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 מסמך ב  

1 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 א המכרזשנו .1

 ,גבבה ,גרוסת והטמנת קליטה ,ה, הובללפינוי( מזמינה בזאת הצעות "מי שמש)להלן: " בע"מ מי שמש .א

ות תיאור השיר"(. שירותה" :)להלן בית שמשממכון טיהור השפכים ב"( פסולת המט"ש)להלן: "וצופת 

 .הנדרש עפ"י מכרז זה מפורט במסמכי המכרז

 ות:השיר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל .ב

, מורשים אתרי סילוק מוסדריםבישירות  התוהטמנה תקליט ,התהובל, פסולת המט"ששל פינוי  (1

 .  והכל לפי כל דין  נהופומאושרים לסוג החומר המ

 גרוסת  1ות )מכול  4  בשטח המט"ש  יהיופסולת המט"ש תיאסף ותפונה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון   (2

ליד המגוב עדין, שניהם עבור גבבה, ועוד מכולה  1ליד המתקן קליטת ביובית,  1בממיין חול, 

לשם איסוף הפסולת. המכולות יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן הזוכה ועל לאיסוף פסולת רגילה יבשה(  

   חשבונו במט"ש וזאת באמצעות כלי רכב ומכולות המתאימים לציוד כמפורט בנספח הטכני.  

 48בתוך  ע"י הקבלן הזוכה, עפ"י קריאה של מנהל המט"ש או מי מטעמותפונה  המט"שפסולת  (3

  שעות.

טון כולל  32משאיות מגבה נוע  תילפחות שבבעלות הקבלן יהיו לאורך כל תקופת ההתקשרות  (4

 .או לחילופין משאית אחת כאמור בבעלות הקבלן ושנייה בהסכם שכירות קבוע ,לפחות

מבלי לפגוע באמור לעיל, מיום חתימתו ע"י שני הצדדים.    שנה אחתל  הינוכרז זה  מכוח מ  חוזהתוקפו של ה .ג

 . בהתאם לכל דין  מכח מכרז זה  החוזהתהא רשאית להגדיל את היקף   מי שמש

בכל או חלקה  שנה    ,נוספותשלוש שנים   אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה למשך    מי שמשל .ד

  .  חוזההכמפורט בהוראות   הכל פעם,

בכל עת במהלך תקופת  הספקלבטל את ההתקשרות עם  מי שמשאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .ה

 . הבלעדי, הכל כמפורט בחוזהיום, לפי שיקול דעתה    30ההתקשרות, בהודעה מראש בת  

 

 להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז: 

 תאריך הפעילות

 2020באפריל    22 המודעה בעיתוןמועד פרסום 

 2020  באפריל  30 סיור קבלנים

 2020במאי    3 המועד האחרון להגשת שאלות/ הבהרות

 2020במאי   12 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים

 2020  באוגוסט  31 המועד האחרון לתוקף ההצעה והערבות בגין הגשת ההצעה.
 

 התאריכים לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים התאריכים בטבלה(. )במקרה של התנגשות בין 

 

 מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד,  .א

 הזמנה להציע הצעות.  -   מסמך א'
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -    מסמך ב'

 .הצעת המציע    -  'גמסמך  

 חוזה.  -   מסמך ד'

 המציע.במכרז ולהבטחת הצעת   ( נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות1)  -ה'  מסמך 

 .נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה  (2)   

 .נספח ביטוח   -  מסמך ו'

 תצהיר    -  'זמסמך  

 נספח בטיחות כללי.             -מסמך ח'    

  הצהרת בטיחות.             -מסמך ט'    

   .טכני מפרט -  מסמך י'

 מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים .ב

 המהווים חלק ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על הצדדים.

אגיד. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לת .ג

והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, 

והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד  תאלא לצורך הכנ

 ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 sms.co.il-www.mמאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת:   להורידאת מסמכי המכרז ניתן   .ד

על המוריד את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד, במייל  .ה

sms.co.il-hodaya@mוזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים , 
וכיו"ב )להלן: "פרסומי התאגיד"(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם 

פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, מובהר בזאת כי כל  

ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי 

 לא היה מודע לאיזה מפרסומי התאגיד.

 

 מועד הגשת הצעות .3

פומבי   מכרזייכתב "  עליהסימני זיהוי כלשהם, ש  את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה .א

ה, עם כלל  האישורים והמסמכים הנדרשים, במסירה גיש", ולהמכרז פינוי פסולת מט"ש"  – 2/20מס' 

)להלן: "המועד האחרון  12:00בשעה  2020במאי  12ידנית בלבד לתיבת המכרזים, לא יאוחר מיום 

 משרדי התאגיד.ב  ישיבות  חדרלהגשת הצעות למכרז"(, ב

תתקבל הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא    

 ותגרום לפסילת ההצעה.

http://www.m-sms.co.il/
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

את המועד האחרון להגשת ההצעות  דחותהתאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ל   .ב

 הרשומים במייל רכזת המכרזים בתאגיד.   ללמכרז, בהודעה שתישלח לכל

דלעיל ולחתום ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט   .ג

סמן בראשי תיבות כן לו, המפרט הטכני )מסמך יא'( )מסמך ג'( ופס ההצעה על גבי החוזה )מסמך ד'(, טו

 של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

 

 סיור קבלנים .4

 .יערך במט"ש ליד קיבוץ צרעההסיור  .  בבוקר  9:00בשעה  באפריל    30  חמישי  סיור קבלנים ייערך ביום .א

הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי לא תתקבלנה . הינה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים  .ב

 .יצרף להצעתו את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתוםהמציע    מטעמם לא נטלו חלק בסיור הקבלנים.

 תנאי סף  .5

בעליו של מפעיל או הינו מציע אשר  או/ו פסולת מט"שאשר עוסק בהובלת רשאי להשתתף במכרז מציע  .א

 :להלן  המפורטים המצטברים תנאיםכל העומד ב,  הטמנת פסולת מט"שאתר  

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  (1

 קיד השומה.פ

 .1968-בעל רשיון עסק, ככל שעסקו מצריך רשיון עסק, על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח (2

 .1976 –על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  ב (3

המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות  (4

 .וישויות שונות

 כנדרש במסמכי המכרז.  מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות (5

 .קבלניםההשתתף בסיור    ציעהמ (6

 :פסולת מט"שככל שהמציע עוסק בהובלת  ובנוסף,  

 32משאיות מגבה נוע לשתי , על שם המציעממשרד התחבורה בתוקף,  מוביל נותשיוימציע בעל ר (7

. ככל והמציע הינו בעל משאית ורשיונות כאמור לכל משאית בהצעתו של המציע  ,טון כולל  לפחות

המשאית השנייה על שמו של משכיר  להלן(, יהא רישיון 9אחת בלבד )בהתאם לאמור בס"ק 

  .המשאית

 . פסולת מט"ש  חודשים, בפינוי 24מציע בעל ניסיון של לפחות  (8

או לחילופין בעל משאית אחת כאמור   לפחות  טון כולל  32משאיות מגבה נוע  שתי  מציע בעל לפחות   (9

