
     

 

  

חתימה וחותמת  ____________________              

 _______ 
1 

 

 ג'ן -המועצה המקומית בית     

  

 מסמך א'         

 פרסום חוזר- 20/2019מכרז פומבי מספר 

 מועצה מקומית בית גן –רכישת כלי אצירה 

 הזמנה להגשת הצעות

 

הצעות לרכישת כלי אצירה בתחום שיפוט המועצה ( מזמינה בזאת "המועצה)להלן:  מועצה מקומית בית גן

למסמכי המכרז, הכול בכפוף לתנאים ולתנאי ההסכם המצורפים  וזאת בהתאם לתנאי המכרז המקומית בית גן

 ולדרישות במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו אשר יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן 

ש"ח  1500שלום של , תמורת ת 16:00עד שעה  8:00לרכוש במשרדי המועצה, בימים א', ב',ג',ד', ה', בין השעות 

 שלא יוחזרו.   

 30,000על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף, חתומה כדין לטובת המועצה על סך 

, 10/1/2020דהיינו עד  יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90)במילים: שלושים אלף ש"ח( ,לתקופה של ש"ח 

 ימים נוספים. 90 -ה לועצהמ והיא תוארך לפי הצורך עפ"י החלטת

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז 

 .14:00בשעה  10/10/2019יום לא יאוחר מעד  בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי המועצה

 ועפ"י כל דין, הכול כמפורט בתנאי ההזמנה. ה מנהמציע חייב להמציא את האישורים והרישיונות הנדרשים בהז

 

 .מציע שלא ימלא אחר כל תנאי הסף של ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון

 

במשרדי מחלקת תברואה וסביבה בבניין  13:00בשעה   6/10/2019תתקיים פגישת הבהרות  מציעים ביום  

 המועצה. 

 הצעה שהיא. ביותר או כלאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

 המועצה  שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים. 

 על המציע להיות עוסק מורשה כחוק ולהציג בהצעתו אישורים המעידים על קיום עסקאות עם גופים ציבוריים. 

 

 

 יו"ר המועצה
 ראדי נגם
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 מסמך ב'   

 

 20/2019מכרז פומבי : 

 גן מועצה מקומית בית    –לרכישת כלי אצירה 

 פרטי ההצעה והוראות למשתתפים 

 

 ההתקשרות המוצעת: .1

( לרכישת כלי אצירה בתחום שיפוט ש המועצה המקומית "ההזמנה" המועצה מזמינה בזאת הצעות )להלן:  

 בית גן בהתאם לתנאי המכרז והמסמכים המצורפים לרבות המפרט הטכני. 

  

 מסמכי ההצעה: .2

 :"מסמכי ההצעהד יקראו: " ם להלן, יחד ולחוהמסמכים המפורטי 

 הזמנה להציע הצעות. - מסמך א'  

 בהזמנה.הוראות למשתתפים  - מסמך ב'  

 נוסח ערבות ההצעה. - מסמך ג' 

 נספח אישור קיום ביטוחים. - מסמך ד'  

 נוסח ההסכם. - מסמך ה'  

 מפרט טכני ודרישות מקצועיות לביצוע העבודה. - מסמך ו' 

 צעת המציע.ה - ז'מסמך  

 

 : המציע  תאנים להשתתפות בהזמנה וכשירויות .3

כישורים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, וממציאים רשאים להשתתף בהזמנה מציעים בעלי  

 המפורטים להלן: -מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין  -אישורים ומסמכים בתוקף 

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה נקסי חשבונות ורשומות על פי המצאת אישור תקף על ניהול פ  .1

 ואישור תקף על ניכוי מס במקור. 1976ו ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( התשל" 

 המצאת אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורכי מס ערך מוסף. .2

תאגדות, ו/או תדפיס במקרה שהמציע הינו תאגיד, המצאת צילום תעודת רישום של התאגיד ומסמכי ה .3

לי רה מרשם החברות בו מפורטים בעמעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החב

המניות והמנהלים של התאגיד. יש לצרף אישור עורך דין / רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות, 

ים המוסמכים זהות בעלי החברה וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושההצעה חתומה ע"י האנש

 לחתום בשם התאגיד.

 ציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות מ       

  משפטית נפרדת במידה שאחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל  מניות ו/או      

 א המציע.נושא  משרה  בחברה ו/או שותף בשותפות שהי     

  למען הסר ספק, הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה                  

 לדיון.                  

מציע שהינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז זה ו/או קבלן אשר  .4

בעבר ויצרף מסמכים המעידים על עבודתו זו ואשר סיפק כלי אצירה ביצע עבודת אספקת כלי אצירה 
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 לרשויות מקומיות או ללקוחות פרטיים.

 מציע שהינו יצרן ו/או יבואן ו/או משווק של כלי האצירה המוצעים על ידו במכרז זה ו/או קבלן אשר        

 ו.ביצע עבודת אספקת כלי אצירה בעבר ויצרף מסמכים המעידים על עבודתו ז .5

על המציע לצרף להצעתו מפרט טכני של כלי האצירה המוצע על ידו במכרז זה, הכולל בין היתר   .6

ממדי או תמונה צבעונית, מידות של כלי האצירה, ובכלל זאת משקלם סוגי  שרטוט טכני תלת

מכסה, גלגלים, צירים, העונים על המאפיינים של  -החומרים ממנו עשוי כלי האצירה פירוט מכלולים

 לי האצירה בהסכם ובנספח ד' בפרט.כ

ה בהיקף שנתי של לא אישור רו"ח כי למציע ניסיון מוכח בשיווק כלי אצירה המוצע על ידו במכרז ז .7

 .2015-2018ש"ח, לפחות אחת מהשנים  300,000-פחות מ

המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות אשר סיפק להם כלי אצירה המוצע על ידו במכרז זה, הכוללת  .8

-2015ט לגבי כמות המכלים, מועדי אספקה, המלצות בכתב משני לקוחות לפחות מהשנים פירו

2018. 

 

 ערבות להצעה ולחתימה על ההסכם : .4

 30,000"(, על סך שלערבות להצעהעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה כדין )להלן: "  .1

 .למסמך ג' )במילים: שלושים אלף שקלים חדשים( בהתאם לנוסח המצורף   ש"ח

מותנית וניתנת על  הערבות תוצא על ידי בנק מוכר, ותנוסח לטובת המועצה כשהיא אוטונומית, בלתי ב. 

ימים מדרישתם  10צדדית של המועצה ו/או מי מטעמה בתוך -פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

 הראשונה.

