקשר לאירוע כזה.

.9.4
.10

ביטוח
.10.1

.11

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה ,תשלום ,או חיוב בשם
המועצה או עבורה ואי ו רשאי לגרום לכל הוצאה ,תשלום או חיוב ,בקשר עם התחייבויותיו.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,הקבלן מתחייב כי יחולו עליו
הוראות ספח הביטוח המצ"ב כ ספח ג' ומהווה חלק בלתי פרד ממ ו

סמכויות המפקח:
.11.1

הקבלן יבצע את העבודות המפורטות בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית על פי המפורט
במסמכי המכרז ובהתאם להוראות המפקח.
למען הסר ספק ,למפקח אין כל סמכות בע יין כספים ו/או תמורה ו/או תקציב  -אלו יחייבו
אישור ,מראש ובכתב ,של ראש המועצה וגזבר המועצה.

.12

.11.2

מעת לעת ,בימים ובשעות כפי שיקבע המפקח ,י והל סיור בהשתתפות המפקח והקבלן או באי –
כוחם באמצעות רכבו של הקבלן.

.11.3

מ הל העבודה יעמוד בקשר הדוק עם המפקח וידווח לו על מהלך העבודות ועל התקלות ככל
שתהיי ה כאלה.

.11.4

עם סיום ביצוע עבודות פי וי תכולת מיכלי אצירה ,יודיע הקבלן על כך למפקח אשר יבדוק את
עבודות הפי וי שבוצעו ,יפרט בפ י הקבלן את כל הליקויים והפגמים שאותרו על ידו במסגרת
ביקורת זו .הקבלן ידאג לתקן את הליקויים והפגמים שציין המפקח עוד באותו יום.

.11.5

בתום כל חודש של תקופת ההסכם ,יגיש הקבלן למ הל ,לאישורו חשבו ית ודיווחים כמפורט
בהוראות ה ספח הטכ י וה ספח האופרטיבי המצורפים להלן.

.11.6

המפקח יקבע את סדרי העדיפויות ביצוע השירותים והקבלן יפעל לפי קביעתו של המפקח.

.11.7

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח מי שימו ה מטעמו בדבר הרחקתו של עובד המועסק על
ידי הקבלן אם לדעת המפקח הת הג אותו אדם שלא כשורה או שאי ו מוכשר למלא תפקידיו ,או
שהוא מבצע תפקידיו ברשל ות .אדם שהורחק ,לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו,
בין במישרין ובין בעקיפין ,בביצוע השירותים שוא הסכם זה.

תקופת ההסכם
.12.1

הסכם זה יהיה בתוקף למשך  36חודשים החל מיום _____________ ועד ליום _________
)להלן  -תקופת החוזה(.

.12.2

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי
לשתי תקופות וספות ב ות  12חודשים או חלקם כ"א )להלן" :תקופות האופציה"( ,וזאת בכפוף
להודעה בכתב של המזמין  30יום לפ י תום תקופת החוזה ו/או תום כל תקופת אופציה.

.12.3

במידה ו ית ה הודעה כאמור ,הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את השירותים בהתאם לחוזה
זה.

.12.4

הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשי ויים המחויבים.

.12.5

למרות האמור לעיל ,המועצה רשאית בכל עת ,לשקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק את
ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של  30יום מראש ,ולקבלן לא
תהיי ה כל טע ות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות ,כלפי המועצה בגין סיום תקופת
ההתקשרות ,למעט זכותו לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום
תקופת ההתקשרות.

.12.6

בכל מקרה של סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,יפעל הקבלן להעברה מסודרת של
השירותים ש ית ו על ידו למועצה ל ציג המועצה ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו.

.13

.14

הפרות ההסכם וביטולו
.13.1

הס קציות שיחולו כמפורט בהוראות הרלוו טיות ב ספח האופרטיבי להלן.

.13.2

הופסקה/בוטלה ההתקשרות ,תשולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה ,בעבור השירותים שסופקו על
ידי הקבלן עד מועד הפסקת/סיום ההתקשרות בלבד ,לפי קביעת המפקח ובאישור המועצה,
בהתחשב בטיב ,באיכות ובהיקף השירותים שבוצעו בפועל על-ידי הקבלן עד יום סיום מתן
השירותים בפועל ,בקיזוז הוצאות ש גרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב הפרת
ההסכם  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין על-פי הוראות ההסכם והדין.

.13.3

קבלת התשלום כאמור על-ידי הקבלן תהווה הסכמה של הקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל
תביעה או טע ה בגין כל זק ,הפסד ,אובדן רווח צפוי או הוצאות ש גרמו/ייגרמו לכאורה לקבלן
מחמת הפסקת ההסכם ולמסירת המשך ביצוע השירותים לקבלן אחר.

ערבות ביצוע
לשם הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,ימסור הקבלן למועצה כמבואר להלן את
הבטוחה הבאה:

.15

.16

.17

.14.1

ערבות ב קאית אוטו ומית בלתי מות ית ,ערוכה לטובת המזמין ב וסח שיאושר מראש על ידי
המזמין ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כאשר המדד הבסיסי לע יין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז -
סכום הערבות יהיה בסך של  2,500ש"ח )להלן – "ערבות הביצוע"(.

.14.2

תוקף ערבות הביצוע ה קובה לעיל יהיה למשך כל תקופת ההסכם שתחילתו מיום חתימת הסכם
זה ובתוספת של שלושה חודשים ,והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין .הערבות כאמור
תוחזר לקבלן רק בתום התקופה.

.14.3

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הב קאית ו/או שפג תוקפה של הערבות ה "ל מתחייב
הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ 7-ימים מיום עשית השימוש בערבות הב קאית ,ערבות
ב קאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות ב קאית בה עשה שימוש או שפג תוקפה.

העברת זכויות
.15.1

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג' ,מבלי לקבל את הסכמת
הקבלן לכך.

.15.2

הקבלן אי ו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,לאחר,
אלא בהסכמת המזמין ותמיר לכך מראש ובכתב.

.15.3

העביר הקבלן את זכויותיו או חובותיו על-פי ההסכם ,כולן או מקצתן ,או מסר את ביצוע
השירותים ,כולם או מקצתם ,לאחר ,יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.

קיזוז ,ויתור וביצוע שי ויים
.16.1

כל שי וי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם תוקף מחייב.

.16.2

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מהקבלן ,בין על-פי הסכם ובין בדרך
אחרת .לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

.16.3

לא הפעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין ,או תן אורכה לקבלן לביצוע איזו מהתחייבויותיו,
לא ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

המועצה כמפעל חיו י
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיו י" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר
מהחוקים הבאים -
.17.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתק ות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(
תשל"ד.1973-

.17.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגו ות האזרחית ,תשי"א.1951-

.17.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המו י כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה ) וסח חדש(,
תשל"א.1971-

.17.4

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

אזי ,תחול ה הוראות ה "ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין
רלב טי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות שוא חוזה זה.
.18

שו ות
.18.1

אין באמור בהסכם ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטו ית  /ציבורית של המועצה.

.18.2

ספרי החשבו ות של המועצה מהווים ראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכ ם כ כון.

.18.3

כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם.

.18.4

כל הודעה שתישלח על-ידי צד למש הו בקשר להסכם ,תישלח בדואר רשום או תימסר ביד
ותיחשב כ מסרת תוך  3ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
המזמין

__________________________
הקבלן
)חותמת  +חתימת מורשי החתימה(

אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד
א י הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה חתם בפ יי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של הקבלן ,וחתימתם ,בצירוף
חותמת הקבלן  ,מחייב את הקבלן לכל דבר וע יין.
________________ ,עו"ד

ספח ג'

ספח ג' – הוראות ודרישות הביטוח
לע יין הגדרות ספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – מועצה אזורית גולן ו/או תאגידים ו/או חברות עירו יים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות
בשליטתם ו/או בחריהם ו/או מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או תמיר – תאגיד מיחזור יצר ים בישראל בע"מ.
"השירותים" – לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק איסוף ופי וי תכולת כלי האצירה הייעודיים ,מתחומה המו יציפאלי
של המועצה למחזור מוכר בישראל ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על-פי הסכם זה
ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן
השירותים ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  8להלן )להלן" :ביטוחי המבוטח"(.
.1

מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  8להלן )להלן:
"ביטוחי המבוטח"(.

.2

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפ י מועד תחילת
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כת אי מקדים לתחילת מתן השירותים ,אישור קיום
ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
 – 2019-1-6ספח ג') 1להלן" :אישור ביטוחי המבוטח"(.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה וספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו
שי וי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפ י מועד
ביטול הביטוח או השי וי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם
אם ימ ע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל .מוסכם כי
המבוטח יהיה מ וע מלעלות כל טע ה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור
עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כ דרש.

.3

על המבוטח לקיים את כל ת אי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות
ה קובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה
לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש
האישור להגישה למבטחים.