 .ובעל הסכם שכירות תקף עם בעל משאית כאמור בעת הגשת ההצעה

)ניתן להציג הסכם התקשרות   מט"ש  תפסוללקליטת    מורשה  ות עם אתרמציע בעל הסכם התקשר (10

עם אתר אחד או עם מספר אתרים, המורשים לקליטת מספר אלמנטים כאמור, לשם עמידה 

להלן  ים, העומד/ים בתנאי הסף הקבועמכח המכרזההתקשרות , בתוקף לתקופת בתנאי הסף(

 .3-1ובתנאי הסף    פסולת מט"שלגבי בעל אתר לקליטת  
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 :פסולת מט"שבעל אתר לקליטת  מפעיל או  ככל שהמציע הינו  

 .פסולתלקליטת    המאושר על ידי הרשויותמציע בעל אתר  (11

לגבי  , העומד בכל תנאי הסף הקבועים לעילפסולת מט"שמציע בעל הסכם התקשרות עם מוביל  (12

הסף עומד בעצמו בתנאי המציע או ש ,לעיל 3-1ובתנאי הסף  (7,8,9) פסולת מט"שמוביל 

 . האמורים

אשר היו או גורם כלשהו מטעמו )לרבות מנהל, עובד או קבלן משנה(,  לא יהיה רשאי לגשת למכרז מציע .ב

שהיה באחריותם או  בענייןמעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות 

)אף אם כבר אינם מועסקים במציע או בקבלן המשנה, ובלבד שהאירוע אירע  באחריות מי מטעמם

  במסגרת עבודתם במציע או בקבלן המשנה(.

לרבות בעל השליטה במציע או בקבלן המשנה )בהתאם(,  -מובהר שלעניין סעיף זה, מציע וקבלן משנה 

)אף אם כבר אינו מועסק במציע או בקבלן  1981 –שוי(, תשמ"א כהגדת מונח זה בחוק הבנקאות )רי

 .לרבות חברות קשורותהמשנה, ובלבד שהאירוע אירע במסגרת עבודתם במציע או בקבלן המשנה(, 

 כל התנאים המפורטים להלן:  הינו אירוע המקיים את סעיף זה    אירוע לעניין 

או במתן /בעקיפין בסוג השירותים ואו /או עוסק במישרין ו/ו קשור אירועהמעשה הפלילי ב •

 השירותים נושא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות.

 .תחת חקירה פלילית , כעת או בעבר,אירוע נמצאה •

המציע,  אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את •

 המנהל, העובד או קבלן המשנה מטעמו.

לא  , המנהל, העובד או הקבלןלא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית המשפט מוסמך כי המציע •

המקובל   ונוהגיכולים היו למנועו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם  

 בתחום. 
 

והמבקש כי אף על פי כן ישקול המזמין מדת בתנאי סף זה, מציע המעוניין להגיש הצעה אשר אינה עו

 המזמין, תוך נימוק בקשתו.  2020במאי    3עד לא יאוחר מיום    למזמיןיפנה  להתיר את השתתפותו במכרז,  

 ימסור החלטתו לפונה בתוך ארבעה ימים, וזו תהא סופית.

 

 :שעל המציע לצרף להצעתו  מסמכים .6

 יותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך מוסף.על המציע לצרף להצעתו אישור על ה .א

 .  על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור .ב

רשיון עסק, ככל שעסקו מצריך רשיון עסק, על פי חוק רישוי העתק תעודת על המציע לצרף להצעתו  .ג

 .1968-עסקים, התשכ"ח

, מפקיד 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועל המציע לצרף להצעתו אישורים בתוקף לפי חוק  .ד

שומה, מנהל המכס ומע"מ, מרואה חשבון או מיועץ מס, כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד 

 השומה ולמע"מ כחוק.

 , לרבות המלצות. בתנאי הסף דלעילפירוט נסיונו של המציע )או הקבלן / האתר שאיתו התקשר( כמפורט   .ה

 ת לשם הוכחת העמידה בתנאי הסף.העתק הסכמי ההתקשרו . ו
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₪  10,000 מבנק מוכר בסך של -מדד כללי  -ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  .ז

)כולל( )להלן בקיצור:  2020באוגוסט  31 כולל מע"מ, אשר תהיה בתוקף עד ליום)עשרת אלפים ₪( 

על שם המציע.  ועדת המכרזים לא תדון  הסר ספק, הערבות תהיה . למען(1מסמך ה)בנוסח , "(הערבות"

 בהצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש.

 הקבלנים כשהוא חתום.  סיורהעתק פרוטוקול   .ח

 

להצעתו העתק תעודת   עליו לצרףובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן,    ,תאגידם המציע הוא  א .ט

חתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם רישום התאגיד וכן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות 

 המציע. האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/ רו"ח  . י

של השותפות בעניין הגשת ההצעה  השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין

 והשתתפות במכרז.

על עמידתו של המציע בתנאי חוק עסקאות גופים דין, -ידי עורך-על יםם, מאומתמיחתו יםהירתצ .יא

 ( למסמכי המכרז. 2ז)-( ו1בנוסח מסמכים ז)  ,1976  –ציבוריים, התשל"ו  

 יתו התקשר לשם כך(.הוכחה על קיומו של רישיון מוביל על שם המציע  )או על שם הקבלן שא .יב

הוכחה על קיומו של רישיון קליטת פסולת מט"ש על שם המציע )או על שם האתר/ים שאיתו/ם התקשר  . יג

 לשם כך(.

 טון כולל.  32נוע  -משאיות מסוג מגבה  2-צילום רשיונות רכב ותעודות ביטוח חובה בתוקף, ל .יד

מידע ולדרוש מהמציע להציג כל לחקור  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .טו

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו/או 

המציע יהיה חייב . )לרבות בנוגע לעמידתו בתנאי הסף, ולרבות המלצות( וכיוב' השירות נשוא המכרז

המציע יסרב למסור מסמך הסבר ה בו למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקר

ו/או  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעהוועדרשאית ה ,או ניתוח כלשהוא כאמור

  .לחלט הערבות

באוגוסט  31 עד לתאריךכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה  .טז

לתקופה נוספת כפי שתורה מי שמש ובכלל זה מי שמש תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה . 2020

והמציע חייב יהיה  ציע להבטחת קיום הצעתו, להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המ

 לעשות כן.

