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 /120207מכרז פומבי מספר 

 
  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתאצירה והכוללים התקנת מתקני  םשירותי אספקתל

 כרמיאל העיר מרחבי - למחזורוהבאתה 

 

)להלן   כרמיאל  מחיר  "העירייה"  –עיריית  הצעות  בזאת  מזמינה  של    םשירותי  אספקתל(  התקנה  אספקה  הכוללים 

 כדלקמן:  , כרמיאל העיר  מרחבי -  למחזורוהבאתה   נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתמתקני אצירה ו

 

" )להלן:  מעורב  נייר  פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  של  ואחזקה  הצבה  עיתוןאספקה,  תכולתם  נייר  ופינוי   )"

 במסמכי המכרז. ולקבוע  הכול בהתאם למפורט . מתחומי העיר למחזור מוכר בישראל

 

,  karmiel.muni.ilבכתובת :  באתר האינטרנט  של העיריה   ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  

 וכן להדפיסם לשם הגשת הצעה.  

את מסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום  

 באתר האינטרנט. )התשלום לא יוחזר(,   ₪ 1000של 

ההצע בדואר(    ה את  )לא  בלבד  במסירה אישית  יש למסור  המכרז,  בהתאם לדרישות  ונספחי המכרז,  כל מסמכי  ואת 

 . כשהיא  חתומה וממולאת כדבעי, בשני עותקים, עותקים זהים 2-במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ב

 

בתיאום עם הגב' מירב  כרמיאל,    100בתיבת המכרזים, במשרדי עיריית כרמיאל בשד' קק"ל    את ההצעות יש להפקיד

 . 13:00שעה  23.5.21עד ליום  , 9085521-04שלג טל' : 

 

 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תידון. 

  

 

 

                                                                                                                              

 ד רב,בכבו                                                                                                                               

 ראש העירייה                          
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)להלן   כרמיאל  מחיר  "העירייה"  –עיריית  הצעות  בזאת  מזמינה  בפסולתל  םשירותי  אספקתל(  נייר     טיפול 

 כדלקמן:  , כרמיאל העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  עיתון/מעורב 

 

"(  נייר עיתון)להלן: "  מעורב עיתון/  לאיסוף פסולת נייר  חדשים  כלי אצירה ייעודיים   150  אספקה, הצבה ואחזקה של

 ;  מתחומי העיר למחזור מוכר בישראל ולפינוי תכולתם 

 ל'.  2,500מיכלים בנפח של  10 –ל' ו  1,500מיכלים בנפח של  140כלי האצירה שיוצבו ע"י המציע שיזכה יהיו 

 במסמכי המכרז. ולקבוע  הכול בהתאם למפורט 
     

 ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה  1.1

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.                 

 

 לרכישה,  השירותים נשוא המכרז, אותם הזוכה יידרש לבצע, הם מכלול הפעולות הדרושות עפ"י המכרז  1.2

 נייר )להלן: "  לאיסוף פסולת נייר מעורב חדשים הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים    אספקה,                

 , במסגרת תוכנית עבודה או הנחיות  כולתם מתחומי העיר למחזור מוכר בישראלת לפינוי ו"( עיתון                

 "(.השירותים" )להלן:  המנהל                 

 הקבלן מתחייב לבצע את כל שירותי התחזוקה והתיקונים הנדרשים לשם שמירה על מצב תקין של  1.2.1

 מכלי האצירה הייעודיים בכל עת, וכן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לתפעול תקין של מכלי                  

 החלפת מכל תיקוני צבע,   ובהתאם לסוג המתקן, האצירה הייעודיים, לרבות, אך מבלי למעט,                 

 בזאת, כי הקבלן יבצע את   אצירה ייעודי שבור, וניקיון בסביבת מכלי האצירה הייעודיים. מוסכם                

   שתקבע העירייה.הנדרש לעיל באופן יזום ובתוך פרק זמן                  

                  

 על הזוכה יהיה לדאוג שכלי הרכב המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לבצע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת     1.2.2

 "( בהתאם לתוכנית העבודה האיסוףרחבי העיר )להלן: "( מכל הפסולת")להלן:"מעורב/עיתון נייר                   

 "( והובלתם  תוכנית העבודהאותה תכין העירייה ובהתאם להוראות המנהל מעת לעת )להלן: "                 

 . למפעל מחזור המורשה על פי כל דין בישראל                

 על הזוכה יהיה לדאוג לאורך תקופת החוזה, שגיל רכביו המשמשים לצורך ביצוע השירותים, לא יעלה     1.2.3

 תנאים למשתתפים במכרז  - מסמך א'
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 מלאה.  שנים ובכשירות  4על                 

 . להאריכה בארבע שנים נוספותשנים עם אופציה לעירייה  3ההתקשרות הינה לתקופה של          1.2.4

 
 

   ₪ )לא כולל מע"מ(, עבור אספקה התקנה    40עלה על סך של המחיר המקסימלי שיוצע ע"י המציע לא י 1.3

 ופינוי של כל כלי אצירה. אחזקה                  

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא ואין בפרסום או בהכרזה על זוכה   1.4

 כלשהי בהיקף כלשהו.  עבודה מכרז זה, כדי לחייב את העירייה לתת לזוכה במכרז הזמנת                 

 

 כלי האצירה יותקנו על ידי הספק ברחבי העיר לתקופת ההתקשרות ויפונו ע"י הספק בסיומה, אך לא לפני   1.5

 שניתן לכך אישור העירייה.                 

 

 

 מסמכי המכרז  .2

 

מחוזה  . הם יהוו חלק בלתי נפרד להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז" המסמכים המפורטים מטה יקראו

 המציע שיזכה. שרות שייחתם עם  ההתק

    ים במכרז  תנאים למשתתפ - מסמך א' 2.1

   –1. נספח ב' הפסולת איסוף ופינוי  הצבת מתקני אצירה, ות ביצוע עבודות מפרט דריש - מסמך ב' 2.2

     טופס דיווח חודשי                             

       הצהרת המציע    - מסמך ג' 2.3

         הצעת המציע  - מסמך ד' 2.4

 הסכם /חוזה התקשרות     -מסמך ה' 2.5

   נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -מסמך ו' 2.6

 טופס אישור על קיום ביטוחים  -מסמך ז' 2.7

 1976נוסח תצהיר על היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -מסמך ח' 2.8

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע חוזה  –מסמך ט'  2.9

     דוח מידע אירגוני  -מסמך י' 2.10

 מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. כל 

 

 

 במכרז  תנאים להשתתפות  .3

 

 רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,   3.1

 : צטברים )להלן: "תנאי סף"(, המפורטים להלןה בכל התנאים         
 

   , במתן שירותים לאיסוף בשלוש השנים האחרונות  לפחות שנתייםשל כקבלן ראשי בעל ניסיון מוכח  3.1.1

 לרשויות מקומיות או למועצות אזוריות.  נייר עיתון/מעורב,ופינוי פסולת                 

 הצהרת המציע. –והוא יפורט במסמך ג'  מובהר כי הניסיון צריך להיות של המציע עצמו               



 כרמיאל  העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתמכרז ל 5

 

 

 . 1957-, התשנ"זעל שמו ממשרד התחבורה כנדרש על פי חוק שירותי הובלה בתוקףרישיון מוביל  בעל         3.1.2

 פסולת לפי סעיף   בעל רישיון עסק בתוקף על שמו לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים לאיסוף והובלת 3.1.3

 . 2013התשע"ג )ב( לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(   5.1               

 מסמך ב'.  –משאית על פי הנדרש במפרט בבעלות המציע         3.1.4

 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,          3.1.5           

 . הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד 

 

 ההצעה:                  3.2       

    ידי המציע.-ידו כנדרש, וכשהיא חתומה על-להצעת המציע תוגש בשני עותקים לאחר שמולאה ע          3.2.1            

    ידי המציע במקומות -כן, יצורפו שני עותקים של כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-כמו                 

 המסומנים.                  

 מחיר להצבת כלי   –דהיינו את מחירי היחידה )מסמך ד'( על המציע לרשום בדיו בהצעתו     3.2.2           

 ולרשום את סה"כ המחיר   (150להכפיל במס' כלי האצירה ))ללא מע"מ(,  אצירה אחד ולטיפול בפסולת                            

 התמורה החודשית תחושב בהתאם למספר הפינויים  פסולת כלל המיכלים.  להצבה ולפינוי ידו-המוצע על                            

 מיכלים בכל חודש.  של                            

 ירצה המציע לתת הנחה על המחיר הכולל של הצעתו, עליו לציינה באחוזים )ולא                       

  בסכום אבסולוטי(, לחשבה כניכוי כולל מסכום הצעתו. נקב המציע הנחה בסכום   

 אבסולוטי, תחשב העירייה את סכום ההנחה באחוזים כמפורט לעיל. 

 

    על המציע לחתום על טופס ההצעה וכן כל מסמך ממסמכי המכרז, והמיועד לחתימת  3.2.3          

 המציע.                             

    , יוכנסו למעטפה שהומצאה 3.3המסמכים המצוינים בסעיף כל מכי המכרז בצירוף  כל מס

 למציע.

 הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעילויות וההתחייבויות ללא יוצא מן            3.2.4         

 פי מסמכי המכרז. -הכלל שעל המציע לבצע על       

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.   90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של           3.2.5         

 

 

 מסמכים שלהלן: וה אישורים ההמציע יצרף להצעתו את                  3.3

 מסמכי המכרז חתומים על ידו, יצרף את המסמכים הבאים: להצעת המציע שתכלול את                           

 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים          3.3.1               

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום(,  התשל"ו  

 אישור תקף לניכוי מס במקור.           3.3.2               

 העתק של תעודת עוסק מורשה, היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד           3.3.3               

 ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום   

 המניות. בעלי     

 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב אם המציע הינו תאגיד,        3.3.4               

 ל מסמכי המכרז. ע את המציע בחתימתם               

 . כמסמך י'דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף        3.3.5               



 כרמיאל  העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתמכרז ל 6

 

 

 הנדרשים ע"י     אסמכתאות המעידות כי כלי הרכב המוצע על ידו במכרז, עומד בכל האישורים       3.3.6               

   משרד התחבורה : רשיון רכב ורשיון מוביל.                                

 . 3.1.3רשיון עסק כאמור בסעיף          3.3.7               

               .כמסמך ו'ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה בנוסח המצורף         3.3.8               

 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע.         3.3.9               

 עסקאות גופים ציבוריים )כנוסח מסמך ח'(. תצהיר חתום על היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק        3.3.10             

 בלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.ק       3.3.11             

                 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה  עלולה שלא להבחן.

 

 

 הבהרת מסמכי המכרז  .4

 

 :  לכתובת מייל, בכתב למר ששי לוי עירייה יודיע המציע ל 12.5.2021מיום לא יאוחר עד ו   4.1

_sasi@karmiel.muni.il  'על סתירות, שגיאות, אי התאמות  , 04 - 9085717ויוודא קבלתו בטלפון מס 

 בקשר למובנו של  או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ו/או על כל ספק שהתעורר אצלו 

 סעיף או תנאי או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. 