.4

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שי וי או
תיקון שיידרש על מ ת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור ב ספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין
בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם
ו/או בשי ויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי
על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או
על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח
לגרום לשי וי ביטוחי המבוטח על מ ת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

.5

מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור ב ספח ביטוח זה ,הי ה
בבחי ת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאי ה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או
על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טע ה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טע ה אחרת ב ושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח
שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים וספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח ה וסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבון
המבוטח .בכל ביטוח רכוש וסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
בכל ביטוח חבות וסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
.6

המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או ל זק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או
עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים,
במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב זק לרכוש כאמור )ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות ,כלי רכב,
גררים וכלי שי וע כלשהם( ,אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.

.7

בהתקשרות המבוטח עם קבל י מש ה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לכלול בהסכמי
ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבל י המש ה
בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח ושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם בוצעו
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבל י מש ה מטעם המבוטח ,והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או
לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המש ה ,בין אם
אובדן ו/או זק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבל י המש ה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבל ים ו/או קבל י מש ה ו/או מי מטעמם,
באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו
בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא ל זקים בלתי מבוטחים ,לרבות זקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל
זק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין זקים שבאחריות המבוטח לפי דין
או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשו ה בכתב
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן ספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל הת אים הכלולים בו.
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי ספח זה כלולות בביטוחים שערך .במקרה של
סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הי ם דוגמא בלבד ואי ם וסח מחייב.

.8

ביטוחי המבוטח:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .8.1המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או זק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם
ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבל ים קבל י מש ה ועובדיהם וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין זקי גוף .למען הסר ספק,
מבקש האישור ,עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין זק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על-פי
דין .כמו כן ,הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התק י של ביטוח רכב מ ועי  -צד
שלישי )רכוש( עד לסך .₪ 750,000
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי חשב
הביטוח כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 4,000,000:לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.8.2

ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת ה זיקין ] וסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים
התש"ם  ,1980 -בשל פגיעה גופ ית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב
השירותים.
הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ומ וחה וכן בדבר העסקת וער.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לע יין קרות תאו ת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי
מבקש האישור ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

.8.3

ביטוח כלי רכב

 .8.3.1ביטוח חובה כ דרש על-פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות
שלא יפחת מ ₪ 750,000 -בגין זק אחד.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של ₪ 750,000
כאילו ערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כ גד מבקש האישור או מי מטעם
מבקש האישור ו/או כ גד המפקח/מ הל הפרויקט ,בגין זק אשר היה מכוסה לו ערך ביטוח כאמור ,על
המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין זק או הוצאה כאמור.
 .8.3.2ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש( ,ובלבד שיחול האמור בסעיף שגיאה! מקור
ההפ יה לא מצא .לעיל.
 .8.3.3ביטוח כל הסיכו ים לציוד מכ י ה דסי ,מפ י אובדן או זק פיזי בלתי צפוי ,ה ובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כי ון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכו ים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכו י טבע ו זק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופ ית או זק
לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי ה דסי כבד .מוסכם כי למבוטח הזכות שלא
לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד שיחול האמור בסעיף
שגיאה! מקור ההפ יה לא מצא .לעיל.
 .8.3.4כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המו ח "כלי רכב" על-פי סעיף שגיאה! מקור ההפ יה לא מצא .זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד
מכ י ה דסי ייד ,מ ופים ,מלגזות ,גוררים ו גררים ,עגור ים וכלי הרמה יידים אחרים.

.9

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .9.1ה ם קודמים לכל ביטוח ה ערך על-ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טע ה ו/או
דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.
 .9.2שי וי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה של
המבטח למבקש האישור בדבר השי וי לרעה או הביטול.
 .9.3הפרת ת אי ביטוחי המבוטח והת אותיהם ו/או אי עמידה בת אי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים
כאמור.
 .9.4היקף הכיסוי לא יפחת מת אי ביט מהדורה  .2013חריג רשל ות רבתי )אם קיים( יבוטל ,אולם אין
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א -
.1981
 .9.5המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם ל זק בזדון.
 .9.6על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ול שיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.

.10

הפרה של איזה מהוראות ספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית.

תאריך ה פקת
האישור)(DD/MM/YYYY

ספח ג' - 1אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אי ו כולל את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
שם :מועצה אזורית גולן וגופי
הסמך שלה ותאגיד "תמיר"

המבוטח
שם_________ :

ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ:.
_________

מען :ד . .עמק בית שאן,
מיקוד 11710

מען_________ :

כיסויים
סוג
הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח

וסח
ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

מעמד מבקש האישור*

אופי העסקה*
☐ דל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :
איסוף ושי וע פסולת
אריזות פלסטיק,
ואחזקת מיכלי
אצירה
ת .סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבל י מש ה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע
סכום

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם ל ספח ד'

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪
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כיסויים וספים
בתוקף וביטול
חריגים

אחריות צולבת )(302
הרחב שיפוי )(304
וקבל י
קבל ים
מש ה )(307
ויתור על תחלוף
לטובת גורם אחר
) (308חברות ו/או
עמותות ב ות ו/או
גופי סמך רשותיים
ו/או בחריהם ו/או
עובדיהם ומ הליהם(
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור )(309
לתביעות
כיסוי
המל"ל )(315
מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -גורם אחר
) (320חברות ו/או
עמותות ב ות ו/או
גופי סמך רשותיים
ו/או בחריהם ו/או
עובדיהם ומ הליהם(
מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש
האישור )(321
האישור
מבקש
מוגדר כצד ג' )(322
ראשו יות )(328
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג' )(329
אחריות
סייג
מקצועית לא יחול
בגין זקי גוף
הרחב שיפוי )(304
ויתור על תחלוף
לטובת גורם אחר
) (308חברות ו/או
עמותות ב ות ו/או
גופי סמך רשותיים
ו/או בחריהם ו/או
עובדיהם ומ הליהם(
ויתור על תחלוף
מבקש
לטובת
האישור )(309
לתביעות
כיסוי
המל"ל )(315
מבוטח וסף  -היה
וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח
)(319
ראשו יות )(328

22
פירוט השירותים

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת

ב ספח ג'(*:

איסוף ושי וע פסולת אריזות פלסטיק ותחזוקת כלי אצירה )(004
ביטול/שי וי הפוליסה *
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השי וי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי יתן לסמן שדות אלה כשדות שאי ם בתוקף.

315251 -2 -384/819

23

ספח ד'

תמורה ו הלי תשלומים
.1

ב ספח זה יפורטו ת אי התמורה הכוללים .ספח זה ימולא בהתאם להצעת הקבלן הזוכה
במכרז .בכל קבוצה ימולא מחיר אחד בלבד ,ע"פ הצעת הקבלן.

.3

התמורה המפורטת ב ספח זה הי ה התמורה הסופית בגין כלל השירותים ה דרשים
לצורך מתן השירותים.

.4

תשלומים
)ימולא ע"פ הצעת הקבלן הזוכה במכרז  -מחיר לתשלום ע"י הקבלן או מחיר לתשלום
ע"י המועצה(
הצעת הקבלן
פירוט העבודה
פי וי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות
פלסטיק – העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן ,שוא _______  ₪תשלום של
מכרז זה ,לרבות תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים הרשות לקבלן;
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ,פי וי ושי וע תכולתם
למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כ דרש בהתאם
להוראות ה ספח האופרטיבי
המחיר ה קוב בטבלה הי ו המחיר הסופי ,לאורך כל תקופת ההסכם ,הכולל את ביצוע
הפעולה וכל יתר הפעולות ,ההוצאות והעלויות הכרוכות בעשייתה.
התמורה לקבלן תיקבע ע"ב ערכה ה ומי לי לאורך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה,
ככל שתמומש ,ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם ,למעט תוספת מע"מ
בשיעורו כחוק.

.5

ידוע לקבלן כי כל ההוצאות והעלויות מכל מין וסוג שהוא חלות עליו בלבד ,והקבלן
מתחייב לשאת על חשבו ו בכל ההוצאות והעלויות השו ות ,לרבות עלות האיסוף,
השי וע ,העובדים וכדומה.

.6

התמורה לקבלן תיקבע בהתאם למספר הפי ויים בפועל אשר ביצע הקבלן לפי הוראות
ה ספח הטכ י וה ספח האופרטיבי.
אופן תשלום התמורה -

.7

בהתאם להוראות המפורטות ב ספח הטכ י והאופרטיבי המצורפים להלן.

.8

מובהר ,כי ת אי לתשלום התמורה הי ו מסירת כל הדיווחים ה דרשים בהסכם ועל פי
הוראות ה ספח האופרטיבי.

.9

מוסכם כי ככל שהמועצה תקבל מע קים בגין טיפול ומחזור פסולת מהמשרד לאיכות
הסביבה ו/או מכל גורם אחר ,התמורה שתתקבל תישאר במלואה בידי המועצה.
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ספח ה'1

ערבות ב קאית להצעה
ב ק________________ :
ס יף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
מועצה אזורית גולן
ג.א,. .

