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לקליטת פסולת עבודות   קבלת הצעות לביצועמזמינה בזאת  ("העירייה" –)להלן  עיריית הוד השרון .1
 "(.המכרז"–)להלן  גזם וגושית משטח שיפוט העירייה

אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו, ניתן  -את חוברת המכרז, על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות   .2
( בהוד השרון, 2)קומה  28לרכוש במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 

א )כולל מע"מ( אשר ל ₪ 2,000, תמורת תשלום בסך 08:30-14:30ה' )כולל( בשעות -וזאת בימים א'
 יוחזר בשום מקרה.

לא תתקבלנה הצעות לאחר  .13:00בשעה  5.201810.עד ליום המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .3
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי מועד זה. 

את ההצעה יגיש  ( בהוד השרון.2)קומה  28מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 
 ( העתקים.2המציע בשני )

 .09-7759548פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במחלקת חוזים ומכרזים בטלפון מס'  .4

במילים: ₪ ) 250,000בסך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, כמפורט להלן: ערבות הגשה:  .5
הערבות תהיה  בלתי מותנית לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז (.₪מאתיים וחמישים אלף 

הצעה אשר לה לא יצורף כתב הערבות, לא תובא . 31.7.2018ותהיה בתוקף עד לתאריך  כנספח א'
 ידי ועדת המכרזים.-כלל לדיון על

יתקיים בחדר ישיבות מועצת העיר . המפגש ייערך מפגש מציעים 10:00בשעה  10.04.2018ביום  .6
ומפגש בישיבת ההבהרות ההשתתפות בהוד השרון.  28ין העירייה ברחוב יהושע בן גמלא שבבני

 .ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז, חובההמציעים הינה 

העירייה רשאית לבטל את . אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .7
 המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה.

 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

האמור במודעה אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר  .8
 האמור במסמכי המכרז.

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 

 חי אדיב,  
 הוד השרוןראש עיריית 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *** נוסח מעודכן ***
 204/18 מכרז פומבי מס'

 לקליטת פסולת גזם וגושית 
 משטח שיפוט עיריית הוד השרון

 45מתוך  3
 חתימת המציע _________________ 

 
 

 זמנים של המכרז לוח
 
 

 הערות המועד הפעולה

סיור קבלנים 
 -ומפגש הבהרות 
נקודת מפגש 

 עירייהבמשרדי ה
 )נוכחות חובה(

 
 10:00בשעה  10.04.2018 יום

 
חדר ישיבות מועצת 
 28העיר יהושע בן גמלא 

 הוד השרון

אחרון  מועד
 לשאלות הבהרה

 WORDגבי קובץ  על 13:00בשעה  26.4.18ליום  עד         
 בלבד

אחרון  מועד
 להגשת הצעות

במעטפה  עותקים 2-ב 13:00בשעה  10.5.18ליום  עד
אטומה וחתומה עליה 

 מס' המכרז בלבד
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 מהות עבודות המכרז .1

לקליטת פסולת עבודות   קבלת הצעות לביצועמזמינה בזאת  ("העירייה" –)להלן  עיריית הוד השרון
 "(.המכרז"–)להלן  משטח שיפוט העירייה גזם וגושית 

 
 מעברבתחנת ה עיריית הוד השרוןשנאספה משטח שיפוטה של  וגושית גזם, קליטת פסולת מעורבת .1.1

)מרחק  ק"מ 40על  איננו עולהלחוזה הקבלנות( שמפעיל הקבלן במרחק אשר  2)כהגדרתה בסעיף 
)קומה  28 יהושע בן גמלאברח'  משרדי העירייה( מבניין ולא רדיוס או מרחק אווירי נסיעה לכיוון אחד

ו/או  העירייהידי -על מעבר. הפסולת תובל ותשונע לתחנת המעברועד לפתח תחנת ה ( בהוד השרון2
 .העירייהגורם אחר בשירות 

 

והגושית  לרבות מיון והפרדת הגזם מעברשהובאה לתחנת ההמעורבת הגזם והגושית טיפול בפסולת  .1.2
 והחומרים המיועדים למיחזור.

 

שהופרדה כאמור לעיל והעברתה למיחזור )כמו גם פסולת והגושית הגזם  ריסוק ו/או גריסת פסולת .1.3
שאיננה פסולת גזם נקייה( בשיעור שלא יפחת מהשיעור הקבוע בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, 

ותקנותיו לאתר כלשהו, ללא הגבלת מרחק ואשר לו היתר מהמשרד להגנת הסביבה  1993-התשנ"ג
 פי כל דין.-והינו מורשה על

 
סילוק ו/או הטמנת הפסולת אשר נותרה לאחר הפרדתה ומיונה כאמור לעיל לאתר הטמנה כלשהו,  .1.4

 פי כל דין.-ללא הגבלת מרחק ואשר לו היתר מהמשרד להגנת הסביבה והינו מורשה על
 

  –במסגרת שירותיו יידרש הקבלן  .1.5
 

או לכל  לעירייהומתן דיווח חודשי מפורט  מעברלבצע שקילת כל הפסולת אשר תיקלט בתחנת ה (א)
הן לצרכי מעקב והתחשבנות והן לצרכי דיווח בדבר שיעור המיחזור  העירייהידי -גורם שיידרש על
 כמפורט בחוזה.

 

במסגרת הדיווח החודשי יתבצע פירוט של כמויות הפסולת )בטון( אשר הועברו להטמנה וכמויות 
לפרט במסגרת הדיווח להיכן  הפסולת )בטון( אשר הועברו לצרכי מיחזור; כמו כן הקבלן יידרש

 פונתה הפסולת למיחזור ולהיכן פונתה הפסולת להטמנה.
 

את אישורי המשרד להגנת הסביבה ביחס לאתרי הקצה )הטמנה או מיחזור(   לעירייההקבלן יעביר 
 אליהם הועברה הפסולת.

 

שקילת הפסולת תעשה באמצעות מאזני גשר המותאמים לשקילת משאיות שינוע פסולת ואשר לו  (ב)
מדור מידות ומשקולות, הקבלן יפעל להארכת  –אישור בר תוקף ממשרד המסחר והתעשייה 

בכל עת בה  לעירייהתוקף האישור לכל תקופת החוזה. הקבלן יציג את האישור כשהוא בתוקף 
 יידרש הקבלן לעשות כן.

 

מאזני הגשר יופעלו באמצעות תוכנת שקילה ממוחשבת ייעודית שתאפשר הפקת דו"חות 
תאריך, שעת כניסה ויציאה, מספר רישוי  –במסגרתם יכללו  העירייהמודפסים ומפורטים עבור 

 ברוטו, נטו, טרה. –של משאית השינוע, שם הנהג, משקל 
 

)או פורמט דומה( לפי כל הפרמטרים דלעיל שיכללו פרוט  Excelהתוכנה תפיק דו"חות בפורמט 
 כל הובלה וסיכום חודשי של הכמויות.

 
. היומן יופק העירייההקבלן ינהל יומן ממוחשב במחשב השקילה שיהיה זמין בכל עת לביקורת 

באמצעות תוכנת שקילה )כאמור לעיל( ויכלול בצורה מסודרת וכרונולוגית של כל הנתונים המפורטים 
)ב( לעיל. היומן יכלול פירוט של כל הובלה וסיכום חודשי ושבועי של הכמויות. הקבלן  -בס"ק )א( ו
לחודש קלנדארי יומן מודפס וכן דו"ח תואם למפורט כאמור ובו נתונים בעניינים  5יעביר בכל 

 )ב( לעיל. -המפורטים בס"ק )א( ו
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)כהגדרתה בסעיף  וגושית גזם מעורבת הינה פסולת מסוג של פסולת מעברהפסולת המובאת לתחנת ה .1.1
לחוזה הקבלנות( בנפרד ו/או כשהן הן מעורבבות יחדיו, וכי לא תישמע כל טענה בעניין זה מטעם  2

 הקבלן. הוראה זו בדומה ליתר הוראות החוזה היא הוראה יסודית.
 

, תכנון יבצעו מערכי עבודה יומיים וחודשיים העירייההקבלן בשיתוף ותיאום עם המנהל מטעם  .1.1
 וקליטה תיאום והערכה.

 
לא יזכו בה לשטיפה ו/או ניקוי ו/או תיקון ו/או כל טיפול  מעבראשר יפרקו פסולת בתחנת הכלי הרכב  .1.1

 אחר מלבד פריקת פסולת.
 

לבין הקבלן האוסף  מעבר(תחנת ההקבלן )המפעיל את לא יהיה קשר ניהולי, טכני ו/או ארגוני בין  .1.1
 .מעברלתחנת ההפסולת ומשנע את 

 
ידי כלי רכב שיציג בכניסה -רק על מעברידי הקבלן בתחנת ה-תיקלט על העירייהפסולת משטח שיפוט  .1.11

; העירייה או ע"י כלי רכב של העירייהידי המנהל מטעם -לתחנה תעודת משלוח מאושרת וחתומה על
בלן למען הסר ספק מובהר בזאת כי הצטיידות בתעודות המשלוח כמפורט לעיל תהא באחריות הק

 המשנע.
 

בכל ימות השנה מלבד ימי מנוחה  מעברבתחנת ה העירייהעל הקבלן לקלוט פסולת משטח שיפוט  .1.11
  –וזאת כדלקמן 

 
 .18:00ועד השעה  06:00ה' משעה  –ימי א'  (א)
 
 .15:00 שעה הועד  06:00בימי ו' וערבי חג משעה  (ב)

 
הקבלן להיערך ולקלוט בכל שנה, במשך יומיים שקודמים לראש השנה ולחג ראשון של פסח על  (ג)

 שעות רצופות. 48פסולת במשך 
 

לאחר צאת  תהחל משעה אח –תהיה רשאית לדרוש קליטת פסולת במוצאי שבת או חג  העירייה (ד)
 יום מראש. 14לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של  – 23:00שבת/חג ועד שעה 

 
בכפוף להצגת תעודת משלוח כאמור לעיל,  מעבראשר תגיע לתחנת ה העירייהכל משאית בשירות  .1.12

במשקל המפורט לעיל, אח"כ תפורק ותרוקן ממנה הפסולת ואז  מעברתישקל בכניסה לתחנת ה
 .מעברתישקל בשנית ביציאה מתחנת ה

 

לאחר קליטת הפסולת יבצע הקבלן על חשבונו ובאמצעות עובדיו ו/או אנשים מטעמו את כל  .1.13
ויתרי מרכיבי והגושית , לרבות מיון והפרדת פסולת הגזם התהליכים הנדרשים לטיפול בפסולת

פי כל דין. -ידי המשרד להגנת הסביבה ועל-פסולת והעברתם לצרכי מיחזור לאתר מורשה על
ויתרת מרכיבי  והגושית הגזםלרבות פסולת פסולת הר הפרדה ומיון של יתרת הפסולת לאח

 פי כל דין.-הסביבה ועל ידי המשרד להגנת-הפסולת תועבר לאתר הטמנה מורשה על
 

, מעברהקבלן יישא על חשבונו בכל העלויות ו/או ההוצאות בגין הטיפול בפסולת הנקלטת בתחנת ה
לאתרי מיחזור ו/או אתרי  מעברכמו כן הקבלן יישא על חשבונו בכל עלויות שינוע הפסולת מתחנת ה

 הטמנה. 
 

הגזם והגושית, אשר תפונה משטח  בסך עלויות היטל ההטמנה ביחס לכלל פסולתהעירייה תישא 
"סכום היטל שיפוט העירייה אל תחנת המעבר ו/או אל כל אתר פסולת חלופי. לעניין מכרז זה, 

ובתוספת  1984 -לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  9הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  ההטמנה"
  לתיקון, בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים.

 

ולאורך ביצועו של החוזה שייחתם עם הקבלן הזוכה לביצוען של העבודות נשוא מכרז זה במידה 
)לרבות תקופת והאופציה, במידה ותמומש( תהא עלייה בסכום היטל ההטמנה בגין כל טון פסולת 

)להלן: "סכום היטל ההטמנה המעודכן"(, תשא ₪  107.76 -שהוטמנה, בסכום שמעבר לסך של 
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בגין טון פסולת ₪  107.76שבין סכום היטל ההטמנה המעודכן לבין סך של  בהפרש המועצה
 שהוטמנה, אשר כאמור, יחול על הקבלן. 