 

 10/1/2020דהיינו עד  ,עותיום מהמועד האחרון להגשת ההצ 90 -הערבות תעמוד בתוקפה ל ( 1) ג. 

    

חד  –נוספים בהודעה בכתב ימים  90המועצה תהא רשאית להאריך את תוקף הערבות ב  ( 2) 

 צדדית לבנק.

הערבות להצעה  תחולט, והיא תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו לא ימלא  ( 1) ד. 

 להלן. 9המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות בסעיף 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע מהמציע שלא יעמוד בתנאי הצעתו כל  (  2) 

 סעד ו/או פיצוי נוסף.

 

 ע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. הערבות תוחזר לכל מצי ה.

 ההסכם. המציע הזוכה יחליף את ערבות ההצעה בערבות קבועה לפי תנאי                    

 

  : הגשת ההצעות .5

של כל מסמכי ההזמנה, ומסמכים נלווים  עותק מלאכל מציע יצרף להצעתו במעטפת ההזמנה  .1

 נדרשים, אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימת מורשה חתימה על כל דף בידי המציע. 

 לעיל.  4כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף   .ב 

 יאוחר מהמועד הקבוע במסמכי ההזמנה, במעטפת ההזמנה. את הצעתו לא  כל מציע ימסור .ג 

מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ובאם ויוארך תוקף  יום 90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  ד. 

 ימים נוספים. 90לעיל תעמוד ההצעה בתוקפה למשך  4הערבות האמורה בסעיף 
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    14:00שעה 201910.01. -יום הנו : המועד האחרון להגשת ההצעות  הי ה. 

 

 

 ת :יואיסור הכנסת שינויים והסתיג .6

 אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה שהועברו אליו ו/או תנאי כלשהו מתנאי  .1

 ההזמנה ו/או ההסכם.מורשה החתימה -חתימה וחותמת המציע .2

המציע מתנאי  משום הסתייגותתיקון כאמור, המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או  .3

  ההצעה, ולפסול את הצעתו.

 

  הצהרות המציע: .7

הגשת ההצעה על ידי המציע והשתתפותו בהזמנה להציע הצעות, כמוה כהצהרה ואישור כי המציע עיין 

ובדק את כל פרטי ההזמנה, המפרט ותנאיו, וההסכמים ידועים ונהירים לו, יש לו את כל הידיעות, המידע, 

 סכם. רים והסגולות המקצועיות, הדרושים לביצוע ההתחייבויות המפורטות בהזמנה ובההכישו

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההזמנה ו/או ההסכם  

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע לא תתקבל.

 

 אופן מילוי הצעת המציע : .8

ויחתום בשמו על  -כתב כמויות ומחירים - במקום המיועד לכך במסמך ז' בעל ההצעה ירשום את המחירים

  טופס ההצעה ועל המסמכים האחרים.

 

 חובת הזוכה : .9

על כל נספחיו ולהחזירו  –יהא עליו לחתום על ההסכם  –"( הזוכה" –זכה המציע במכרז )להלן  .1

 ה בדבר זכייתו בהזמנה.ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכ 10למועצה כשהוא חתום כדין, תוך 

 

 –חתימת ההסכם ערבות בנקאית לביצוע ופוליסות ביטוח כן יהא על המציע להמציא למועצה במעמד  .2

 מסמך ה'.–הכול כמפורט בהסכם 

 כמפורמט במסמך ד'. –על המציע להמציא ביטוח בתוקף כלפי המועצה   .3

 

כולם או חלקם, תהא המועצה  ג'-ב' ו ,א'לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים, קטנים  .4

רשאית להתקשר עם מציעים אחרים וזאת עלפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציעים אחרים במקומו. 

לעיל, ג' -ו 'ב ,א'בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה, חובה מהחובות המפורטות בסעיפים קטנים  .5

לעיל במלואה,  4תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות שנמסרה להבטחת ההצעה כאמור בסעיף 

 והיא תהווה פיצוי מוסכם.

לעיל, כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד ה'  -ו ד'אין באמור בסעיפים קטנים  .6

 תו למכרז. עצהזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת ה
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 מסמכי ההזמנה : רכוש המועצה : .10

מסמכי ההזמנה הנם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות  

 למועצה על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. 

 

 החלטות המועצה : .11

יא והיא תהיה רשאית להתחשב אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שה 

היתר, ביכולותיו של המציע, ניסיונו, גובה הצעתו הכספית ובכל  במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין

 מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי ההזמנה והוראותיו. 

 

 עים :הבהרות למצי .12

 במשרדי מחלקת תברואה  13:00בשעה   6/10/2019תתקיים פגישת הבהרות למציעים ביום             

 וסביבה בבניין המועצה המקומית בית גן.              

 

 עדיפות בין מסמכים: .13

הוראות בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי ההזמנה להוראות ההסכם, תכרענה  

 ההסכם.
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 סמך ג'מ

 

 20/2019 מס': פומבי מכרז 

 גן בית מקומית מועצה – אצירה  כלי לרכישת

 נוסח ערבות להצעה

 

 אל מועצה מקומית בית גן 

 

 הנדון:    כתב ערבות מספר: 

 

למכרז  "( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –)להלן  ------------------------------על פי בקשת    .1

מקומית בית גן, הננו ערבים בזאת בנוגע לרכישת כלי אצירה בתחום שיפוט המועצה ה 20/2019מספר 

, במילים: שלושים אלף שקלים חדשים בלבד,  ש"ח 30,000כם כל סכום עד לסך של כלפיכם לשלם ל

 (סכום ערבות)להלן 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם המועצה ו/או מי מטעמה, וזאת 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.ומבלי שתהיו חייבים 

 ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. לדרישתכם הנ" .3

לא יאוחר  ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו  10.1.2020עד לתאריך  תוקף ערבותנו זו, יהיה    .4

בותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו על פי בקשת מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ער

דשים נוספים והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה המועצה לתקופה נוספת של עד שלושה חו

 בתוקף עד לתום מועד הארכת הערבות.