ה דון :ערבות ב קאית מס' _____________
.1

על-פי בקשת _________________________________ )להלן "המבקשים"( ב וגע
להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'  23/2020א ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של  1,250ש"ח )אלף מאתיים וחמישים ש"ח(.

.2

א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך ה "ל , ,מיד עם דרישתכם הראשו ה בכתב
שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל ה "ל.

.4

ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול .ערבות זו תישאר בתוקפה
עד ליום _________ ועד בכלל .דרישה שתגיע אלי ו אחרי יום _________ לא תע ה.
לאחר יום ________ ערבות ו זו בטלה ומבוטלת .ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה
בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
ב ק _____________________ :

מס' ס יף____________ :
טלפון מח' ערבויות____________ :
פקס מח' ערבויות_____________:
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ספח ה'2

ערבות ביצוע
לכבוד,
מועצה אזורית גולן
ג.א,. .

ב ק________________ :
ס יף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

ה דון :ערבות ב קאית צמודה מס' _____________
על פי בקשת ________________________ )להלן "המבקשים"( לביצוע התחייבויותי ו לפי
הסכם מיום ______________ לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק א ו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  2,500ש"ח )אלפיים וחמש מאות ש"ח( בתוספת הפרשי
הצמדה למדד ה ובעים מהצמדת הסך ה "ל למדד המפורט להלן )להלן "הפרשי הצמדה"(.
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד ,בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל ה "ל.
במכתב ו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרו ה לפ י כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו )להלן "המדד
החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום _______ )להלן
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין בדרישתכם ה "ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי __________ לא תע ה.
לאחר יום _______________ ערבות ו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
ב ק _____________________ :
מס' ס יף____________ :
טלפון מח' ערבויות____________ :
פקס מח' ערבויות_____________:
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ספח ו'1

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מי ימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

א י הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

א י משמש כ _________________________________________-אצל
המציע ____________________________ )להלן  -המציע( ,שהגיש הצעה
מס'
פומבי
למכרז
 ____/2020אשר פרסמה המועצה ה אזורית גולן ,לביצוע העבודות שוא המכרז
)להלן  -המכרז( ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

ה י עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי פרד מהצעת המציע למכרז .

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי ש שלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר ב י אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הב קאות )רישוי( התשמ"א.1981-

.4

ה י מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,א וכי וכל בעל
זיקה למציע ]יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה [:
 לא הורשע ו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ש עברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
  31באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת איםהוג ים( ,התש "א 1991-ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשע ו ביותר משתי עבירות ש עברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר
 ,2002לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים(,
התש "א 1991-ו/או לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה;

.5

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

_________
חתימה

הרי י לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפ י עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ יי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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ספח ו'2

פירוט כלי רכב בבעלות המציע )כולל ליסי ג(

סוג הרכב

* יש לצרף רישיו ות רכב
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ש ת ייצור
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ספח ו'3

וסח אישור  /המלצה

לכבוד
מועצה אזורית גולן
.1

הרי ו לאשר כי ____________________________________________) להלן -
המשתתף( מספק  /סיפק ל ו שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור )למעט פסולת גזם
ו/או פסולת ב יין(.

.2

השירותים ה ית ים  /ש ית ו ל ו ע"י המשתתף הם -
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________

.3

תקופת מתן השירותים ע"י המשתתף -
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

.4

הערות ביחס לשירות שסופק ע"י המשתתף -
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

שם ___________________________________
תפקיד _________________________________
טלפון _________________________________
חתימה ________________________________

ספח ז'
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כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :
לכבוד,
מועצה אזורית גולן )להלן" :הרשות"(
ג.א,. .
ה דון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי מס' 23/2020
לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
א ו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובת ו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קרא ו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על
ספחיהם )להלן" :מסמכי המכרז"(.

.2

ה ו מצהירים כי הב ו את מסמכי המכרז על פרטיהם ובח ו את כל הת אים וה סיבות
הקשורים בביצוע העבודות ,וכן את כל הגורמים האחרים הרלב טיים לקיום
התחייבויותי ו.

.3

לאחר שבח ו בחי ה זהירה ומדוקדקת של כל ת אי ומסמכי המכרז ,לרבות לוח הזמ ים
ות אי התשלום ,ה ו מגישים הצעת ו זו ומתחייבים בזה לבצע את העבודות ולקיים את
כל שאר התחייבויותי ו ,כולן ביחד ,במחיר המוצע על יד ו במסמך זה )להלן:
"התמורה"(.

.4

א ו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעת ו ,ולמסור את ביצוע
העבודות למציע אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

.5

במידה והצעת ו תתקבל ,הרי ו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:

.6

.5.1

לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  7ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק
זמן אחר ,כפי שייקבע על-ידכם.

.5.2

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים
כלשהם בגין הקט ת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

.5.3

להפקיד בידיכם ,במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי
המוקדם מבי יהם  -אישורי הביטוח ה דרשים בהסכם וכן העתקים של כל
האישורים והמסמכים האחרים ה דרשים במכרזים את הערבות הב קאית
להבטחת קיום התחייבויותי ו.

ה ו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימת ו על הצעת ו זו ,מחייב אות ו ההסכם על כל
המסמכים המצורפים לו ,כאילו היה חתום על-ידי ו ,וגם אם לא חתום על ההסכם
בכלל ,תיחשב הצעת ו וקבלתה על-ידי המועצה בכתב ,כהסכם מחייב בין המועצה
לבי י ו ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה.

.7
.7.1

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעת ו זו הרי ו מצרפים בזה ערבות ב קאית
אוטו ומית ,של ב ק ____________ ס יף _________ בתוקף לפחות עד ליום
______ע"ס  1,250ש"ח לטובתכם על-פי ה וסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים
את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא קיים התחייבויותי ו ו/או לא
חתום על ההסכם תוך  7ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלי ו
ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה ,הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט
את הערבות הב קאית ,זאת ללא הודעה או התראה כלשהי מראש וא ו מוותרים
בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להת גד לכל צעד
שת קטו כדי לגבות ולחלט את הערבות ה "ל.

.7.2

להבטחת קיום התחייבויותי ו ,במידה ו זכה במכרז ,א ו מסור לכם ,במועד
חתימת ההסכם ,ערבות ב קאית אוטו ומית צמודה לפקודתכם בסך ה דרש
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בהסכם המכרז ,שתעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של
 3חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ו פר את התחייבויותי ו.
.8

א ו מתחייבים ,כי הצעת ו זו תהיה בתוקף ותחייב אות ו במשך  3חודשים מהמועד
האחרון ש קבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה וספת כפי שייקבע על-ידי המועצה .במידה
ובמהלך תקופה זו ידרש על-ידכם לקיים את התחייבויותי ו ,עשה כן ללא דיחוי.
)במקרה של תאגיד(  -א ו מצהירים כי הצעתו זאת הי ה בגדר הסמכויות ,הכוחות
והמטרות של ו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

.9

מוצהר כי היה מ ועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טע ה בדבר אי ידיעה או
אי הב ה של ת אי המכרז או מסמכי המכרז וא ו מוותרים מראש על טע ות אלה.

.10

ה ו מצהירים כי א ו בעלי ידע ו יסיון ובעלי יכולת ארגו ית ,מקצועית וכספית לשם
ביצוע העבודות ,וכי ה ו עומדים בכל ת אי ה יסיון המוקדם שפורטו בת אי המכרז וכי
עומדים לרשות ו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד ה דרש ובמצב תקין וכן מ הלי עבודה
ועובדים מקצועיים ,מיומ ים ובעלי יסיון ובמספר מתאים ומספיק לצורך ביצוע
העבודות.