 . המועצהמובהר בזאת כי לגבי פסולת גזם נקייה וכן פסולת בניין לא ישולם היטל הטמנה על ידי 

לחוק שמירת הניקיון )תיקון מס'  'י 11מובהר בזאת כי סכום היטל ההטמנה כולל מדד )כקבוע בסעיף 
 (.2007-( התשס"ז9

כל קנס ו/או ריבית ו/או הצמדה הנובעות מפיגור ו/או אי תשלום סכום היטל ההטמנה שחויב בו 
 ישולם במלואו ע"י הקבלן. -הקבלן ע"י מפעיל אתר לסילוק פסולת

אשר תפונה משטח היטל ההטמנה של האשפה הפרשי תישא בעלות  המועצהמודגש ומובהר בזאת כי 
בכפוף להצגת קבלות וחשבונית על אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלופי  המועצהשיפוט 

לעניין מכרז זה, "סכום היטל ההטמנה" הוא הסכום הקבוע  ביצוע תשלום סכום היטל ההטמנה.
 מכרז.ובתוספת לתיקון נכון למועד פרסום ה 1984-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9בתיקון מס' 

לעכב את ביצוע  המועצהמובהר כי ככל שלא ימציא הקבלן קבלות וחשבוניות כאמור תהיינה רשאית 
עד להמצאתם וזאת , ו/או אי תשלום ההפרשים הנובעים מעליית היטל ההטמנה תשלומיה לקבלן

 לשביעות רצון המועצה. כאמור

ומתן  מעברפעלת תחנת הפי דין לה-הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על .1.14
 פי המכרז והחוזה, וזאת לאור כל תקופת החוזה.-השירותים על

 

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז והחוזה וכן את  .1.15
 פי כל דין.-, וכן את ההוראות הבטיחות והגהות עלהעירייההוראות הבטיחות והגהות של 

 
פי חוק, -בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם על הקבלן מתחייב לספק .1.11

משאיות, מכשירים, מאזני גשר, תוכנות מחשב וכל ציוד אחר נדרש לשם ביצוע העבודות, כמו כן 
הקבלן יישא על חשבונו בעלויות הדלק, סולר, שמנים, בלו, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות מיסים, 

 אות וכל הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.ביטוח לאומי מיסי ברי
 

הקבלן יעמיד על חשבונו את כל הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים והאביזרים הדרושים לביצוע 
לאתרי ההטמנה ו/או אתרי המחזור, וכן  מעברהעבודות נשוא החוזה, לרבות משאיות שינוע מתחנת ה

 מכונה לגריסה /או קיצוץ גזם.
 

ידי הקבלן בביצוע העבודות )לרבות מגרסת פסולת הגזם ו/או -יוד המופעל עלבמקרה בו יתקלקל צ
משאיות השינוע(, ידאג הקבלן מידית לתיקונו. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון בציוד תוך פרק 

שעות, יעמיד הקבלן מיד ציוד אחר, העונה על כל הדרישות המפורטות בהסכם  4זמן של יעלה על 
 ודות, וישלים את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה באותו יום.לצורך ביצוע העב

 
רשאית בנוסף להפחתת  העירייהלא העמיד הקבלן ציוד חלופי כאמור תוך פרק זמן הנקוב לעיל, תהא 

פי שיקול דעתה הבלעדי והקבלן יישא בכל -אחרת על מעברהתשלום, להעביר את הפסולת לתחנת 
 ב כך.עק לעירייהההוצאות שנגרמו 

 
לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים בהתאם לחוזה  העירייהאין באמור לעיל, בכדי להפחית מזכות 

 הקבלנות.
 

ידה -של הקבלן ו/או לפסולת המועברת על מעברלא תהיה אחראית בשום מקרה לתחנת ה העירייה .1.11
הקבלן  מעבר; מרגע כניסת הפסולת לתחנת המעברמרגע כניסתה וקליטתה בתחנת ה מעברלתחנת ה

ידי הקבלן מכל צד שלישי שהוא -יהיה אחראי לה ולטיפולה; התמורה מכל מין וסוג אשר תתקבל על
בעבור טיפול ו/או מיון ו/או הפרדה ו/או מחזור של הפסולת תהיה של הקבלן, למעט תשלומים 

 .העירייה שיהיו של העירייהמהמשרד להגנת הסביבה בגין הפסולת המפונה משטח השיפוט של 

 

, יערכו סיורים משותפים עם הקבלן או נציגיו, על מנת לוודא העירייהידי -במועדים אשר יקבעו על .1.11
 שהעבודות מבוצעות בהתאם לתנאי החוזה.

 
במקרה של סגירת תחנת מעבר באופן זמני, מכל סיבה שהיא, על המציע הזוכה במכרז יהיה לספק  .1.11

)מרחק נסיעה לכיוון אחד ק"מ  40יננה עולה על לעירייה  שירותי קליטת פסולת בתחנה אחרת, אשר א
( בהוד השרון 2)קומה  28ולא רדיוס או מרחק אווירי( מבניין משרדי העירייה ברח' יהושע בן גמלא 
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יובהר, כי עלויות קליטת הפסולת ישארו בהינן והעירייה לא תשלם כל  ועד לפתח תחנת המעבר.
בתחנה אחרת ו/או כל מרכיב אחר אשר נלקח  תוספת שהיא, ככל ויידרש, עבור קליטת הפסולת

בהצעת המחיר של המציע. התשלום אשר יהיה זכאי לו המציע הזוכה הינו על פי המחיר שנקב בחשבון 
 בהצעתו.

 
 

 סף תנאי .2
 

  –המפורטים להלן  המצטבריםרשאים להשתתף במכרז העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 

ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום  מציע ישראלי שהינו יחיד תושב .2.1
 בישראל.

מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה ע"י בנק בישראל שהינה ע"ש  .2.2
 , לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז)מאתיים וחמישים אלף( ₪ 250,000 -המציע בסכום של 

 .31.07.2018 אשר תהיה בתוקף עד לתאריך, א'נספח 

 2013-ע"ג לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תש בעל רישיון לניהול עסקציע מ .2.3
 12; הרישיון נדרש שיהיה לכל הפחות לתקופה של תחנת מעבר ומיוןלהפעלת  )א(( 5.1 – 5)קבוצה 
  חודשים.

פי חוק -על בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע  .2.4
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

עוסק ואישור על היות המציע  ניכוי מס במקורמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .2.5
 .מורשה לצרכי מס ערך מוסף

בכל (, לפחות, )לא כולל מע"מ₪ ליון( ימשמונה ) 8,000,000 -שנתי של מציע בעל מחזור כספי .2.1
 הכנסות מעבודות קליטת פסולת גזם וגושית. בגין  2017 -ו 2016, 2015מהשנים  אחת

בנספח על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח אודות המחזורים האמורים, בהתאם לנוסח הקבוע 
 לתנאי המכרז.  'ג

 
 יובהר כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל.

 
 מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל. .2.1

 

 
 

  ביצוע העבודות נשוא המכרז .3
"( שנאספה משטח שיפוטה של העירייה בתחנת פסולתקליטת פסולת גזם וגושית )להלן: " .3.1

המעבר )כהגדרתה בחוזה הקבלנות( שמפעיל הקבלן. הפסולת תובל ותשונע לתחנת המעבר על 
 העירייה ו/או גורם אחר בשירות העירייה.ידי 

 
ידי הקבלן יתבסס על הצעת מחיר אותה הציע הקבלן, לעבודות -תמחור ביצוע העבודות על .3.2

 .שנאספה ופונתה מכלל שטח שיפוט העירייה לקליטת הפסולת
 

המכרזים ו/או מי מטעמה רשאים לזמן את המציעים ו/או מי מהם לבחינת ההמלצות  ועדת
שצורפו על ידם וכן לדרוש כל השלמה ו/או הבהרה להמלצות שצורפו על ידם, בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי. 
 

היענות מי מהמציעים לאמור לעיל, משמעותה כי המציעים ו/או מי מהם לא עמדו  אי
 .הסף לעיל בהוראות תנאי
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 בה. דרך הטיפול בפסולת תבוצעהקבלן יהא אחראי ומופקד על קליטת הפסולת והטיפול  .3.3
בהתאם להוראות החוזה נשוא המכרז ובהתאם לחוק ולדין החל בעניין, בכל שעות העבודה 

 ל שדרוש הדבר(.ככהגדרתן בחוזה, ולאחריהן )כ

 

ידי העירייה לתחנת המעבר, -המועברת על הגזם והגושית הקבלן יקלוט ויטפל בכל הפסולת .3.4
 .'דכנספח וזאת בהתאם למחירים הקבועים בחוזה המצורף למכרז זה 

 

, כולל הפסולת המובאת לתחנת המעבר הינה פסולת מסוג פסולת מעורבת גזם וגושית .3.5
)כהגדרתה בחוזה הקבלנות( בנפרד ו/או כשהן הן מעורבבות יחדיו. לא תישמע כל  קרטונים,

 טענה בעניין זה מטעם הקבלן. הוראה זו, בדומה ליתר הוראות החוזה, היא הוראה יסודית.

 

עם המנהל מטעם העירייה, יבצעו מערכי עבודה יומיים וחודשיים, הקבלן בשיתוף ותיאום  .3.1
 תכנון וקליטה תיאום והערכה.

 

כלי הרכב אשר יפרקו פסולת בתחנת המעבר, לא יזכו בה לשטיפה ו/או ניקוי ו/או תיקון ו/או  .3.1
 כל טיפול אחר מלבד פריקת פסולת.

 

המעבר( לבין העירייה האוסף  לא יהיה קשר, טכני ו/או ארגוני בין הקבלן )המפעיל את תחנת .3.1
 .ומשנע  את הפסולת לתחנת המעבר

 

ידי כלי רכב שיציג -ידי הקבלן בתחנת המעבר רק על-פסולת משטח שיפוט העירייה תיקלט על .3.1
ידי כלי -ידי המנהל מטעם העירייה או על-בכניסה לתחנה תעודת משלוח מאושרת וחתומה על

כי הצטיידות בתעודות המשלוח כמפורט לעיל  רכב של העיריה; למען הסר ספק, מובהר בזאת
תהא באחריות הקבלן המשנע ובסוף כל חודש תצורפנה תעודות השקילה יחד עם תעודות 
המשלוח החתומות על ידי נציג העירייה. במידה ולא תצורפנה תעודת השקילה לתשלום, ולא 

 תהיה כל טענה מצד הקבלן.

  

ל המצוי בשטח שיפוט העיר הוד השרון. זכותו יובהר, כי המשקל הקובע לתשלום יהא המשק .3.11
של מפעיל התחנה הזוכה לבקש בכל סוף יום את ריכוז השקילות מהשקילה שבוצעה על ידי 

 העירייה, זאת על מנת לבצע תיאום בין השקילה של העירייה לבין שקילת התחנה.

 

לעניין זה  במידה ויימצא פער בין השקילות המפורטות לעיל, משקל העירייה יהא הקובע .3.11
 ולתשלום.

 

על הקבלן לקלוט פסולת משטח שיפוט העירייה בתחנת המעבר בכל ימות השנה מלבד ימי  .3.12
  –מנוחה וזאת כדלקמן 

 

  '06:00-18:00ה' )ראשון עד חמישי( בין השעות  –ימי א. 

  06:00-15:00בימי ו' וערבי חג בין השעות. 
 

ראשון של פסח על הקבלן להיערך בכל שנה, במשך יומיים שקודמים לראש השנה ולחג  .3.13
 שעות רצופות. 48ולקלוט פסולת במשך 

 

החל משעה אחת לאחר  –העירייה תהיה רשאית לדרוש קליטת פסולת במוצאי שבת או חג  .3.14
 יום מראש. 14לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של  – 23:00צאת שבת/חג ועד שעה 
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בכפוף להצגת תעודת משלוח כאמור כל משאית בשירות העירייה אשר תגיע לתחנת המעבר  .3.15
לעיל, תישקל בכניסה לתחנת המעבר במשקל המפורט לעיל, אח"כ תפורק ותרוקן ממנה 

 הפסולת ואז תישקל בשנית ביציאה מתחנת המעבר.

 

קבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין להפעלת תחנת המעבר ומתן  .3.11
 את לאורך כל תקופת החוזה.השירותים על פי המכרז והחוזה, וז

 
הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז והחוזה  .3.11

 וכן הוראות הבטיחות והגהות של העירייה, וכן את הוראות הבטיחות והגהות על פי כל דין.
 