 ו להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה א .5

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק:   ________________

    

 סניף : _________________
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 מסמך ד'

 20/2019 מס': פומבי מכרז 

 גן בית מקומית מועצה  -אצירה כלי להחלפת

 נספח אישור חב' הביטוח על קיום ביטוחים    

 אל : מועצה מקומית בית גן

"הקבלן"( בקשר עם מכרז ) להלן:_____________________ יטוחים של אישור על קיום ב הנדון:

 מועצה מקומית בית גן )להלן: "העבודות"( –אצירה לרכישת כלי  )להלן: "המכרז" ו/או "החוזה"(

 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: אנו הח"מ ___________________________ 

 מועצה  כמפורט להלן: ביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור האנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות ל .1

שלישי"( על פי דין המכסה אחריות בגין מעשה  או  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד  א.

מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל  

עבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות: לתובע,  בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מה

 ש"ח.  4,000,000למקרה ולתקופה  שנתית  

 ין ייחשבו כנזק לצד שלישי. נזקים למזמ 

הביטוח מורחב לכלול כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב   

 לבטחו. מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

 הביטוח מורחב לכסות תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  

מהיקף העבודה, אך לא פחות   20%ביטול חריג )אם קיים(: כיסוי רעידות, הסרת תמיכה וכיוב', עד 

 ש"ח .   1,000,000 -מ

ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני משנה   .4

 ועובדיהם, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך: 

 

 ₪  6,000,000  לתובע                                           

 ₪  20,000,000     -למקרה ולתקופה שנתית  

 הביטוח מורחב לכסות את אחריות המועצה היה ותיחשב כמעביד של מי מעובדי הקבלן.  

עד התחלת  פי פוליסות "ביט" התקפות במו  שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי  .2

 הביטוח  

כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )___   .3

 חודשים.  12חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת  

מפעם לפעם יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי   לפי דרישת הקבלן ו/או המועצה שתועבר אלינו בכתב .4

 בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות אלה. צוין  שי

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה, חברות בנות, וחברות מסונפות של   .5

שמירה, מהנדסים  מה של המועצה ו/או מטעמה, למעט כנגד חברות המועצה, עובדי המועצה וכל הבא בש

 ומפקחים שאינם עובדי המועצה. 

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:  .6

     "המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או המועצה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה        (א)

 ועובדים של הנ"ל.                 

רות מסונפות של המועצה ועובדים של  ור זה, לרבות חברות  בת ו/או חבלעניין איש"המועצה"  

 הנ"ל. 

 בביטוח חבות כלפי צד שלישי נכלל סעיף אחריות צולבת.  )ב(  

נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה,  )ג(  

טול הביטוח על ידי הקבלן, בו נהיה רשאים להודיע על בי למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח 
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בהתאם להוראות החוק, בהודעות בכתב שתימסרנה גם לעירייה. אולם תשלום על ידי המועצה יבטל  

 תוקף ההודעה.  

 תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לעירייה או למי שהמועצה יורה בכתב לשלם.       (ד)

   ודות המבוטחות על כל לא עד השלמת מסירת העבימשיך להיות בתוקף מ הביטוח על כל חלקיו        (ה)

 חלקיהן לעירייה, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו לעירייה במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת       

 העבודות במלואן לעירייה,  למעט חלקים שנמסרו באופן רשמי לעירייה.     

 העצמית במקרה נזק. ביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור ה .7

כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא   .8

יופעל כלפי המועצה, ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את המועצה  

השתתפות בביטוחי המועצה, וללא זכות לדרוש ממבטחי המועצה  י תנאיו ללא זכות במלוא השיפוי המגיע לפ 

, וכן אנו מוותרים על טענה של  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

 ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.

 נו באישור זה.ות עד כמה שלא שוהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקורי .9

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע    .10

 העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם מראש ובכתב. 

 

 

 

 _______________________    ______________________ 

 ח חתימת המבט       תאריך   

 :-י הפוליסהפרט 

 _____________________  פוליסת עבודות קבלניות/הקמה מספר 

 

 : שם_______________ טלפון: __________________פקס: __________ סוכן הביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

  

חתימה וחותמת  ____________________              

 _______ 
9 

 

 סמך ה'מ

 20/2019 מס': פומבי מכרז

 גן בית  מקומית מועצה – אצירה כלי  לרכישת
 הסכם 

 במועצה מקומית  בית גן שנערך ונחתם 

  2019___________ לחודש _____ביום __

 

 -ב  י  ן      -
 

 

 המועצה המקומית בית גן 

  ("המועצה" )להלן:

 מצד אחד;  

 -לבין -

_______________________________ 

 כתובת : ________________ 

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין: 

 ת.ז. _________ __________ ה"ה 

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 

 מצד שני; ( "הקבלן)להלן: "

 

"( אשר עניינו החלפת כלי אצירה משטח המכרז)" 20/2019והמועצה פרסמה מכרז מס':  :הואיל

שיפוט המועצה המקומית בית גן, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו אשר הינם חלק 

  ", בהתאם לעניין(;העבודותאו " "המכרזזה )"בלתי נפרד בהסכם  

ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום __________, הוכרזה   :והואיל

 הצעת הקבל כהצעה הזוכה במכרז ביחס לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז; 

התאם לתנאי בהסכם זה ובוהקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות כאמור   :והואיל

המכרז המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, נספחיו וכל  

 תכולתו;

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות, כמפורט בהסכם   :והואיל

 זה להלן;
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 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן: 

  כללי .1

מש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה. אולם, להסכם לק א' למכרז, ישסעיף ההגדרות בח 1.1

 זה יתווספו ההגדרות להלן:

": אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של מנהל עבודה"

ככל  הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות

 בודה לשירות המועצה.מוד בכל שעות העשיהיו, ויע

 :  מנכ"ל המועצה, מנהל מחלקת איכות הסביבה והתברואה במועצה או מי מטעמם.  מנהל""

 ": מועצה מקומית בית גן.מועצה"

": הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים  צו התחלת עבודה"

לאחר חתימת ההסכם ויהיה דה יימסר לקבלן ה. צו התחלת עבולתחילת ביצוע העבוד

 חתום על ידי גזבר המועצה.

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

)עשרים ואחת( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי  21עבודה שנמסר לו ולא יאוחר 

 רש.את העבודות כנד ידי המנהל( ולבצע-שייקבע על

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בהסכם זה, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין  1.2

הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים  

 ו, אם נעשו, קודםוהתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, אשר אינם נכללים בהסכם זה, אשר נעש

 לחתימתו. 

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל נספחי המכרז, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים   1.3

להסכם זה, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף להסכם זה בעתיד מהווים במלואם,  

  כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן :  .2

זה בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה והתנאים, אשר  ת, כי קרא הסכם הקבלן מצהיר בזא 2.1

 לפיהם יידרש הקבלן לבצע את העבודות והוא מסכים ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו. 