.11

מצורפים אישורים ומסמכים וספים ,כ דרש במכרז:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.12

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז הצעת ו לתמורה בגין ביצוע העבודות הי ה:
פירוט העבודה
פי וי תכולת כלי אצירה ייעודי
אחד לפסולת אריזות פלסטיק –
העלות כוללת את כלל שירותי
הקבלן ,שוא מכרז זה ,לרבות
תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק,
פי וי ושי וע תכולתם למחזור מוכר
בישראל והעברת דיווחים כ דרש
ה ספח
להוראות
בהתאם
האופרטיבי

מחיר מקסימום
)לא כולל מע"מ(
) ₪ 50במילים:
חמישים שקלים(
לפי וי תכולתו של
כלי אצירה ייעודי
אחד;

הצעת הקבלן )לא כולל
מע"מ(
_______ ) ₪במילים:
______________שקלים(
לפי וי תכולתו של כלי
אצירה ייעודי אחד;

שם המציע___________________________ :ח.פ) .במקרה של תאגיד(_______________:
כתובת המציע_____________________________________ :
טלפון _________________:פקס'___________________:
שם ציג מטעם המציע_ _________________:טלפון ייד של ציג המציע________________:
תאריך _____________
__________________________
חתימת המציע
)חתימה וחותמת במקרה של תאגיד
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ספח ח

מפרט דרישות טכ י למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
)"ה ספח הטכ י"(
 .1כללי:
 .1.1ספח טכ י זה לווה ל ספח ההוראות התפעוליות ה וספות לקבלן האיסוף )להלן:
"ה ספח האופרטיבי"( המצורף כ ספח ט למכרז )להלן" :המכרז"(.
 .1.2מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות ספח טכ י זה
לבין יתר סעיפי המכרז ,יגברו הוראות ספח טכ י זה .עוד מובהר כי אין בדרישות למתן
השירותים המפורטות במסמכי המכרז על ספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט
ב ספח טכ י זה.
 .2פירוט העבודה:
 .2.1על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים לאחזקה של כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת
אריזות פלסטיק ,ולפי וי ושי וע תכולתם למחזור מוכר בישראל.
 .2.2למען הסר ספק ,השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הפלסטיק ,שוא המכרז ,יתבצעו
על ידי קבלן איסוף אחד אותו תבחר הרשות המקומית ולא יתאפשר פיצול מתן
השירותים בזרם זה בין ש י קבל ים או יותר.
 .3תמו ת מצב וכחית ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי
הרשות )מספר  +פח(

בעלות על כלי
אצירה קיימים

פסולת
אריזות
פלסטיק

 90כלי אצירה ייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות פלסטיק
)"מחזוריות"(ב פחים המפורטים
להלן:

בבעלות אל"ה
 48מחזוריות ב פח
של  4קוב;

 48מחזוריות ב פח של  4קוב;
 42מחזוריות ב פח של  8קוב;

בבעלות המועצה
 42מחזוריות ב פח
של  8קוב;

משקל פסולת האריזות
ש אספה בש ה הקודמת
)(2019
 28.36טון;

הערות

 .4תמו ת מצב מתוכ ת ברשות:

פירוט
פסולת אריזות
פלסטיק

מספר כלי אצירה
מתוכ ים להצבה )מספר
 +פח(
לא רלוו טי;
***ראה הערה***

 .5מפרט טכ י בסיסי
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מועד אספקת כלים
מבוקש )בימים מיום
קבלת הבקשה(
לא רלוו טי;
***ראה הערה***

הערות
הקבלן לא יידרש לאספקת כלי האצירה
אלא רק לתחזוקתם ולפי וי תכולתם
למחזור מוכר בישראל;

32
 .5.1כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק )מידע לצרכי תחזוקה בלבד(:
 .5.1.1מכל האצירה )מיועד להצבה בשטחים ציבוריים( יהיה בהתאם למאפיי ים
המפורטים להלן:
 .5.1.2מתקן חדש עשוי שלד מפרופיל מתכת מרובע  40מ"מ  X 40מ"מ ,בעובי  2מ"מ
לפחות ,ובצבע שתבחר הרשות המקומית.
 .5.1.3מידות המתקן :אורך כ 250 -ס"מ ,רוחב כ 100 -ס"מ ,גובה כללי כולל גג כ -
 180ס"מ ,פח כ 4 -מ"ק.
 .5.1.4מפרט המתקן זהה למפרט דגם "העץ הירוק" של תאגיד המיחזור אל"ה או שווה
ערך.
 .5.1.5מב ה המתקן יהיה בהתאם למידות המפורטות לכל מתקן.
 .5.1.6באחת מדפ ות המתקן תותקן דלת על מסגרת במידה של  60ס"מ לפחות ,עם
מ ג ון סגירה ו עילה של הדלת ,כולל אספקת מ עול עם מפתח מאסטר .בחלק
התחתון של הדלת תותקן דלת אש ב לשאיבת הבקבוקים.
 .5.2ככל שהקבלן דרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה
כלי אצירה ייעודיים ,הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפ י שקיבל את
אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות
המפרט הטכ י כאמור
 .6תמורה  -פסולת אריזות פלסטיק )לא כולל מע"מ(
מחיר מקסימום

פירוט העבודה
פי וי תכולת כלי אצירה ייעודי
אחד לפסולת אריזות פלסטיק –
העלות כוללת את כלל שירותי ) ₪ 50במילים :חמישים
הקבלן ,שוא מכרז זה ,לרבות שקלים( לפי וי תכולתו של
תחזוקה של כלי אצירה ייעודיים כלי אצירה ייעודי אחד;
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק,
פי וי ושי וע תכולתם למחזור מוכר
בישראל והעברת דיווחים כ דרש
ה ספח
להוראות
בהתאם
האופרטיבי

הצעת הקבלן
)במילים:
₪
_______
______________שקלים(
לפי וי תכולתו של כלי אצירה
ייעודי אחד;

הערות:
 .6.1תדירות הפי וי של כלי האצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק הי ה בהתאם לצורך ,על
פי קריאה ובכל מקרה לא יותר מ – ) 203במילים :מאתיים ושלושה( פי ויים במהלך
רבעון קל דרי בו תיאסף תכולת כלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של המועצה ותשו ע
למחזור מוכר בישראל ,במידה ויתווספו כלי אצירה יעודכן מספר הפי ויים הש תי
בהתאם.
 .6.2התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף אי ה מות ית במשקל הפסולת ש אספה.
יובהר כי ת אי לתשלום הי ו הגשת דיווחים וחשבו יות כמפורט ב ספח האופרטיבי
המצורף להלן.
 .6.3הרשות תבחר למתן השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן אחד בלבד.
 .6.4ההצעה ה מוכה )הזולה( ביותר הי ה ההצעה הטובה ביותר.
 .6.5מובהר כי על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום ש קבע למכרז.
חרג הקבלן ממחיר המקסימום ש קבע למכרז – הצעתו תיפסל.
 .6.6כלי האצירה אשר בבעלות אל"ה או המועצה יהיו ויישארו בבעלות אל"ה או המועצה
לכל משך תוקפו של הסכם ההתקשרות ולאחריו ,ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או
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דרישה עליהם .מובהר כי על אף האמור ברישא של סעיף זה ,על קבלן האיסוף לדאוג
לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה ,כמפורט בסעיפי ה ספח האופרטיבי לעיל.
 .6.7מובהר כי ככל שיתווספו כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק בתחומה
המו יציפלי של הרשות המקומית ,הקבלן לא יתבקש לספק את כלי אצירה הייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ואלה יסופקו ויוצבו על ידי תמיר ו/או מי מטעמה של
תמיר .עם זאת ,הקבלן יידרש לתחזק את כלי האצירה הקיימים ולפ ות את תכולתם
למחזור מוכר בישראל.
 .6.8הרשות שומרת לעצמה את הזכות לש ות את תדירות הפי וי בדרך של הגדלה או הקט ה
ו/או לש ות את מספר הפי ויים ה דרשים בדרך של הגדלה או הקט ה ו/או לש ות את
מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של הרשות בדרך של הגדלה או הקט ה ,הכול
בהתאם לראות עי יה ולצרכיה ,וזאת בהודעה של  30ימים מראש ובכתב לקבלן האיסוף.
בכל מקרה בו תיקבע הרשות המקומית שי וי בתדירות הפי וי ו/או בכמות הפי ויים ו/או
מספר כלי האצירה ,כמפורט לעיל ,לא יחול שי וי במחיר הפי וי למחזורית המשולם
לקבלן האיסוף ,כפי ש קב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו .למען הסר ספק יובהר כי כל
שי וי בתדירות הפי וי ו/או במספר הפי ויים ו/או במספר כלי האצירה הייעודיים
מחייבת את אישורה של תמיר מראש ובכתב.
 .7העברת התמורה
 .7.1ת אי תשלום – שוטף  45 +מיום סיום הרבעון שבגי ו תוצא החשבו ית.
 .7.2מובהר כי התשלום לקבלן יות ה בהמצאת חשבו ית מס כדין.
 .7.3לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום ,כ גד חשבו ית מס
כדין.
 .7.4התמורה תיקבע על בסיס ערכה ה ומי לי לאורך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה,
ככל שתמומש ,ולא תתווסף לה כל תמורה מכל סוג ומין שהם למעט תוספת מע"מ
כמפורט בסעיף  7.3לעיל.
 .7.5מובהר ,כי ת אי לתשלום התמורה הי ו מסירת כל הדיווחים ה דרשים ע"פ הוראות
ה ספח האופרטיבי ,לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות ה דרשות ,וב וסף אישור
רו"ח רבעו י ביחס לדיווחי האיסוף ב וסח אשר יועבר לקבלן מעת לעת.
 .7.6האמור בסעיף  7זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מה ספח האופרטיבי.
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ספח ט

הוראות תפעוליות וספות לקבלן האיסוף
)"ה ספח האופרטיבי"(
.1

.2

כללי
.1.1

ספח זה מהווה חלק בלתי פרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות
פלסטיק כהגדרתה להלן )להלן" :המכרז"(.