לא העירייה תהיה רשאית לשלוח נציג מטעמה לצורך בדיקה ו/או בירור לתחנת המעבר ו .3.11
 תהיינה כל טענה או תביעה או דרישה מצד התחנה. 

 

 לא תתקבלנה תעודה ב"טרה" ברוטו קבועה. .3.11

 

פרדה ושינוע של פסולת התחנת המעבר הניתנת לשימושו של הקבלן היא אך ורק לקליטה,  .3.21
מהסוג המורשה לקליטה בתחנת המעבר. תחנת המעבר לא תורשה לקלוט ו/או לטפל בסוגי 

 זה מהווה תנאי יסודי במכרז. פסולת אחרים. תנאי 

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תורשה כניסה לתחנת המעבר של: .3.21

 

  חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים או פסולת רפואית לא מעוקרת, לרבות אריזות
המכילות שאריות של חומרים מסוכנים אלה; חרף האיסור המפורש, הקבלן יכין נוהל טיפול 

 1998-מסוכנים בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ"חבחומרים 

  חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים שהתגלו בשטח תחנת המעבר על אף האמור
 ברישא לסעיף זה יטופלו כאמור בנוהל הנ"ל; 

 

  כלי רכב המובילים פסולת, שהפסולת שבהם אינה מכוסה כראוי או שלא ננקטו  אמצעים
 למניעת פיזור פסולת ונזילת תשטיפים בשטח תחנת המעבר.

 
דין ובהתאם למפורט לעיל, וזאת באחד מכלי הרכב  פי-עלככל ונכנסה פסולת שאינה מורשית  .3.22

 אשר הגיעו מהעירייה, יש לדווח באופן מיידי למנהל מטעם העירייה ואין לפרוק משאית זו. 
 

כלל סוגיה(, אשר תפונה מכלל שטח שיפוט של הפסולת )על  ישא באגרות ההטמנההעירייה ת .3.23
אל תחנת המעבר ו/או תחנה ממיינת ו/או תחנה לקיצוץ גזם ו/או אל כל אתר פסולת  עירייהה

 חלופי.

 

של הפסולת )על כלל סוגיה( אשר תפונה   העירייה תישא בסכום היטל ההטמנה כמו כן, .3.24
פי, בהתאם להוראות משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלו

לחוק  9" הוא השיעור הקבוע בתיקון מס' שיעור היטל ההטמנהלעיל. לעניין מכרז זה, "
ובתוספת לתיקון, הידוע במועד פרסום מכרז זה והמתעדכן  1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד

 בתקופת ההתקשרות )לרבות התקופה המוארכת(.
 
 

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .4
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 דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 
  –כמפורט להלן 

 .כנספח א' למכרזערבות בנקאית להשתתפות במכרז, בהתאם לנוסח המצורף  4.1

פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 4.2
, אישור תקף ליום הגשת 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו ציבוריים )אכיפת

 ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.

והובלתה  מים ופסולת. ב. איסופה 5.1 – 5מסוג קבוצה צילום רישיון עסק תקף על שם המציע  4.3
 .2013-סקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גאיסופה, הובלתה ומיונה לצו רישוי ע או

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם  - למציע שהוא תאגיד 4.4
השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות 

של התאגיד על זהות בעלי המניות  דין-אישור עורךוהמנהלים של התאגיד. כמו כן, יש לצרף 
בתאגיד, מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור 

 ידי מורשה החתימה.-כי ההצעה נחתמה על

 צילום תעודת זהות. - למציע שהוא יחיד

התאם חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק ב-על המציע לצרף אישור רואה 4.5
 למכרז. ב' בנספחלעיל, ובהתאם לנוסח המפורט  3.21 -ו 3.5פים לקבוע בסעי

פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין -תצהיר קיום זכויות העובדים על 4.1
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם,  חוק הביטוח  1969-לעבודה, התשכ"ט

פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים -ועל 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 למכרז. ג'בנספח ובהתאם לנוסח המפורט  הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  4.1
 .למכרז 1'גכנספח בנוסח המצורף  המציע ידי-חתום על 1991-הוגנים(, התשנ"א

 .למכרז 2ג'כנספח בנוסח המצורף  המציע ידי-על מהחתוהצהרת המציע  4.1

בנוסח  המציע ידי-על מהחתוהצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר עירייה  4.1
 .למכרז 3'גכנספח המצורף 

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-על רכישת המכרז על אישור 4.11

יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי כל האישורים ו/או המסמכים 
 המכרז.

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית 
 לפסלה.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס 
תקבל אישורים או מסמכים  לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, העירייה לא

 אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

הוועדה תהא ראשית להורות ו/או לבקש המצאתם של מסמכים נוספים ו/או הבהרות, אשר 
יהוו חלק ממסמכי ותנאי המכרז, ואי המצאתם בכוחה להביא לפסילת הצעת המציע, 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה בנושא.

ידי -ז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו עלחוברת המכר
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעת-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על העירייה(

 

 )לא כולל מע"מ(לקליטת טון בודד של פסולת גזם מעורבתמחיר ההצעת  .5
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לחוזה הקבלנות, מצוין המחיר המרבי של  'הכנספח בטופס הצעת המחיר של המכרז המצורף  5.1
 ףשנאס גזם מעורבת לכל טון בודד של פסולת, וזאת קליטת הפסולת העירייה לביצוע עבודות

 מכלל שטח שיפוט העירייה. הופונ

המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים  5.2
ה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתיר

לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, המחיר אשר יחייב 
 פי נתון זה בלבד.-פי הצעתו, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על-את המציע על

כך הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם  5.3
 . תיפסל -על ידי העירייה 

אזי , )תוספת( מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל או בהנחה שלילית
 . הצעתו תיפסל

 

 )לא כולל מע"מ( לקליטת טון בודד של פסולת גזם נקייהמחיר ההצעת  .6

לחוזה הקבלנות, מצוין המחיר המרבי של  כנספח ה'בטופס הצעת המחיר של המכרז המצורף  .1.1
שנאסף  לכל טון בודד של פסולת גזם נקייההעירייה לביצוע עבודות קליטת הפסולת, וזאת 

 ופונה מכלל שטח שיפוט העירייה.

המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים  .1.2
בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים  חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה

לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, המחיר אשר יחייב 
 פי נתון זה בלבד.-פי הצעתו, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על-את המציע על

ך הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כ .1.3
 . תיפסל -על ידי העירייה 

אזי , )תוספת( מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל או בהנחה שלילית
 . הצעתו תיפסל

 

 )לא כולל מע"מ( לקליטת טון בודד של פסולת גזם גושיתמחיר ההצעת  .7

לחוזה הקבלנות, מצוין המחיר המרבי של  כנספח ה'בטופס הצעת המחיר של המכרז המצורף  .1.1
שנאסף  לכל טון בודד של פסולת גזם גושיתהעירייה לביצוע עבודות קליטת הפסולת, וזאת 

 ופונה מכלל שטח שיפוט העירייה.

המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים  .1.2
בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים  חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה

לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, המחיר אשר יחייב 
 פי נתון זה בלבד.-פי הצעתו, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על-את המציע על

ך הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כ .1.3
 . תיפסל -על ידי העירייה 

אזי , )תוספת( מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל או בהנחה שלילית
 . הצעתו תיפסל

 

המחירים המרביים מהווים אף אומדן העירייה לעלות השירותים וביצוע כל העבודות נשוא  .1.4
המכרז וחוזה פי תתנאי -המכרז. האומדן כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, על
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הקבלנות ונספחיהם, וכן מהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות העסקת כל 
העובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, תגבורים, 
הערכות לחגים ומועדים, עליות מחירים מכל סוג, כלי רכב, העדת כלי רכב ייעודיים, דלק, 

לו, אגרות, מיסים, ביטוחים, ערבויות, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכיו"ב וכל הוצאה סולר, ב
נוספת מכל מין וסוג בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא 

 בזאת.

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר באופן ישיר עם תחנת מעבר ו/או כל  .1.5
אתר לטיפול בפסולת ולחייב את הקבלן לפנות את הפסולת הנאספת משטח שיפוט העירייה 

 )מכל סוג שהוא( לתחנת מעבר ו/או אתר לטיפול בפסולת זה. 

העירייה אל אתר פסולת ו/או של הפסולת שתפונה משטח שיפוט  היטלי ההטמנהעלויות  .7.6
  :תחולנה כדלקמןתחנת מיון ו/או תחנת מעבר ו/או תחנה לקיצוץ גזם 

בסך עלויות היטל ההטמנה ביחס לכלל פסולת הגזם והגושית, אשר תפונה העירייה תישא  .7.7
משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר ו/או אל כל אתר פסולת חלופי. לעניין מכרז זה, 

 -לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  9הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  נה""סכום היטל ההטמ
  ובתוספת לתיקון, בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים. 1984

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את  .1.1
ידועים וברורים לו וכי הוא בחן  כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו

את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים 
הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות 

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 

 ערבות להשתתפות במכרז  .8

ה קליטת הפסולת לסוגיה, יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית מציע המגיש הצע .1.1
)מאתיים וחמישים אלף ₪  250,000שם המציע בלבד בסך מדויק של -לטובת העירייה על

ידי בנק מוכר בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז זה וזאת -ש"ח( ואשר הוצאה על
 להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו. 

 
 .31.7.2018הערבות האמורה תהיה בתוקף עד לתאריך 

 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  .1.2
 במידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת העירייה.

המפורטות הערבות להצעה תחולט בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות  .1.3
חילוט הערבות הבנקאית לא  ,; ברםבמכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש

יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים 
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-אשר יגרמו לעירייה על

פי דרישת ראש העירייה או גזבר -ת עלהמציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבו .1.4
יתנהלו ו במידההעירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייה. 

הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר 
 פי דרישת העירייה.-סיום ההליכים המשפטיים על
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צעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שייחתם חוזה קבלנות עם הערבות תוחזר לכל מציע שה .1.5
הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים, לרבות הליכי ערעור ו/או השגה ו/או 

 בוררות )ככל שיהיו הליכים מעין אלו(, לפי המאוחר.

 ' למכרזדכנספח לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף  .1.1
בנספח א' ייה ולאחר שיפקיד בידי העירייה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט עם העיר

, אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח לחוזה הקבלנות
וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס  בנספח ב' לחוזה הקבלנותהמפורט 

 ידי-עלהזוכה ומאושר  ידי-על, חתום וזה הקבלנותבנספח ג' לחהמצורפת למסמכי המכרז 
 ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.-מטעמו, וכן מאושר עלדין -רךעו

פי פנייה חד צדדית של ראש -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על .1.1
 העירייה או גזבר העירייה לבנק.

ארכתה )במידת הצורך( יהיו על חשבון כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ה .1.1
 המציע.

 
 

 הוצאות המכרז .9
 

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על .1.1
השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה למכרז ו/או 

 הגשת ההצעה למכרז, תהיינה על חשבון המציע בלבד.

 

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. .1.2

 

 עדיפות בין מסמכים .11
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה  .11.1
 הקבלנות ונספחיו, תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

 

 זהות בין הצעות כשירות .11
 

הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן במידה ויהיו מספר  .11.1
וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך 

( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת 3שלושה )
 מכרזים.

 

ה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינ .11.2
( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהן תיקבע 3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 

 ביטול המכרז ו/או שינויים בו .12
 

 ביחסאת המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות  לבטלרשאית  תהיההעירייה  .12.1
המוקדם ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציביות, ארגוניות או  אומדןל

העירייה  -המכרז כאמור לעיל  בוטל. טדעתה הבלעדי והמוחל לשיקול והכלמכל סיבה אחרת 
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כל גורם אחר ולהתקשר עם רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם  תהיה
 .מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין

 
בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או  ישאת לאהעירייה  .12.2

 ושנגרמהגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות 
המכרז ו/או  נשואהחלקית ו/או צמצום היקף העבודות  תהקבלת ההצעה או קבל-עקב אי

 ביטול המכרז.
 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .13
 

 בחינת ההצעות ובחירת הזוכה תיעשה על פי שקלול הרכיב הכספי )הצעת המחיר המוצעת .13.1

 י השירותים הנקובים בטופס ההצעה(, כדלקמן: גביחס לכל אחד מסו  
 

בשלב הראשון, תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק  .13.1.1
מציעים שהצעתם תימצא עומדת בתנאי הסף, תועבר הצעתם לחישוב ולמתן 

 ניקוד.