,  הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עוסק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים 2.2

ות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים  ים כספיים, מיומנ מקצועיות, משאב

 והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע העבודות בהתאם ועפ"י האמור במכרז והסכם זה; 

הקבלן מתחייב כי יבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על שיטות עבודה המקיימות את כל כללי  2.3

 שיחולו על פי הוראות כל דין וכל תקן במדינת ישראל. הבטיחות שחלים או 

 הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי המניעה הנדרשים להפחתת מטרדים סביבתיים.  2.4
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הלי הבטיחות והזהירות בעבודה, להישמע להנחיות הקבלן מתחייב להקפיד הקפדה מוחלטת על נ  2.5

ת מכל סוג שהוא, לו, לעובדיו, למי  המועצה בנושא זה, לדווח ולפעול בכל דרך אפשרית למניעת תאונו

 העבודות. מטעמו, לעובדי המועצה למי מטעם המועצה ולכל גורם שלישי אחר, בעת ביצוע 

פי נהלי והוראות המועצה ובהתאם לסדרי   הקבלן מתחייב לבצע את תפקידיו בנאמנות ויפעל על 2.6

ות נשוא המכרז. אם יפר הבטיחות, הוראות המשרד להגנת הסביבה וכל דין ותקן אחר שעניינו השיר

ת או הוראה מתוך הסכם זה יישא הקבלן באחריות לכל נזק שייגרם למועצה כתוצאה מפעולה זדוני

 רשלנית.

האישורים, הדרושים על פי כל דין, הנחוצים לצורך הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות ו 2.7

 מחייבת אותו לכל דבר ועניין; ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה וכי חתימתו על הסכם זה

בחתימתו על הסכם זה, מצהיר הקבלן ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות וההתחייבויות   2.8

לאישורם וכי כלל אותם בשיקוליו להכנת הצעתו בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו 

 ם זה. במכרז וכי הינו מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בהסכ

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו   2.9

 ועצה.במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון המ

מוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין המועצה, החלטת המנהל מטעם המועצה תהא סופית   2.10

 יתנת לערעור.ומחייבת ולא נ 

 הקבלן מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי המועצה וכי אינו מצוי בהליכים משפטיים כנגדה.   2.11

מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו, לרבות  הקבלן מצהיר כי תנאי הסכם זה הנם הכרחיים ובכל  2.12

ית וזכאית המועצה לבטל אי עמידה בלוחות הזמנים כנדרש והפר את תנאים יסודיים מהסכם זה, רשא

 לאלתר הסכם זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/או  הקבלן מצהיר כי הוא או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש  2.13

ים כדוגמת העבודות  עבירות מין ובכל בעבירות אשר יש קשר בינן לבין ביצוע העבודות ומתן השירות

 והשירותים נשוא הסכם זה והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור.

 

 מהות עבודות המכרז :  .3

כי התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר  פי הסכם זה תתבצע בפעימה אחת ו-ביצוע העבודות על 3.1

 בוצעו על ידי הקבלן ואושרו על ידי המועצה. 

)להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל עת  ה הבלעדי של המועצה לשנותלמען הסר ספק, בשיקול דעת 3.2

את כמות כלי האצירה המפורטות במפרט הטכני ולא יהיה בכך כדי לשנות מהמחיר ליחידה שהציע 

 השינוי ייעשה בכתב. הספק. 
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 בעלות : .4

ם אישור למען הסר ספק, כל כלי האצירה שיסופקו ויתקבלו ע"י המועצה יהיו בבעלות המועצה מיו 4.1

 . ותשלום מלא תמורתם  קבלתו

 

 התמורה:  .5

בתמורה לביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה כמפורט במפרט הטכני , ולמילוי כל הוראות הסכם זה  5.1

__________       מוסכם, ידוע ומוצהר, כי סכום התמורה הינו חד  תשלם המועצה לקבלן סך של: 

לדרוש מן המזמין תוספות ו/או תשלומים כלשהם  פעמי, סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל ו/או

ירותים, ההוצאות והרווח,  מעבר לסכום התמורה הנ"ל. התמורה לעיל הנה סופית וכוללת את כל הש

 עות וכולל תוספת מע"מ כחוק.  לרבות מיסים, היטלים, נסי

 

 כללי העסקת עובדים : .6

 תה עליהם לבצע.עובדים מקצועיים ומיומנים המתאימים לעבודה או  הקבלן יעסיק 6.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעסיק הקבלן את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, ידאג להחזיק  6.2

 יכויים וההטבות מכוח כל דין או הסכם תקף.עבורם תיק ניכויים ולהפריש עבורם את כל ההפרשות, הנ 

הקבלן יבטיח את קיומם של תנאים סוציאליים וכן תנאי בטיחות הולמים לגבי עובדיו, וזאת  בהתאם   6.3

 לדרישת כל דין.

 אי תחולת יחסי עובד מעביד :  .7

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן, עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא ייחשבו כעובדי המועצה  7.1

 ל יחסי עובד ומעביד. בשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין המועצה כו

למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי לקבלן ו/או עובדיו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן  7.2

 לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד מעביד עם המועצה.

 

 ערבות  לביצוע :   .8

רבות שהגיש במסגרת המכרז לערבות ביצוע בנקאית לפני תחילת ביצוע העבודה ימיר הקבלן את הע 8.1

צמודה למדד המחירים   -אלף שקלים חדשים שלושיםבמילים:  -ש"ח  30.000בלתי מותנית בסך 

בודה. לצרכן, ערבות זאת תשמש כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר לביצוע הע

 על חוזה זה.יום( מיום החתימה  90הערבות תהיה למשך שלושה חודשים )

 

 

 אחריות :  .9
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הקבלן או מנהל העבודה מטעמו יהיה נוכח בעת ביצוע השירותים ו/או העבודות וישגיח על ביצועם   9.1

 ברציפות.  

תים ו/או  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו תוך כדי אספקת השירו 9.2

שלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות  העבודות נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב ר

 הסכם זה שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

כל מי  המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או  9.3

כדי ועקב אספקת השירותים ו/או  מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך 

 העבודות. 

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, במידה שאחריות כזו מוטלת עליו לפי כל דין, לנזקים שייגרמו תוך   9.4

לישי פיצויים  כדי אספקת השירותים ו/או העבודות ובקשר לכך. אם תידרש המועצה לשלם לצד ש

את הסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה  כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למועצה ו/או לשפותו 

אשר הוצא על ידי המועצה לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה 

 מהקבלן לפי הסכם זה. 