 

 לעיל והעירייה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב,   4.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף    4.2     

 לפני המועד האחרון להגשת הצעות. העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים       

                                                                    כל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.                               ו      

 

 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה, אלא אם      4.3    

 לה ניתנו בכתב.  אתשובות      

 

 עות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים  העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצ    4.4    

    "( ואלה שינויים והבהרותודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "

 יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי  

 המכרז ונספחיו. 

 

 

 ערבות מכרז .5
 

 ₪ לפקודת עיריית כרמיאל, חתומה   20,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של       5.1       

 .כמסמך ו'"(, לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה  ערבות השתתפותכדין )להלן: "                 

 

 . 29.7.2021 הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום     5.2      

 

 יום   90במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה  מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד      5.3      

 נוספים.     
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   .הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה     5.4      

 

 תיפסל. –תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל הצעה שלא       5.5      

 

 הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י העירייה  כזוכה.    5.6      

 

 של  מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת עיריית כרמיאל, על סך     5.7     

 כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה   ₪, 25,000              

 ערבות הביצוע תוחזר ערבות  . עם הפקדת "(יצועערבות בבנקאית לביצוע ההסכם )להלן: "  רבות עמסמך ט'               

 המכרז לזוכה.                

 

 היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך הערבות  על ידי המציע מפעם לפעם, אם  וככל     5.8     

 שיוארך ההסכם על ידי העירייה וזאת במועד קבלת הודעת העירייה בדבר הארכת תקופת ההסכם.    

 

 

 ביטוחים  .6
 

או   דין  פי  על  ו/או  חוקית  מאחריות  לגרוע  "ו/או  מבלי  )להלן:  כזוכה  תוכרז  שהצעתו  המציע  של  "(,  זוכהההסכם 

כפי    זוכהמתחייב ה בדרישות  בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט  עפ"י דרישות המכרז,  בתוקף  להחזיק ביטוחים 

 כמסמך ז'. שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף  

 

כי   בעצמולמכרז  בשלב הגשת ההצעות  מובהר בזאת,  ז' על    על המציע לחתום  ביטוחים    מסמך  ואין להגיש מסמך 

 . תום על ידי חברת ביטוחח

 

 

 דרישת פרטים מהמציע  .7
 

 

 העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,   7.1

   "(, לשביעות רצונה המלאה, הפרטיםלהשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "   

    על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה    

 הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.     

 

 המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא   7.2

    יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות     

 מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.    
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 הצהרות המציע .8
 

 

 

 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים    8.1

 ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.      

 

 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי    8.2

 המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.   

 

 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף    8.3

 יה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו. אחר במכרז וכי ה   

 

 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא או שלא    8.4

   לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.       

 

   כי השירותים נשוא המכרז, אותם הזוכה יידרש לבצע, הם מכלול הפעולות הדרושות  המציע מצהיר כי ידוע לו    8.5

    עפ"י המכרז למתן שירותים להצבת מתקנים, איסוף ופינוי פסולת נייר למחזור  מוכר במסגרת תוכנית         

 "(. השירותיםעבודה או הנחיות המנהל )להלן: "                

 

 איסוף פסולת ופינוייה,  הנפה ו ל כי על הזוכה יהיה לספק משאית ייעודית המציע מצהיר כי ידוע לו    8.6

   לפעולה מיידית, כולל רישוי, אגרות, ביטוחים ונהג  המוכנ  יאואילך, כשה  2017משנת רישוי         

 ככל שיהיה צורך.   ובאירועים מיוחדים"(, וכן תגבור  בכלי רכב נוספים, בערבי חג הרכבמפעיל )להלן: "        

 

 העומד בהוראות והתקנים,   כלי רכב לצורך מתן שירותיםלהעמיד כי על הזוכה יהיה המציע מצהיר כי ידוע לו    8.7

 . ההנחיות והאישורים, הרישוי והביטוח הדרוש  

 

 כי על הזוכה יהיה לדאוג לאורך תקופת החוזה, שכלי הרכב יהיו בכשירות מלאה  המציע מצהיר כי ידוע לו    8.8

 . ויעמיד לטובת כך שירות תיקונים ואחזקה שוטפים לכלי הרכב  

 

 תנאי המכרז תיפסל על הסף.  פי  המציע מצהיר כי ידוע לו כי הצעה שתעלה מהמחיר המרבי הנדרש על  8.9

 

  . להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילויהמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב  8.10

 

 המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים   8.11

    במסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודה ואינם תחליף לסיור     

   ה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי  ו/או לבדיק    

 המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו.      

 

 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של העירייה להזמין בהיקף כל   8.12

 ולצרכיה.  שהיא מהזוכה במכרז וההזמנה תהא תלויה בתקציב שיעמוד לרשות העירייה     
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 עירייה על  המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה ה 8.13

 סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו.      

 

 המכרז. המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות   8.14

 

 המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן שבו שכר עובדיו במכרז לא יפחת משכר   8.15

 . ין ותשלומי המעביד לא יפחתו מצווי ההרחבה, הוראות החשכ"ל ועפ"י כל דיןהמינימום עפ"י ד 

 

 המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או   8.16

   תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או     

 תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.    

 

 

 מסמכי המכרז   .9
 

 מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם   9.1

 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.  

 כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל      9.2

 הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב. שימוש, זולת למטרת    

 

 

  הגשת ההצעות, מועדים .10
 

 את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא   10.1

 בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים,    

   כשהיא  חתומה וממולאת   ",07/21הצעה למכרז מס' מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע, על גביה יצוין "  

    100י עיריית כרמיאל בשד' קק"ל בתיבת המכרזים, במשרד . את ההצעות יש להפקידכדבעי, בשני עותקים  

  .13:00 שעה 23.5.21יום לא יאוחר מ 302מס'  חדרבתיאום עם גב' מירב שלג   כרמיאל,    

 לא תידון.  –הצעה שתימסר לאחר המועד הנ"ל   

 

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,    10.2

 רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה    

 למכרז תחולנה על המציע.   

 

 כך, שהמחיר שינקוב עבור השירות המוצע יכלול את מלוא  ,  מסמך ד' –המציע יגיש הצעתו, הצעת המציע  10.3

 התמורה אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין העבודה, הניוד, החומרים, כוח האדם והציוד הדרוש   

 ביצוע העבודה. ל  

 

 במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ.    תוגשנההצעות המחיר   10.4
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 בהם.   ומסכים לאמורהבין  ,  וחתימתו מהווה אישור כי קרא על המציע לחתום על כל עמודי המכרז,  10.5

 

 המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה    10.6

 של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או               

 לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.               

 המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.הצעה שלא תעמוד בכל התנאים               

 

 

 בחינת ההצעות  .11
 

 

 העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין  11.1

 ההצעות.          

 

 מציע שעמד בכל תנאי הסף כנדרש, תיבחן הצעתו הכספית.  11.2

 

 ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את ההסכם העירייה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת   11.3

 המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע אצל לקוחות אחרים וכן תהא רשאית לדחות          

 הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה  או של גורם אחר, או שנוכחה לדעת            

 שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.          

 

 במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע, באחת משתי חוברות המכרז או במקומות שונים לגבי אותו פריט,   11.4

 יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים, עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז העירייה תהא          

 אות בכך תכסיסנות מצדו של המציע  על כל המשתמע מכך. רשאית לר         

 

      אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל 11.5

   הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,          

 לגרום לפסילת ההצעה. עלולים         

 

 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף   11.4

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.           

 

 

 חובת הזוכה במכרז .12
 

 "( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו,  הזוכהמציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן: "  12.1    

   לעירייה לחתום על החוזה ולהמציאויה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, מתאריך הודעת העירי   ימים  7תוך              

 "( ואישור קיום ביטוחים, בהתאם  ערבות ביצוע)להלן: "   (מסמך ט') החוזה   ערבות בנקאית לביצוע בצירוף              

 ימים יהיה עליו להשלים את אספקת כלי   60בתוך "(.  אישור קיום ביטוחים : להסכם )להלן למסמך ז'             
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 האצירה.              

 

 לעיל, כולם או מקצתם, תהא   12.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק   12.2    

 הערבות המצורפת להצעת העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את              

 לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את העירייה על  5המציע, כאמור בסעיף               

 כל הפסד שיגרם לה בגין כך.              

 

 סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין    12.3    

 באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על               

 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.              

 

 שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה  מציע   12.4    

 להצעתו במכרז.              

                                                                                                  

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                     

                

 עיריית כרמיאל   

 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע               
 
 
 

     _________________________ 
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 עיריית כרמיאל
 

 07/21מכרז פומבי מספר 
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 כללי .1

 

 רכישת  -הכוללים   השירותים נשוא המכרז, אותם הזוכה יידרש לבצע, הם מכלול הפעולות הדרושות עפ"י המכרז 1.1

 ממכלי האצירה   נייר עיתון/מעורב פסולת ף ופינוי ואיסו  הצבתם ברחבי העיר  ,חדשים יעודייםי אצירה  מכלי         

 "( ובכלל זה: השירותיםהמנהל )להלן: " במסגרת תוכנית עבודה או הנחיות   ,למחזור מוכר והעברתם       

 

ולשינוע תכולתם    פסולת נייר עיתון/מעורב לאיסוף  וחדשים מכלי אצירה ייעודיים 150אספקה, הצבה ואחזקה של 

 בסמכות העירייה להורות להגדיל או להקטין את מספר מכלי האצירה.    למחזור מוכר בישראל.

 

 הם נותרים בבעלותו ובסיום .  כלי האצירה שיוצבו ע"י המציע שיזכה יהיו בהתאם לדרישות המפורטות במכרז 1.2

 ידי הספק.תקופת ההתקשרות הם יאספו על          

 

   פסולת נייריהיה לדאוג שכלי הרכב המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לבצע עבודות לאיסוף ופינוי  הספקעל  1.3

 "( בהתאם האיסוף( מכל רחבי העיר )להלן: "למחזור מוכר ממכלי אצירה )להלן:"הפסולת"מעורב/עיתון         

 להוראות המנהל מעת לעת )להלן:  ולתוכנית העבודה אותה תכין העירייה  לדרישות המכרז ובהתאם        

 "(. הפינוי"( והובלתם למחזור מוכר בישראל )להלן: "תוכנית העבודה"       

 

 

 הגדרות  .2

 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: ובחוזה, במפרט זה      

 

 ;  ו בעירייה / או מי מטעמ מח' איה"ס מנהל 

 

 "מנהל"   

 

ידי   על  העבודות  ביצוע  מהלך  על  לפקח  שמתמנה  העירייה  מטעם  או  וכ  ,הספקאחראי  לן 

 חלקן;  

                                                                              

 "מפקח"      

 

ו/או    הספקהאדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של  

משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע    ספקכל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל  

 העבודה; 

 

 או  "הספק"

 "הקבלן"  

 

 

 מפרט דרישות  - 'במסמך 
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כבא כוחו    הספקמסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של    הספקאדם ש

 המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו;  

 

 "מנהל עבודה" 

  כהגדרתה להלן   איסוף פסולת   הצבת מיכלי  אצירה וכן כל המטלות נשוא המכרז ובכלל זה 

 ;להוראות המכרזבישראל בהתאם   למחזור מוכרופינויה ברחבי העיר 

 