 

בשלב השני, ידורגו הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בהוראות תנאי הסף  .13.1.2
 פי הפרמטרים שלהלן:-לפרק א' והן לפרק ב', על הרלוונטיים הן

 
טון בודד של פסולת גזם וגושית )מעורבת( לכל  לקליטתההצעה הזולה ביותר  (1)

נקודות ויתר הצעות  60)לא כולל מע"מ( תקבל  פסולת גזם וגושית )מעורבת(
 פי הנוסחה שלהלן: -המחיר תנוקדנה על

 

  הצעת המחיר הנבדקת.= ניקוד נקודות  X60הצעת המחיר הזולה ביותר
 הצעת המחיר הנבדקת                        

 
נקייה  טון בודד של פסולת גזםפסולת גזם לכל  לקליטתההצעה הזולה ביותר  (2)

פי הנוסחה -נקודות ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 20)לא כולל מע"מ( תקבל 
 שלהלן: 

 
  המחיר הנבדקת.= ניקוד הצעת נקודות  X20הצעת המחיר הזולה ביותר

 הצעת המחיר הנבדקת                           
 

 טון בודד של פסולת גזםפסולת גזם גושית לכל  לקליטתההצעה הזולה ביותר  (3)
פי -נקודות ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 20)לא כולל מע"מ( תקבל גושית 

 הנוסחה שלהלן: 
 

  המחיר הנבדקת.= ניקוד הצעת נקודות X20הצעת המחיר הזולה ביותר
 הצעת המחיר הנבדקת                           

 

תקבל כל הצעה, הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים הנקובים בסעיף הניקוד הכולל אותו  .13.2
 פי החישוב המפורט בו.-לו מגיש המציע הצעתו(, ועל לעיל )בהתאם לפרק 11.2

 

כל דרישה ו/או טענה כנגד העירייה לעניין בחירתה בהכרזתו של הקבלן  לא תהא לקבלן .13.3
 כזוכה. המציע בהגשת הצעתו מאשר את האמור. 

 
העירייה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר  .13.4

המכרזים ו/או ניתוח כאמור ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא וועדת 
 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את העבודות נשוא המכרז וחוזה  .13.5
הקבלנות בהתאם לחלוקת הפרקים המפורטת במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ולעניין סוג 

  העבודות בהתאם להוראות פרק א' או פרק ב' לתנאי המכרז. 
 

 הוראות כלליות .14
אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו  .14.1

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז 
 ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת, יובילו לפסילת הצעה למכרז.

 

ישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד מציע שהוא א  .14.2
אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו 
בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. מציע שהוא 

עתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצ
 )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

 

 –מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  ידי-עלהצעה אשר תוגש   .14.3
 תיפסל ולא תובא בחשבון.

 

 העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז. אין  .14.4

 

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת   .14.5
ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. 

במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות העירייה רשאית להביא  ,במסגרת זו
אשר היו לעירייה עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או 
להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף 

 אחר תחתיו.

 

ו השלמות נוספות ו/או הבהרות העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/א  .14.1
נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת 

 ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

 

העירייה תזמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/או הצעות   .14.1
ייה הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו כולל תהא לעיר ,הפסד. במסגרת זו

 תחשיבים.

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא המכרז   .14.1

 בעצמה.
 

 הבהרות ושינויים .15
 

 
 

. המפגש יתקיים בחדר ישיבות מועצת ייערך מפגש מציעים 10:00בשעה  10.04.2018 ביום .15.1
 בהוד השרון.  28העיר ברחוב יהושע בן גמלא 

 

ההשתתפות בישיבת ההבהרות ומפגש המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות  .15.2
 במכרז.
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יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב,  13:00בשעה  26.4.18עד ליום  .15.3
עו"ד חזי קינן, לאת שאלות ההבהרה יש להפנות בלנה כל פניה. ד זה לא תתקלאחר מוע

 דוא"ל לכתובתבאמצעות פנייה בכתב בלבד, ב מנהל מחלקת חוזים ומכרזים,
hasharon.muni.il-michraz@hod  אישור קבלת השאלות במס'    טלפון לבירורים ול

 )מחלקת חוזים ומכרזים(. 09-7759548
 

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו  .15.4
הוד השרון )קומה ב(, וזאת  28ניתן לרכוש במשרד חוזים ומכרזים ברח' יהושע בן גמלא 

 .אשר לא יוחזרו₪  2,000תמורת תשלום בסך  08:30-14:30ה' )כולל( בשעות -בימים א'
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .15.5
 .עירייהתחייבנה את ה –בכתב 

 

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  עירייהה .15.1
נים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקו

כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי 
ידי -המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 .המציעים בעת רכישת המכרז

 

 ההצעה .16
 

ר תעודת הזהות ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספ-ידי יחיד תיחתם על-הצעה המוגשת על  .11.1
 שלו, כתובתו וחתימתו.

 

ספרות אחרי הנקודה העשרונית  2על המציע לנקוב את המחיר בשקלים חדשים ואגורות )עד    .11.2
בלבד( לאחר שקלול ההנחה המוצעת על ידו. הצעת המחיר תוגש בגוף חוברת המכרז כשכל 

 פרטיה מולאו וכשהיא חתומה ע"י המציע. 
 

ידי מורשי -משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם עלידי אישיות -הצעה המוגשת על .11.3
בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם התאגיד, מספרו הרשום  ,החתימה של התאגיד

וכתובתו. ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי 
זהות דין של התאגיד המאשר את -וכן אישור עורךהחתימה מטעם התאגיד וכתובתם, 

 .החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד

 
ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על   .11.4

בתוך מעטפה סגורה  יםעותק( 2) בשניהמציע, ואלה יוגשו  ידי-עלנספחיו( יחתמו במלואם 
 ידי המציע.-עלועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה 

 
 תיפסל. –הצע מחיר אשר תנקוב מחיר גבוה מהמחיר המירבי  .11.5

 
ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על   .11.1

נספחיו( תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של 
 י המציע.יד-המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מחלקת  .16.7

לא יאוחר ( בהוד השרון וזאת 2)קומה  28חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 
 .13:00בשעה  5.201810.מיום 

 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 
 

mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
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 הודעה בדבר תוצאות המכרז .17
 
 (.הודעת הזכייה –העירייה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן  .11.1

 באמצעות דואר רשום או פקסימיליה. הודעת הזכייה תימסר 

 

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות תוך שבעה  .11.2
ם החתום בצירוף כל ( ימים מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לעירייה את ההסכ7)

המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום ביטוחי, כשהוא חתום על ידי המבטחת וכן 
 ערבות ביצוע אשר תופקד בידי החברה משך כל תקופת ההתקשרות מול המציע. 

 
( ימים מיום הכרזת הזכייה, או במועד מאוחר יותר בהתאם 7צו תחילת יהא בתוך שבעה ) .11.3

 לקביעת העירייה.

 
 למציע אשר הצעתו לא תתקבל, תינתן הודעה בכתב. .11.4

 
היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או  .11.5

את התקשרותה עימו, וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה 
צון העירייה, ולאחר למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון לשביעות ר

שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת העירייה ובתוך פרק הזמן אשר נקצב 
 .בעניין

 
במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה עם הזוכה, תהיה רשאית  .11.1

ידה, כל זאת במקביל -העירייה למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על
 לוט הערבות הבנקאית של המציע.לחי

 
 

 הליכים משפטיים .18
 

מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או  .11.1
בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. -יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 
 

 חי אדיב,
 ראש עיריית הוד השרון                                                              
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 חתימת המציע _________________ 

 נספח א למכרז

 כתב ערבות בנקאית
 )ערבות להשתתפות במכרז(

 
 לכבוד

 עיריית הוד השרון
 ,28יהושע בן גמלא 

 הוד השרון
 (העירייה –)להלן 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 _______________הנדון: ערבות בנקאית מספר 
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

, לשלם ןלקליטת פסולת משטח שיפוט עיריית הוד השרולמילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז 
מאתים  –)במילים ₪  250,000-לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של 

תוספת של מדד ( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )ש"חאלף וחמישים 
( בין המדד שהיה המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלחיובי בלבד

סכום  –ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 
 (.הערבות

 

דלעיל בפעם אחת או  1את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש  .2
שותיכם לא במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרי

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
 ידי ראש העירייה ו/או גזבר העירייה,-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את וזאת ללא כל תנאי ו לרבות באמצעות הפקסימיליה,
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המציע הנערב.
 

לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות לדרישתכם כאמור לעיל עליכם  .4
 הפקסימיליה(.

 
 )כולל(. 31.7.2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש העירייה ו/או גזבר העירייה באופן חד צדדי  .1
 5( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף 90)לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים 

 דלעיל.
 

ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  פי-עלכל דרישה  .1
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 תינו זו בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה, תהיה ערבו
 

 ערבות זו איננה ניתנה להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .1
 בכבוד רב,

 
________________ 

 שם הבנק                  
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 למכרזב' נספח 
 

 העסק-חשבון מבקר אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה
 

 
 תאריך: ____/____/____

 
 לכבוד 

 עיריית הוד השרון
 ,28יהושע בן גמלא 

 הוד השרון 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 
חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית -אני רואה

ז לקליטת פסולת משטח ( בקשר למכרהמציע –של ____________________________  )להלן 
 , כדלקמן:שיפוט עיריית הוד השרון

 
 היה, כדלקמן: 2017 -ו  2016, 2015היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2015בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2017בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(. קליטת פסולת מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין 
 

 

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .2
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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 חתימת המציע _________________ 

 נספח ג' לתנאי המכרז

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה  פי-עלנוסח תצהיר קיום זכויות העובדים 
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

צווי ההרחבה  פי-עלו 1995-על ביצועם,  חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 לאופי העבודות נשוא המכרזוההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים 

 

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

 

שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית משטח ממסמכי מכרז פומבי למתן הנני עושה תצהיר זה כחלק  .1
אני מכהן כ_______________ והנני במכרז. שיפוט של עיריית הוד השרון, כמורשה מטעם המציע 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .2
קיים כלפי לרבות כל תקופת התקשרות המוארכת( ימתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )

, את האמור לאופי העבודות נשוא המכרזמטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים  המועסקים
חוק (: "חוקי העבודה" –ת האמור בכל החוקים הבאים )להלן ואפי חוק -עלבצווי ההרחבה הרלבנטיים 

; 1976-דמי מחלה, תשל"ו; חוק; 1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-שירות התעסוקה, תשי"ט
-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א

; חוק חיילים משוחררים )החזרה 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996
חוק הביטוח  ;1963-; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949-לעבודה(, תש"ט

; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995-הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה
חוק להגברת האכיפה של דיני  ;2002-לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב ; חוק הודעה2001-והתפטרות תשס"א

 .1957-קיבוציים, התשי"ז צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים, 2011-העבודה, תשע"ב
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א ____
בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

ות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנוי
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה  ידי-עלמאלה קנסות 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  3 -המפורטים לעיל וכל זאת ב
 

במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 וקנסות כאמור. ידוע למציע כי מספר קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

 
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו  ____

עבירה אחת או יותר  קנסות או יותר בגין 2 -העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב
 3-ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב-על

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 

במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות. ידוע  אישור מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 יימנו כקנסות שונים. למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_______________ 

 המצהיר        
 דין-אישור עורך

 
הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 

,  ולאחר  ___________________________________, מרחוב , בפני עוה"ד ___________________
הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  ר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשיםשהזהרתיו כי עליו להצהי

      נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
                    __________________ 

 דין-עורך                       
 )חתימה וחותמת(                        
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 חתימת המציע _________________ 

 למכרז 1'גנספח 
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 
חוק העסקת עובדים " –)להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ("זרים
 

_, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' ______________
  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 
תחום השיפוט של פסולת גזם וגושית בהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז לאיסוף ופינוי  .1

והנני מוסמך/ת לתת  ___אני מכהן כ___ , כמורשה מטעם המציע במכרז.עיריית הוד השרון
 תצהיר זה בשם המציע.