.1.2

מו חים שלא הוגדרו ב ספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול
באריזות ,התשע"א) 2011-להלן" :חוק האריזות"( ,ואם הם לא הוגדרו בחוק
האריזות ,כמקובל בתחום שוא הסכם זה.

.1.3

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

.1.4

מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח ספח 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 הי ן
במצטבר.

.1.5

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

.1.6

לא השתמש צד בזכויות ה תו ות לו על פי ספח זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות.

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

"אל"ה" – תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ.

.2.2

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

.2.3

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

.2.4

"הרשות המקומית" – מועצה אזורית גולן.

.2.5

"יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל ה ספחים הצרופים לו ,לרבות הסכם
התקשרות וכיוצ"ב ,ולמעט ספח זה )על ספחיו(.
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.3

.2.6

"מפעל מחזור"  -אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להג ת הסביבה
לקליטה ומחזור של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר
למיחזור.

.2.7

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

.2.8

"מחזוריות" – מתק ים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.

.2.9

"מכלי אצירה ייעודיים" – מכלי אצירה שו ים המתאימים לאצירה של הזרמים
הייעודיים בהתאם להוראות ספח זה.

.2.10

"מכל משקה גדול" – כלי קיבול שמשווקים בו משקה ,למעט חלב ומוצריו ,בין
שהוא מלא ובין שהוא ריק ,העשוי מכל חומר ,וקיבולתו היא  1.5ליטר או יותר
ועד  5ליטר ,למעט :שקיות; מכלי משקה העשויים בעיקרם מ ייר או מקרטון.

.2.11

"מ הל העבודה" – ציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע
השירותים.

.2.12

"מסמכי המכרז" -יתר מסמכי המכרז וכן ספח זה ,על ספחיו.

.2.13

"מערכת הדיווח האי טר טית" – מערכת דיווח מבוססת אי טר ט שפותחה על
ידי תמיר ומצויה בבעלותה ,ואשר לגביה הע יקה תמיר לרשויות המקומיות
ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש ,לצורך ביצוע הדיווחים ה דרשים במסגרת
התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.

.2.14

"פסולת אריזות פלסטיק" – מכלי משקה גדולים ,וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש
להם פקק ושאי ם מכלי משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון
 ,-לאחר השימוש בהם למטרה שלשמה יועדו בראשו ה.

.2.15

"פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" – פסולת אריזות פלסטיק.

.2.16

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

.2.17

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

התחייבויות כלליות של הקבלן
.3.1

.3.2

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

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק כמפורט
להלן.

.3.1.2

פי וי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.

.3.1.3

העברת תכולת מכלי האצירה למחזור מוכר ,בכפוף ובהתאם למפורט
בסעיף  4.3למסמך זה.

ידוע לקבלן ,כי על אף האמור בבקשת הצעות המחיר ,הרשות המקומית רשאית
לסיים את הסכם זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן ימוק להחלטתה
על סיום ההסכם כאמור ,וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן  30יום
לפ י מועד בו ייכ ס לתוקף סיום ההסכם.
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.3.3

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבל י
מש ה מטעמו ,אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב .עוד מובהר כי אין בהעסקת
קבלן מש ה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין
הקבלן לרשות המקומית.

 .4התחייבויות שו ות ביחס לשירותים
.4.1

תדירות פי וי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"סבב פי וי"( :הקבלן מתחייב
לפ ות את תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק בתדירות
כמפורט בהוראות ה ספח הטכ י.

.4.2

רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:

.4.3

.4.2.1

בכל ה וגע לכלי הרכב המשמשים להובלה ,טעי ה ,פריקה וכל שי וע
של פסולת אריזות הפלסטיק )להלן" :רכבי האיסוף"( ,הקבלן מצהיר
ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוק ים ו קיים כראוי משאריות
של פסולת אורג ית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא ,פסולת ב יין,
פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאי ה פסולת אריזות הפלסטיק
בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפי וי.

.4.2.2

בכל סבב פי וי של מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק,
יותקן על רכב האיסוף שילוט ועליו שם זרם פסולת האריזות ה אספת
ושם הקבלן המפ ה .יובהר כי לא יורשה שילוט ה ושא שם של רשות
מקומית אחרת.

.4.2.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.2.1לעיל ,לשם פי וי תכולת המחזוריות
הקבלן מתחייב להשתמש ברכב איסוף ייעודי בעל יכולת לשאוב את
מכלי הפלסטיק מהמחזורית.

.4.2.4

הקבלן יפ ה בסבב פי וי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים
לפסולת אריזות פלסטיק ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים
ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.

מערכת איתור ,יטור ובקרה
.4.3.1
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מערכת איתור
.4.3.1.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבו ו מערכות איתור בעלות
אימות מיקומים רציף ה ית ות לצפייה דרך האי טר ט
)כדוגמת סקיילוק או איתוראן או ש"ע( ,על כל רכבי
האיסוף המשמשים למתן השירותים שוא הסכם זה.
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או
לתמיר ו/או למי מטעמן להתחבר באמצעות האי טר ט
למערכות האיתור הללו מכל קודת מחשב ,בהתאם
לצורך ,על פי ה חיית הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או
מי מטעמן .על הקבלן לוודא כי ב וסף ליכולת יטור
בזמן אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור
תו י עבר.

.4.3.1.2

הקבלן יהיה אחראי על תקי ות מערכות האיתור ועל
זמי ות הצפייה ב תו י המערכות .הקבלן מתחייב לדווח
מידית לרשות המקומית ו/או למי מטעמה על כל תקלה

37
במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה ב תו יהן ,ולוודא
תיקו ה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  72שעות.
.4.3.2
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מערכת יטור ובקרה:
.4.3.2.1

בכפוף לה חיית תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם,
יתקין הקבלן על כל מכשירי הטלפון הסלולריים )בעלי
מערכת הפעלה /IOSא דרואיד( ,אשר יספק ה הג
לעובדיו ,אפליקציה ייעודית לצורכי יטור ובקרה )להלן:
"המערכת"( .עלות רכישת המערכת ,לרבות התק תה,
השמשתה ותחזוקתה תבוצע על ידי הערייה ו/או תמיר
ו/או מי מטעמם ,וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה
כספית לע יין זה .עוד יובהר כי על קבלן האיסוף לאפשר
את התק ת המערכת והפעלתה ,וישתף פעולה עם
המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם ,ככל שיידרש ,על
מ ת לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת ,הכול
בהתאם להוראותיהם של המועצה ו/או תמיר ו/או מי
מטעמם ,כפי שאלה יועברו אליו מעת לעת ובאופן מידי
מרגע קבלת הבקשה כאמור .לצורך הע יין ,הקבלן
יספק ,בין יתר הדברים ,מידע מדויק באשר למיקומם
של כלי האצירה )מיפוי כלי האצירה( ,הכול מבלי
שתהיה לו כל דרישה כספית וספת והכול במסגרת מתן
שירותיו ,שוא ההסכם.

.4.3.2.2

קבלן האיסוף יוודא כי מכשירי הטלפון הסלולריים אשר
יסופקו על ידו לעובדיו יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר
עבודה רציפה בכל עו ות הש ה ובכל ת אי מזג אוויר,
הכול ללא תמורה וספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן
עבור השירותים שוא ההסכם זה.

.4.3.2.3

הקבלן מתחייב לה חות את עובדיו לבצע כל פעולה
דרשת לצורך תפעולה הטכ י של המערכת וקליטת
ה תו ים באמצעותה לרבות ,אך מבלי למעט ,התחברות
מרחוק למערכת המידע /תו ים ,צילום מחזוריות לפ י
ואחרי הפי וי ,שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה
ייעודיות ,הז ת תו י סטטוס המילוי של כלי האצירה,
סריקת בר-קוד שימצא על גבי המיחזוריות ,והז ת כל
פרט מידע וסף אחר למערכת ,ככל שהדבר יידרש ,וזאת
בכל סבב פי וי ובכל קודת איסוף/פי וי פסולת ,הכול
בהתאם לצורך ולה חיות המועצה ו/או תמיר ו/או מי
מטעמם ,והכל ללא תמורה וספת מעבר לתמורה לה
זכאי הקבלן עבור השירותים שוא ההסכם זה.

.4.3.2.4

הקבלן מתחייב ,ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או
מי מטעמה ,לחתום על כתב התחייבות לשמירה על
סודיות בכל ה וגע לשימוש במערכת וכל מידע שיתקבל
כתוצאה מהשימוש בה ,והכל בתוך ) 7שבעה( ימים
ממועד קבלת הדרישה ,כאמור.
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.4.4

יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פי וי :בכפוף
להוראות סעיף  5להלן ,הקבלן מתחייב בזאת לפ ות את תכולת מכלי האצירה
הייעודים לפסולת אריזות פלסטיק ,ש אספה על ידו בכל סבב פי וי ,למחזור מוכר
בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל סבב פי וי .למען הסר
ספק מובהר כי מחזור מוכר הי ו מחזור אך ורק במפעל המבצע עיבוד וגריסה של
פסולת אריזות הפלסטיק בישראל ואשר יש לו רישיון עסק למחזור.