 

 ושינויים  הבהרות .7

מין וסוג שהוא ו/או לשלוח התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל  .א

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או   לצורך מכרז זה  רשומים במייל רכזת המכרזים בתאגידל

פי -הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על

   המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.דרישת הרשויות  

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר   .ב

למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח באמצעות פקס לתאגיד, 
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hodaya@m-או באמצעות מייל:  (5454230-02)טלפון לאישור קבלת הפקס  0079920-02לפקס מס' 

 sms.co.il  ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  7-לא יאוחר מ 

וכן כל שינוי ו/או  תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות  .ג

מכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 ולחתום עליהן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז   .ד

"( יחייבו את התאגיד. בכל הבהרותבעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "

סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי מקרה של 

 .ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר

 הסתייגויות .8

תייגות ו/או כל הסבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז   .א

 "(, רשאי התאגיד:"הסתייגויותלגביהם, בכל דרך שהיא )להלן:  

 לפסול את הצעת המציע למכרז; •

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; •

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד; •

את מחיר ההצעה ו/או  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות •

 פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של התאגיד. אם יחליט התאגיד לנהוג לפי אחת  .ב

( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי התאגיד לפסול את 4)-(2האלטרנטיבות המנויות בס"ק )

 המציע.ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי  

 

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות .9

אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על   המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית .א

הערבות תהא .  ( למסמכי המכרז1בנוסח מסמך ה) ₪ כולל מע"מ,( ש"ח שרת אלפים)ע 10,000 סך של

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-לחלט את הערבות עלבלתי מותנית, והתאגיד יהא רשאי 

 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות.  )כולל(  2020באוגוסט   31  הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .ב

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .ג

   יום הגשת ההצעות למכרז.הידוע בהאחרון  כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

 . ככל שנדרש עפ"י דיןילת  ועל הערבות להיות חתומה ומב .ד

 מנכ"לצדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ה

 ו/או מי מטעמם.   מנהל הכספיםמי שמש או 

לחתימת זוכה עפ"י דרישתה של מי שמש עד    המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, . ו

 . על החוזה

 הצעתו תיפסל. -  מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור .ז

 מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.   םסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכ .ח

mailto:hodaya@m-sms.co.il
mailto:hodaya@m-sms.co.il
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 ש"ח 20,000 של בגובהעם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בנקאית  .ט

, וזאת להבטחת ביצוע + חודשיים  "(, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזהערבות הביצועלן: ")לה

 למכרז זה.  כנספח ה'התחייבויותיו נשוא החוזה, בנוסח המצורף  

יסרב המציע לחתום על החוזה ו/או להציג כל מסמך נדרש )לרבות חוזה רלוונטי עם אתר/י הטמנה  . י

מורשים ו/או מוביל מורשה שהציג עם הצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף(, תהא מי שמש רשאית 

לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה 

בזכות מי שמש לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים ענותיה של מי שמש ו/או כדי לפגוע וט

 ., בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דיןשיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה

  

 הצהרות המציע .10

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, הפרטים והעובדות בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  ידועים ונהירים למציע וכי המציע  

והסכים להם בהתאם  שירותמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע הובכלל זה מהות השירות, 

ציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למ

כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים נשוא המכרז, מתן השירות המקצועיות והאחרות הדרושים ל

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -ות  שיראת ה  ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להאמורים דלעיל,  

מכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ה .ב

 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כ .ג

, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזההמכרז ו/או ה

 המציע.

מש אינה מתחייבת לפנות כמות מינימלית של פסולת מט"ש, והיא רשאית שלא לבצע ידוע למציע כי מי ש .ד

 הזמנה מהזוכה כלל. כמו כן, רשאית מי שמש להגדיל את היקף המכרז בהתאם לכל דין. 

 אופן בחירת הזוכה במכרז .11

 את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר למכרז זה.   הזוכה במכרז יהא זה שיתן .א

 אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא.עם זאת,   .ב

התאגיד רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת  .ג

ם סבירים ביחס למהות העבודות, התאגיד מונע הערכת ההצעה כראוי, ו/או שהמחירים הנקובים בה אינ

 ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.

למען הסר ספק, יובהר כי המזמין הינו תאגיד הנושא באחריות כבדה ביחס לטיפול בפסולת המט"ש  .ד

בהתאם להוראות כל דין. לפיכך המזמין יהיה מוסמך ורשאי, על אף האמור במכרז זה, על אף המסמכים 

אמינותו, איתנותו הפיננסית, כושרו ידי המציעים, לבחון ולשקול היטב את יכולתו של המציע,    שהוגשו על

נסיונו, יכולת עמידתו וניסיונו בשמירת כלל ההוראות והשירותים הנדרשים במכרז זה, לבצע את החוזה,  

תתף בעבר, ניסיון התאגיד וניסיון רשויות מוניציפאליות, תאגידים וגופים ציבוריים אחרים עם המש

ועדת המכרזים . מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ובייחוד ביחס לשמירת איכות הסביבה והבטיחות

תהיה רשאית לערוך  נשוא מכרז זה  שירותאת ה ספקשאית לבחון את כושרו של המציע לתהיה ר

  .בירורים, לבדוק המלצות והכל בהתאם לשיקול דעתה הרחב, לצורך בחירת הזוכה במכרז זה
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יובהר כי המזמין יהא רשאי לבצע בירור אודות ביצוע עבודות ומתן שירותים על ידי המציע בעבר, ובתוך  .ה

כך רשאי הוא לפנות מיוזמתו לכל גורם אשר ימצא לנכון, והמזמין יהא רשאי לפסול את הצעתו של מציע 

ים מהותיים בעבודתו, אשר יוברר כי לא ביצע עבודות לשביעות רצון הלקוחות או שנתגלה כי היו פגמ

לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, מתן שירותים בהתאם להסכמות וכיוצ''ב, או כי אין ביכולתו לבצע את 

עבודות בסדר הגודל הנדרש, ובתוך כך יביא התאגיד בחשבון כל אירוע של סיום התקשרות של הקבלן 

, והכל בשיקול דעתו המלא של עם מזמין העבודות טרם השלמת ביצוע העבודות טרם המועד המתוכנן

 המזמין, זאת על אף עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל ואף במידה שהצעתו תהא הזולה ביותר.  

טרם החלטה לפסול ההצעה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעתו  . ו

להצעתו אישורים המעידים  הבלעדי של המזמין.מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאי הסף ו/או לא יצרף

 רשאי התאגיד לפסול את הצעתו.  -כי הוא עומד בהם  

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת  .ז

ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר, מסמכים ו/או אישורים לפי שיקול דעתו )לרבות לשם הוכחת תנאי 

ן כל מציע לשם בירור עניינים הקשורים בהצעתו. ככל ולא יושלם המסמך / יימסר המידע הסף(, וכן לזמ

הנדרש, יתייצב המציע לריאיון, יהיה רשאי התאגיד לפסול ההצעה ו/או לחלט הערבות. כן יובהר כי אין 

בכל מסמך או מידע אשר צורף כחלק מההצעה כדי לחייב את התאגיד לקבל את אותו החלק 

יד שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן עבודות בהתאם לדרישותיו ובהתאם בהצעה.התאג

הכלכלי,   ובחוסנו,  תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת  ועדת המכרזיםלתקציבים העומדים לרשותו.

, ובכל פרט אחר של המציע  בטיב מעולה,ובמחירי הצעתו  לספק את השירותשל המציע    וובכשורי  ובנסיונ

 .להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיושנדרש המציע 

על ידי מי שמש וכן בקבלת כל  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ח

לא יהיה למי שמש האישורים התקציביים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירות. במקרה בו 

כמפורט  אספקתולו/או ההרשאות ביים ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקצי לשירותתקציב מאושר 

של אשר לא  וחלק סופקו/או לא י הזוכהע"י  סופק השירותלא יתהא מי שמש רשאית לקבוע כי לעיל, 

     .  ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית

ות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכ .ט

לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 

המזמין, לרבות במקרה שהמזמין יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות. בנוסף ומבלי 

א, להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, מכל סיבה שהי

 במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן.

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או להקטין  . י

יה למשתתפים במכרז ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות לרבות ביטול סעיפים בכתב הכמויות, לא תה

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין. 