 

את  X -יש לסמן ב)הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז  .2
  –( המתאימה תיבהה

 
 לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק

 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

  לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה -בפסקי

 האחרונה.
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

גם בעל השליטה  –בר בני אדם ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא ח-, מי שנשלט על'בעל זיקה'
 בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.

 
 .1968-, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'שליטה'

 
 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. הנני מאשר כי היום _________________, הופיע 
מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב 
____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
 
 

            __________________ 
 דין  )חתימה וחותמת(-עורך                                   
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 חתימת המציע _________________ 

                                                                    
 למכרז 2'נספח ג
 

 הצהרת מציע

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים אני 

 ומתחייב זה כדלקמן:

ההוראות  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: .1

נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות ו למשתתפים

כי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על כן רז זה, והנדרשים מאת המשתתפים במכ

 ., לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותהקביעת מחיר הצעתי

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

  .ל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאםכי הבנתי את כ 
 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  
תי עונה על כל הדרישות שבמסמכי כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצע 

המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד 
 לבטל את ההתקשרות עימי. עירייהתהיה רשאית ה ,בתנאי המכרז

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 
 תיאום עם משתתפים אחרים. ללא כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או  

3.       

לנוסח  כנספח ה'בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת  .3.1

 ההסכם. 

הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות ערבות  3.2

 בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.
 

ותקים חתומים נוספים הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים וע .4

ימים מיום שיוודע לי על זכייתי במכרז, כולו ( 7עירייה, בתוך שבעה )דרישת ה פי-עלמההסכם 

 או חלקו.

 

תהא  עירייהה עמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כיכי היה ומסיבה כלשהי לא א ,הנני מצהיר

, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או ידי-עלרשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה 

כתוצאה מאי עמידתי  עירייהאו חיסרון כיס אשר נגרם לו/התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק 

 בתנאי המכרז וההסכם.
 

 ולראיה באתי על החתום:

__________________________  _____________ ___________ 
 מציעכתובת ה                 ח.פ./מס'              מציעחתימת ה      

 

יום _____ חתמו "( מאשר בזאת כי במציעלהלן: "האני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

התקבלו כל ההחלטות  מציע, כי אצל המציע, בשם ה , ____________ ה"ה _______ בפני על הצהרה זו

על הצהרה זו  מציעכל דין לחתימת ה פי-עלו מציעמסמכי ההתאגדות של ה פי-עלוכל האישורים הדרושים 

 .                                                                            מציעוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה

                                                                                                                                  ________________ 
 ,עו"ד                                                               
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 למכרז 3'נספח ג                                                                  
 עירייההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 לכבוד 
 עיריית הוד השרון 

 ("העירייה")להלן: 
 

 ג.א.נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   ______במכרז מספר 

 הבאים: הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים .2

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .2.1
 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה עירייה"חבר 
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -"קרוב" יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, 
 בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .2.2
 המקומיות הקובע: 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,  עירייה"חבר ה 
א או קרובו בעלי שליטה בו או קרובו או תאגיד שהו עירייהחבר  -" עירייה"חבר 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .2.3
 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 
חוזה שנעשה עם העירייה ובשום  זוגו או שותפו או סוכנו, בשום-עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

בין חברי מועצת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בן  .3.1
 או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

בו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים , קרועירייהאין חבר  .3.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות מקומית מהרשויות החברות  .3.3
 מוסדות האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.באשכול או ב

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות 
-הרלבנטית( והיא תבחן ע"י האשכול  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  .4
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לפקודת 3א') 122כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות .1
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 

 המשתתף: ____________שם המשתתף: ____________________________      חתימת 
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 למכרז ד'נספח 
 

 

 204/18מכרז פומבי מס' 

 
 לקליטת פסולת

 משטח השיפוט של עיריית הוד השרון
 
 

 חוזה קבלנות 
 204/18מס' 
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 חוזה קבלנות
 

 2018שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 
 
 –בין 

 השרון-הוד תעיריי
 , הוד השרון28יהושע בן גמלא רחוב 
 09-7759560; פקס: 09-7759595טל': 

 
 (העירייה –להלן 

 
 מצד אחד

 
  –לבין 

 
 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________

 
 רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________

 
 ______פקס: ______________טל': _________

 
 (הקבלן –)להלן 

 
 מצד שני

 
 

שהעתק ממנו מצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי  204/18פומבי מס' והקבלן הוא הזוכה במכרז   הואיל
עיריית הוד  משטח השיפוט שלנפרד הימנו  ובו הזמינה הגשת הצעות למתן שירותי קליטת פסולת 

 ;"(השירותים"; עירייה)להלן: ה" השרון 
 

 והקבלן עוסק ומתמחה בתחום השירותים נשוא המכרז;   והואיל
 

בהתאם לתנאים אשר במסמכי המכרז  קליטת הפסולתוברצון העירייה להזמין מהקבלן שירותי   והואיל
, הכל כאמור וכמפורט בתנאי קליטת פסולתובחוזה קבלנות זה, והקבלן מעוניין לתת שירותי 

 בלנות זה.מסמכי המכרז וחוזה ק
 

והקבלן מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא יקבל על עצמו לבצע את ההתחייבויות   והואיל 
נשוא הסכם זה, הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת היעדר ניגוד 

 לפי הסכם זה;עניינים בין עיסוקיו האחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן שירותיו לחברה 
 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כמפורט להלן בהסכם זה; והואיל
 

 
 – לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1
 

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.  1.1
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כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות   1.2
 החוזה.

 

חוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות   1.3
משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות -או דו

 כותרות השוליים.ו

 

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל   1.4
-כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 פה( בין הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.
 

 מונחים .2
 

  -בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן     2.1
 

 השרון;-עיריית הוד "העירייה"
 

 ;קליטת פסולתל 204/18מס' מכרז פומבי   "המכרז"
 

השרון לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומה במשך תקופת -תחום שיפוט עיריית הוד  "תחום שיפוט"
 החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 
 השרון;-ראש עיריית הוד "ראש העירייה"

 
 השרון;-גזבר עיריית הוד "גזבר"

 
 השרון ו/או המוסמך מטעמו לצורך חוזה זה;-מנהל כללי של עיריית הוד  "מנכ"ל"

 
 ;מטעמובעירייה או מי  אגף שפ"עמנהל  "מנהל"

 
חוזה זה או  ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות נשוא-אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"

 כל חלק מהן;
 

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו 
בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק 

 מהן;
 
 

כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  "העבודה/ות"
ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או 

תהינה משמעות זהה למונח  "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 "עבודות";

 
ות פסולת גינון ציבורי ופרטי, עצים, שיחים, שורשים, ענפים, עלים, קוצים, גזם, לרב "פסולת גזם"

גיזום דשא, שיירי מזון אורגני ותוצרת חקלאית, עשבים וכיוצא בזאת )להלן בחוזה 
 (;כפסולתהקבלנות, גם 
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גרוטאות פסולת בניין עפר והריסות, לת מוצקה של גופים בעלי נפח גדול, ובכלל זה, פסו "פסולת גושית"
 זכוכית/ פלסטיק/ מתכת/ /ריהוט-יריעות ואריזות מחומרים בלתי רקבוביים כגון שברי

 .או חקלאיתו/מקורה בפסולת ביתית, מסחרית, תעשייתית טקסטיל, קרטונים, אשר 
 

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, או המשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה,  ""פסולת בניין
מתהליך בניית מקום ופיתוח תשתיות או כתוצאה מהריסת מבנים לרבות חומרים 

ותשתיות )כגון חול, אבנים, חצץ, בטון, בלוקים, מרצפות, מוטות ברזל, לוחות גבס, 
קרשים, אריחים, דלתות, חלונות, אסבסט, פלסטיק, זכוכית, עץ, סלעים, עפר מקומי, 

 .וכיו"ב(
 

   תקן נייח וקבוע שבו נעשה אחד מעבר לפסולת בנין, שהיא מ ותחנת תחנת מעבר לפסולת     "תחנת מעבר"  
 מאלה:
העברה של פסולת או של פסולת בנין, במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול  (א)

 אחד, לרבות  רכב להובלת אשפה, לכלי קיבול אחר;

 ר;חוז מיון של פסולת או של פסולת בנין לרכיביה לצורכי מחזור או שימוש (ב)
 

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על  "חוזה זה/הקבלנות" 
כל מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שיינתנו מעת 

 לעת;
 

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים  "צו התחלת עבודה"
העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה לתחילת ביצוע 
 ידי המנהל;-ויהיה חתום על

 
הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  "מועד תחילת ביצוע"

( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע 7שנמסר לו ולא יאוחר משבעה )
 ודות כנדרש;ידי המנהל( ולבצע את העב-על

 
 התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות במכרז;  "התמורה"

 
 

 כל אחד מחגי ישראל, לרבות חג העצמאות )ולמעט חגי תשרי וחג הפסח(;   "חג"
 

 "חגי תשרי 
יום פתיחת שנת הלימודים, ראש השנה )לרבות ערב ראש השנה(, סוכות )לרבות  ופתיחת שנת הלימודים"

ת תורה )לרבות ערב שמחת תורה( )להלן בחוזה חול המועד סוכות( ושמח
 (.כחגי תשריהקבלנות, גם 

 
 ערב חג הפסח, לרבות חול המועד פסח.   "חג הפסח"

 
משיעור מדד ההובלה העצמית הרשמי החיובי  50% -הסכום המורכב מ "מדד"

ידי מועצת המובילים והמשאיות בישראל או הלשכה -המתפרסם מעת לעת על
משיעור מדד המחירים לצרכן החיובי  50% -המרכזית לסטטיסטיקה ו

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -המתפרסם על
יל הידוע במועד האחרון להגשת מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לע

 ההצעות למכרז.
 

 השירותים .3
קליטת הפסולת שנאספה משטח שיפוטה של העירייה בתחנת המעבר )כהגדרתה בחוזה  3.1

הקבלנות( שמפעיל הקבלן. הפסולת תובל ותשונע לתחנת המעבר על ידי העירייה ו/או גורם 
 אחר בשירות העירייה.
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תבסס על הצעת מחיר אותה הציע הקבלן, לעבודות ידי הקבלן י-תמחור ביצוע העבודות על 3.2
 .לקליטת הפסולת שנאספה ופונתה מכלל שטח שיפוט העירייה

 
הקבלן יהא אחראי ומופקד על קליטת הפסולת והטיפול בה. דרך הטיפול בפסולת תבוצע  3.3

בהתאם להוראות החוזה נשוא המכרז ובהתאם לחוק ולדין החל בעניין, בכל שעות העבודה 
 בחוזה, ולאחריהן )ככל שדרוש הדבר(.כהגדרתן 

 
ידי העירייה לתחנת המעבר, וזאת בהתאם -הקבלן יקלוט ויטפל בכל הפסולת המועברת על 3.4

 .כנספח ד'למחירים הקבועים בחוזה המצורף למכרז זה 
 

הפסולת המובאת לתחנת המעבר הינה פסולת מסוג פסולת מעורבת גזם וגושית )כהגדרתה  3.5
ו/או כשהן הן מעורבבות יחדיו. לא תישמע כל טענה בעניין זה מטעם בחוזה הקבלנות( בנפרד 

 הקבלן. הוראה זו, בדומה ליתר הוראות החוזה, היא הוראה יסודית.
 

הקבלן בשיתוף ותיאום עם המנהל מטעם העירייה, יבצעו מערכי עבודה יומיים וחודשיים,  3.1
 תכנון וקליטה תיאום והערכה.

 
נת המעבר, לא יזכו בה לשטיפה ו/או ניקוי ו/או תיקון ו/או כלי הרכב אשר יפרקו פסולת בתח 3.1

 כל טיפול אחר מלבד פריקת פסולת.
 

לא יהיה קשר, טכני ו/או ארגוני בין הקבלן )המפעיל את תחנת המעבר( לבין העירייה האוסף  3.1
 ומשנע  את הפסולת לתחנת המעבר.