    והשטחים המיועדים לשימוש הציבור בתחומיה של העיר, רשות הרבים  כל המרחב הציבורי 

שטח   חורשות,  ציבוריים,  גנים  סמטאות,  מדרחוב,  מדרכות,  כבישים,  רחובות,  לרבות, 

מרוצף   או  סלול  שאינו  ובין  סלול  שהינו  בין  רכב,  כלי  לחנית  המיועד  שטח  פתוח,  ציבורי 

 וכיוצא באלה; 

 

 "העבודה/ות"  

 

 

                        

 "שטח ציבורי"                                                                    

 ; , הנמצא בבעלותו של אדם או מספר בני אדםשטח שאינו רשות הרבים

 

 " "שטח פרטי

כל מקום בשטח השיפוט של העיר, בין שכלול ובין שאינו כלול בתוכנית העבודה, בו יידרש  

 על ידי המפקח ו/או המנהל לבצע ניקיון כהגדרתו להלן;  הספק

 

 "אתר" 

יבצע   בהם  ומתחמים,  אזורים  הכולל  שיוגדר,  מהעיר  בהתאם    הספקחלק  העבודות  את 

 לתוכנית העבודה השבועית; 

 

 "גזרה" 

 את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה השבועית;  הספקשטח בעיר, שיוגדר, בו יבצע  

 

 "אזור" 

כבישים,   ציבוריים,  שטחים  רחובות  הכולל  כמתחם,  שהוגדר  בעיר,  באזור  הנמצא  שטח 

מדרכות, שבילים, כולל כניסות לחצרות  מפרצי חניה, מעברים, משטחים שונים, ספסלים,  

כ   פנסי    2מבנים  עמודים,  קירות,  מעקות,  עצים,  גומות  רחובות,  מהמדרכה,  מ' 

יבוצעו   בה  השבועית  העבודה  לתוכנית  בהתאם  וכולם  ושלטים  רחובות  תאורה,ריהוט 

 עבודות האיסוף והפינוי; 

    

 "מתחם" 

 ; במכרזכמפורט מעורב/עיתון    פסולת ניירלאיסוף פסולת  המיועדיםכלי אצירה 

 

 " אצירה מכלי "

 ; כלי רכב וציוד הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז

 

 " כלי רכב וציוד "

נייר משאית המיועדת לפינוי פסולת   ב,  מוכרלמחזור    מעורב/עיתון    פסולת    מיכל המצוידת 

בתוכנית העבודה או  במכרז זה,  בנתונים עליהם תורה העירייה    ,המיועד לקליטת הפסולת

   ;בדרישות המנהל

 

 2017 שנת  לכביש עליה מועד  ,לפחות כולל טון 15 מנוף עם רכין משא מסוג משאית

 רחוק  שלט עם ,לפחות ק"מ 1.5 בנפח  ממכלים פסולת ופריקת להרמה מנוף  עם , ומעלה

 ; לפחות  ק "מ 28 בנפח ארגז עם ,המנוף להפעלת
 

 "משאית"  

 

 

 

 משאית מנוף 
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   ; פי כל דין-מחזור במפעל מחזור המורשה על

 

   "מחזור מוכר"

 ; למטרה שלשמה יועדו בראשונה בה אחר השימוש  ל   פסולת נייר מעורב/עיתון 

 

פסולת  עבודות  ביצוע   והעמסת    מכלי מ  בישראל   מוכרלמחזור  מעורב/עיתון    נייראיסוף 

באמצעות  ייעודיים  ה  אצירהה העיר,  רחבי  העבודה  רכבהכלי  מכל  לתוכנית  בהתאם   ,

 ; ולהוראות המנהל מעת לעת

 

 ;  בישראל  למחזור מוכרהובלת הפסולת שנאספה 

 

, אותה תכין העירייה, הכוללת את האזורים והמועדים לאיסוף או  לאיסוף ופינויתוכנית ה

 ; הוראות המנהל שימסרו מעת לעת

 

לאורך   החוזה,  כל  לדאוג  מלאה  האצירה   מכלי ש  תקופת  בכשירות  לכל    יהיו  ובהתאם 

 ; הוראות מכרז זה על נספחיו 

  "פסולת"

 

 

 "איסוף"

     

     

 "פינוי" 

 

תוכנית  "

 " העבודה 

 

אחזקה  "

 " וטיפולים

 

 

 

 האצירה וכלי הרכבכלי  .3

 

 טכניים של כלי אצירה  מאפיינים  3.1

    

 עיתון :  /לפסולת נייר מעורבמ"ק  2.5 –ו מ"ק  1.5מכל בנפח  

               מידות:*           

 2500                       500,1         )ל'( כללי נפח             

    1,725                       1,600            גובה )מ"מ(             

  1,500                       1,200           רוחב )מ"מ(            

 1,500                       1,200           )מ"מ(  אורך            

 1,500                       1,400גובה הפתח )מ"מ(             

 -+  5%סטיה אפשרית  במידות הנקובות לעיל :             

 

 מיוצב קרינה. ( פוליאתילן  LLDPE) -חומר גלם            

 צבע : כחול             

 .  ס"מ  15*30 – הנייר פתח השלכת  גודל             

 . אחד מכל צד המיכל. 2 –מס' פתחים             

.בלבד"  נייר האצירה ישולב כיתוב "  מיכל גבי על                                  

מ"מ, וברוחב של  600בנוסף לכיתוב על גבי מיכל  האצירה תהיה מדבקה המותאמת לכלי האצירה באורך של               

מ"מ. לאחר אישור הרשות על  הכיתוב על גבי המדבקה , יודבקו המדבקות על גבי מיכל האצירה.  290-250                          

רק לאחר הרמת המיכל מפני הקרקע.פתיחת המיכל לריקון תתאפשר                            

שהצטברה במתקן. צורך ריקון מלא של התכולה דלתות אשר נפתחות באופן יזום ל  2 -תורכב מתחתית המתקן                     
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. התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת              

)מגולוונים(.  אינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיהחלקי המתכת ש                        

.-+ 5%סטיה אפשרית  במידות הנקובות לעיל :                 

          –ליטר, ו  1,500ק"ג במיכל של  600נדרש אישור מכון התקנים ככל שקיים או אישור  מהנדס על כושר הרמה של             

ליטר.  2,500כל בנפח של ק"ג במי 800             

.              מעלות צלסיוס 45מעלות צלסיוס עד  5עמידות לטמפרטורה מינוס                     

 

  

 איסוף ופינוי  משאית    3.1

 

 לפינוי נייר  , לפחות 2017, משנת ייצור דאח מנוף  אחת עםמשאית  פחות הספק יעמיד לשירות העירייה ל              3.2.1

 הבטיחות, הנחיות משרד  המכרז,  הכל על פי הוראות בהתאמה לפסולת הנאספת ו  עיתון/מעורב, הכול                      

 התחבורה והוראות כל דין.                        

 

   ",בשירות עיריית כרמיאלשלט עם הכיתוב "  בעת מתן השירות,  הספק יציב באופן קבוע על המשאית,            3.2.2

 בגודל, בצבע, בכמות ובכיתוב שיקבעו ע"י המנהל. הספק מתחייב להסיר כל שלט אחר מכלי הרכב.                        
 

 המנהל או מפקח של העירייה יהא רשאי לבדוק בכל עת את המשאית והציוד המופעלים ע"י הספק לצורך  3.2.3

 ביצוע העבודות ובסמכותו להפסיק את עבודתם של כלי הרכב.                        
 

 אין באמור בסעיף זה, כדי לשחרר את הספק מאחריות לפיקוח על ביצוע העבודות ו/או מאחריות עפ"י   3.2.4

 דין ו/או החוזה.                        

 

 יתוחזקו באופן שוטף על ידי הספק   מעורב/עיתון  ניירפסולת המשאית וכל ציוד אחר המשמש לפינוי  3.2.5

 במשך כל תקופת החוזה, עם כל הרישיונות והביטוחים בתוקף הנדרשים על פי החוזה או על פי כל דין.                      
 

 

 במקרה של תקלה במשאית, ידאג הספק לתיקון מיידי של התקלה או לרכב חליפי העונה על כל דרישות   3.2.6

 שעות מקרות התקלה. לא עשה כן והדבר מעכב, לדעת  המנהל את ביצוע העבודות   4חוזה זה, וזאת תוך                      

 ציוד אחר ולחייב את הספק בהוצאות שימוש. עפ"י חוזה זה, רשאית העירייה להשתמש ב                     

 

 

 יצייד את עובדיו על חשבונו, בגדי עבודה בצבע ובכיתוב עליהם יורה המנהל, באפודה זוהרת    הספק                3.3

 לעבודה בשעות הלילה ובנעלי בטיחות.                       
 

 , לבוש אחיד,  באפודות זוהרותבביגוד הולם ו  מתחייב כי עובדיו יגיעו לעבודה לבושים בקביעות הספק                 3.4

 ונעולים בנעלי בטיחות. כפפות עבודה , כובע                        

 

 

 

 

 



 כרמיאל  העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתמכרז ל 16

 

 

 למחזור  פסולת פינוי נוהלי עבודת איסוף ו.   4
 

   כמפורט להלן:  לפעול הספקעפ"י מסמכי המכרז והחוזה, מתחייב   הפסולתלצורך ביצוע עבודות פינוי 

 

 המנהל, על ידי  ספקת שתימסר לחודשי תוכנית עבודה ו  להוראות המכרז העבודות לעיל תתבצענה בהתאם   4.1   

   התשלוםלמחירים ולתנאי הכול בהתאם ו  מיכל אצירה ומספר הפינויים לכל  בה יפורטו סדר לביצוע העבודות         

 .  הנקובים בחוזה זה         

 

   הספקשלטים בגודל, בצבע, בכמות ובכיתוב שיקבעו ע"י המנהל.  , הפינוי רכבי יציב באופן קבוע על  הספק    4.2   

 מתחייב להסיר כל שלט אחר מכלי הרכב.         

 

 , הכנת  משאיתונהגה יהיו קבועים ולא יוחלפו אלא במקרים של תקלה ב  המשאית. משאיתבכל נהג יעסיק   הספק   4.3

 . בכל מקרה של חילופי נהג  למילואים הרכב לרישוי שנתי, מחלת הנהג, יציאת הנהג לחופשה או גיוסו של הנהג         

 להודיע על כך למנהל מראש.  הספקיהא על          

 

 .  להלן 5 יהיה בהתאם למפורט בסעיף כלי האצירה  מ  האיסוף והפינוי של  תדירות   4.4

 

   בכל יהיו מצוידים רכבה כלי , התקנים והאצירה מכלישיהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו, לדאוג  ספקה     4.5

דין, לצורך    האביזרים, המתקנים והעזרים הדרושים על פי כל הוראות הבטיחות, התנועה והתעבורה ועל פי כל 

 . בישראל למחזור מוכר ומשם   משאיתלפינוי הפסולת 

 

 בכל האמצעים הדרושים מבחינה   דיםמצוייהיו האצירה   מכליש, על חשבונו והוצאותיו, לדאוג ספקבאחריות ה  4.6

 יהוו סכנה ו/או מטרד ו/או גורם לפציעה או פגיעה למשתמשים בהם.בטיחותית ולא          

 

 ובמידה וקיימות בעיות בטיחות  ו/או  האצירה   מכלילבדוק את תקינות  ספק עם תחילת ביצוע השירותים על ה  4.7

 ., טרם תחילת השירותיםלעדכנו מנהלל ספקתקינות יפנה ה        

 

 וצבועים בצבע אשר  , משולטים ולוודא שהם תקינים, בכל עת, נקיים האצירה   מכלימתחייב לבדוק את  ספקה 4.8

 יאושר על ידי העירייה.         