.4.5

הקבלן יבצע את עבודות הפי וי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה 06:00
בבוקר .פי וי תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על
מ יעת רעש או כל מטרד אחר .הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה
הייעודיים קי ומסודר ברדיוס של  1מטר ממקום פי וי הפסולת ,וכן שלא ללכלך
את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר .יובהר למען הסר
ספק ,כי על הקבלן לאסוף ולש ע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה
הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכ ס
לכלי האצירה ,אלא תסולק על ידי הקבלן על מ ת להותיר את כלי האצירה
הייעודיים וסביבתם קיים.

.4.6
.4.7

עילת פח לאחר ריקון :הקבלן מתחייב ל עול את כלי האצירה לאחר ריקו ו.
ביצוע שקילה
.4.7.1

מדי יום עבודה ,בטרם תחילת ביצוע העבודות ,לרבות במקרה של
חזרה לסבב פי וי וסף 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 ולפ י 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 ,לפ י
פריקתה.

.4.7.4

הקבלן יעביר למ הל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של
המשאיות – הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה
כמפורט לעיל .כמו כן ,יעביר הקבלן למ הל העבודה דו"ח חודשי
מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.

.4.7.5

ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות וספות לשקילה
ה דרשת בכ יסה וביציאה ממפעל המחזור ,כמפורט בסעיפים 4.7.1-
 4.7.3לעיל ,השקילה ה וספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא
בתחומה המו יציפלי של המועצה או בסמוך לתחומה המו יציפלי של
המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה )"הלוך"( או אל
מפעל המחזור )"חזור"( ,הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות
וספות מכל סוג ומין שהם.

315251 -2 -384/819

39
.4.8

שמירה על איכות פסולת האריזות :הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא,
וזאת לאורך כל תהליך הפי וי.

.4.9

מכלי האצירה הייעודיים:

.4.10

.4.11

.4.9.1

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות
פלסטיק בהתאם לה חיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות
המקומית.

.4.9.2

הוראות מיוחדות ב וגע למיחזוריות:
.4.9.2.1

ידוע לקבלן כי המחזוריות שהוצבו/יוצבו או
רכשו/ירכשו על ידי אל"ה בתחומי הרשות המקומית
במועד מכרז זה הי ן בבעלות אל"ה.

.4.9.2.2

הקבלן אי ו רשאי לעשות שי ויים במחזוריות ו/או
להדביק מדבקות על המחזוריות מבלי לקבל לכך אישור
מראש ובכתב של הרשות המקומית ושל תמיר.

.4.9.2.3

הקבלן מתחייב להחליף את המדבקות שעל המחזוריות
בהתאם לבקשתה של תמיר מעת לעת .מובהר ,כי הקבלן
לא יידרש לספק את המדבקות האמורות.

.4.9.2.4

הקבלן לא יש ה את מיקום המחזוריות מבלי שקיבל
קודם לכן את אישור הרשות המקומית וכן את אישורה
של תמיר מראש ובכתב .שי ה הקבלן את מיקום
המחזוריות על פי אישורה של תמיר כאמור ,ידווח על כך
לתמיר בתוך עשרה ימים ממועד השי וי כאמור.

.4.9.2.5

מובהר כי הוראות מיוחדות אלו באות להוסיף ולא
לגרוע מההוראות הכלליות המפורטות לעיל ביחס למכלי
האצירה הייעודיים.

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:
.4.10.1

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבו ו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי
והוויזואלי של המיחזוריות ולתקן על חשבו ו כל זק שייגרם להן,
כתוצאה מבלאי שימוש ,ולמעט מקרים של ג יבה או זק בלתי הפיך
למיחזורית .עם זאת ,ועל אף האמור לעיל ,קבלן האיסוף יהיה אחראי
לכל זק ,לרבות זק בלתי הפיך ,אשר גרם על ידו או על ידי מי
מטעמו ,ובמצב כזה ייתקן כל זק או יחליף כל מחזורית תוך זמן
סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות המקומית ,כפי שתועבר אליו
מראש ובכתב .החלטת הרשות המקומית באשר לגורם ה זק תהיה
סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לע יין זה.

.4.10.2

למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו
במקרה של ג יבה או זק כאמור שייגרמו למחזוריות .כמו כן ,ידוע
לקבלן כי אין הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או אל"ה מחויבות
להציב מחזוריות חלופיות בכל מקרה של ג יבה או זק שייגרם
למחזוריות.

עובדים
.4.11.1
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הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים .על
הקבלן להעביר את כלל הפרטים הרלוו טיים לע יין זה ,לרבות שמות
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ה הג והפועלים ,מספר רישוי המשאית/יות ,שם מ הל 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

הכ ת המשאיות לבחי ת רישוי )טסט(.

.4.11.1.3

מחלת הג או עובד.

.4.11.1.4

יציאה לחופשה או מילואים של ה הג ו/או עובד ו/או
מ הל העבודה.

.4.11.1.5

סיום עבודתם של ה הג ו/או הפועל ו/או מ הל העבודה
בחברה.

במקרים האמורים בסעיף  4.11.1לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות
ו/או צוותי עבודה חלופיים .הקבלן או מ הל העבודה יודיעו לרשות
המקומית ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור ,ולאחר
קבלת הסכמתה לכך ,ימשיכו במתן שירותיהם שוא המכרז והסכם
ההתקשרות.

דיווחים
.4.12.1

ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק ,מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף
כדלקמן:
.4.12.1.1

.4.12.2

קבלן האיסוף ידווח ,לא יאוחר מ 15-ימים מסיומו של
כל חודש קל דרי )"החודש המדווח"( ,על פסולת
האריזות ש אספה ופו תה על ידו מתחומה המו יציפאלי
של הרשות המקומית ,במהלך החודש המדווח ,ואשר
הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל ,וזאת על ידי
מערכת הדיווח האי טר טית .השימוש במערכת הדיווח
האי טר טית יהיה בהתאם לת אי השימוש של המערכת
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את ת אי 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
המזמי ה ו/או מהקבלן ,ככל שיידרש ,לרבות צירוף
אסמכתאות לה חת דעתה של תמיר כי המפעל אליו הוא
העביר את הפסולת מבצע מיחזור מוכר בישראל
כמפורט בסעיף  4.4לעיל ,תעודות שקילה ותעודות
משלוח ממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת )להלן:
"הוראות תמיר"( .לע יין זה מובהר כי הקבלן דרש
לשמור את תעודות השקילה כאמור לתקופה של  7ש ים.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.12.1יידרש הקבלן במסגרת העברת
הדיווחים לספק גם את המידע הבא:
.4.12.2.1

מסמכים
הפסולת:
.4.12.2.1.1
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דרשים להוכחת האיסוף והמחזור של
כל המסמכים הרלוו טיים להוכחת
האיסוף – לרבות דוחות שקילה )או
תעודות שקילה( מפורטים ומלאים של
פריקות המשאיות בכל האתרים.
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.4.12.2.1.2

כל המסמכים הרלוו טיים להוכחת
המחזור במפעל מחזור מוכר )מחזור
המבוצע במפעל המבצע עיבוד וגריסה של
פסולת אריזות הפלסטיק ,כמפורט
בסעיף  5.3להלן( ובכלל זה:

א .תעודות )או דוחות( שקילה מהאתרים
בהם פרק החומר בכל אתר רלוו טי
לאורך דרכו ועד שהוא מגיע למחזור.
ב .תעודות )או דוחות( שקילה מהאתרים
הקולטים )לדוגמה  -חומר ש פרק במיקום
 ,Xכבש ומועבר למקום  ,Yדרשת ,מעבר
לתעודת הפריקה במקום  ,Xתעודת
שקילה של יציאה ממקום  Xותעודת
שקילה של הקליטה במקום .(Y
ג .ככל והפסולת מיוצאת לחו"ל דרשים )(1
שטרי מטען ו – ) (2רשומו י יצוא .ככל
ומדובר ביצוא למדי ה שאי ה בOECD -
דרש יישום והל פסולות ירוקות של
משרד הכלכלה.
ד .ככל ו ותר חומר במלאי )בכל אתר שהוא
במהלך דרכו עד למחזור( דרשת הצהרת
חברה על כך המאושרת ע"י רואה חשבון.
.4.12.2.2

.4.12.2.3

מסמכים הקשורים לפעולת מפעל המחזור או מסמכים
הקשורים ליצוא פסולת האריזות:
.4.12.2.2.1

אסמכתאות ספציפיות ביחס לפעולת
מפעל המחזור או ביחס לייצוא הפסולת
וזאת בין אם מפעל המחזור הי ו גם
קבלן איסוף ובין אם לאו .יש להעביר את
כלל האסמכתאות של כלל הקבל ים ושל
כלל הגורמים אשר לוקחים חלק בתהליך
המחזור והייצוא .דרישות ספציפיות
לע יין זה יועברו לקבלן ב פרד.