 
ידי כלי רכב שיציג -רק עלידי הקבלן בתחנת המעבר -פסולת משטח שיפוט העירייה תיקלט על 3.1

ידי -ידי המנהל מטעם העירייה או על-בכניסה לתחנה תעודת משלוח מאושרת וחתומה על
כלי רכב של העיריה; למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצטיידות בתעודות המשלוח כמפורט 
לעיל תהא באחריות הקבלן המשנע ובסוף כל חודש תצורפנה תעודות השקילה יחד עם 

המשלוח החתומות על ידי נציג העירייה. במידה ולא תצורפנה תעודת השקילה תעודות 
 לתשלום, ולא תהיה כל טענה מצד הקבלן.

 
יובהר, כי המשקל הקובע לתשלום יהא המשקל המצוי בשטח שיפוט העיר הוד השרון. זכותו  3.11

די של מפעיל התחנה הזוכה לבקש בכל סוף יום את ריכוז השקילות מהשקילה שבוצעה על י
 העירייה, זאת על מנת לבצע תיאום בין השקילה של העירייה לבין שקילת התחנה.

 
במידה ויימצא פער בין השקילות המפורטות לעיל, משקל העירייה יהא הקובע לעניין זה  3.11

 ולתשלום.
 
על הקבלן לקלוט פסולת משטח שיפוט העירייה בתחנת המעבר בכל ימות השנה מלבד ימי  3.12

  –מנוחה וזאת כדלקמן 
 

  '06:00-18:00ה' )ראשון עד חמישי( בין השעות  –ימי א. 

  06:00-15:00בימי ו' וערבי חג בין השעות. 
 

בכל שנה, במשך יומיים שקודמים לראש השנה ולחג ראשון של פסח על הקבלן להיערך  3.13
 שעות רצופות. 48ולקלוט פסולת במשך 

 

החל משעה אחת לאחר  –חג העירייה תהיה רשאית לדרוש קליטת פסולת במוצאי שבת או  3.14
 יום מראש. 14לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של  – 23:00צאת שבת/חג ועד שעה 
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כל משאית בשירות העירייה אשר תגיע לתחנת המעבר בכפוף להצגת תעודת משלוח כאמור  3.15
לעיל, תישקל בכניסה לתחנת המעבר במשקל המפורט לעיל, אח"כ תפורק ותרוקן ממנה 

 ל בשנית ביציאה מתחנת המעבר.הפסולת ואז תישק

 

קבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין להפעלת תחנת המעבר ומתן  3.11
 השירותים על פי המכרז והחוזה, וזאת לאורך כל תקופת החוזה.

 
הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין החלות על אספקת השירותים נשוא המכרז והחוזה  3.11

 ות והגהות של העירייה, וכן את הוראות הבטיחות והגהות על פי כל דין.וכן הוראות הבטיח
 

העירייה תהיה רשאית לשלוח נציג מטעמה לצורך בדיקה ו/או בירור לתחנת המעבר ולא  3.11
 תהיינה כל טענה או תביעה או דרישה מצד התחנה. 

 

 לא תתקבלנה תעודה ב"טרה" ברוטו קבועה. 3.11

 

פרדה ושינוע של פסולת התחנת המעבר הניתנת לשימושו של הקבלן היא אך ורק לקליטה,  3.21
מהסוג המורשה לקליטה בתחנת המעבר. תחנת המעבר לא תורשה לקלוט ו/או לטפל בסוגי 

 פסולת אחרים. תנאי זה מהווה תנאי יסודי במכרז. 

 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תורשה כניסה לתחנת המעבר של: 3.21

 

 מרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים או פסולת רפואית לא מעוקרת, לרבות אריזות חו
המכילות שאריות של חומרים מסוכנים אלה; חרף האיסור המפורש, הקבלן יכין נוהל טיפול 

 1998-בחומרים מסוכנים בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ"ח

 רים מסוכנים שהתגלו בשטח תחנת המעבר על אף האמור חומרים מסוכנים או פסולת חומ
 ברישא לסעיף זה יטופלו כאמור בנוהל הנ"ל; 

 

  כלי רכב המובילים פסולת, שהפסולת שבהם אינה מכוסה כראוי או שלא ננקטו  אמצעים
 למניעת פיזור פסולת ונזילת תשטיפים בשטח תחנת המעבר.

 
ובהתאם למפורט לעיל, וזאת באחד מכלי דין  פי-עלככל ונכנסה פסולת שאינה מורשית  3.22

הרכב אשר הגיעו מהעירייה, יש לדווח באופן מיידי למנהל מטעם העירייה ואין לפרוק 
 משאית זו. 

 
של הפסולת )על כלל סוגיה(, אשר תפונה מכלל שטח  ישא באגרות ההטמנההעירייה ת 3.23

גזם ו/או אל כל אתר  אל תחנת המעבר ו/או תחנה ממיינת ו/או תחנה לקיצוץ עירייהשיפוט ה
 פסולת חלופי.

 

של הפסולת )על כלל סוגיה( אשר תפונה   העירייה תישא בסכום היטל ההטמנה כמו כן, 3.24
משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלופי, בהתאם להוראות 

לחוק  9" הוא השיעור הקבוע בתיקון מס' שיעור היטל ההטמנהלעיל. לעניין מכרז זה, "
ובתוספת לתיקון, הידוע במועד פרסום מכרז זה והמתעדכן  1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד

 בתקופת ההתקשרות )לרבות התקופה המוארכת(.

 

 מעביד  -אי קיום יחסי עובד  4
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מובהר בזאת, כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה,  4.1
עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין העירייה לא כי הקבלן הוא בעל עסק 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין. -מתקיימים יחסי עובד 

 

הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר  4.2
 חוזה זה.פי -למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על

 
הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כמו כן  4.3

מצהיר הקבלן כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח 
 לאומי.

 
מובהר בזאת, כי הקבלן הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו  4.4

תים ועבודות לעירייה בהתאם לחוזה זה, וכי אין בינם לבין העירייה יחסי המעניקים שירו
 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.-עובד

 
הקבלן ישפה את העירייה, עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל  4.5

/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד העירייה מאת הקבלן ו
מעביד או יחסי  -ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד -אחר מטעמו ו/או על

מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין העירייה לבין הקבלן ו/או הפועלים  -מרשה 
שר עם קיומם מטעמו בהענקת עבודות לעירייה ו/או מי מעובדיה ו/או אחר מטעמה ו/או בק

ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים 
 מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

 
ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן לבין -מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על 4.1

ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו המעניקים שירותים -בגין העבודות הניתנות על העירייה
פי הסכם זה הינם יחסי עובד -לעירייה בהתאם לחוזה זה, מטעמה ו/או אחר מטעמה על

מעביד, יישא הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו כנגד העירייה בעניין זה לרבות הוצאות 
 דין.-משפט ושכר טרחת עורך

 
תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום לעירייה  4.1

-פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה על-התמורה על
 פי דין לתבוע בשל כך.

 
הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את העירייה בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או  4.1

מעביד, לרבות כאילו אשר יופנו איליו בעניין -פנה כלפיה, בגין כל יחסי עובדדרישה שתו
 סיבה אחרת. העבודות ולרבות כאילו שיופנו איליו מכל

 
 

 אחריות, שיפוי וביטוח 5
 

הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק  5.1
בעקיפין, לעירייה ו/או לציודה, ו/או לצד שלישי ו/או  כיוצא באלה אשר יגרמו, במישרין או

לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של 
 הקבלן ו/או נותן שירותים מטעמה.

 

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזאת כי, הקבלן ישפה  5.2
( ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה 3יה, בתוך שלושה )ויפצה את העירי

$ )ארה"ב( כפיצוי מוסכם, כל זאת מבלי שיהיה על 150,000כאמור בהסכם זה, בסך של 



 *** נוסח מעודכן ***
 204/18 מכרז פומבי מס'

 לקליטת פסולת גזם וגושית 
 משטח שיפוט עיריית הוד השרון

 45מתוך  31
 חתימת המציע _________________ 

העירייה להמציא לקבלן כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על העירייה 
 ו/או במקביל ו/או בכלל. לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה

 
על הקבלן תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות,  5.3

מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים 
לגופו ו/או  מטעמו של הקבלן לעירייה, ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן ו/או

לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו, ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל 
 פי חוזה זה.-זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות הקבלן על

 
 
 
 

 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם 6
)לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו  1.1

את חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר 
כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה 

 המפורשת של העירייה בכתב ומראש.
 

ת נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודו 1.2
 לשיקול דעתה של העירייה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש.

 
ידי העירייה -ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על 1.3

 מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
 

מור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת הקבלן נתנה העירייה הסכמתה להסבת החוזה, כא 1.4
שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל יפי החוזה, וקבלן י-מאחריותו והתחייבויותיו על

 של מבצעי העבודות.

 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  1.5
אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות  ין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת וביןהשותפות ב

 הדורשת את הסכמת העירייה כאמור לעיל.
 

 הפרת החוזה 7
העבודה אשר  תכניותלא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם ל 1.1

ידי העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייה, רשאית העירייה  -הוכנו על
 פה או בכתב.-ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעללהתרות בה ולדרוש את 

 

( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה, 3לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) 1.2
הקבלן לפרק זמן  ידי-עלתהיה העירייה רשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות 

ר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או משתנה ולבצע את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אח
 הוצאה שייגרמו לה בנדון.

הודיעה העירייה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם העירייה לקבלן רק תמורת  1.3
ידי העירייה, בניכוי ו/או -העבודות שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות -ה מהקבלן עלבפחתה ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית העיריי
 ידי הקבלן.-העירייה עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה על

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות  1.4
אשר ניתנו לה בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות 

 לקה.קאית או חהבנ
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אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים  1.5
 חוזה זה. פי-עלפי כל דין ו/או -ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

 

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של  1.1
זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, הקבלן בהתאם לחוזה 

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-המזכה את העירייה בכל סעד על
 
 החוזה תקופת 8

 חתימתוהחל מיום  )עשרים וארבעה( חודשים 24פי חוזה זה הינה -תקופת ההתקשרות על 1.1
עשר -שנים תקופות נוספות של 3-עד ל (. תקופת החוזה ניתנת להארכהתקופת החוזה –)להלן 

 (.התקופה המוארכת –)להלן   , או חלק מהם,( חודשים נוספים12)
 

האופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת לעירייה בלבד ומצויה היא תחת שיקול דעתה  1.2
 הבלעדי.

 
בלן היה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית העבודה בתקופת החוזה, יעמיד הק 1.3

את פועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר לצורך ביצוע סיום ביצוע העבודות, והכל על חשבונו ללא 
 כל תמורה נוספת, הגם שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין.

 

במהלך תקופת החוזה )לרבות בתקופת הארכה( רשאית העירייה בכל עת, לפי שיקול דעתה  1.4
( יום. 30בהודעה מוקדמת של שלושים ) פי חוזה זה-הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על

לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית אחרת למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה 
ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות -לו בגין העבודות שניתנו על

 חוזה זה.

 
 תמורה 9

 

בתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם העירייה לקבלן סך של  1.1
אשר הועברה פסולת גזם מעורבת לכל טון פסולת ביתית __________________ ₪ 

מהעירייה לתחנת המעבר ונקלטה בתחנת המעבר, במכפלת הטונות באותו חודש קלאנדרי, 
 בלנות.לתשלום זה יתווסף מדד כקבוע בחוזה הק

 

בתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם העירייה לקבלן סך של  1.2
אשר הועברה מהעירייה  פסולת גזם נקייהלכל טון פסולת ביתית __________________ ₪ 

לתחנת המעבר ונקלטה בתחנת המעבר, במכפלת הטונות באותו חודש קלאנדרי, לתשלום זה 
 חוזה הקבלנות.יתווסף מדד כקבוע ב

 
 

בתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם העירייה לקבלן סך של  1.3
אשר הועברה מהעירייה  פסולת גזם גושיתלכל טון פסולת ביתית __________________ ₪ 

לתחנת המעבר ונקלטה בתחנת המעבר, במכפלת הטונות באותו חודש קלאנדרי, לתשלום זה 
 כקבוע בחוזה הקבלנות. יתווסף מדד

 

התשלום החודשי יהיה צמוד למדד כהגדרתו לעיל. מדד הבסיס לתשלום החודשי יהיה המדד     1.4
כהגדרתו בסעיף ההגדרות הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביחס למדד כהגדרתו 

 בסעיף ההגדרות הידוע במועד הקבוע, ההצמדה למדד תעשה כל חצי שנה. 
 