 

 , ידריכם בכל  יהיה אחראי להדרכת העובדים בשימוש נכון ובטיחותי ברכב במהלך ביצוע השירותים ספקה 4.9

 במתן השירותים. הוראות וכללי הבטיחות ויוודא שהם משתמשים בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים           

 

 . םושלמות  םחזקתא, םלאחר כל פינוי ולדאוג לתקינות האצירה  מכלישל  םדאוג לניקיונהספק מתחייב ל 4.10

 

 עקב או כתוצאה   (אצירה מכליאו  איסוף )כביש או מדרכהבשטח ה  תתגלה פגיעההפסולת איסוף  צועיאם לאחר ב 4.11

חשבונו, מיד לאחר שיגלה זאת או מיד לכשיקבל הודעה על  , על  לתקן את הנזקחייב    הספק, יהא  איסוףמעבודת ה

 כך מאת המנהל. 
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  הפסולתמועדי האיסוף ופינוי .  5
 

   בהתאם לצורך,   ו/או  יום 30-אחת ל יבוצע ליטר 2,500 –ו  ליטר 1,500נייר מעורב ממכלים בנפח  איסוף ופינוי  5.1

 ביום ובשעות כפי שיקבעו ע"י המנהל.  

 

 לא ישהו לחניית הלילה בתחומי העיר, באזורי המגורים או המסחר.  כלי רכב הספקבתום יום העבודה,   5.2
 

 . חג  יו' וערב  ביום 6:00-14:00, ה' -בימים א' 6:00-18:00זמני פינוי כלי האצירה יהיו בין השעות  5.3

 . במקרה חירום יתבצע פינוי בהחרגה משעות אלו בתאום עם המנהל         

 

 בחגים ובמועדים הבאים, עבודות האיסוף תתבצענה כביום עבודה רגיל: ל"ג בעומר, חנוכה, ט"ו בשבט, פורים,   5.4

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ט' באב, חול המועד סוכות ופסח,          

 . ימי אסרו חג        

 

 

 ואמצעי תקשורת   , ניודומנהל  עבודה.  6

 

 לפניות העירייה. ( 06:00-19:00היום )הספק יעמיד מנהל עבודה מטעמו אשר יהא זמין בקשר טלפוני בכל שעות   6.1

 

 . בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא חוזה זה מנהליישמע להנחיות המנהל העבודה מטעם הספק,   6.2

 

 רי, אותו יישא במשך כל שעות היום.  אטלפון סלולבמצויד  יהיה מכשיר מנהל העבודה,   6.3

 

 לצורך קבלת הוראות המנהל ו/או המפקח, דין מנהל העבודה של הספק כדין הספק.    6.4
 

 על הספק חלה חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לעבודה על כל היבטיה, לרבות לאיכות, כמות והספק ביצוע    6.5

 עבודה.  ה

 

 

 תיאום ופיקוח  .  7
 

 הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם העירייה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה העירייה   7.1

 מעת לעת.         

 

 מבצע את העבודה   הספקהעירייה רשאית למנות מפקח או מפקחים מטעמה ולהחליפם בכל עת, על מנת לוודא ש 7.2

 בהתאם להוראות חוזה זה.         
 

 המפקח רשאי בכל עת, לבדוק את אופן ביצוע העבודה, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודה    7.3

 ימסור למפקח על פי דרישתו  פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודה.      הספקלתכנית העבודה.           

 

 או   הספק על אופן ביצוע העבודות. מתחייב לתאם את ביצוע העבודות עם המפקח ו/או המנהל, ולהשגיח  הספק  7.4
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 מנהל עבודה, יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לתת לו הוראות שהוא            

 , יראו אותה כאילו  הספק. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה של ספקרשאי לתת לפי חוזה זה ל          

 . ספקנמסרה ל          

 

 מתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של המנהל ושל המפקח לשביעות רצונם המלאה. במועדים שיקבעו על   הספק 7.5

 אם  לתנאי החוזה. , על מנת לוודא שהעבודה מתבצעת בהתהספקידי המפקח, יערכו סיורים עם         

 

 המפקח משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע מזכות העירייה להשתמש באותה   7.6

 סמכות או זכות בעצמה, ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין העירייה לבין המפקח תגבר ידה של העירייה.         

 

 כאמור לעיל, כדי להטיל על העירייה אחריות בנזיקין ו/או  למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח  7.7

 מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה.  הספק באחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את         

 

 

 דוחו"ת על ביצוע העבודה.  8

 

 , בגינו מוגש  לחודש הפינוי כלי האצירהיחד עם הגשת החשבונית את דו"ח ביצוע פינוי    יגיש לעירייה  הספק  8.1

 . 1הדו"ח יהיה בנוסח המצורף כנספח ב'  החשבון. כמו כן, יוגשו דוחו"ת לפי דרישת המנהל.       

 

 

 הפסקת עבודות .  9

 

   הפרת הוראות המכרז על נספחיו ו/או ההסכם העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של החוזה בשל   9.1

 בכתב ואפשרה לו לתקן את המעשה או המחדל תוך זמן סביר. סיום   ספקולאחר שהתריעה בפני ה על ידי הספק,          

 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים   30בכתב ע"י משלוח הודעה ההתקשרות כאמור יעשה          

                            כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.        

 

 ל  עמכל סיבה שהיא, הבלעדי   ודעת-, לפי שיקולספקהעירייה רשאי להורות ל המנהל מטעם   למרות האמור לעיל, 9.2

 מתחייב למלא אחרי   הספק  .כולן או מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות  על פי המכרז הפסקת העבודות         

 בהתאם לאמור בה, ולא תהיינה לו כל טענות או דרישות  בגין כך, למעט קבלת התמורה  עירייה ההוראה כזו של           

 העבודות.   עד להפסקת        

 

 כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור הוצאות   הספקתשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות   9.3

 מיוחדות שנגרמו לו.         
 

 או   הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד   9.4

 על ידי   ספקידו.  כמו כן פיגור בתשלום התמורה ל-לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על        

 ה הפרה יסודית של החוזה. העירייה במועד, לא תהווה עילה להפסקת עבודה ותהוו          
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 בתום תקופת ההתקשרות ו/או הגיעה לסיומה עקב ביטולה על ידי העירייה, הספק יפנה את מתקני האצירה   9.5

 אישור המנהל. שניתן במועד שיתואם בין הצדדים. בכל מקרה הוא לא יהיה רשאי לפנותם אליו לפני        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   _______ ______________ 

 חתימה וחותמת המציע / הספק                                                                                                                                   
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   1נספח ב'
 
 

 נייר מעורב/עיתון דיווח חודשי על איסוף ופינוי פסולת 
 
 
 

 לכבוד עיריית כרמיאל: 
 

 שנת הדיווח: _________  _________ :חודש המדווח 
 
 
 

 : נייר מעורב/עיתוןסוג פסולת 
 
 

 
 מס'          

 
 תאריך פינוי 

 
 מספר רישוי של משאית הפינוי 

 
מספר כלי האצירה 

הייעודים שפונו  
 בסבב

פרטי מפעל המיחזור אליו פונתה  
הפסולת )שם מלא, מספר זיהוי,  

 כתובת, מס' טלפון, איש קשר(

 
משקל פסולת שפונתה 

 למפעל המיחזור

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

 בחתימתי על טופס זה, הריני מאשר את המידע המפורט לעיל.
 
 
 

 : ______________ הספקשם 
 

 : _____________  מורשה החתימה)כולל חתימה בכתב יד + חותמת רשמית( שם ותפקיד 
 

 תאריך: ____________ 
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 עיריית כרמיאל
 

 07/21מכרז פומבי מספר 
 
 כרמיאל העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתל

 
 

 
 
 
 

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 

 א.ג.נ., 

 

 טיפול לאספקה והצבה של כלי אצירה חדשים, ול םשירותי אספקתל 07/21מכרז פומבי מספר  -הצהרה הנדון:  

 כרמיאל  העיר מרחבי - למחזור והבאתה  נייר עיתון/מעורב  בפסולת            

 

 כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של   אני הח"מ מצהיר  .1

 העבודה נשוא המכרז.        
 

 הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים   .2

. כן הבנתי את שיטת ביצוע  ואני מסכים לכל האמור בהם  על ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי       

 ביקרתי ובחנתי את    העבודה,

 התנאים והיקף  העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי  הדרישות לפיהן תתבצע העבודה,        

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.        
 

 לעירייה כלי אצירה חדשים לפי המאפיינים   אני אספקהנני מצהיר כי ידוע לי שהיה והצעתי תוכרז כזוכה  .3

 )להלן:   מוכר למחזור  ושינועה  פסולתהמשאית לאיסוף   עמיד א)מסמך ב'( וכן הקבועים במפרט הדרישות        

 כדי לאמוד את היקף  נועדה  למשתתפים  הנמסרש  המיכלים והפינוייםכמות "( וכי ידוע לי כי רכבה כלי "     

 לי להגיש הצעתי וכי לא תהינה לי כל טענות לאי התאמה בין הנתונים לבין המספר בפועל.  העבודה ולאפשר       
 

 הנני מצהיר כי  ידוע לי שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא או שלא   .4

 לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע.       
 

         ניסיונו ו/או ניסיון רשויות מקומיות אחרות עם המציע.עירייה תהיה רשאית לשקול את  ה .5
 

 המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה העירייה על   .6

 . סיומם       

 

 הנני  מצהיר כי אני משוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי הצעתי מהווה תמורה הוגנת לכל   .7

 הצהרת המציע  - 'גמסמך 
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 התחייבויותיי לפי ההסכם. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה         

 על ידי.       
 

   נאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא ת .8

 ₪. 20,000בסך             

  

 בהוראות למשתתפים  בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר שמתקיימים בי תנאי הסף שנקבעו מ    . 9  

 ותנאי המכרז כמפורט להלן:           

 

 שירותים   השנים האחרונות במתן  לושלפחות בששנתיים של כקבלן ראשי אני בעל ניסיון קודם   .א

 עבור הרשויות המקומיות הבאות: לאיסוף ופינוי פסולת נייר עיתון/מעורב           

 

 

 שם הרשות המקומית      

תקופת מתן  

 השירותים לרשות

 איש קשר ברשות 

 שם, תפקיד ומס' טלפון

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 )או בליסינג על שמנו(   נו רישיון העסק. בבעלות   מצ"ב –לאיסוף והובלת פסולת  רישיון יבעל  ואנ .ב

   ואנו מצרפים רישיון רכב ורישיון מוביל. משאית כנדרש במכרז          
 

 אני מצהיר בזאת כי: .  10
 

 הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא,   .א

 לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.                       

 הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא   .ב

 המכרז ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.                         

 בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות    הכלוליםהמחירים                     ג.

 ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י                         

 הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.                       

 ה כל שהיא וכי העירייה ידוע לי כי, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעד.                   

   שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר.                     

 

 אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון  .  11

 העירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.         
 

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: . 12
 

 להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם ואישור  ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז  7תוך  .א

 המכרז.  סמכי  ביטוח, הכול כמפורט במ       
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   כלי האצירה  כל להשלים את אספקת יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז,   60 -תוך לא יאוחר מ .ב

 נשוא המכרז.  לביצוע השירותים  הנחוצים        

 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל כולן או מקצתן   .13

הבנקאית    העירייה  הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  וכן  במכרז  זכייתי  את  לבטל  רשאית  תהא 

 המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי. 

 

לי   .14 ידוע  קיום  כן  אי  עקב  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  ישמש  הערבות  שסכום  מסכים  ואני 

 שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  ההתחייבויות

 
כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב   .15

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.   הפרת

 
והננו  בע .16 המכרז,  במסמכי  הכלולים  התנאים  לכל  הסכמתנו  נותנים  הרינו  זו  הצעה  הגשת  צם 

בזאת   ו/או  ו מוותרים  המכרז  תנאי  לכל  בקשר  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,  יתור 

 דרישותיו.   הוראה הכלולים במכרז לרבות 

 

 

 

 :  פרטי החותם  מטעם המציע 

 

 

 

 _________________  : ת.ז.        ______________ :  משפחהשם  _____________ : שם פרטי 

 _________________  :  טלפון נייד                                __________________     :  מציעבתפקיד  

 ___________ ______חתימה + חותמת :                        __________________                 תאריך:  
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 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 א.ג.נ. 

 

והבאתה   נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתל 07/21מכרז פומבי מספר  - הצעת מחיר  הנדון: 

 כרמיאל העיר מרחבי  - למחזור

 

 ולחתום ליד התיקון  את המחיר  יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט )לא בטיפקס(

 

 כללי 
     

  )שם המציע(, הרינו מתכבדים להגיש בזאת, את הצעתנו למכרז שבנדון, __________________________בשם 

כל העלויות  , כולל  כרמיאל העיר מרחבי - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתל

תיקונים ואחזקה,  טיפולים, לרבות מפעיל,  לטיפול בפסולת כלי רכב בהפעלת  מתקני אצירה ו ברכישת והצבת הכרוכות 

 בהתאם לדרישות המכרז. 

 

ל • ידינו  על  המוצעים  העבודההמחירים  לדרישות    ביצוע  בין    מביאים,  המכרזבהתאם  ההוצאות  כלל  את  בחשבון 

מוסך,  ,ביטוח , רישוי , רכישה,  הובלה ,הרכבה  ,ייצור  ,כולל עלויות הייבוא מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות,

האישורים,  התקנים,  הרישיונות,  החזקת  וכולל  אחרת  הוצאה  כל  ו/או  היטלים  מסים,  ביטוחים,  סילוק,  פריקה, 

הכישורים, האמצעים וכוח האדם, המפורטים במכרז זה וכל אישור ו/או תקן אחר ו/או רישיון אחר הנדרש על פי חוק  

 ויותינו נשוא המכרז וההסכם. לאספקה וביצוע השרות ומהווים כיסוי הולם ומלא להתחייב

 

ואחזקת   ,עבור אספקההצעתנו   • ייעודיים    הצבה  אצירה  מעורב/עיתון   פסולתלכלי  ב'    נייר  במסמך  המפורט  פי    –על 

למחזור , כמפורט לעיל, בתדירות הנדרשת מכלי אצירה   נייח מעורב/עיתון  פסולת  ועבור איסוף ופינוי  ,  מפרט דרישות

מטר מכל   5לכלי האצירה עד למרחק של    כלי האצירה ומסביבועבור ניקיון פנים הרשות;  המוצבים ו/או יוצבו בתחומי  

, נייר מעורב/עיתוןפסולת  ע"י מיחזור  הקולטים ומטפלים    בישראל   למפעלים מורשים  הניירפסולת    ועבור הובלתצד;  

 , תיקבע התמורה להלן: למחזורכולל תשלום אגרות וכל תשלום אחר לקליטה/טיפול בפסולת 

 

 

 

 ת המציע עהצ  - 'דמסמך 
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 פסולת נייר עיתון/מעורב: הצעת מחיר 

 

 מחיר שישולם לקבלן ע"י הרשות 
מס' כלי  

 אצירה 

 סה"כ

 )לא כולל מע"מ( 

 סוג כלי אצירה 

 

 

  ,אספקת כלי אצירה ,בעבורלקבלן תשלום 

  כלי אצירה אחד פינוי ושינוע  , איסוף,אחזקה 

 נייר למפעל מחזור מוכר ל

   ₪ לא כולל מע"מ 40המחיר לא יעלה על 

 

 

 

 

 

לתשומת לב  

מספר כלי  

האצירה נתון  

לשינוי שיקבע  

 המנהל 

 

 

 כלי אצירה 

 –במסמך ב' המפורט לפי 

 מפרט דרישות 

הצבת מיכלים, ביצוע  

 עבודות האיסוף והפינוי 

 

 

 )במילים:____________( ______ ש"ח 

 

 

150 

 

 

 בהתאם לצורך, בימים ובשעות או  יום 30-אחת ליבוצע איסוף ופינוי כלי אצירה לאיסוף פסולת נייר  •

האיסוף לאסוף,   על קבלן  וכי  בלבד  הינה הערכה  האיסוף הנ"ל  כי תדירות  מובהר,  ע"י המנהל.  כפי שיקבעו 

לפנות ולשנע את פסולת נייר  בהתאם לתדירות אשר תוגדר על ידו ובהתאם לתוכנית  פינוי מוסדרת שיגדיר  

צר גלישה מכלי האצירה ו/או כל  לצורך העניין, והכל בכפוף לכך שכלי האצירה  יפונו במועדם ולא תיווהמנהל  

ולא פינה קבלן האיסוף את כלי האצירה, ייקנס בהתאם לפירוט   , ולקבלן  שבמסמכי המכרזמפגע אחר. היה 

 לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 ידוע לנו שהעירייה רשאית להגדיל או להקטין את מספר כלי האצירה לפי שיקול דעתה.  

 

 . המחירים אינם כוללים מע"מ •

 

 ל ולא תידון. סתיפ –ידוע לנו כי הגשת הצעה העולה על המחיר המירבי  •
 

 פרטי המציע והחותם מטעם המציע:          

  

                                  __________________ : ח.פ.               __________________________________שם המציע:         

                                                      ________________:  ת.ז.  ________________:   משפחהשם      ________________    : שם פרטי         

                                  __________________ : תפקיד במציע          

 

    

 חתימה + חותמת : ____________________                                 תאריך: _______________                        
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 _________ ביום ______ לחודש ____שנת  כרמיאלשנערך ונחתם ב

 
 
 

 בין:           
 כרמיאל עיריית                                                              

 
 כרמיאל  ,100שד' קק"ל מ                                                                 

 
 ( "העירייה")להלן :       

 
 מצד אחד; 

 
 

 לבין:                                         
                                  ________________שם _________________ח.פ.                                                               

 
 _______________________    מרחוב

 
 _____________________ 

 "( הספק" להלן:) 
 

 מצד שני; 
 

עבודות   הואיל:  לביצוע  פומבי  מכרז  פרסמה  בפסולתל  םשירותי  לאספקתוהעירייה  עיתון/מעורב   טיפול    נייר 

והבאתה   העיר מרחבי  כמ,  למחזורכרמיאל  זה  הכל  מהסכם  נפרד  בלתי  כחלק  המצורפים  המכרז  במסמכי  פורט 

 "(. העבודות" ו/או ""השירותים)להלן:  כמותו ומחייבים 

 

במכרז   והואיל:  זכה  הנוגע  והספק  בכל  וחובותיהם  זכויותיהם  ההדדיים,  יחסיהם  את  לקבוע  הצדדים  וברצון 

 למתן השירות נשוא הסכם זה. 

 

 הצדדים כדלקמן: אי לכך הוסכם והותנה בין   

 

 ת הספק יוהתחייבו

 הספק מתחייב לספק את השירותים הבאים: 

לאיסוף   .1 ייעודיים  אצירה  מכלי  של  ואחזקה  הצבה  עיתון/מעורבאספקה,  נייר  ופינויים,פסולת  תכולתם    ,  ושינוע 

 ב'. , כמפורט במפרט מסמך פוליאתילן  כלי אצירה מסוג  (150) יםחמישמאה ו   סה"כלמחזור מוכר בישראל. 

 הסכם  - 'המסמך 
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יום מהודעת    60הצבת המיכלים תושלם בתוך    ליטר.  2,500מיכלים בנפח     10  –ו  ליטר    1,500  בנפח   מיכלים    140

   העירייה על זכיית הספק במכרז.

 

מתחייב לבצע את כל שירותי התחזוקה והתיקונים הנדרשים לשם שמירה על מצב תקין של מכלי האצירה    ספקה .2

אך   הפעולות הנדרשות לתפעול תקין של מכלי האצירה הייעודיים, לרבות,  יבצע את כל  וכן  בכל עת,  הייעודיים 

ה שבורים,  גלגלים  החלפת  שבור,  מכסה  החלפת  ריקונם,  לאחר  נעילתם  למעט,  ייעודי  מבלי  אצירה  מכל  חלפת 

יבצע את הנדרש לעיל באופן יזום ובתוך    ספקשבור, וניקיון בסביבת מכלי האצירה הייעודיים. מוסכם בזאת, כי ה 

 פרק זמן סביר במקרה של דרישת הרשות המקומית. 

 

ה .3 ש   ספקעל  לדאוג  המשאיות  המשאיתיהיה  ידו    תוהמוצע  או  ופי   תומסוגל  הינהיתעל  לאיסוף  עבודות  נוי  לבצע 

"( בהתאם לתוכנית העבודה אותה  האיסוף( מכל רחבי העיר )להלן: "הפסולת")להלן:"  מעורב/עיתון   נייר פסולת  

" )להלן:  לעת  מעת  המנהל  להוראות  ובהתאם  העירייה  העבודהתכין  והובלתתוכנית  בישראל  ל  ה "(  מוכר    מחזור 

 "(. למחזור הפינוי)להלן: "

 

 שנים ובכשירות מלאה.  4על הזוכה יהיה לדאוג לאורך תקופת החוזה, שגיל המשאית או המשאיות לא יעלה על  .4

 

 . מח' איה"סבעיר ייעשה בהתאם לאישור העירייה ותוכנית העבודה שתוגדר ע"י   האצירה  מכליפינוי כלל  .5

יבצע את השירותים והעבודות בהתאם לנהלים ואופן ביצוע השירותים והעבודות כמפורט במסמך ב' למכרז   ספקה .6

 .  זה

מתחייב לשנות את מיקום כל    ספקוה  ספק שהוצבו ע"י ההאצירה    מכלי המנהל רשאי לשנות בכל עת את מיקום   .7

וזאת תוך  האצירה    מכלי המחלקה  לו ראש  יורה  עליו   הדרישה   72במקום  עלות    שעות ממועד קבלת  וזאת ללא 

 .  נוספת

בעיר מבלי  האצירה    מכלילרבות פינוי הפסולת בהן ובכלל  האצירה    מכלימתחייב לבצע את עבודות הצבת    ספקה .8

ה אזי מתחייב  נזקים לתשתיות,  יגרמו  קיימות. אם  נזקים לתשתיות  תיקון תוך  לתקן    ספק לגרום    24את הטעון 

את האמור לעיל, תדאג העירייה לביצוע התיקונים    ספקבהתאם לדרישות ראש המחלקה. באם לא יבצע השעות  

עבור ביצוע   ספקהעירייה תהיה רשאית לשם כך לבצע קיזוז מכל סכום המגיע ל.  ספקהנדרשים כאמור על חשבון ה

 השירות. 