 למען הסר ספק, מי שמש איננה מתחייבת להיקף שירות / היקף כספי כלשהו במסגרת המכרז. .יא

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב .יב

כל תביעה ו/או זכות תביעה ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאאו לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ו/או הזוכה המציע ובגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

 . שתשולם לו בתמורהייערך כל שינוי 

המזמין רשאי לחלק את העבודה בין מספר קבלנים באופן שיביא למזמין את התוצאה הטובה ביותר  . יג

 עבורו.
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המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת המזמין על זכייתו במכרז זה, והמציע יהא  .יד

 חייב לשתף פעולה עם המזמין במידה וינוהל מו"מ כאמור. 

התוכניות, תאגיד, או בא כוחו, על פי  הוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של מנכ"ל  העבודות נש .טו

 כתבי הכמויות, והחוזה שנוסחו מצורף להלן.  ,המפרטים הטכניים  

רשאי להסיק מסקנות כפי שתיראנה המזמין  יהיה  ים כנ"ל,  ניתוחהסברים ו/או  במקרה והמציע יסרב למסור  

 .וחילוט הערבות  ההצעהלו עד כדי פסילת  

 

 מחירי ההצעה .12

כולל את כל ו,  השירותתשלום מלא וסופי בגין ביצוע    כאשר המחיר הינו  המציע ימלא את מחיר ההצעה, .א

בביצוע השירות על פי תנאי המכרז הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

כוח אדם, ציוד, חלקי חילוף, וזה, לרבות  התחייבויות המציע נשוא החבשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל  

אגרות, אביזרים, כלי רכב, חומרים, חומרי עזר, הובלות, פריקה, כלי עבודה, מכשירים, ביטוחים, 

 היטל הטמנה המשולם למדינה וכיו"ב.לרבות מכס, בלו, מס קניה, רישוי והיתרים,    –היטלים ומיסים  

הר כי המחיר שבהצעה כולל את ההובלה לאתרי ההטמנה השונים ולא יתווסף לו כל למען הסר ספק, יוב

לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל כן מובהר, כי  סכום נוסף במקרה שאחד האתרים יסגר.  

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י . לרבות הפרשי הצמדה למדד מין וסוג שהוא

 שולם על ידי מי שמש.דין אשר י

בפועל, על פי שקילה  על ידי הזוכה במכרז מספר טון חומר שקול המפונהב המחיר לטון שבהצעה יוכפל .ב

 )במשקל מכויל( באתר קליטת פסולת המט"ש, באישור מי שמש, ובכפוף לתנאי החוזה. 

הצעתו תתוקן בחתימת המציע על מסמכי המכרז, מסכים המציע מראש, כי טעות חשבונית או השמטה ב .ג

על ידי המזמין, ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו, בהתאמה. לצורך בדיקת השוואה בין ההצעות 

 השונות רואים את מחירי היחידה כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.

 .הנקוב בהצעה  ת למחירותוספולא יתווספו כל  כל התייקרויות   ולא יחול  החוזה במכרזעל   .ד

 העבודות  את  לבצע  מתחייב  המציע.  המזמין  את  לחייב  כדי  בהן  ואין,  בלבד  אומדן  הן  הנקובות  הכמויות  כל .ה

 בהתאם למחיר ההצעה. המזמין ידי  על בפועל  שיידרש כפי,  היקף בכל

וכן להכניס את היקף העבודה  בנוסף, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות . ו

 .בר זה יגרום לשינוי במחיר ההצעהמהלך העבודה, מבלי שדשינויים בתוכניות תוך כדי  

שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן ביצוע עבודות בהתאם לדרישותיו, גדולות כקטנות,  המזמין .ז

, בהתאם לצרכיו ולתקציבים העומדים לרשותו, על פי מזמיןבמקומות שונים ברחבי שטח השיפוט של ה

 לכמות או היקף כלשהו.   המזמיןללא התחייבות כלשהי מצד  שאושר במסגרת המכרז  ההצעה  יר מח

והמציע בעניין ההצעה,  שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו, הסברים    המזמין .ח

מתחייב לשמור בסוד כל ניתוח מחיר של  מזמיןיהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. ה

  מידה שהוא יידרש להגישו.בהמציע  
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 הצעות במחיר דומה .13

לבחור באחת או יותר מבין האפשרויות   המזמין  בידי  יהיה,  יגישו הצעות במחיר דומה  לפחות  מציעים  ושני  במידה

 הבאות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי:

, 1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג22בחירת הזוכה בהתאם לשיקולי האיכות המנויים בתקנה  .א

המשקל יינתן להיקף ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות ושביעות רצון המזמינים כאשר עיקר 

 מביצוע עבודות אלה.

הליך תחרותי נוסף, ולפיו תודיע ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד  םקיו .ב

; לא הגיש המציע המקורית הצעתם לעומת המזמין עם המיטיב במחירשתורה הוועדה, הצעה סופית, 

 הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור

בו מהצעתו בשלב זה, ואם יעשה כן רשאי התאגיד לחלט ערבותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כן מובהר כי 

 אי הגשת הצעות משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול המכרז. 

  .הצורך  במידת  פעמים  מספר ההליך לקיים רשאי  התאגיד .ג

 

 אומדן .14

 אומדן. לשומר לעצמו לבחון את הצעת המציע בהשוואה   המזמין.  במסגרת מכרז זה נערך אומדן .א

 בסיכוםלאומדן,  מתחת 15%-וכן ב האומדןעל מומעלה  5%-בהצעה הסוטה המזמין יפסול על הסף  .ב

   .של הצעתו הסופי

-עלהמזמין  רשאי    בכל שלב שהוא,  באשר לאמינות/סבירות האומדן,  המזמיןבמידה ויתעורר ספק לדעת   .ג

לרבות החלטה בדבר ביטול  ,לבחון את סבירות האומדן ולקבל החלטה בהתאם הבלעדי ופי שיקול דעת

 האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.המזמין,  האומדן, בין השאר, במידה ולדעת 

 

 

 הודעה לזוכה והתקשרות .15

 פי שיקול דעתו הבלעדי, על הזכייה במכרז. -התאגיד יודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, על .א

ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו  7תוך  .ב

על במכרז בערבות הביצוע, ימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט, ויחתום 

  החוזה.

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם -פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-התאגיד יהיה רשאי, על .ג

 חתימת החוזה. 

 7תוך  לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו .ד

 רשאי התאגיד לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.  -  ימים

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יודיע התאגיד ליתר המשתתפים במכרז  .ה

עיון במסמכי   זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.-על אי

 ויידרש, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בכך.  המכרז על ידי משתתף, במידה
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במקרה של הימנעות המציע הזוכה מלחתום על ההסכם במועד או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם  . ו

לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה 

ופי כאמור כבר אינה בתוקף(. במקרה כזה יחול הכלל האמור במכרז )זאת אף אם הצעתו של הזוכה החל

 לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה החלופי. 

במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם רשאית ועדת המכרזים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  .ז

 לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל.

אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את התאגיד לפנות לזוכה החלופי והתאגיד יהא למען הסר ספק,  .ח

רשאי לפנות לכל גורם אחר או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולזוכה החליפי לא תהא כל 

 טענה או דרישה כלפי התאגיד בעניין זה.