 

 ביטוחים :  .10

לאחריותו של הקבלן, הקבלן מתחייב לקיים פוליסות ביטוח  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באשר  10.1

ו אצל חברת ביטוח מורשית בישראל, למשך כל תקופת ההסכם את כל ברות תוקף על חשבונ 

"( המצורף כחלק בלתי נפרד האישורהביטוחים כדלקמן, בתנאים כמפורט באישור קיום ביטוחים )"

תקף על ידי הקבלן הינה תנאי מוקדם להסכם זה מהסכם זה. מובהר כי המצאת אישור קיום ביטוחים 

ישור היא תנאי יסודי לתקפותו של הסכם זה ולהתקשרותו של ותנאי מאוחר לזכייה. המצאת הא

המועצה בו ובלעדיו  אין תוקף להתקשרות עמו, מבלי שיש בכך כדי לגרוע מזכויות המועצה כלפי 

 הקבלן בהתאם להסכם זה או כל דין.

ש"ח לאירוע   4,000,000ג', גוף ורכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך ביטוח סיכוני צד  10.1.1

פה, כאשר המבוטחים לפי הפוליסה הזו יהיו הקבלן, והמועצה כמבוטח נוסף בגין מעשה ו/או ולתקו

מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו והפוליסה תכלול סעיף בדבר "אחריות צולבת". הכיסוי יכלול  

צועית לגבי נזקי גוף. היה והאישור יכלול סעיף זה, תבוטל הדרישה לביטוח  ביטול סייג אחריות מק

 ריות מקצועית, כל עוד קיים סעיף זה בפוליסות הביטוח צד שלישי של הקבלן.אח

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודה,  10.1.2

 12ש"ח לתקופת ביטוח של  20,000,000ע, ולסך של ש"ח לתוב 6,000,000בגבולות אחריות של 

 חודשים. 

 ובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אםהביטוח חל על כל ע

 קיבל שכר מהקבלן בין אם לא. 



     

 

  

חתימה וחותמת  ____________________              

 _______ 
14 

 

 הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

  הזכות : הסבת  .11

להסב הסכם זה או זכות  מוסכם ומוצהר בזה כי ההסכם נעשה אך ורק עם הקבלן ולכן אין הקבלן רשאי 11.1

 מזכויותיו לכל אדם, גוף או תאגיד אחר שלא בהסכמת המועצה בכתב.  

אם הקבלן תאגיד או גוף משפטי אחר עליו להמציא למועצה אישור מטעם רואה חשבון או עורך דין .  11.2

 רכב הבעלים של התאגיד תחשב  הפרה של  הוראות  סעיף קטן א' לעיל. כל שינוי בה

 

 : תקופת ההסכם .12

יום( מרגע מתן צו התחלת עבודה ועד אז על הקבלן  60תוקפו של הסכם זה יהיה למשך חודשיים ) 12.1

 .("תקופת ההסכםלסיים את העבודות נשוא מכרז זה )להלן "

להאריך תוקפו של הסכם זה בתום תקופת ההסכם לשלוש לבקשתו של הקבלן, למועצה תהיה הזכות  12.2

 חת.יום( כל א 30תקופות נוספות של חודש )

 

 : תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים  .13

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ותוך המועד שנקבע  13.1

 ידו לתיקון הליקוי.-על

ת הליקויים כאמור, המועצה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי  לא תיקן הקבלן במועד א 13.2

קבלן. תיקנה המועצה את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל  מטעמה על חשבון ה

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

 המועצה בעניין זה ובמקרים מעין אילו.אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  13.3

נשוא הסכם זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(, הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו  13.4

מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך 

 רת. כספי ו/או משפטי עם המועצה ו/או מכל סיבה אח

דר בחוזה השבית הקבלן את עבודותיו ובגין כך לא סיים את העבודות נשוא מכרז זה בפרק הזמן שהוג 13.5

( אחוזים מגובה  10%זה, ישלם הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה )

 התמורה המגיעה לקבלן.

או להפחית ו/או לנכות סכומים  /אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו 13.6

 ות הביצוע.כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערב

כמו כן רשאית המועצה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות   13.7

 הקבלן.

פי כל דין ו/או -על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של המועצה 13.8



     

 

  

חתימה וחותמת  ____________________              

 _______ 
15 

 

ם או עובדים אחרים  הסכם זה, הרי שהמועצה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/ני

בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל 

 עצה.הוצאות מיוחדות של המו 15%ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 

יצוע של הספק ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרה בגין אי בפיצויים מוסכמים מראש : .14

 עבודה נדרשת בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו או בגין ליקוי עבודה כמפורט להלן: 

 סכום ש"ח   נושא/ליקוי  מס  

 )לפני מע"מ(

לכל יום איחור ללא אישור   –איחור באספקת כלי אצירה  .1

 המנהל 

250  

, ו 360אי החלפת מיכלים /כלי אצירה פגומים בנפח של  2

 תוספת לעלות המיכל  –ידי הספק ליטר שסופקו על  240

350 

 1100אי החלפת מיכלים /כלי אצירה פגומים בנפח של     3

 לעלות המיכל.תוספת  –ליטר שסופקו על ידי הספק 

800 

 

המועצה  תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה את סכום הפיצויים   14.1

כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק למועצה   ו/או  או 14.1המוסכמים מראש המפורטים בסעיף 

 לכל צד ג' על פי ההסכם או על פי דין.

 הצמדת המחירים בהסכם.הסכומים הנ"ל יהיו צמודים בהתאם לאופן  14.2

 

 ביטול ההסכם :  .15

ימים מראש, ככל שלא  14המועצה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של  15.1

ומין מיום קבלת הודעת ההתראה על כך, המועצה תהיה רשאית לבטל   תוקנו הליקויים מכל סוג

משתנה ולבצע את העבודות בעצמה, או ההסכם, להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן לפרק זמן 

למסור את העבודה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק או הוצאה שיגרמו לה בנדון, ובמקרים  

 הבאים: 

 פי הסכם זה.-כלשהי מהתחייבויותיו על אם הקבלן הפר התחייבות 15.1.1

 אם הקבלן מעל באמון המועצה. 15.1.2

 אם הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים.  15.1.3

לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם אם ימונה  15.1.4

 הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. 