 

 אופן ביצוע השירותים 

 

    , וביתר מסמכי המכרז. במסמך ב'היו כקבוע  השירותים יאופן ביצוע   .9

 

 מכל פגם ו/או  שלמים ונקיים , תקינים, אצירה חדשים מכלי מתחייב להציב  ספקה מבלי לפגוע באמור לעיל,  .10

 מום כלשהו מטיב ומאיכות מעולים וכי נבדקו ואושרו ובעלי תו תקן לשימוש ע"י כל הרשויות והגופים שציוד               

 עם מלל ע"פ דרישת המנהל.  משולטים האצירה  מכלי מסוג זה חייב להיבדק על ידם.               

  

 ספק . השלמים ונקיים, תקיניםולהותירם בעיר    הקיימים  האצירה  מכלימתחייב לשמור על כלל  ספקה .11

 .  , וככל שיווצר הצורך, אף להחליפו בכלי אצירה חדשתקיןבלתי   כל אצירהממתחייב לתקן כל         

 

   האצירה מכלי של  םלתקינות ספקשהוצבו על ידו. אחריות ה האצירה מכלי יהיה אחראי לתחזוקת  ספקה .12
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 . ביצוע התיקונים  , שילוט ומדבקותתיקוני מסגרות, צביעהוללת אספקת חלקי חילוף וחומרים נדרשים, כ         

 המנהל או המפקח. ימים לכל היותר מדרישת  3הנדרשים יתבצע תוך          

 

 חדש ללא כל תמורה  כל אצירה מ ב ו יחליפ  ספקשניזוק כאמור לעיל, הכל האצירה מבמידה ולא ניתן לתקן את  .13

 ימים מקבלת הדרישה להחלפתו מראש המחלקה.   3תוך         

 

 כל אצירה  מ  ספקיציב ההחזרתו ונקי ועד למועד למקומו כשהוא שטוף וחזר ישילקח לתיקון, כל אצירה מכל  .14

 חילופי מאותו סוג ובאותו נפח אצירה.          

 

   האמור מכוח הסכם זה ועל פי כל דין.אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה בגין 

 

 . המנהל רשאי לשנות את ימי הפינוי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי .15

 

 הפרעה לתנועה או לשכנים, והספק יציית כל הנחייה של  ו  ומפגעיםהפינוי יתבצע באופן שלא יגרמו מטרדים   .16

   המנהל בקשר לכך.              

 

 ביום ו' וערב   6:00-14:00ה' -בימים א' 6:00-18:00בין השעות יבוצע  האצירה מכלי ממובהר כי פינוי פסולת  .17

 . במקרה חירום יתבצע פינוי בהחרגה משעות אלו בתאום עם המנהל   .חג          

 

 לתוך משאיות הפינוי, תיעשה באופן כזה שמאומה לא יישפך מהמשאית   פסולת  המתחייב שטעינת   ספקה  .18

 מתחייב לנקות ולאסוף מיד כל פסולת שנשפכה ממשאית הפינוי   ספק בשעות הטעינה, ההובלה והפריקה. ה               

 או בסביבתו.                 

 

 . המנהלמתחייב לבצע את השירות גם בימים בהם חל חג וזאת לפני החג או לאחריו הכל לפי קביעת  ספקה .19

 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי של    2  -"חג"         

 פסח, יום העצמאות ושבועות. למען הסר ספק עבודת הפינוי במועדים הבאים תתבצע כביום עבודה רגיל:          

 נוכה, טו' בשבט, פורים, אחד במאי, יום השואה והגבורה, יום הזיכרון, תשעה באב, חול המועד, אסרו חג,  ח         

 . כל חגי העדות הנוצריות, המוסלמיות והדרוזיות        

 

   פסולת נייר מעורב/עיתון. פינוי ואיסוף  ל ת וייעודי תו משאי יפעילחייב כי לצורך ביצוע השירותים  מת ספקה .20

  

 מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים והעבודות נשוא הסכם זה הוא יעסיק צוותים קבועים למשאיות   ספקה .21

 האיסוף.               

 

 הספק מתחייב בזאת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות וההנחיות שיינתנו לספק )או לנציגו   .22

 של הספק( ע"י ראש המחלקה ו/או העירייה.              

 

 דילוג על מכלי אצירה, אי החזרת מכלי אצירה למקומם   –מוסכם כי בכל מקרה של חריגה מתכנית העבודה  .23

 , מבלי שהדבר  שעות מהמועד שנדרש לעשות כן על ידי ראש המחלקה 4וכו', הספק מתחייב לטפל בבעיה תוך         

   לפי ההסכם. מזכויות אחרות של העירייה במקרה כזה גרעי         
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 . הספק מתחייב להעביר את תכולת  מכלי האצירה למחזור מוכר בישראל  .24

 

 דין וחשבון לגבי   וכן במועדים נוספים לפי קביעת המנהל,במצורף לחשבונית  הספק יעביר  לעירייה מדי חודש  .25

 . 1ב'נספח    , והוא יבוצע על גבי טופסדיווח כאמור הינו תנאי הכרחי לתשלום .שביצע כמויות הפינויים               

 

 הספק יעסיק כמות מספקת של עובדים בוגרים מתאימים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, בעלי תעודת זהות  .26

 ללא עבר פלילי. ו ישראלית           

 

 )להלן:     1987 -הספק מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז  .27

 "(, ולאפשר לעירייה פיקוח שוטף על כך, כולל הצגת תלושי השכר של   עובדיו לדרישת  שכר מינימום"         

 העירייה.  הוראה זו הינה הוראה עיקרית של ההסכם שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה לעירייה, מבלי             

 לגרוע מכל סעד לו זכאית העירייה על פי הסכם זה  ו/או הדין זכות לבטל הסכם זה.          

 

 הספק מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל   .28

 כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.           

 

 

 תקופת ההסכם 

 

 )לעיל    על ידי העירייה  החל ממועד חתימת הסכם זה חודשים( 36שנים ) לוששתקופת ההסכם היא למשך  .29

  ."(תקופת ההסכםולהלן: "          

 

 ובלבד   בכל פעם /  חודשים 12להאריך את תקופת ההסכם למשך העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי  .30

 "(. התקופה המוארכת)להלן:  חודשים 84ה על נ עלתת ההתקשרות לא ו שסך כל תקופ         

 ימים לפני סיומה של כל תקופה.  30 -, לא יאוחר מע"י הרשותהודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן           

 

להסרת ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות העירייה להודיע על ביטול ההסכם בכל זמן שהוא ולספק לא   .31

 בגין כך.    ותתהיינה כל טענ 

 

 

 רה  והתמ

 

 מדגם שיאושר להצבה   לפסולת נייר מעורב/עיתון   חדשים  כלי אצירה ייעודיים ואחזקת הצבה , עבור אספקה .32

 , כמפורט לעיל, בתדירות הנדרשת מכלי  תכולת כלי האצריהועבור איסוף ופינוי על ידי עיריית כרמיאל,         

 לכלי האצירה עד   סביב כלי האצירה ומועבור ניקיון פנים אצירה המוצבים ו/או יוצבו בתחומי הרשות;         

 ,  למחזור מוכר בישראל למפעלים מורשים נייר מעורב/עיתון פסולת   ועבור הובלתמטר מכל צד;  5למרחק של         

 כולל תשלום אגרות וכל תשלום אחר לקליטה/טיפול בפסולת אריזות, תיקבע התמורה להלן:         
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 : מחיר פסולת נייר עיתון/מעורב

 

 שישולם לקבלן ע"י הרשות מחיר 
מס' כלי  

 אצירה 

 סה"כ

 )לא כולל מע"מ( 

 סוג כלי אצירה 

 

 

  , ת כלי אצירה,אספקבעבורלקבלן תשלום 

  כלי אצירה אחדפינוי ושינוע  , איסוף,אחזקה 

   נייר למפעל מחזור מוכרל

 

 

 

 

 

לתשומת לב  

מספר כלי  

האצירה נתון  

לשינוי שיקבע  

 המנהל 

 

 

 כלי אצירה 

 –במסמך ב' המפורט לפי 

 מפרט דרישות 

הצבת מיכלים, ביצוע  

 עבודות האיסוף והפינוי 

   

 

 למחזור מוכר. ושינוע פסולת הנייר  של כלי האצירה  הצבה  אחזקה,למען הסר ספק עלות זו כוללת הספקה , •

 

ופינוי כלי אצירה   • יבוצע אחת ל איסוף  נייר  לצורך, בימים ובשעות כפי    בהתאם  או  יום  30-  לאיסוף פסולת 

שיקבעו ע"י המנהל. מובהר, כי תדירות האיסוף הנ"ל הינה הערכה בלבד וכי על קבלן האיסוף לאסוף, לפנות  

ולשנע את פסולת נייר  בהתאם לתדירות אשר תוגדר על ידו ובהתאם לתוכנית  פינוי מוסדרת שיגדיר המנהל  

יפונו במועדם ולא תיווצר גלישה מכלי האצירה ו/או כל מפגע לצורך העניין, והכל בכפוף לכך שכלי האצירה   

אחר. היה ולא פינה קבלן האיסוף את כלי האצירה, ייקנס בהתאם לפירוט אשר יופיע להלן, ולקבלן לא תהא  

 כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 

 . המחירים אינם כוללים מע"מ •

 

 

   אופן תשלום התמורה

 

 האיסוף,  ו  הצבת מתקני האצירה ותחזוקתם התקינה כוללת את כל מרכיבי העלויות כאמור לרבות התמורה   .33

 הפינוי הקמה, חיבור והתקנה של מלוא הציוד, האמצעים, כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, אגרות,            

 הזוכה, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו   ספקרישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם ה          

 הקשורה למכרז.           

 

 המחירים הינם קבועים וללא הצמדה.  .34
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 תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע  לדעת המנהל בין הצדדים כי במקרים בהם   מוסכם .35

 רשאי לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:   המנהל יהיהבהסכם אזי                

ה חלק מהחשבון שיגיש  רק  תיקון העבודה שבוצעה באופן    ספק לאשר לתשלום  לראש המחלקה לאישור. לאחר 

חשבון חדש בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור    ספק חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בהסכם יוציא ה

 המנהל. ויעבירו לאישור 

תשלום  מ  ולנכותו   55אין באמור לעיל כדי למנוע מסמכות המנהל לחייב את הספק בפיצוי מוסכם כאמור בסעיף  

 שיגיע לספק. 