למען הסר ספק התמורה תהא בגין העבודות שביצע הקבלן בפועל ובהתאם לעבודות אשר    1.5

הוזמנו בפועל על ידי העירייה ; לקבלן לא ישולם כל סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא 
 בוצעו על ידו.  
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 מהתשלום החודשי )לאחר הצמדתו למדד( ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע 1.1

  ו/או מגיע לעירייה מהקבלן באותו חודש קלנדארי.

 
לתשלום החודשי בתוספת המדד )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים(יצטרף  1.1

 (.התמורה החודשית –)להלן הכל ביחד   מע"מ כחוק

 

זכאי לקבל תוספת לתמורה באשר לביצוע הפרדה  מובהר ומודגש בזאת, כי הקבלן לא יהיה 1.1
 בפינוי פסולת הגזם והגושית, והתמורה תישאר בעיינה. 

 
מוסכם על הצדדים כי התמורה היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות הוגן  1.1

לקבלן, לרבות רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר 
של הקבלן על פי חוזה זה, או על פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי התחייבויותיו 

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות בשכר עבודה, שינויים בשערי  עירייהלתבוע מה
חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם, של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי חובה 

 ן ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.אחרים מכן מין וסוג, בין במישרי

 

( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות 3הקבלן יגיש למנהל עד השלישי ) 1.11
בחודש שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינן, לרבות דו"ח ובו מספר ימי 

רבות מספרי הרישוי של העבודה שבוצעו בחודש שעבר, מספר כלי הרכב שהופעלו בכל יום )ל
 הרכבים(, מספר הסבבים שביצע כל רכב , משקל כל סבב ואזורי הפינוי של כל משאית.

 

המנהל יבדוק את החשבון המנהל יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות  1.11
החודשי מטעמו. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי 

יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בהפחתה ו/או קיזוז או 
ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים 

 פי חוק, ויעבירו לגזברות.-ו/או עקב ניכויים המחויבים על

 

שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז  העירייה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכם 1.12
  60פי חוק  בתנאי שוטף +-ידי המנהל או הנדרשים על-ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 ידי המנהל.-יום מיום אישור החשבון על

 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  1.13
 הגשת חשבונותיו.ולמועדיהם ולמועד 

 

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק 11
תו  תעודת "עוסק מורשה" הקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשו    11.1

 .1976-חוק מס ערך מוסף, תשל"ותקפה לפי 

 

הקבלן מצהיר כי מנהל הוא וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה     11.2
 עפי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.זה כנדרש 

 
( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון )    11.3

הקבלן לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה 
 פי חוזה זה.-על

 
דכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף במעמד החתימה ימציא הקבלן לעירייה טופס ע    11.4

ידי -ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על-. הטופס יהא חתום עלכנספח ג' לחוזה הקבלנות
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דין ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי -עורך
 פי חוזה זה.-לביצוע תשלום התמורה על

 

 ערבות ביצוע 11
פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי העירייה -ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן עללהבטחת     11.1

לפני מועד החתימה על החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן 
( בוחר ערבות ביצוע –)להלן  כנספח א', בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע החיובי בלבד

 המציע לגשת כמפורט להלן: 

 

קליטת הפסולת לסוגיה, יצרף להצעתו ערבות בנקאית  –מציע המגיש הצעה בהתאם לפרק ב'    11.2
)מאתיים ₪  250,000שם המציע בלבד בסך מדויק של -בלתי מותנית לטובת העירייה על

ידי -ואשר הוצאה על 2018וחמישים אלף ש"ח( צמודה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 
התאם לנוסח מקובל בבנק מוכר בישראל וזאת להבטחת קיום בנק מוכר בישראל, והכל ב

 מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו. 

 

 ( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה.12עשר )-ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של שנים    11.3
 

( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות 30שלושים )    11.4
( יום 120הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )

 נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות. 
 

ע בהתאם להודעה האמור לעיל איננו מפחית מזכותה של העירייה להאריך את ערבות הביצו    11.5
 מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן.

 
 הקבלן יישא הכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת נדרשת.    11.1

 
לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה,    11.1

ראש העירייה ו/או גזבר העירייה ו/או המנהל, תהא רשאית העירייה לחלט את  לשביעות רצון
ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית 

 סכום הערבות כאמור. 
 

 הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.    11.1
 

ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן -בות שנגבה עלסכום הער   11.1
זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה ו/או כלפי ראש העירייה ו/או גזבר העירייה ו/או המנהל ו/או 
המפקח, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של העירייה 

 בגין הפרת החוזה.
 

בנוסף לערבות הביצוע, רשאית העירייה לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או  11.11
להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן 

 כלפי העירייה ו/או כלפי כל צד שלישי.
 

תנאי ההצעה, וכן  סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי 11.11
 במידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת העירייה.

 
הערבות להצעה תחולט בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות  11.12

במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם, חילוט הערבות הבנקאית לא 
בוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים יפגע בזכותה של העירייה לת

 ידו עקב אי קיום ההצעה.-אשר יגרמו לעירייה על
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פי דרישת ראש העירייה או גזבר -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על 11.13

העירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייה. במידה ויתנהלו 
ליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר ה

 פי דרישת העירייה.-סיום ההליכים המשפטיים על
 

הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, לאחר שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה  11.14
או השגה ו/או בוררות )ככל במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים, לרבות הליכי ערעור ו/

 שיהיו הליכים מעין אלו(, לפי המאוחר.
 

לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף כנספח ד' למכרז עם  11.15
העירייה ולאחר שיפקיד בידי העירייה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט בנספח א' לחוזה 

מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט הקבלנות, אישור חתום מאת חברת ביטוח 
בנספח ב' לחוזה הקבלנות וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת 

דין -ידי עורך-ידי הזוכה ומאושר על-למסמכי המכרז בנספח ג' לחוזה הקבלנות, חתום על
 ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.-מטעמו, וכן מאושר על

 
פי פנייה חד צדדית של ראש -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על 11.11

 העירייה או גזבר העירייה לבנק.
 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות הארכתה )במידת הצורך( יהיו על חשבון המציע. 11.11
 

 ביטוחים 12
 

פי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת -מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על 12.1
העירייה ביחד ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל תקופות 
הארכת החוזה( בביטוח מעבידים, ביטוח כלי רכב מקיף וחובה, ביטוח צד שלישי, והכל 

"אישור בדבר קיום ביטוחים" המצורף לחוזה כחלק בלתי הקבלנות לנספח ב' לחוזה בהתאם 
 נפרד ממנו.

 

הקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו לעירייה את הקבלות עבור דמי  12.2
הפרמיות ולמלא אחר הוראות כל פוליסה, הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל 

 תקופות החוזה.
 

את אישורה המוקדם של העירייה לנוסח הפוליסות ולהיקפן. עם חתימת על הקבלן לקבל  12.3
 חוזה זה ימציא הקבלן בעצמו לעירייה את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל.

 
אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית העירייה לבצע  12.4

ם הביטוחים לרבות הפרמיות את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אות
השוטפות, והעירייה תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן 

 שהוא, וכן רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 12.5
, ולהמציא לעירייה את בנספח ב' לחוזה הקבלנותטוחים כמפורט לערוך על חשבונו את הבי

 ידי חברת הביטוח.-שהוא חתום על נספח ב' לחוזה הקבלנות
 

כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת העירייה בכתב לפחות  12.1
 ( יום מראש, ויהיה כפוף לאישור העירייה. 60ששים )
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לו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות לעירייה פוליסות הביטוח יכל 12.1
או למי שהעירייה תורה לשלם לו, כאשר די בחתימת העירייה על כתב קבלה וסילוקין לתשלום 

 סכום התביעה.
 

 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. 12.1
 

פי חוזה זה. אי קיום תנאי -טוחים הנערכים עלהקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הבי 12.1
 ידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות העירייה.-פוליסות הביטוח על

 
מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח, מובהר ומודגש בזאת כי  12.11

נזק שייגרם הקבלן אחראי כלפי העירייה, כלפי עובדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל 
כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג 
שייגרמו לעירייה ו/או למערכות הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה 
מביצוע העבודות )במישרין או בעקיפין( ו/או חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו 

מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה ממחדלו של הקבלן  ו/או כתוצאה
 ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן.

 
הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות   12.11

 משפט ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך. 
 

 ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים תיקון 13
 

 

מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח  הקבלן 13.1
 ידם לתיקון הליקוי.-עלהמועד שנקבע   ותוך

 

לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, העירייה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או  13.2
בון הקבלן. תיקנה העירייה את הליקויים כאמור, תהא זכאית ידי מי מטעמה על חש-על

 הוצאות מיוחדות.  15%להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

 
פי חוזה -למען הסר ספק, העירייה רשאית לקזז עלויות אלה מהתמורה החוזית של הקבלן על 13.3

 המצוי ברשות העירייה.הקבלנות ו/או מכל סכום כסף אחר של הקבלן 

 
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה בעניין זה ובמקרים מעין   13.4

 אילו.

 
ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם -יתגלו ליקויים כפי שייקבע עלככל ש 13.5

הזמן העירייה במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק 
אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן סכומים 
המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי העירייה על גרימת הליקוי. בתום כל חודש קלנדארי 

 יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם, ויעבירם לקבלן.

 
( יום מיום מסירת רשימת הליקויים 30טת המנהל בתוך שלושים )הקבלן רשאי לערער על החל 13.1

לקבלן; הערעור ייעשה בכתב לגזבר העירייה ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו 
בעניין תהא סופית; גזבר העירייה ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין 

 ידי הקבלן.-בעניין על ( יום מיום הערעור45וחמישה )-בכתב בתוך ארבעים
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הקבלן ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת  13.1
בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא 

 –יקוי  להפחית מזכויות העירייה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הל
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או  13.1
לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום 
אחר שעל העירייה לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לצד שלישי 

פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין -פי חוק ו/או על-פי דין או על-חוזה או על פי-על
 שאינו קצוב.

 
הקבלן לא ישבית באופן חלקי או מלא, את עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע  13.1

העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו 
צאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם העירייה ו/או מכל סיבה אחרת. השבית הקבלן ו/או כתו

( 10%את עבודותיו ישלם הקבלן לעירייה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה )
אחוזים לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה 

או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת האחרות של העירייה לקזז ו/
הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כמו כן רשאית העירייה לתבוע את הקבלן 

  בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות הקבלן.
 

פי כל -ייה עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של העיר 13.11
דין ו/או חוזה זה, הרי שהעירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או 
עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב 

הוצאות  15%את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 
 העירייה. מיוחדות של

 

 ביטול ההסכם  14

לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט  עירייההנתונים למבלי לגרוע מכל תרופה או זכות,  14.1
רשאית, לפי שיקול  עירייההערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ה

( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את 60דעתה הבלעדי ומבלי לתת התראה בת ששים )
  – הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

פי חוזה זה לרבות הוראות סעיפים -אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על (א)
 לחוזה זה. 3,4,5,6,9,11,12,13,14,16

אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם הוגשה  (ב)
 בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

סכום הקיזוז  הליקוי
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

סכום הקיזוז  הליקוי 
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

     
אי פריקת פסולת בתחנת 

בעת הגעתה של  מעברה
משאית העובדת בשירות 

מכל סיבה שהיא,  העירייה
 בגין כל אי פריקה 

בחוזה, אי ביצוע שקילה כנדרש   1,500
 לכל אירוע

1,200 

     
עיכוב של שעה ומעלה 
בפריקת פסולת בתחנת 

בעת הגעתה של  מעברה
משאית העובדת בשירות 

מכל סיבה שהיא,  העירייה
 בגין כל שעה

אי עמידה בלוח זמני פתיחת תחנת   500
 , בגין כל שעת איחורמעברה

1,200 
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יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים אם הקבלן  (ג)
לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, -במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
ו צו פירוק או שמונה לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור או שניתן נגד

עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי 
 .1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

י מטעם משרד ההוצאה במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשה (ד)
 לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

לדעתה של  ( ימים ללא סיבה מספקת,3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) (ה)
 או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.  עירייה,ה

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע  (ו)
ידי המנהל -חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על

פי לוח הזמנים, או שהינו -או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על
( ימים 3פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה )-מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על

ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של -פרק זמן אחר שנקבע עלו/או 
המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח 

 הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

דית וזו בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסו (ז)
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-על

אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה תישלל ממנו  (ח)
 י החברה ו/או מנהליה.היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעל

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי  (ט)
 מראש ובכתב. עירייההסכמת ה

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  (י)
 ידי נותן ההוראה.-הזמן שנקבע לכך על

 רה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.נפתחה חקי (יא)

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהקבלן  (יב)
 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן.