דו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו  אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נג 15.1.5
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בוע לרכושו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או ק

ידו החלטה על פירוק מרצון, -או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

ק או  או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפר

מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה 

פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח   לנושיו למען קבלת ארכה או

 . 1983-חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  15.1.6

 כושו של הקבלן או מקצתו.ההוצאה לפועל לגבי ר

ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך  15.1.7

 הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה.  המועצה, או אם

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה   15.1.8

ות לפי לוח הזמנים  ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפ

ידי המנהל, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן -שנקבע ואושר על

פי -נים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו עלפי לוח הזמ-על

ידי המנהל בהודעה -ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על 2הסכם זה ואינו מציית תוך

וראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה  שנמסרה לקבלן בכתב, לה

 ו לקיום ההתחייבות. או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/א

בכל מקרה בו הקבלן הפר הסכם זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר הסכם זה הפרה  15.1.9

ת כן או ( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשו10לא יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

ידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמ 15.1.10

ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה 

 ו/או מנהליה.

אחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, ל 15.1.11

 העבודות בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב. 

לא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  הקבלן אינו ממלא את הוראות המנהל ו 15.1.12

 ידי נותן ההוראה.-הזמן שנקבע לכך על

הקבלן הפר את דרישות המשרד לאיכות הסביבה, חוק, דין או תקן אחר בישראל  15.1.13

 אשפה וכיוצ"ב.  שענינו הטמנת

 הקבלן יצר מפגע סביבתי של אי שמירה על ניקיון או ריח בהתאם לחוק. 15.1.14

ת המשרד לאיכות הסביבה, הוראות המועצה או נציג הקבלן אינו עומד בדרישו 15.1.15

המועצה או מחלקת התברואה, חוק, דין או תקן אחר בישראל שענינו הפעלת רמפה 
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 וביצוע השירות.  

ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי  אם נפתחה חקירה פלילית או 15.1.16

 מניותיו ו/או מנהליו.

בקשר עם חתימת הסכם זה איננה  התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה 15.1.17

נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עם הקבלן.

ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת  התברר כי הקבלן מסר למועצה הצהרות  15.1.18

 ביצוע תפקידיו. 

ה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם להסכם ז 15.2

ידי המועצה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של המועצה רשאית המועצה  להתרות ולדרוש את -על

 פה או בכתב.-בעל ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה

הודיעה המועצה לקבלן על דבר ביטול ההסכם כאמור לעיל, תשלם המועצה לקבלן רק תמורת   15.3

ידי המועצה, בניכוי ו/או הפחתה -ת שביצע הקבלן עד תאריך ביטול ההסכם ואשר אושרו עלשעבודו

המועצה עקב  פי ההסכם וכל נזקים ו/או הוצאות-ו/או בקיזוז כל סכום לו זכאית המועצה מהקבלן על

 ידי הקבלן.-ו/או כתוצאה מהפרת ההסכם על

ם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר  מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה המועצה רשאית לפעול בהתא 15.4

ניתנו לה בהתאם להסכם זה, לצורך הבטחת ביצוע ההסכם; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או 

 .ידי הקבלן-חלקה, בגין הפרה של ההסכם על

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע   15.5

 פי כל דין ו/או על פי הסכם זה. -תרופה על כל סעד ו/או

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת הסכם( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן  15.6

ן, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של ההסכם, המזכה את בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל די

 פי כל דין.-פי ההסכם זה ועל-המועצה בכל סעד על

 

 –ולראיה באו הצדדים על החתום 

 -החותמים על הסכם זה

 שם הקבלן:______________                                     מורשי חתימה מטעם המועצה המקומית בית גן: 

 מס' תאגיד: ___________                          חתימת ראש המועצה: _____________/ ח.פ/.ת.ז

 טעם הקבלן:                          חתימת גזבר המועצה: _____________שמות מורשי החתימה מ

 שם:__________ ת.ז:____________                      חתימת חשב מלווה: _______________

 :__________ ת.ז: ___________שם

 שם: __________ ת.ז: ___________
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 מסמך ו' 

 20/2019 מספר: פומבי מכרז

 מועצה מקומית בית גן  –לרכישת כלי אצירה 

 מפרט מקצועי ודרישות מקצועיות לאספקת כלי אצירה

 הגדרות:  .1

 "המועצה  "  מועצה מקומית  בית גן 

 "הספק"/ "הקבלן" א גם "הקבלן", וההיפךבכל מקום בו רשום "הספק" הכוונה הי

 "רשות היחיד"  שטח פרטי  

רחובות , כבישים, טיילת , גנים ציבורים, חורשות, מוסדות חינוך כל שטח ציבורי לרבות , 

 וציבור. 

"רשות הרבים  

 שטח ציבורי" /

אבן שפה, תמרורים, מעקות, ריהוט רחוב, מערכות על ותת קרקעיות של צנרת, ביוב, 

 ל, ניקוז, מערכות חשמל, טלפון, כבלים, מערכות הולכת גז וכיו"ב. תיעו

 "תשתיות"  

 "אתר"  שיפוט המועצה   אליו יידרש הספק להציב כלי אצירה כהגדרתם במכרז.  כל מקום בשטח

חודשים ממועד קבלת כלי האצירה, בתקופה זו יתקן הספק כל מיכל לא תקין   12תקופה של 

שעות מדרישות המנהל וללא  48ים ומיכלים פגומים, וזאת תוך לרבות אספקה והחלפת חלק

 תמורה נוספת. 

2019  

"תקופת 

 ריות" האח

 

 תקופת האספקה 

 "כלי אצירה"  מיכלים לפסולת ביתית כמפורט להלן:

  ליטר   1100מיכל בנפח  .1

pp   אוpe מיכל חדש ייעודי לאצירת פסולת עשוי מחומר פלסטי קשיח 

, בצבע ירוק עם מכסה מחובר או נפרד, עם ידית נשיאה ורגלית מ"מ לפחות 1בעובי של 

מיכלי אצירה לפסולת  6044התקן הישראלי "ת"י לפתיחת המכסה, העומד בדרישות 

 והעונה על המאפיינים המפורטים בדרישות לביצוע.  מוצקה" ויסומן בהתאם,

 

 

  ליטר  360 -ו 240מיכל בנפח  .2

וי מחומר פלסטי קשיח בצבע ירוק עם מכסה מחובר, ייעודי לאצירת פסולת עשמיכל חדש 

מיכלי אצירה לפסולת מוצקה"  6044העומד בדרישות התקן הישראלי "ת"י זוג גלגלים,

 והעונה על המאפיינים המפורטים בדרישות לביצוע.  ויסומן בהתאם,

 

י חילוף )כל חלק .צירה כהגדרתם לעילמכסים, גלגלים, צירים, אוזני הרמה, לכל אחד מסוגי כלי הא 

 אחד מאלה( 
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חודשים ממועד קבלת כלי האצירה על ידי המועצה  . בתקופה זו יתקן הספק  24תקופה של 

כל מיכל לא תקין, לרבות אספקת מיכלים והחלפת חלקים, או יחליף הספק כל כלי אצירה 

נהל וללא קבלת תמורה שעות מדרישת המ 48פגום שסיפק על פי קביעת המנהל וזאת תוך 

 ספת.נו

 תקופת האחריות 

 מקרה  כל הפרה של חבות הקבלן לרבות ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע העבודות כנדרש בהסכם. 