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .16

ככל כשהוא חתום ומבויל  מי שמשולהחזירו ל (מסמך ד' )למכרז  דרש לחתום על החוזה המצורףייהזוכה  .ט

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  מי שמשמתאריך הודעת   עסקים  ימי  7דין, תוך שנדרש ביול עפ"י  

תשומת לב המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה אישור בדבר עריכת הביטוחים  . י

ודגש כי כל י זה. במכרז ו'  כנספחב המצ" בנספח הביטוחמופיעות הנדרשים, בהתאם לדרישות הביטוח ה

הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר 

 הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

יעמוד במלוא דרישות החברה לעניין יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע  .יא

ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר, אם לא יפקיד המציע את 

האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע בהסכם ההתקשרות, יהיה המזמין רשאי לבצע את 

זה, ו/או לפסול את זכייתו של המציע תוך  הביטוחים על חשבון המציע, אשר מוותר על כל טענה בהקשר

 חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין

 את המסמכים הבאים:על ידו    חוזהעד למעמד חתימת ה מי שמשימציא ל   הזוכה .יב

 וחנספח הביטתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי אישור ח (1

 .(' ו)מסמך  

, עפ"י נוסח המסמך מי שמשהצהרת בטיחות חתומה על ידי הזוכה והממונה על הבטיחות ב (2

 ' למסמכי המכרז. טהמצ"ב כמסמך  

הזוכה ולהבטחת התחייבויות  נשוא המכרז אספקת השירותלהבטחת חתומה רבות בנקאית ע (3

בנוסח המסמך המצורף , דשיםחקלים שאלף( עשרים במילים: ) 20,000 סךבהביצוע בתקופת 

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה  למדד העל הערבות להיות צמוד למסמכי המכרז.

. במועד החתימה על החוזההידוע האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד המרכזית לסטטיסטיקה, 

מי תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה ל,  מי שמשהערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של  עם מסירת  

 לעיל.  8על פי הוראת סעיף   ששמ

 ובצרוף ערבות)ככל שנדרש ביול(  , ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק  חוזהזוכה שנדרש לחתום על ה . יג

תוך חתום ע"י חברת הביטוח והצהרת בטיחות חתומה, ב  ור על קיום בטוחים, אישחוזהלביצוע ה  חתומה

, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז  כאמור לעיל הודעת הזכיהמיום  עסקים  ימי 7

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש זאת  ווהבטחת הצעת המציע  

רשאית,   מי שמשבגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא  
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עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה  חוזהלהתקשר ב ,מבלי לתת כל הודעה או התראה

 עם מציע אחר במקומו.   מי שמשלא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

את ההפרש בין ההצעה שנבחרה  מי שמשיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  מי שמשהתקשרה 

בכספי הערבות שחולטו גם רשאית לצורך זה להשתמש  מי שמשלבין הצעתו הוא, ו מי שמשעל ידי 

  כמפורט לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  מי שמשהיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 

א רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז תה מי שמשסכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  מי שמשבמלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 

 במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. ולהבטחת הצעת המציע  

מי יעות רצונו ורצון , בהתאם להנחיות המנהל ולשבחוזהב ו, כהגדרתהשירותספק את הזוכה יידרש ל .יד

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. שמש

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו חוזההלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .טו

שה למען הסר ספק, הזוכה לא יור ., אלא לאחר אישור המנהל מראש ובכתבלאחר במישרין או בעקיפין

, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע לצורך אספקת השירותלהעסיק קבלני משנה  

מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, 

 , הכל כאמור במסמכי המכרז.מי שמשלרבות אחריותו כלפי 

       ובמסמכי המכרז.  חוזהיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה .טז

 

 עדיפות בין מסמכים .17

עות בין תנאי אי התאמה או דו משמ  ,יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה

 המפרטים, לפי העניין.    /ההמפרטים, תכרענה הוראות החוז /המכרז להוראות החוזה

 

 מי שמשרכוש    –מסמכי המכרז  .18

, מי שמשוהם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות ל  וקניינה הבלעדי  מי שמשרכושה של  מסמכי המכרז הינם  

כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

לעיל, וזאת   9מור בסעיף  כא  –לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות    מי שמשהגשת הצעתו, ויחזירם ל

 ובין אם לאו.  מי שמשבין שהגיש הצעה ל

 

_________________________ 

 בע"מ  מי שמש
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 ___________קראתי הבנתי 
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 'גמסמך  

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 

 

 

 הצעת המציע

 2/20למכרז פומבי מס'  

 

 וצופת   ,גבבה  ,גרוסת   והטמנת  ה, קליטה, הובללפינוי

 בית שמשממכון טיהור השפכים ב

  
כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1

,  "(פסולת מט"ש)להלן: " בית שמשגבבה, וצופת ממכון טיהור השפכים ב גרוסת , הובלת והטמנתלפינוי
               ."(השירות)להלן: "  במסמכי המכרז  םכהגדרת

תונות, כל מסמכי יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .2
, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על מקום האספקה, שירותתנאי המפרטים, ההמכרז וכי תנאי המכרז, 

יודע את כל הפרטים הנני ת, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. השירו
ת והתנאים הכלולים במסמכי המכרז לקבל על עצמי את כל ההתחייבויומציע אני לאספקת השירות והנוגעים 

 .בהתאם להצעתי  מנוו/או כל חלק מ  לספק את השירותבלא כל הסתייגות, ובכלל זה   

 מתחייב בזאת כי:ומסכים    ,אני  מצהיר .3
 

והכישורים הדרושים  הציוד ,, כלי הרכבהמומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
     .המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרזהתחיבויותיי מכח  לביצוע  

 
הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז  .3.2

 מסמך ב'.ב, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים  3והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף  
 

 השירות/יםבאספקת  שאיתו התקשרתי( פסולת המט"שמוביל )או ניסיונו של  סיונייי נלהלן פרט .3.3
)יש לפרט את פרטי הגוף המזמין, תקופת השירות והיקפו( )יש לצרף המלצות  הכלולים בהצעתי

 :מתאימות(
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
       

 

שאיתו התקשרתי( באספקת   פסולת המט"שהמורשה לקליטת  האתר  להלן פרטי ניסיוני )או ניסיונו של   .3.4
השירות/ים הכלולים בהצעתי )יש לפרט את פרטי הגוף המזמין, תקופת השירות והיקפו( )יש לצרף 

 המלצות מתאימות(:
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 .ומסמכיו הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .3.5
 כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.  ,ילידוע  

 
הדרוש המקצועי והציוד המיומן ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם מבלי לגרוע מן האמור,  .3.6

 .המכרז  מכח  ייהתחייבויותעל מנת לבצע את  
 

מכח  בויותייייהתח, אבצע את חוזהתתקשר איתי ב מי שמשכי במידה ואזכה במכרז ו ,הנני מתחייב .3.7
המוצע על  המחיר  המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי

 .  מי שמששל   ההמלא בהצעתי, לשביעות רצונהידי  
 

ועל לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן במשך כל תקופת ההסכם  אני מתחייב  ,כמו כן .3.8
הסכם תקף  קיומו של)או  קיומו של רשיון מוביללרבות  ,נשוא המכרז השירות ןמתלצורך פי המכרז, 