.4.12.2.2.2

בקש להבהיר כי מפאת שמירה על
סודיות המידע ,בכל האסמכתאות
יתן להשחיר ת אים
והמסמכים
מסחריים ,ככל וקיימים .עם זאת ,אין
להשחיר תו ים ה וגעים להוכחת
השקילות ו/או כמויות או כל פרט אחר
אשר דרש לצורך אישור המידע.

מסמכים הקשורים לביצוע העבודות:
.4.12.2.3.1

.4.12.2.4
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אישורי הרשות המקומית לביצוע
העבודות ) יתן לעשות זאת גם בדרך של
ע"ג
המקומית
הרשות
חתימת
החשבו יות(.

אסמכתאות לגבי הת אים המסחריים של הקבלן המפ ה
כפי ש קבעו עם הרשויות )העתקי הסכמים או
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התכתבויות המעידים על הת אים המסחריים
וכיוצ"ב(.ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן
האיסוף פעולה אחרת כאמור בסעיף  5.2להלן יעביר
קבלן האיסוף לרשות המקומית את הדיווחים באמצעות
מערכת הדיווח האי טר טית ,וזאת בהתאם להוראות
תמיר.
.4.12.2.5

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף 4.7.1.1
ו–  ,4.7.1.2על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי
) (PCבעל חיבור לרשת האי טר ט במהירות גלישה של
) 10עשרה( מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן מסוג Explorer
)גרסה  9ומעלה( ו/או מסוג  Chromeותוכ ות .Office

.4.12.2.6

הקבלן מתחייב לצרף ,אחת לכל רבעון מדווח ,אישור
רו"ח ביחס לדיווחי האיסוף ,ב וסח אשר יועבר לקבלן.

.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 כ גד כל
תביעה ל זק שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הפלסטיק ו/או שימוש אחר
בכלי האצירה הייעודיים .הקבלן ימציא לתמיר ,עם דרישתה ,את פוליסת
הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

 .5הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים
.5.1

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות פלסטיק היא של
תמיר בלבד .עם זאת תמיר הסכימה ,לצורך מכרז זה ,כי תכולת מכלי האצירה
הייעודיים ישמשו כחלק מאמצעי התשלום לקבלן ובת אי כי הקבלן יפעל בהתאם
לאמור בהוראות ספח זה.

.5.2

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

.5.3

.5.2.1

מכירה שלא לשם מחזור מוכר בישראל כמפורט בסעיף  4.4לעיל;

.5.2.2

ייצוא לחו"ל;

.5.2.3

השבה;

.5.2.4

מחזור שאי ו מחזור מוכר בישראל כמפורט בסעיף  4.4לעיל;

.5.2.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

לע יין זה מובהר ,כי מכירה לשם מחזור מוכר או ביצוע מחזור מוכר במפעל
שאי ו מבצע עיבוד וגריסה של פסולת אריזות הפלסטיק ,ייחשבו לפעולה אסורה
כמפורט בסעיף  5.2לעיל ,וזאת אף אם המפעל מחזיק ברישיון עסק כדין למחזור.
עוד מובהר ,כי בכל מקרה בו הקבלן יבצע ייצוא לחו"ל ,בכפוף לאישור מראש
ובכתב מתמיר ,הוא יידרש להעביר לתמיר אסמכתאות מתאימות והכל בהתאם
לה חיות של תמיר כפי שיי ת ו מעת לעת.

 .6פורמט ההצעה הכספית ומ ג ון העברת התמורה
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.6.1

הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן,
וכמפורט ב ספח הטכ י של המכרז:
.6.1.1

.6.2

עלות בעבור פי וי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות
פלסטיק – העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן
האיסוף ,לרבות תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת ,איסוף ופי וי
תכולתם למחזור מוכר בישראל )להלן" :התמורה לפלסטיק"( .למען
הסר ספק מובהר ,כי כלי האצירה לפסולת אריזות פלסטיק יפו ו
בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט ב ספח הטכ י .עוד מובהר ,כי
התמורה לפלסטיק הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר
הפי ויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן במהלך הרבעון ואי ה מות ית
במשקל אריזות הפלסטיק שיפו ו ממכלי האצירה.

החשבו ית:
.6.2.1

החשבו יות ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק תו פק על ידי קבלן
האיסוף הרלוו טי על שם הרשות המקומית ,ויחולו ההוראות הבאות:
.6.2.1.1

קבלן האיסוף יפרט בחשבו ית באופן מלא את
השירותים בגי ם הוא מחייב ,והרשות המקומית תבדוק
את הפירוט ,ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף
חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

.6.2.1.2

ב וסף ,להלן הוראות וספות הקשורות באופן הכ ת
החשבו ית על ידי הקבלן )להלן" :ההוראות ה וספות"(:
הקבלן יציין על גבי החשבו ית את הכיתוב הבא" :בגין
עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר" .כמו כן הקבלן
יכלול בחשבו ית אך ורק ,חיובים אותם דרשת תמיר
להשיב לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות
המקומית ולא תכלול חיובים וספים שיש לקבלן מול
הרשות.
מובהר לקבלן כי ת אי לאישור החשבו ית לתשלום הי ו
קיום ההוראות ה וספות במלואן על ידי הקבלן.

.6.2.1.3

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את
קיומן של ההוראות ה וספות ותמצא כי יש לאשר את
החשבו ית ,הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם
הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל הדיווחים
והאסמכתאות ה דרשות 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 ת אי לתשלום הי ו אישור תמיר את
החשבו ית שתו פק על ידי הקבלן.

.6.2.2

לידיעת הקבלן ,כי על אף האמור בסעיף  6.2.1לעיל ,בכל ה וגע
לפסולת אריזות הפלסטיק ,וכל עוד לא מסרה לקבלן הודעה אחרת
יחול ההסדר כדלקמן )להלן" :ההסדר"(:
.6.2.2.1
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הקבלן י פיק את החשבו ית עבור שירותים שיסופקו
במהלך רבעון על שם אל"ה ויפרט בה את השירותים
בגי ם הו פקה החשבו ית תוך ציון מספר המחזוריות
הקיימות ברשות ,סך כל הפי ויים שבוצעו בתחומה של
הרשות בתקופה ה קובה בחשבו ית.
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.6.2.2.2

התשלום יועבר ישירות מאל"ה לקבלן בכפוף לאישור
החשבו ית על ידי אל"ה ועל ידי הרשות המקומית,
ובכפוף להעברת כל הדיווחים והאסמכתאות ה דרשים
ע"פ הוראות ספח אופרטיבי זה ,ישירות לאל"ה ,לרבות
תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו
הועברה הפסולת ,וכן אישור רו"ח רבעו י ביחס לדיווחי
האיסוף ב וסח אשר יועבר לקבלן .למען הסר ספק
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובת הדיווחים
המפורטת בסעיף  4.12לעיל .עוד מובהר לקבלן כי
העברת פסולת אריזות הפלסטיק למחזור מוכר בהתאם
להוראות סעיף  4.4לעיל מהווה ת אי לתשלום התמורה
לפלסטיק על ידי אל"ה.

מובהר כי הרשות המקומית רשאית בכל עת להודיע לקבלן על שי וי
ההסדר ,ובמקרה כזה ההסדר שיחול על הקבלן בכל ה וגע לתשלומים
בגין שירותים שיספק קבלן האיסוף לפסולת אריזות הפלסטיק ,יהיה
בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  6.2.1לעיל.
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף שגיאה! מקור ההפ יה לא מצא.
זה כדי לגרוע מהדרישות מהקבלן גם ב וגע לפי וי אריזות הפלסטיק
המפו ות מהמיחזוריות.
.6.3

רכש פסולת אריזות הפלסטיק על ידי תמיר:
.6.3.1

המועצה מסבה את תשומת לב הקבלן לכך שעל פי הסכמות בין
המועצה לבין תמיר ,תהייה תמיר רשאית מעת לעת במהלך תקופת
ההסכם ,להודיע לקבלן כי תמיר או מי מטעמה )להלן" :הרוכש"(
ירכשו מהקבלן את פסולת אריזות הפלסטיק שתיאסף על ידו )להלן:
"הודעת הרכישה"( וזאת במחיר קבוע של  ₪ 600לטון )להלן" :מחיר
קבוע"(.