 

  :המוצרים .2

 כמות המוצרים הינם הערכה בלבד הרשות רשאית לשנות את הכמות ואת התמהיל הכלים  

  :המבוקשים

 ליטר:   240אספקת מיכלים בנפח  -1

 . כמות המיכלים תהייה בהתאם לכמות המוזמנת1ף כהגדרתו בסעי מיכל  100אספקת  

 ה.ימים ממועד החתימה על ההסכם וקבלת ההזמנ  30בהזמנה. המיכלים יסופקו תוך  

 ליטר:   360אספקת מיכלים בנפח  -2

 . כמות המיכלים תהייה בהתאם לכמות המוזמנת1כהגדרתו בסעיף  מיכל400 אספקת 

 ד החתימה על ההסכם וקבלת ההזמנה.ימים ממוע 30בהזמנה. המיכלים יסופקו תוך  

 :ליטר  1100אספקת מיכלים בנפח  -3

. כמות המיכלים תהייה בהתאם לכמות המוזמנת בהזמנה.  1כהגדרתו בסעיף  מיכלים100 אספקת 

 ימים ממועד החתימה על ההסכם וקבלת ההזמנה. 30המיכלים יסופקו תוך 

 רישות טכניות לכלי אצירה ד .3

 ליטר :   360, 240כלי אצירה בנפח   3.1

 פירוט הדרישה   הנושא 

העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על  גוף המיכל ובמיוחד חלקיו  גוף המיכל 

 מנת להבטיח את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס או ללא עומס 

 המכסה  יהיה קל ויבטיח סגירה מלאה  מכסה  

חיזה לכל רוחב המכסה יכלול בחלקו הקדמי ידיות הרמה או מדרגות א 

 המכסה

 המכסה יוצמד לגוף המיכל באמצעות פינים או ציר  

תושבות הצירים יחברו ויחזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע  

 קריעתם או תלישתם

 270צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ  

 מעלות



     

 

  

חתימה וחותמת  ____________________              

 _______ 
20 

 

 מ"מ   200גלגלים בקוטר של  2המיכל יצויד ב  גלגלים  

ורי  מגולוונת בחלקו האחמלאה הגלגלים יורכבו על ציר נייח קבוע מפלדה  

 התחתון של המיכל

הגלגלים יהיו מטיב מעולה ויעמדו במשקל המיכל כשהוא עמוס בפסולת   

 לליטר נפח    0.2בחישוב של  

 מבנה הגלגלים יבטיח אורך חיים ארוך לעומס המירבי המותר  

 גומי קשיח להבטת ניידות שקטה הגלגלים יהיו עטופים ב 

 על ידי הרמה בשיטת המסרק הרמת המיכל לריקון תעשה  הרמה ופריקה 

במיכלים המורמים בשיטת המסרק שפת ההרמה תכלול מיגרעת, חציצה  

 וחיזוקים מתאימים 

 המיכל והמכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד   חומרים  

י, בצבע ירוק ועמיד לאורך שנים כנגד צבע המיכל והמכסה יהיה הומגנ  צבע 

 uvקרינת 

האצירה יוטבע סמל המועצה   וכן תודבק לפי דרישות המועצה  על גבי כלי  הטבעה 

מדבקה עם כיתוב ככל שתדרוש המועצה  . בנוסף על גבי המיכל, בחזיתו,  

  יצוין במקום בולט לעין לוגו המשרד להגנת הסביבה,. 

ודל שאינו נופל מגודלו של הלוגו של הרשות. גודלו של הלוגו יהיה בג  

 וי לעין של המיכל. הסימון ימוקם במקום הגל

 

 

 ליטר   1100עגלה בנפח  3.2

 פירוט הדרישה   הנושא 

גוף המיכל ובמיוחד חלקיו העליונים והתחתונים יהיו מחוזקים בהיקפם על   גוף המיכל 

 לא עומס מנת להבטיח את יציבות המיכל כשהוא תחת עומס או ל

 על המיכל משני צדדיו יורכבו ידיות לגרירת המיכל   

המסכה יהיה קל ויבטיח סגירה מלאה יוצמד לגוף המיכל באמצעות תותב   מכסה  

 או פינים

מ"מ לפחות למניעת שחרור  65בקצה פיני ההרמה יחובר דיסק בקוטר  

 הזרוע מהפין, חיבור הדיסק לא יפגע במיכל ולא יחליש את הפין

ידיות הרמה או מדרגות אחיזה לכל רוחב   2בחלקו הקידמי   מסכה יכלולה 

 ס"מ לפחות  33ס"מ ובאורך  13המכסה, ברוחב 
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 המכסה יוצמד לגוף המיכל באמצעות פינים או ציר  

תושבות הצירים יחוברו ויחוזקו בפסי חיזוק לגוף המיכל על מנת למנוע  

 קריעתם או תלישתם

 המכסה  יש להתקין רגלית לפתיחת 

 270צורת המכסה תאפשר פתיחתו בקלות ובחופשיות בזווית של כ  

 מעלות

מ"מ ויעמדו בעומס   200גלגלים בקוטר של   4התקנים  ו   4המיכל יכלול  גלגלים  

(, 4ק"ג )העומס על כל גלגל יהיה העומס הכללי מחולק ל 1000של 

ומס, תזוזה,  וותים והתכופפות  בעת עההתקנים יחוזקו על מנת למנוע עי

 העמסה ופריקה

בשני הגלגלים הקדמיים יותקן מנגנון מכני בתפעול רגל בעל שני מצבים   

 לנעילת גלגלים: פתוח וסגור 

מעלות באופן חופשי בכל  360הגלגלים יהיו מדגם המאפשר סיבוב של  

 העומסים 

 המירבי המותר מבנה הגלגלים יבטיח אורך חיים ארוך לעומס  

 המיכל ימוקם פתח לניקוז נוזלים עם פקק. בתחתית ניקוז 

הרמת המיכל לריקון תעשה בשיטת "הזרועות"  מתקן הרמה למיכלים   הרמה ופריקה 

 המצוידים בפיני הרמה. 