מורשה אתר או מפעיל  )ככל ומציע ההצעה הוא בעל עם בעל רישיון מוביל קשרותתלמשך כל תקופת הה
או בעל הסכם , פסולת מט"שלקליטת  ההמורש אתראו מפעיל כן כי אני בעל ו ,((פסולת מט"ש לקליטת

העומד בתנאי הסף  התקשרות תקף למשך כל תקופת ההתקשרות מכוח המכרז עם גורם כאמור,
  .הרלוונטיים במכרז

 
כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק  ,ידוע לי .3.9

   מחייבת אותי.  זה,
 
 .בהצעתינשוא המכרז הם כמפורט   מתן השירותהמחירים המוצעים על ידי עבור   .4

 

כוללים את ונשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי    השירותאספקת  מחירים המוצעים על ידי עבור  כי ה  ,הנני מצהיר .5

על פי תנאי המכרז השירות באספקת הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאות

בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, חלקי חילוף, ציוד,  

רישוי והיתרים, אחריות, אגרות, הובלות, ביטוחים, כלי רכב, עבודה,  אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי

 המכרז. התחיבויות המציע מכח בר אחר הדרוש לביצוע  וכל ד  וכיו"במיסוי היטלי הטמנה,  ,היטלים
 

, מעבר כךנשוא המכרז, על כל הכרוך ב  השירותאספקת  כל תמורה נוספת בגין  לי  כי לא תשולם    ,בזאתלי  מובהר  

למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר , לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד ,ובכלל זה למחירים המוצעים על ידי

 .ידי מי שמשישולם על  

 

עפ"י   מתן השירותכי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על    ,כן מובהר לי

כל סכום   ימהסכומים שיגיעו לידרש  י, ככל שהדבר  מי שמשחוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה  

 שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

 

, צמודה למדד המחירים ש"ח (עשרת אלפים) 10,000בסך חתומה הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל .6

לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת 

. אם למסמכי המכרז 1תנאי המכרז ובנוסח מסמך ה' עפ"י  2020באוגוסט  31 עד ליום בתוקףהצעות למכרז, ה

ימים מתאריך הודעתכם  7הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 

 בדבר זכייתי במכרז:
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 דין.ככל שנדרש ביול עפ"י   ,כשהוא חתום ומבוייל  מי שמשולהחזירו ל  חוזהלחתום על ה .6.1

 
 )ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי החוזה, ומבויילת הלהמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .6.2

 .חוזהבהתאם לדרישות הלמסמכי המכרז ו  2, בנוסח מסמך ה' קלים חדשיםש)עשרים אלף(      20,000ס  ע"
 .חוזהל כמפורט בהמחירים לצרכן, הכ למדד  הערבות תהיה צמודה

 
 מסמכי המכרז והחוזה.להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט ב .6.3

 
, כמפורט במסמך מי שמשלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות ב .6.4

 תנאי המכרז. 
 

 

, לעיל 6ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .7

מי ושירות ה ןתלמאאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן

לשם אחר    ספקהמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם  האוטונומית  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    שמש

נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל   קבלת השירות

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. מי שמשזכות או סעד שיעמדו לרשות 

עם מציע אחר  מי שמשטענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות  הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל

עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את  מי שמשבמקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר 

רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו  מי שמשההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, ו

 ט דלעיל.כמפור

 

כי לוועדת  ,כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז. ידוע ליהנני מצרף להצעתי את  .8

המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני,  

אני אהיה חייב למסור לוועדה כי ו , לרבות המלצותלאספקת השירותמומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי 

 את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.

  
 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי   .9

 

וכן בקבלת כל   ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
 .הנדרשים לשם ביצוע המכרז האישורים

 

ו/או לא יתקבלו כל האישורים  לשירות נשוא המכרזתקציב מאושר  מי שמשלא יהיה לבמקרה בו  .ב
באופן חלקי  דרש ביצועיו/או  מי שמש ל ידיע רכישת השירותתתבצע , לא ו/או ההרשאותהתקציביים 

 . ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך  בלבד

 

ולה או חלקה וכי היא כל הצעה שהיא, כאת ההצעה הזולה ביותר או איננה מתחייבת לקבל  מי שמש .ג
הבלעדי.   בהתאם לשיקול דעתה,  בלבד  השירותרכישת חלק מן  ו/או להחליט על    רשאית לבטל את  המכרז

 .שאר חלקי השירותלרכישת  זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים    מי שמשכן  
  

בכך.  ובמידה ותהיה מעוניינת    נשוא המכרז בין מספר זוכים  השירותאספקת  רשאית לפצל את    מי שמשכי   .ד
 כאמור לעיל.   השירותיםטענה ו/או תביעה בגין חלוקת  כי לא תהיה לי כל דרישה ו/או    ,אני מצהיר במפורש

 
של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה הזכייה   הוקטן היקפובמקרה בו  כי   .ה

ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, , דלעיל ה-בסעיפים א מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעילמכוחו, 
 בהתאם למחירים אלו.השירותים,  את   לספקבשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב  

 



 מסמך ב  

16 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    יתהיה ל  כי לא  ,את מפורשותהנני מצהיר בז .10
בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות  היקפואו שינוי  המכרז, דחיית ביצועו

 נזק.   ייגרם לאם  אף  בגין כך  כל פיצוי  האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת  
 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

אם הצעה זו נחתמה ימים נוספים.  90קפה של הצעתי למשך ויוארך ת מי שמשבתנאי המכרז. במידה ותדרוש 
, ובכל מקום שפרט מפרטי על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד

 הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 
הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור  .12

 דלעיל.
 
  

 הצעת המחירים  .13
 

ולבצע את כל העבודות הנדרשו במסמכי המכרז והחוזה ונספחיו, נשוא המכרז  לספק את השירותיםנני מציע ה      
 שלהלן:בטבלה  במחירים הנקובים  

                       

*שנתית מוערכתכמות   לא כולל מע"ממחיר לטון   סה"כ מחיר 

ןטו 400    
 

   
    

 נו מתחייב לכמות כלשהיה בלבד והתאגיד אייודגש כי כמות הנ"ל הינה הערכ *
 
 
 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ  ____________________________ ם המציע:ש
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 

 _____________________.  תאריך:
 

 אישור חתימה: 
 

 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ  
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________ .1
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________
 

 וכי חתמו על מסמך זה בפני.   ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד:  
 
 

 _______________   ________________ 

 חתימה     תאריך            



  
 

 מסמך ד'

 חוזה

 

 בשנת ______  _________לחודש     _______ ביום  בית שמששנערך ונחתם ב  

 

 

 בע"מ מי שמש  בין:          

  המוסמכים לחתום בשמהבאמצעות       

   ., בית שמש1יגאל אלון    רח' מ    

 "(מי שמש)להלן: "     

 מצד אחד;                                                                                                      

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________     

 __ טל' ____________ פקס _________מרח' ___________________     

 ("הקבלןאו " "הספק)להלן:  "                

 מצד שני;                                                                                                          