 

 אחר את העבודה שלא בוצעה על   ספקבעצמה או באמצעות  ספקהעירייה תהא רשאית לבצע על חשבון ה  .     36   

   ספקמהתחייבויותיו, ותחייב את ה ספקזה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את ה הסכם כקבוע ב   ספקידי ה        

 מתחייב להעביר את התשלום מייד עם דרישה אלא אם כן   ספקה  במקומו.בסכום עלות העבודה שבוצעה          

 לקזז זאת מהתמורה החודשית  בהתאם לשיקול דעתו.  המנהלהחליט          

 לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בסעיף זה.  ספק             

 ייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיר  לעילהאמור        

 

 חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם וכן יצרף לחשבון  יגיש בסוף כל חודש קלנדרי,  ק.     הספ37  

   של אותו החודש בגינו נדרשת התמורה.ח " דו            

 

 את התמורה   ספקלעירייה. הגזברות תשלם ל מסירתהימים ממועד הגעת   7החשבונית תאושר לתשלום תוך .    38  

 , בניכוי כל סכום שהעירייה חייבת לנכותו  מיום אישור החשבון לתשלום ע"י העירייה 45שוטף +  -בתנאי תשלום           

 , דמי ביטוח,  ספקאם יגיעו, בגין ביצוע עבודות על חשבון  ה, ספקלפי כל דין ובניכוי כספים שיגיעו לה מאת ה          

 פיצויים וכו'.           

 

 

 זכות קיזוז וערבות ביצוע 

 

 לה  זה, כל סכום המגיע  הסכםעל פי   ספקמוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה ל .39

 . ספק( מאת הספקאחר שבינה לבין ה הסכםזה או מכל מקור אחר )לרבות  הסכםעל פי         

 

 בכל דרך   ספקהוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת ה .40

 אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.         

 

    להמציא לעירייה עם  ספקולהבטחת מילוי כל התחייבויותיו מתחייב ה   ספקלהבטחת ביצוע יעיל של שירותי ה .41

   החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית ולטובת         

   )נוסחה מצ"ב  מועד תום ההתקשרות₪ שתעמוד בתוקפה תקופה עד לחודש לאחר  25,000של העירייה, בסך        

 (. מסמך ט'       

 

 העירייה תהיה רשאית לממש את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של העירייה בכל מקרה   .42

 לא יבצע את העבודות או יפר או לא ימלא אחר התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.  ספק הלדעת המנהל, ש        
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 שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה. האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר  .43

 

 בלבד.  ספק ה למען הסר ספק מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה תחולנה על  .44

 

 

 מעביד -יחסי עובד העדר 

 

   ספק, מורשיו, מועסקיו ועובדיו הינם לגבי העירייה בגדר של ספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ה .45

 , מורשיו, מועסקיו ועובדיו זכאים לכל  ספקעצמאי, ואין נקשרים בין העירייה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין ה        

 תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או  נוהג לעובד ממעבידיו.         

 

 בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג   ספק ורשות כי המוסכם בזה מפ .46

 ינכה משכר עובדיו    ספקלעובדיו ופועליו, העירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור. כמו כן מוסכם כי ה        

 ופועליו כל תשלום שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.        

 ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה   ספקתחויב העירייה בתשלום כלשהוא ל             

 את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.  ספקה         

 

 נזיקין

 

 בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למורשיו, מועסקיו ועובדיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם על ידו   ספקה .47

 ו/או ע"י מורשיו, מועסקיו ו/או עובדיו לאדם ו/או לרכוש מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע            

 העבודות על פי הסכם זה.           

   ספקאת העבודות תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייב המתחייב לבצע  ספקה               

 לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לביצוע העבודות וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה          

 הוראות מפורטות או מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או קבלני משנה   ספקלנפש או לרכוש. למטרה זו יתן ה        

 וידאג לביצוע הוראות אלה. שלו, בדבר ביצוע העבודות תוך שמירת כללי הבטיחות          

 

כלפי    .48 הבלעדי  יהיה האחראי  פגיעה   העירייההקבלן  או  העירייה  ולרכוש  לגוף  נזק  לכל  צד שלישי אחר    וכלפי כל 

או  לעירייה  שייגרמו  נזק  או  פגיעה  הפסד,  אבדן,  ולכל  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  הסביבה,    באיכות 

או  אלה  של  לגופם  ו/או  לרכושם  אצירה    לעובדיה  לכלי  ובמיוחד  לרבות  גופו  ו/או  לרכושו,  או  שלישי  צד  לכל 

לפסולת, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או על ידי מי שנתון למרותו וכל כל נזק או קלקול  

ו  רשת מים, ביוב, חשמל, טלפון, צינורות להעברת דלק א שייגרמו לאיכות הסביבה, לכביש, דרך, מדרכה, שביל,  

מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי  

וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי  

המלאה של   רצונה  ביותר לשביעות  כל    העירייה ובדרך היעילה  עלושל  הטיפול    אדם או רשות המוסכמים לפקח 

באיכות הסביבה, בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, ביוב, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דליק או מובלים  

 אחרים וכיו"ב כאמור. 

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן    .49

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה   עבודות.  ו/או עקב ביצוע  תוך כדי  כלשהם  נזק  או  כתוצאה מתאונה 
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חיו ל  עקב  לשלם  העירייה  על  שיהא  סכום  בכל  הראשונה  דרישתה  עם  או  מיד  לנזק  תביעה  בגין  עליה  שיוטל  ב 

 לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות שבהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 

 
דין, מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות נספח    מבלי לגרוע .50 ו/או על פי כל  מאחריות הקבלן על פי הסכם זה 

נפרד  הביטו בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  כנספח  המצורף  הביטוח    ממנו ח  אישור  את  לעירייה  להמציא  וכן 

 המצורף כנספח ה להסכם זה.  

 
 מתחייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה   ספקה .51

 שיחולו על העירייה ו/או שהעירייה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה          

 ו בעובדיו ו/או באופן ביצוע השירותים  ו/או במורשיו ו/או מועסקיו ו/א   ספקו/או מחדל רשלני הקשורים ב        

 ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת   ספקוהעבודות. כל סכום שיגיע כאמור לעיל, לעירייה מאת ה        

 ועד תאריך התשלום בפועל.  ספקדרישתו על ידי העירייה מ ה        

 

 האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע   מצהיר כי  ידוע לו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל ספקה .52

 "(, בין בהפחתת שירות מסוים ובין  התקציבלהלן: "מצומצם התואם את מגבלות התקציב )השירות, בהיקף          

 בהפחתה רוחבית של מכלול השירות, תוך התאמת השירות לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה של          

 העירייה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.         

 

 או   ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת השירות מצד ה .53

 על   ספקידו.  כמו כן פיגור בתשלום התמורה ל-מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של השירות עללעיכוב אחר         

 ידי העירייה במועד, לא תהווה עילה להפסקת השירות ותהווה הפרה יסודית של ההסכם.        

 

 

 -ושיפוי  ביטוח .54

 

 מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם                54.1

 זה הספק מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו, בשמו, בשם העירייה וכן                 

 לכיסוי, את הביטוחים המצוינים בנוסח "אישור עריכת  בשם כל גורם אחר אשר העירייה תורה להוסיפו                

 וזאת בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח  כמסמך ז   הסכםביטוח" המצורף ל               

 לגבי כל ביטוח.                

 

 זה )או באישור העירייה במועד אחר(   הסכםת  עם חתימהספק מתחייב להמציא לעירייה לשביעות רצונה               54.2

 ה' )המצורף להסכם זה כנספח  וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם את אשור עריכת הביטוח                

 , כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים.  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו(  1              

 כמו כן מתחייב הספק להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם,                 

 אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח  לחדשם לפי הצורך, ולהמציא מידי תום כל תקופת ביטוח               

 עריכת הביטוחים  אשר ערך את הכיסוי וזאת לשביעות רצונה המלאה של העירייה. ידוע לספק כי               

 המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי ההסכם, ואי עריכת                 

 טוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו.  הבי               
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 הספק מתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח, לשלם בדייקנות את                54.3

 הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.                       

 

 כלי רכב  הספק פוטר את העירייה וכל הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק כלשהו אשר נגרם לרכושו )כולל               54.4

 מכלי האצירה  כמפורט כאמור לעיל(, בין אם הוא זכאי לשיפוי בגין נזק כזה מכוח פוליסת  על מתקניהם ו                  

 זדון. כלפי אדם שגרם לנזק ביחול , אולם פטור זה לא  לאוביטוח ובין אם                   

 

 ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל ו/או לערוך ביטוחים נוספים,                54.5

 הספק מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור  מתחייב הספק לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו.                    

 או    על הגורם הבודק חובה   או  העירייה  על או מטעמה לא תטיל  לעיל ו/או בדיקתם על ידי העירייה                  

 זה או על פי חוק.  הסכם פי הספק על על המוטלת שהיא מחובה כלשהן, והדבר לא יגרע אחריות                  

 

 הספק מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולעירייה בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך,                54.6

 דמי   כי במפורש בזאת מוסכםולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויות העירייה.                   

 יהיו באחריותו של הספק בלבד. הספק  ביטוחי בגין העצמית  ההשתתפות                  

 

 הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או                745.

 בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה לרבות הוראות בטיחות ותקנות התעבורה, הנחיות דיני איכות                    

 . הסביבה וחוקי העזר העירוניים                  

 

 הספק מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו כדי להפריע                 54.8

 כמו כן, העבודה תבוצע ללא גרימת מפגע או הפרעה כלשהי לתנועה.   לתושבים ולמנוחתם.                 

 

 העירייה תהיה רשאית להפסיק את ביצוע העבודות, אם הספק לא ימלא אחר הוראות הסכם זה ולחייב את             54.9

 הספק בכל הנזקים.                  

 

 הספק מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות            54.10

 על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו, וזאת בכפוף לכל דין.                   

 

 עבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון          54.11

  כאמור.                  

 

     מוסכם ומוצהר בזה כי אין הספק רשאי להעסיק ספק משנה שלא בהסכמת ראש המחלקה בכתב                  54.12

 מראש. הוראות הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על העסקתו של ספק משנה, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע            

 מאחריות הספק כלפי העירייה לביצוע השירות וטיבו.           

 

   המנהל,הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה ו/או לא מלא התחייבות מהתחייבויותיו לשביעות רצונו של            54.13

 .  המנהלרשאי להתרות בו בכתב והספק יהיה חייב לתקן את ההפרה תוך המועד שיקבע לכך ע"י  המנהליהיה            

 

 שתימסר  לא פעל הספק כאמור לעיל תהיה העירייה רשאית לבטל הסכם זה, כולו או חלקו, בהודעה בכתב         54.14
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    לספק.                 

                

 מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית            54.15   

 בקרות אחד מן האירועים הבאים: וזאת                 

 

 יום מיום הטלתו.  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  (1

 אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים.  (2

 ים. אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכס (3

 בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק.  (4

 בכל  מקרה בו לדעת העירייה, הספק מתרשל בביצוע השירותים ו/אינו מבצעם עפ"י הנדרש בהסכם. (5

 

 , על ידי הספק     1987 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז           54.16  

 ובד המועסק על ידו לשם ביצוע הסכם כאמור מהווה גם הפרת הסכם זה. ע                

 

 ההפרה. האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה עקב ובגין           54.17  

 

 לרבות   בהיותם בכל מצב שהוא  מען הסר ספק, העירייה לא תשא באחריות לנזקים שיגרמו למכלי האצירה          54.18   

 במהלך הפינוי ו/או במהלך הובלתם ו/או במהלך ריקונן. אין באמור בס"ק  בהיותם מוצבים בתחומי העיר ,                    

 זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה בגין האמור מכוח הסכם זה ועל פי כל דין.                     