פעולות ההרמה תבוצע תוך שימוש בזרועות. מידות וחיבור פיני הרמה   

מ"מ ומיקומם יקבע   2+100יה מ"מ ואורכם המינימלי יה 32+ 1יהיו 

מ"מ שתרותך  305מ"מ ובעובי  65צידי המיכל בתוספת דיסקית בקוטר ב

 או תחובר אל אוזן ההרמה.   

 המיכל והמכסה יוצרו מפוליאתילן בשיטת הזרקה בלבד   חומרים  

צבע המיכל והמכסה יהיה הומגני, בצבע ירוק ועמיד לאורך שנים כנגד  צבע 

 uvקרינת 

המועצה   וכן תודבק לפי דרישות המועצה  על גבי כלי האצירה יוטבע סמל  הטבעה 

מדבקה עם כיתוב ככל שתדרוש המועצה  . בנוסף על גבי המיכל, בחזיתו,  

יצוין במקום בולט לעין לוגו המשרד להגנת הסביבה, ומתחתיו הכיתוב  

  "נרכש בסיוע המשרד להגנת הסביבה." וכן הכיתוב: לא למכירה. 

נופל מגודלו של הלוגו של הרשות. ו של הלוגו יהיה בגודל שאינו גודל  

 הסימון ימוקם במקום הגלוי לעין של המיכל. 
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 תחום המפרט:  .4

יוטבע סמל המועצה  עם כיתוב בלתי מחיק בהתאם   1על כל אחד מכלי האצירה המפורטים בסעיף  4.1

בחזית כל אחד מכלי האצירה  לדרישות המועצה. באם תדרוש המועצה, על הספק הזוכה להדביק מדבקה

לעיל. המדבקות יסופקו על ידי המועצה, הקבלן יהיה אמון על הדבקתן באופן תקין  1פורטים בסעיף המ

 ועל פי הנחיות המועצה. 

לכל כלי אצירה יצרף הספק את הפרטים הנדרשים להלן: שם היצרן, ארץ היצור, דגם העונה על כל  4.2

ה, רישום מידות, שרטוט טכני,  טכני מלא בעברית של כלי האציר, מפרט 3המאפיינים הטכניים בסעיף 

 מסמך תקן ממעבדה מוסמכת וחומר פרסומי. 

לפני שיקבל הספק הזמנת כלי אצירה מהמועצה יספק הספק יחידה מכל כלי אצירה אחד בשלמותו   4.3

 שתהווה דגם מאושר. 

  לא קיבל הספק את אישור המועצה לדגם המוצע על ידו ונדרש לבצע תיקונים ו/או שינויים ו/או להחליפו  4.4

. קיבל את אישור ימים  7בדגם אחר, יבצע הספק את התיקונים/שינויים הנדרשים על ידי המועצה   תוך 

 ווה דגם מאושר. המועצה לאחר ביצוע השינויים/תיקונים כנדרש, יספק למועצה דגם אחד בשלמותו שיה

 אחריות לכלי אצירה:  5

 מים, תקינים וללא כל פגם. הספק אחראי לספק למועצה כלי אצירה ומכולות באיכות גבוהה, של 5.1

חודש ממועד קבלת כלי האצירה, יתקן הספק כל כלי אצירה פגום שסיפק, לרבות   12בתקופה של  5.2

נוספת. באם כלי האצירה אינו  מדרישת המנהל ללא תמורה ימים 7אספקת חלפים והחלפתם וזאת תוך 

שעות  48אצירה חדש תוך  ניתן לתיקון עקב פגם/ים על פי קביעת המנהל, יוחלף כלי האצירה בכלי

 מדרישת המנהל וזאת ללא כל תמורה נוספת.  

הקבלן יציע מחיר קבוע לחלקי חילוף לשנתיים )גלגלים, צירים, מכסים( ללא קשר לאחריות היצרן.  5.3

 החילוף לא תשוכלל.  הצעת המחיר לחלקי

 אספקת הכלים:  6

לפחות לפני מועד האספקה.  ימים  7הספק יתאם עם המנהל את מועדי האספקה של כלי האצירה כאמור  6.1

 בנסיבות המצדיקות על פי שיקול הדעת של המנהל, המנהל רשאי לדחות את המועד למועד חדש שיקבע. 

 ת וכמות הכלים יתואם עם הספק  הזוכה.הכלים יפוזרו במספר מוקדים ברשות המקומית, המקומו 6.2

ת כלי האצירה בהתאם להוראות המועצה רשאית למנות מפקח מטעמה על מנת לוודא שהספק מספק א 6.3

 המנהל, ההסכם ונספחיו. 

למען הסר ספק מוצהר בזה כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור להטיל אחריות על המועצה בגין נזיקין ו/או  6.4

 חריות אחרת, או לשחרר את הספק מכל אחריות שיש לו על פי הסכם זה. אחריות לטיב הביצוע או כל א

 

לו על כל דף מדפי המכרז בנפרד ובכל מקום שנדרש לפי  חותמת וחתימה שההספק ישים את  6.5

 דרישות המכרז 
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 'ז  סמךמ

 20/2019: מס' פומבי מכרז

 מועצה מקומית בית גן  –לרכישת כלי אצירה 

 

 הצעת המציע  –כמויות ומחיריםכתב 

) ההנחה צריכה להיות אחידה בכל  המחיר לאספקת כלי אצירה כולל  מע"מ: .1

 הסעיפים(. 

 

מס 

. 

מחיר מקסימאלי   סוג כלי אצירה  

ליחידה בש"ח כולל  

 מע"מ 

מספר יחידות  

 כללי דרוש

הצעת המחיר  % הנחה  

הקבלן כולל 

 מע"מ   

ליטר  240מיכל  .1

 בצבע ירוק 

200 ₪ 100   

ליטר  360מיכל  .2

 בצבע ירוק 

240 ₪ 400   

 1100מיכל  .3

 ליטר בצבע ירוק

1,300 ₪ 100   

       

 

 

 : ___________                              חתימת הספק/הקבלן:______________תאריך

 

 

 

 

 

 

 