 
פינוי, הובלה, קליטה והטמנת למתן שירותי     2/20  מכרז מס'  מי שמשפרסמה     __________וביום   הואיל:

 "(.השירות"( ממכון טיהור השפכים בבית שמש )להלן: "פסולת המט"שגרוסת, גבבה, וצופת )להלן: "
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;  ספקוה  והואיל:
 

 ;ספקה על קבלת הצעת החליטוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ ה  והואיל:
 
 
 

 
 הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 

 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 

 הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה אחרת  .2

 (:משתמעת מגופו של עניין

 שיבוא בשמו או מטעמו.לרבות כל מי   -"  מנהל הכספים" .א

 .בע"מ  מי שמש    -"  מי שמש" .ב

 , וכן הובלתה, הטמנתה וקליטתהבית שמשממכון הטיהור ב פסולת מט"ש פינוי -  "שירותה" .ג

 ., מעת לעתקבלןמסרו ליהודעות שי  תכנית פינויים ו/או  , עפ"ימי שמשעפ"י הנחיות  

 ו לשמש מנהל לצורך חוזה זה. יאו מי שהוסמך על יד  מי שמשמנהל  -  "המנהל" .ד

 .כהגדרתו במפרט הטכני   -  "מנהל התפעול" .ה

במתן פועל בשמו ומטעמו  כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו  קבלןלרבות נציגיו של ה  -  "הספק"/"קבלןה" . ו

 .השירות

שליחיו או אלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו  לרבות ו קבלןובדיו של הע - "הספק/קבלןעובדי ה" .ז

או בקשר אליהם וכל מי  יםהשירותבאספקת או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו 

 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.    ספקשה
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 מסמכי החוזה .3

תנאי הזמנה להציע הצעות,  המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:   .א

בנקאית להשתתפות  ערבותאישור קיום ביטוחים,  ,המכרז והוראות למשתתפים, הצעה, מפרט טכני

 – לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יםתצהיר ,במכרז, ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה

 נספח בטיחות כללי, הצהרת בטיחות.  ,1976

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה ב .ב

כוחה של זו , עדר הנחייה אחרת מאת המנהלובהיומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

 זה.שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחו

 היקף החוזה 

ציוד,  אדם,  -המצאת כחאגרות והיטלים,  ועל חשבונו לרבות    קבלןהע"י    מתן השירותיםהוראות החוזה חלות על   .4

  וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.    הטמנההיטל    ,פריקה  ,הובלה

 
    תמהות השירו

  
בית ממכון הטיהור בולהטמין לקלוט להוביל  ,לפנותמתחייב הקבלן זה ובנספחיו,  חוזהבכפוף לאמור ב 

כמפורט במסמכי מכרז זה בכלל ובמפרט הטכני למסמכי  פסולת המט"ש"( את המט"ש)להלן: " שמש
 :המפורט להלןות את שירכלול המבלי לגרוע מן האמור לעיל, י .המכרז בפרט

פינוי של פסולת המט"ש, הובלתה, קליטתה והטמנתה ישירות באתרי סילוק מוסדרים, מורשים  .א

 ומאושרים לסוג החומר המפונה והכל לפי כל דין.  

 גרוסת  1ות )מכול  4  בשטח המט"ש  יהיופסולת המט"ש תיאסף ותפונה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון   .ב

ליד המגוב עדין, שניהם עבור גבבה, ועוד מכולה  1ליד המתקן קליטת ביובית,  1בממיין חול, 

לשם איסוף הפסולת. המכולות יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן הזוכה ועל לאיסוף פסולת רגילה יבשה(  

   חשבונו במט"ש וזאת באמצעות כלי רכב ומכולות המתאימים לציוד כמפורט בנספח הטכני.  

, וזאת תוך המט"ש תפונה ע"י הקבלן הזוכה, עפ"י קריאה של מנהל המט"ש או מי מטעמופסולת   .ג

 . שעות ממועד הקריאה 48

טון כולל  32משאיות מגבה נוע  תילפחות שבבעלות הקבלן יהיו לאורך כל תקופת ההתקשרות  .ד

 .או לחילופין משאית אחת כאמור בבעלות הקבלן ושנייה בהסכם שכירות קבוע  לפחות

י שישתנה מעת פלות יסופקו ויוצבו ע"י הספק, על חשבונו, במט"ש במקומות אשר יורה המנהל וכהמכו

  לעת עפ"י שיקול דעתו של המנהל.

 פינוי המכולות, מועדי הפינוי ואחזקתן של המכולות, לרבות הטיפול בהן, יבוצעו כמפורט במפרט הטכני.

 

 התחייבות לביצוע .5

מקבל ספק ובהתאם לשיקול דעתה וההמאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהספקמוסרת בזאת ל מי שמש .א

בקבלנות, כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה  מכח המכרז לספק את השירותבזאת על עצמו 

   ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו.  

וכן היקפה מכוח חוזה זה  ספקעם ה מי שמשהתקשרות כי  ,מוסכם ומובהר בזאת במפורשהסר ספק  למען .ב

  מותנים בקיומו של תקציב מאושר.  

בין מספר  זה  חוזהנשוא   השירותרכישת  פצל את  תהא רשאית ל  מי שמשכי    ,כן מובהר ומודגש בזאת במפורש .ג

 , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.זוכה  כלמ השירותוכן לשנות, בכל עת, את היקף  במכרז    זוכים



 מסמך ב  

19 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 ם, במלואהשירותיםלרכוש ממנו את  רשאית שלא    מי שמשכי ידוע לו ש  ,מסכים ומצהיר בזאת במפורש  ספקה .ד

' לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם ג-, אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים א' םאו בחלק

 ול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר. לשיק

מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע  ספקלמען הסר ספק, ה .ה

 .  רכשו ממנואשר נהשירות  להיקף  

מי בנאמנות, בשקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון  והמכרז חוזהלקיים את הוראות ה ספקהעוד מתחייב  . ו

התמורה לפי חוזה זה למען הסר ספק, ובמחירי הצעתו.  מי שמשבכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות , שמש

 . פי חוזה זה  לבפועל עו  יסופקש היקף השירותים  יפל עתקבע רק  

 הסבת החוזה העברת זכות .6
  

מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם קבל  לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או ספקה .א

 בכתב ומראש.   מי שמש  מנהלתחילה הסכמה לכך מאת  

לא אם אזה לאחר,  חוזהלפי  מי שמשלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ ספקה .ב

 מראש ובכתב .     מי שמשמנהל קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת

 קבלני משנה .7

 

לקבלן  או חלקו אספקת השירותרשאי למסור את אינו  ספק, היתר הוראות החוזהלפגוע באמור במבלי  .א

 . מי שמשמנהל  בכתב של מראש ואישורו את תחילה    בלי שקיבלמשנה,  

מאחריותו ומחובה  ספק, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן משנהשל הספק לכלשהי התחייבות  סירת מ .ב

נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגרעות  ספקכלשהי מחובותיו על פי החוזה וה

ו/או  ספקוהנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י ה

 נגרמו על ידו.