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע  ירייהעהתברר כי הקבלן מסר ל (יג)
 תפקידיו.

בגין הפרת חוזה,  עירייהאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל 14.2
 פי כל דין.-פי כל דין , וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על-על

לעשות כל אחת מהפעולות   עירייהשאית ההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, ר 14.3
  –המפורטות להלן  

 ידי הקבלן.-לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על (א)

 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. (ב)

פי חוזה זה -ועם עללעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצ (ג)
ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז 

 מחשבונותיו.
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 שונות 15
 

במקרה של סגירת תחנת מעבר באופן זמני, מכל סיבה שהיא, על המציע הזוכה במכרז יהיה  15.1
)מרחק ק"מ  40לספק לעירייה  שירותי קליטת פסולת בתחנה אחרת, אשר איננה עולה על 

נסיעה לכיוון אחד ולא רדיוס או מרחק אווירי( מבניין משרדי העירייה ברח' יהושע בן גמלא 
יובהר, כי עלויות קליטת הפסולת ישארו  רון ועד לפתח תחנת המעבר.( בהוד הש2)קומה  28

בהינן והעירייה לא תשלם כל תוספת שהיא, ככל ויידרש, עבור קליטת הפסולת בתחנה 
בהצעת המחיר של המציע. התשלום אשר אחרת ו/או כל מרכיב אחר אשר נלקח בחשבון 

 צעתו.יהיה זכאי לו המציע הזוכה הינו על פי המחיר שנקב בה

 

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או  15.2
סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל 

ידי המנהל יהא סופי -מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש אשר יינתן על-על
 הקבלן.ומוחלט ויחייב את 

ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק  15.3
 ממנו כי הוא יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב  15.4
חייבות, או חלקים כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, הת

הניתנים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או 
ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, 
כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו 

 מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן, בין היתר, בהתאם לדין החל.באופן המגביל או 

 

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות ו/או  15.5
סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו 

 להכרעה בפני בתי המשפט בעיר חיפה.

כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על  15.1
( 72ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים )

ביום בו  -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -שעות ממועד המשלוח, אם נמסרה ביד 
 נשלחה. 

 
 –על החתום  ולראיה באו הצדדים

 
 

 
 עיריית הוד השרון    הקבלן

 
 ________________ –שם הקבלן 

 
 

 _________________  – ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד
 
 

  –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 
 

 __________________ ; ת.ז. ________________
 
 

 __________________ ; ת.ז. ________________
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 לחוזה הקבלנות נספח א 

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות ביצוע(

 לכבוד
 השרון-עיריית הוד

 ,28יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

 (העירייה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

לקליטת פסולת גזם וגושית משטח למילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה הקבלנות נשוא מכרז 
מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של , לשלם לכם כל סכום שתדרשו שיפוט עיריית הוד השרון

ובתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד  ש"ח( אלף מאתים וחמישים –)במילים  ₪ 250,000
ידי הלשכה המרכזית -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדהמחירים לצרכן )כללי( )

רז לבין המדד שיהיה ( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכהמדד –לסטטיסטיקה )להלן 
 (.סכום הערבות –ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או  1את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש  .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 
( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ידי ראש העירייה ו/או גזבר העירייה, -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
ת וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק אלרבות באמצעות הפקסימיליה, 

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המציע הנערב.
 
נו באמצעות או העתקו )במידה שיועבר אלי לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה .4

 .הפקסימיליה(
 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל(. .5
 
תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש העירייה ו/או גזבר העירייה באופן חד צדדי  .1

( חודשים נוספים מהמועד הנקוב 12עשר )-לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים
 דלעיל. 5בסעיף 

 
ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  פי-עלכל דרישה  .1

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  5
 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 איננה ניתנה להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו  .1
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 נספח ב' לחוזה הקבלנות
 

 אישור על קיום ביטוחים
 לכבוד 

 השרון-עיריית הוד
 ,28גמלא  יהושע בן

 הוד השרון 
 

 א.ג.נ.,
 

 הקבלן(  –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן הנדון: 
קליטת פסולת גזם וגושית משטח שיפוט בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין 

 העירייה בהתאמה( -החוזה, העבודות ו –)להלן  עיריית הוד השרון
  

 
  –אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן 

 
פי חוזה הקבלנות בין העירייה לקבלן -אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על .1

  –כמפורט להלן 
 

הקשורה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או  .1
ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות -לביצוע החוזה, לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על

 ידי ביטוח רכב חובה.-הסטנדרטים של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על
 

 $ )דולר ארה"ב(. 500,000 -----גבול האחריות למקרה  
 

 ר ארה"ב(.  $ )דול 5,000,000 -----לתקופה             
 

ידי הקבלן בעבודות לרבות קבלני משנה ועובדיהם. -ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על .2
הביטוח מורחב לשפות את העירייה, במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי הקבלן או שלוחיו בגבולות 

 דולר ארה"ב( לתקופה.$ ) 5,000,000 -$ )דולר ארה"ב( למקרה ו 500,000 -אחריות שלא יפחתו מ

 

 ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .3
 

 ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .4

 

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד העירייה וכל הבא מטעמה, לרבות חברות  .2
 בנות ושלובות של העירייה.

 

הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ )כולל( ועד ליום _____________ )כולל(,  תקופת .3
והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף )לרבות תקופות 

 ידי ראש העירייה או גזבר העירייה.-האופציה(, אלא אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על
 

  –מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התנאים הבאים אנו  .4
 

 העירייה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים. (א)

 

 בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת. (ב)
 

( יום 60ששים )נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת אשר תימסר לעירייה  (ג)
 לפני מועד הביטול.

 
 מבוטלת זכות כלפי העירייה. (ד)
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 הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. .5

 

זכויות העירייה לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת תביעה וכיוצא  .1
ע לעירייה, שלצורך אישור זה מוגדרת העירייה והממונה על נושאי בזאת, אלא אם כן המקרה היה ידו

 הביטול של העירייה.

 

כל סעיף בפוליסה )אם ישנו כזה, ככל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את  .1
י פ-אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ו/או הקבלן, ולגבי הקבלן הרי שהביטוח על

 פי תנאיו.-פוליסות הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על
 

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר עם  .1
האחריות לפי משאיות, מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה מכלי רכב וכלי רכב  )מלבד 

( התפוצצות, אש, אדים, שיטפון, בהלה, נוזלים, מזון, 1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה
משקאות, מוצרי שמן ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, קבלני משנה, עובדים, עבודות נוער, 

 ן.בעלי חיים, אופניים, אופנועים, רכוש של העירייה שבו פועל הקבל
 

ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות -ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על .1
 שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

 
 
 

  –פרטים 
 

 שם חברת הביטוח: _______________________
 

 ____________כתובת חברת הביטוח: _________________________, טל': ______________ פקס: 
 

 שם סוכן הביטוח: ___________________________
 

 כתובת סוכן הביטוח: __________________________, טל': ______________ פקס: ____________
 

 פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ________________________
 

 __פוליסת ביטוח מעבידים מס' ____________________________
 
 

 
____________________        ______________________ 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח                              תאריך            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ג' לחוזה הקבלנות 
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 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 השרון-עיריית הוד

 ,28יהושע בן גמלא 
 הוד השרון 

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________  –שם הקבלן  .1

 

 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 

  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ מיקוד: ___________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 
  – ק להעברת התמורה החודשיתפרטי חשבון הבנ .4
 

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____
 

 מס' חשבון: ____________________.
 

 מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: ___________ מיקוד: __________
 

 _________________טל': ________________ פקסימיליה: 
 

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על
 העברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות העירייה.

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(     

 
  –דין -רךאישור עו .5
 

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי 
שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל 

 דבר ועניין.
 

____________________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך

 
  –אישור הבנק  .1
 

בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(, הרינו מאשרים 
 אשר הינו לקוח הבנק.

 
_________________    _________________ 

 תאריך       חותמת חתימת          
 ' לחוזה הקבלנות הנספח 

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ(, אומדן כמויות ואומדן עלויות
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 בדבר כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח שיפוטה לשנהאומדן נתונים  .1

 
תושבים, נכון לנתוני  58,914 -מספר התושבים בעיריית הוד השרון נכון למרשם התושבים נאמד על כ

 . 31.12.2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום 
 

 . נהטון לש 10,500-הכל כ-כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח העירייה היא סך
 

טון  7,222 -הכל כ-כמות הפסולת הגזם והגושית המעורבת המפונה משטח שיפוט העירייה היא סך 
  לשנה.

 
  .טון לשנה 3,278-כמות פסולת הגזם הנקייה המפונה משטח שיפוט העירייה היא כ

 

. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד
בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה 

 הכוללת, המפורטת בהצעת המחיר להלן.
 

 הצעת מחיר עבור קליטת הפסולת בתחנת המעבר )לא כולל מע"מ( .2
וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז  )מעורבת( פסולת גזם וגושית עבור ביצוע קליטת 2.1

)לא  לטון בודד שקלים( מאתיים וחמישים: במילים) ₪ 250המחיר המרבי וזה הקבלנות יהא וח
 . כולל מע"מ(

 
, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על  לקליטת טון בודד של פסולת גזם וגושית )מעורבת(
לא )במילים: __________________________________( הקבלנות )______________ ₪ 

 (.כולל מע"מ
 

וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות  נקייהפסולת גזם  קליטתעבור ביצוע  2.2
 .)לא כולל מע"מ( לטון בודד שקלים( מאה ושישים: במילים) ₪ 160המחיר המרבי יהא 

 
, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  לקליטת טון בודד של פסולת גזם נקייה
 (. לא כולל מע"מ)במילים: __________________________________( הקבלנות )

 
וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות  גושיתפסולת גזם  קליטתעבור ביצוע  2.3

 .)לא כולל מע"מ( לטון בודד שקלים( מאתיים ושמונים: במילים) ₪ 280המחיר המרבי יהא 
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  גזם גושית לקליטת טון בודד של פסולת

 (. לא כולל מע"מ)במילים: __________________________________( הקבלנות )

 
 

)הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, 
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה 0%

 

 
מחיר מובהר ומודגש בזאת, כי המחיר הנ"ל הינו עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, ומהווה  2.4

-הכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, עלסופי 
פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, וכן מהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות 
תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, ביטוחים, 

, בערכם לאורך כל גערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסו
 תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת. 
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תפונה משטח שיפוט העירייה אל אתר פסולת ו/או תחנת של הפסולת ש היטלי ההטמנהעלויות  2.5
 :תחולנה כדלקמןמיון ו/או תחנת מעבר ו/או תחנה לקיצוץ גזם 

 
בסך עלויות היטל ההטמנה ביחס לכלל פסולת הגזם והגושית, אשר תפונה העירייה תישא  2.5.1

משטח שיפוט העירייה אל תחנת המעבר ו/או אל כל אתר פסולת חלופי. לעניין מכרז זה, 
 -לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  9הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  "סכום היטל ההטמנה"

  שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים.ובתוספת לתיקון, בהתאם לעדכונו בכל  1984

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל  2.1
מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל 

מספר העובדים הנדרשים הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, 
לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז 

 וחוזה הקבלנות.

 
 המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. 

 
כל אתר נדרש אחר גם בכל שטח שיפוט העירייה וב הוא מצהיר המציע כי סייר ,במסגרת זאת

מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, 
 הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע 

י הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקול
ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא -נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 יתקבלו.
 
 

 
 שם המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.

 

 _________________.המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. 
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.

 