.6.3.2

הודעת הרכישה תכלול ,בין היתר ,את משקל פסולת אריזות
הפלסטיק אותה מתכוון הרוכש לרכוש מהקבלן )להלן" :הפסולת
ה רכשת"( ואת פרטי האתר אליו יידרש הקבלן להעביר את הפסולת
ה רכשת )להלן" :האתר"( .בכל מקרה בו מיקום האתר יהיה במרחק
שאי ו עולה על  45ק"מ מתחומי המועצה ,הקבלן לא יהיה זכאי
לתשלום עבור עלויות שי וע הפסולת ה רכשת לאתר .ככל שהמרחק
כאמור יעלה על  45ק"מ ,ישפה הרוכש את הקבלן בגין עלויות השי וע
על פי וסחה כדלקמן) ₪ 1 :במילים :שקל אחד( בעבור כל טון לכל
קילומטר עודף )מעבר ל 45 -ק"מ(.

.6.3.3

ההודעה תימסר לקבלן  90ימים מראש )להלן" :תקופת ההודעה"(,
כך שעם סיום תקופת ההודעה יהיה הקבלן מחויב למכור לרוכש
ולהעביר לרשותו את הפסולת ה רכשת וזאת במחיר הקבוע .מובהר
למען הסר ספק כי המחיר הקבוע וכן עלויות השי וע )ככל שיידרשו(
לא ישת ו לאורך כל תקופת ההסכם ולקבלן לא תהייה כל טע ה
ב ושא זה.

.6.3.4

עוד מובהר כי עם סיום תקופת ההודעה הקבלן לא יהיה רשאי לבצע
כל פעולה בפסולת אריזות הפלסטיק שתיאסף על ידו ,לרבות כל
טיפול בפסולת ,וזאת עד להשלמת מכירת המשקל של הפסולת
ה רכשת לרוכש והעברתה לאתר .הפרה של הוראה זו תיחשב לפעולה
אסורה ויחולו הוראות סעיף  5של ספח זה.

.6.3.5

הרוכש ישלם לקבלן עבור הפסולת ה רכשת ועבור עלויות השי וע )ככל
שיידרשו( בת אי תשלום של שוטף 60+וזאת כ גד חשבו ית כדין אותה
י פיק הקבלן לרוכש .לחשבו ית יצורפו אסמכתאות על האיסוף של
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הפסולת ה רכשת מתחומי המועצה וכן על העברתה לאתר.
האסמכתאות יכללו תעודות משלוח ותעודות שקילה וכל אסמכתא
אחרת על פי שיקול דעתה של תמיר .יובהר כי על הקבלן למלא אחר
כלל ההוראות המפורטות בסעיף  6.2.1ו –  6.2.2של ספח זה .
.6.3.6

אין בהסכמות ה "ל משום התחייבות של תמיר או מי מטעמה לרכוש
מהקבלן פסולת אריזות פלסטיק וההחלטה על רכישה כאמור תהייה
על פי שיקול דעתה הבלעדי של תמיר .עוד יובהר כי אין בהודעת
רכישה שתועבר לקבלן על ידי הרוכש משום התחייבות לרכוש פסולת
אריזות פלסטיק מהקבלן מעבר למשקל ה קוב בהודעת הרכישה.

.6.3.7

המציע יחתום על טופס התחייבות המצורף כ ספח  1של ספח
אופרטיבי זה.

 .7ס קציות על הפרות הקבלן
.7.1

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

פי וי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ,בכל אזור הפי וי שוא המכרז
או בחלקו ,שלא ביום ש קבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף
 4.1לעיל :ק ס שו"ע לעלות סבב פי וי מלא של תכולת כלל כלי
האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.

.7.1.2

אי פי וי תכולת מיכל אצירה ייעודי מ קודת איסוף ספציפית₪ 80 :
לכל קודת איסוף בכל סבב פי וי.

.7.1.3

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפו תה עם סוגי פסולת אריזות
מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת ,כאמור בסעיפים
 4.2.4ו –  4.5לעיל 1,500 :ש"ח לכל סבב פי וי.

.7.1.4

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

.7.1.5

אי עילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקו ו ₪ 125 :לכל מכל אצירה
בכל סבב פי וי.

.7.1.6

שימוש ברכב איסוף שאי ו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות
בסעיף  4.2לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי
גרוע ,או רכב שממ ו ופלים לקרקע פריטים ש אספו ₪ 1250 :לכל
הפרה ש רשמה ולכל סבב פי וי בו עשה שימוש ברכב כאמור.

.7.1.7

אי התק ה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת
שימוש במאגר תו ים כאמור בסעיף  4.3לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב
פי וי.

.7.1.8

אי פי וי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף
 4.3לעיל ₪ 3,750 :לכל פי וי כאמור.

.7.1.9

אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  4.7לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פי וי.

.7.1.10

החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית
כאמור בסעיף  4.11לעיל ₪ 500 :לכל סבב פי וי.
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.7.1.11

ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  5.2לעיל:
 ₪ 6000לכל פעולה אסורה ביחס לכל פי וי.

.7.1.12

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  4.12לעיל ,או דיווח לא כון:
 ₪ 10,000לכל הפרה.

הק סות ה "ל יופחתו מסכום החשבו ית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות
המקומית או לתמיר )או לאל"ה בהתאם לאמור בסעיף  (6.2.2כמפורט לעיל.
.7.2

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי אין באמור בע יין
ההפרות המ ויות 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 ס קציה מבלי ש ית ה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה
ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשו ה ולא על הפרה חוזרת ו ש ית ובלבד
שה זק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף
מראש ובכתב .יובהר כי החלטת המועצה לע יין "זמן סביר" לתיקון ה זק הי ה
עליו ה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לע יין
זה .עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יות ה בהמצאת הוכחות
ל זק.

 .8הפרות יסודיות
.8.1

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

הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים ,4.5 ,4.3 ,4.2 ,4.1
 ,4.14 ,4.12 ,4.10 ,4.7ו 5.2 -לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות ש ערך 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 ספח זה שלא תוק ה בתוך 14
ימים 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 ב קאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע
התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או ספח זה )ערבות ביצוע(.

.8.1.4

ב וסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפרה יסודית של
ההסכם ,יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 41,500ש"ח )להלן:
"הפיצוי המוסכם"( .הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת ,כי אמדו
את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן ב סיבות הע יין וכי לא יטע ו
להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.

.8.1.5

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 ספח זה
ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר.

 .9היעדר יחסי עובד-מעביד
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.9.1

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

הי ו עסק עצמאי הפועל על חשבו ו ,אחריותו וסיכו ו העצמיים בלבד.

.9.1.2

אין ולא היו בי ו 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 הא שים שיועסקו על ידו או מטעמו ,יועסקו על
חשבו ו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין ב זיקין
ובגין תביעותיהם ה ובעות מיחסי עבודה.

.9.1.4

בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום
לביטוח לאומי וב יכוי מס הכ סה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי
לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו ,בין
אחריות חוזית ובין אחריות ב זיקין 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 שוא המכרז ,מועסק על ידו
בלבד ,כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי
הוא ידאג על אחריותו ועל חשבו ו לכל התשלומים ולהע קת 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 תהיי ה על אחריותו הבלעדית ועל חשבו ו ,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 הראשו ה,
בגין כל סכום שבו שאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל
תביעת עובד שפעל בתקופה הרלב טית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי
עובד-מעביד עם הרשות המקומית .כמו כן הוא ישפה ויפצה את
הרשות המקומית בגין כל הפסד ,זק או הוצאה )לרבות הוצאות
משפט ושכ"ט עו"ד( אשר הרשות המקומית שאה בהם או חויבה
לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כ "ל ,ובלבד שהרשות המקומית
תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.

 .10בחירת זוכים
.10.1

הרשות המקומית רשאית ,על פי שיקול דעתה ,שלא לבחור כלל זוכה בהליך
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
קבל ים אחרים ,אף אם לא הגישו הצעה למכרז ,והכל בכפוף לדי י המכרזים.
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ספח  1ל ספח האופרטיבי
טופס התחייבות  -רכש פסולת אריזות הפלסטיק על ידי תמיר
א י הח"מ __________ ,מתחייב מול המועצה ומול חברת ת.מ.י.ר – .תאגיד מחזור יצר ים
בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן" :תמיר"( ,לפעול בהתאם לאמור בסעיף  6.3של ה ספח האופרטיבי
ובמידה ואפר את התחייבותי זו ,המועצה ו/או תמיר תהיי ה רשאיות ביחד או לחוד ל קוט כ גדי
בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי דין.
מוסכם על ידי שהפרה של סעיף  6.3של ה ספח האופרטיבי תיחשב לפעולה אסורה כהגדרתה
בסעיף  5.2של ה ספח האופרטיבי ובמקרה כזה א י מתחייב לשלם לתמיר פיצוי מוסכם של ₪ 500
בגין כל טון פסולת אריזות פלסטיק לגביו בוצעה פעולה אסור כאמור.

שם פרטי;__________________ :
שם משפחה;_____________________ :
תפקיד;________________________ :
תאריך;_________________________ :
חתימה;_________________________ :
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