 

 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים        .55

 

, 48,  47,  41,  27,  26,  25,  22,  19,  18,  17,  14,  13,  12, 11,  10,  8,  6,  4,  3,  2,  1הספק מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים   55.1

בחוזה    54,  50,  49 ויסודיים  עיקריים  תנאים  וליקוי  ו הינם  פגימה  ולרבות  מהם,  איזה  הפרת  לרבות  הפרתם, 

פעמיים,   חד  וליקוי  פגימה  ולרבות  העבודה  כה  בביצוע  את  חשב  המזכה  יסודית  בפיצויים    העירייהפרה 

יום של הפרה  1,000מוסכמים וקבועים מראש בסך   כאמור כשהם צמודים למדד, ממדד הבסיסי ועד    ₪, לכל 

לכל סעד ותרופה    העירייה מבלי לגרוע מזכות    וזאת  לעירייהלמדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל  

 אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה או על פי כל דין.   

 

    ידוע לו כי בגין ביצוי לקוי ו/או אי ביצוע העבודות כנדרש ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי  55.2

של   התחייבויותיו  שישולמו  ההפרה/ות  מראש  מוסכמים  פיצויים  הספק  על  יחולו  )מבספק,  לגרוע  לעירייה  לי 

 לעירייה ולאפשרות להפסקת ההתקשרות( כמפורט להלן:  העומדמכל סעד אחר 
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פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה ולכל  –הנושא/הליקוי

 יום

 סכום הפיצוי 

 ₪ 200 אי פינוי פסולת ממתקן אצירת הפסולת במועד הפינוי 

 ₪ 500 אי ביצוע תחזוקה של מתקן אצירת פסולת במועד שנקבע 

₪ לכל יום של אי העמדת רכב בנוסף להחזר הוצאות   500 אי העמדת רכב חליפי 

 של העירייה ככל שתשכור רכב 

 ₪  1,000 ביצוע פינוי עם רכב במצב תחזוקה ירוד 

 ₪  1,500 אי הגעה לפינוי במועד הקבוע וללא אישור 

 ₪  5,000 פינוי פסולת אריזות נייר במעורב עם פסולת אחרת 

 ₪  5,000 הפסולת למחזור מוכר בישראלאי פינוי 

 ₪  2,000 אי קיום חובת דיווח כנדרש ו/או דיווח שגוי 

הפרה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכם שאינה  

 מוגדרת בטבלה זו 

 ₪ מהתמורה  3,000עד 

 

 העירייה תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לספק בין על פי מסמכי החוזה      55.3

 ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.           

 

 לסכומי הפיצויים האמורים לעיל, יתווספו הפרשי הצמדה כקבוע המסמכי המכרז.    55.4

 

 העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לעירייה ו/או לצד ג' מהקבלן, עפ"י מסמכי החוזה או עפ"י דין.    55.5

 

 תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי     55.6

 החוזה.           

 

 

 

 העברת זכויות איסור 

 

 להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י הסכם זה כולו או   ספקהצדדים כי אסור למוסכם במפורש בין   .56

 מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר.               

 

 . מכללהאין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בע"פ או  .57

 

 סכם זה. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לה .58

 

    כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו לפי הכתובות  דלעיל ייחשב כאילו   .59

   –שעות לאחר מסירתו לבית הדואר למשלוח כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  48נמסר לתעודתו               

 פקסימליה. ו הדוא"ל אה  בעת שיגור –פקסימליה  ב דוא"ל או בבעת מסירתה, ואם נשלחה               
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

         _________________                                                                                         _____________ 

 חתימת הספק                                                                            חתימת גזבר העירייה            

 

   אישור עורך דין                                      _________________                                            

 הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתומים בשם הספק הינם מורשי חתימה מטעמו.                               חתימת ראש העיר                 

                                                                              

            _________________                                                                       _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין                                                                                       חותמת העירייה                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ו' 
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 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 
 

 __________ תאריך 
 לכבוד 

 עירית כרמיאל 
 
 

 א.ג.נ., 
 

 כתב ערבות מס'________ הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד  המציעעל פי בקשת ____________  ח.פ. _____________ )להלן: "

ל  לסך   )במילים    20,000  -השווה  ₪(   עשרים   –₪  במכרז    וזאת  אלף  השתתפותכם  עם  שירותים    07/21בקשר  למתן 

למחזור מוכר בתחום העיר כרמיאל ולהבטחת מילוי תנאי דרישות   מעורב להצבת כלי אצירה, איסוף ופינוי פסולת נייר  

 ומסמכי המכרז. 

 

תוך   עד לסך הנ"ל  או סכומים  כל  סכום  בכתב שתגיע   14אנו מתחייבים לשלם לכם  יום מקבלת דרישתכם הראשונה 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  

כם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר  מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפי

 לחיוב כלשהו כלפיכם.  

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 

 וזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי ח 

 

 

 ועד בכלל.  29.7.21ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 

 לא תענה.  29.7.21דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 29.7.21לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה 

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק   __________ 
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 מסמך ז'                                                                                                                                                                        
 ( DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש  מעמד העסקה  אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 שם
עיריית כרמיאל ו/או  

 הגופים בשליטתה 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים☒

 אחר:  ☐

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מוצרים מזמין ☐

  ת.ז./ח.פ.

 מען
 

   כרמיאל 100שד' קק"ל 

 מען :   

 

 

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומיאו 

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
ומהדור 
תהפולי 

 סה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 בתוקף   נוספים  כיסויים

 לנספח ד' יש לציין קוד כיסוי בהתאם   סכום 

אחריות  כלפי צד  
 שלישי

    2,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת  -302 
 הרחב שיפוי  -304
 קבלנים וקבלני משנה -307
 ויתור על תחלוף  -309
 כיסוי לתביעות המל"ל  -315
 מבוטח נוסף -320
 מבוטח נוסף מבקש האישור  -321
 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד   -329

 ג' 
 הרחב שיפוי  -304  ₪   20,000,000     אחריות מעבידים 

 ויתור על תחלוף  -309
 מבוטח נוסף מבקש האישור  -319
 ראשוניות -328

חבות המוצר  
לרבות בגין כלי  

 האצירה 

 אחריות צולבת  -302  ₪  2,000,000    
 קבלנים וקבלני משנה -307
 ויתור על תחלוף  -309
 האישור מבוטח נוסף מבקש  -321
 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד   -329

 ג' 
 חודשים 12תקופת גילוי  -332

        
 
 
 

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 הצבת כלי אצירה לאיסוף  פסולת נייר  בתחומי העיר כרמיאל והבאתה למחזור   -  004

 
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
 ביטול/שינוי הפוליסה  



 כרמיאל  העיר מרחבי  - למחזורוהבאתה  נייר עיתון/מעורב  טיפול בפסולתל םשירותי אספקתמכרז ל 40

 

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 03שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או 
 .הביטול

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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   מסמך ח'                                                                                                             
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 

 
 

 לכבוד:  
 כרמיאל עיריית 

 100שד' קק"ל 
 כרמיאל 

 
, לאחר  ____________ ___________אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת 

 שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
התשל"ו   .1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה  תצהיר  עושה  "  1976  –הנני  גופים  )להלן:  עסקאות  חוק 

מס'ציבוריים פומבי  במכרז  מהצעה  כחלק  לעירייה  אספקתבדבר    3/2019  "(,  האמו,  טובין  למכרז    ר. בהתאם 

 למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו ביותר   .2

י חוק עובדים זרים,  "( ו/או לפחוק שכר מינימום)להלן: "   1987  –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  
 "(.  חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –התשנ"א 

 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים   .3

 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   -זרים 

 
 חד מאלה: הריני מצהיר, כי מתקיים א .4

  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  א.  
 "( אינן חלות עליי. חוק שוויון זכויות")להלן:  

 לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט   9הוראות סעיף  ב.
   ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2)א()1ב2בסעיף  

 
 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  הנני מצהיר/ה כי זהו  .5

 
     _____________        ____________________ 

 חתימת המציע                                  תאריך             
 
 

 אישור

 

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
במציע   בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע  ]במידה  מס'_________ 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 

                ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                               
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 מסמך ט'  
 

 בנקאית לביצוע החוזה נוסח ערבות 
 

 תאריך __________ 

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 

 נ.,  א.ג.

 כתב ערבות מס'__הנדון: 

 

" : "( אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות  הספקעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן 

עד לסך   )  25,000  -השווה לאוטונומית לסילוק כל סכום  וחמש  ₪  וזאתעשרים  לביצוע    אלף ש"ח(  השירותים  בקשר 

ולהבטחת מילוי תנאי    כרמיאל בתחום העיר    למחזור מוכרמעורב/עיתון    נייראיסוף ופינוי פסולת  ,  לי אצירהכהצבת  ל

 .07/21מס' החוזה שנחתם ביום ______________ ובהתאם לדרישות המכרז 

 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

הסכום   את  לדרוש  או  כלשהו  באופן  או  כלשהו,  בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו, 

כלפיכם   לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  הספק  מאת  לעמוד  תחילה  שיכולה  כלשהי,  הגנה  טענת 

 לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

 

מהן   אחת  שכל  דרישות,  במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו

 

ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידועה במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית  

 לסטטיסטיקה. 

 

 ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום ............. ועד בכלל.

 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ............. לא תענה. 

 

 .............  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

                                                                         תאריך ________________                                 בנק ________________
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 מסמך י' 
 

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו 
 

 לכבוד 
 עיריית כרמיאל 

 
 ג.א.נ., 

 
 מידע ארגוני 

 
 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן: 
 
 
 _____________________________________ שם המציע:  .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________ 
 

 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________ 
 

 כתובת הפעילות: ________________________________ 
 

 __________________  טלפון סלולארי:_________________ מספר טלפון קווי: 
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________ 
 

 : ____________________________________________ E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
 
    עיסוק המציע:  .2

______________________________________________________________ _____________________

 ___________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 
 
 אנשי המפתח אצל המציע:       .3
 

 שנות ותק                            תחום התמחות                                                   שם                                          
 

3.1    _______           __________________________      __________________________ 

3.2    _______           __________________________       __________________________ 

3.3    _______           __________________________       __________________________ 

3.4   ______________________           __________________________        ___________ 

3.5     _______           __________________________      __________________________ 

3.6    _______           __________________________       __________________________ 

3.7      __________________________     _______           __________________________ 
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 איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________ ניסיונו של   .4

 ________שנים,  מס' טל' סלולארי: _______________  ופניותיו של המנהל,   -איש הקשר בתחום        

 . ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי החברה תחייבנה אותנו        

 

 נשוא המכרז:    יםשירות הלהלן פירוט הגופים להם מספק המציע את  .5

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,                                   
 

                                                                                                   _________________________ 
 חותמת וחתימת המציע                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקופת מתן  
שם הרשות המקומית /   השרות הניתן  השירותים 

 הגוף 
מס'  
 סד'

   
1 

   
2 

   
3 

   
4 

   

5 
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