  זהירותבטיחות ו  אמצעי .8

באופן  ,בביצוע השירותים נשוא מכרז זה  מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים הספק .א

 אדם או רכוש.   שלא יגרום לסיכון

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הצעת  .ב

 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. ספקה

 שירותנקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע ה .ג

זה  חוזהמצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  ספק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 

חוקי כל דין, לרבות באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

חוק ארגון )להלן " 1954 –הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

"( והתקנות על פק' הבטיחות)להלן: " 1970 –בודה )נוסח חדש(, התש"ל "( ופקודת הבטיחות בעהפיקוח

בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם להנחיות פיהם, 

כללי , המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך  –ידו, בהתאם לנספח בטיחות 

בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה  ספקודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל הוהנחיות הממונה על בטיחות בעב

 זה ומעת לעת. 

תחיבויותיו מה חלק כלשהומצהיר ומתחייב להימנע מלבצע  ספקה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ד

, ביצע כל הוראה של מי שמשחוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ב מכח

יחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה הממונה על הבט

במסגרת המכרז, חתם בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה   שירותשיש לבצע לפני התחלת ביצוע ה
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המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות נתן 

ות, שירלהתחיל בביצוע ה ספקיכול ה מתן השירותיצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת הוראה אשר ב

, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו חוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות ה

 המלאה של הממונה.    

 ספקרשאית לעשות פעולות במקום ה  מי שמש .9

 –התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא מילאה  ספקכל פעולה שה

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה  ספקלשים  מי שמשרשאית 

י אין באמור כ ,מובהרבכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. 

 בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.  מי שמשבסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של  

 
   שלילת זכות עכבון .10

עפ"י הוראות ותנאי בציוד כלשהו    /זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך  ספקכי אין ולא תהיה ל  ,מוסכם בזה

זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה  ספקכי אין ולא תהיה ל ,חוזה זה. כן מוסכם

ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות 

 כזו.  

 
   ויתור על סעדים מניעתיים .11

, בכל הליך שירות נשוא המכרזעם הונגד כל אחד מטעמו או הנותן לו שירותים בקשר  מי שמשלא ינקוט נגד  ספקה

אספקת צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך  משפטי של צו מניעה,

, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים מי שמשזכאי כלפי  ספק. הסעדים היחידים להם יהא ההשירותים

נושאת באחריות לעמידה בהוראות הדין ביחס לשמירה על הסביבה ובריאות הציבור,   מי שמשיובהר, כי    כספיים בלבד.

לפיכך הספק לא יהיה זכאי להפסיק את השירות ולא ינקוט בפעילות לעשות כן, אלא יפעל לקבלת סעדים כספיים 

ות זו, באופן ישיר או עקיף, יחול על הספק כאמור. ידוע לספק כי כל נזק שייגרם לתאגיד בגין הפרת תנאי זה ובגין אחרי

תהיה רשאית לפעול נגדו בכל סעד העומד בידה כדין ביחס להפרה כאמור, לרבות קיזוז כספים מתשלומי  מי שמשו

הספק לשם כיסוי הוצאותיה בגין נזקים אלה או מניעתם כאמור. הספק מצהיר כי לא תהא לו טענה ביחס לפעולה 

  כאמור מצד התאגיד.  

 
 פגיעה בנוחות הציבור .12

לא תהיה כל פגיעה או הפרעה שלא לצורך, בזכות  ביצוע התחיבויותיו מכח המכרזמתחייב, כי תוך כדי  ספקה

או הפרעה לנוחות   , או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוכלשהיהשימוש והמעבר של כל אדם בדרך  

 שלא לצורך.  מי שמשו/או פעילות    הציבור
 

   ביצוע החוזהערבות ל .13

 

טרם ב  מי שמשל  ספק, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה  התחייבויותיו על פי החוזה  להבטחת מילוי .א

שקלים  אלף( עשריםבמילים: ) 20,000 צמודה בסכום של אוטונומית חתימת החוזה, ערבות בנקאית

ה עד חלוף שלושה חודשים מיום וקפשתלמסמכי המכרז,  2בנוסח מסמך ה' "(, הערבות)להלן: " חדשים

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו   קרי עד ליום __________.תום תוקפו של החוזה בין הצדדים,  

את ההפרשים  מי שמשלהשיב לידי  ספקהלהתחייבות . הערבות האמורה תשמש גם כערבות ספקעל ה

 ת בחשבונותיו. והסכומים הנובעים מטעויו

מי ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  ספקכי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את ה ,מובהר בזאת .ב

מי עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  שמש



 מסמך ב  

21 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים  ספק, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהשמש

 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

תהא רשאית לחלט  מי שמשישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ו מי שמשסכום הערבות שנגבה על ידי  .ג

לקנינה הגמור את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 

או מי מטעמה   מי שמשאו ראש    מי שמשזכות כלשהי לבוא כלפי    ספקמבלי שתהא ל  מי שמששל  והמוחלט  

על פי החוזה ו/או על פי  מי שמשומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של  בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך,

 . חוזהכל דין בגין הפרת ה

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .ד

 . החתימה על החוזההידוע במועד    האחרון . המדד הבסיסי הינו המדדלסטטיסטיקה

, לפי פנייה חד בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקהאוטונומית, הערבות תהא  .ה

ות ו/או שיראת ה  ספקבכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע ה מנהל הכספיםאו  מי שמשמנכ"ל צדדית של  

 מי שמשזה או במקרה של סכומים המגיעים ל חוזהאו הפר או לא מילא אחר התחייבויותיו עפ"י  וחלק

והחוזה לא  מי שמש. היה והערבות תחולט על ידי ספקבגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות ה

    ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.  ספקיבוטל, ימציא ה

 חוזהת המיד עם קבלת ההודעה על הארכ ספק, ידאג החוזהלהאריך את תקופת ה מי שמשהחליטה  . ו

 ערבות בנקאית אוטונומיתלהאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד 

למסמכי  2אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת, בנוסח המפורט במסמך ה'  כום זההבס חדשה

 אישרה מראש לעניין זה.    מי שמשהמכרז, מאת מוסד בנקאי ש

מהלך תקופת החוזה ותקופות כי בכל עת ב  ,מתחייב לדאוג ולוודא  ספקכי ה  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .ז

 הנ"ל. 2ערבות/יות תקפה/ות בנוסח מסמך ה'  מי שמש, תהיה/ ינה בידי  ההארכה )ככל שתהיינה(

 . , בשינויים המחוייבים לפי העניןעל הערבות התקפה בתקופת ההארכה הוראות סעיף זה יחולו .ח

 ושמירה על דינים  אורח מקצועי .14

 

, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהן בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון  בוצעי  השירות .א

תבוצענה בהתאם לחוקים,     מטעם רשויות מוסמכות  או הוראות  , כללים, הנחיותקיימים חוקים, תקנות

 מתחייב הספק לעמוד בכל הדרישות  בייחוד  ., וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה  , כללים, הנחיותלתקנות
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יחס לשמירה על הסביבה ובריאות הציבור בהתאם להוראות כל דין והנחיית הרגולציה, ובהתאם ב

 לשינויים שיחולו בהם בתקופת ההתקשרות. 

 לספק את השירותמצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי    ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ב

 .לספק את השירותו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים  ו/או כי יש ביד

כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל  ספק,עוד מצהיר ה .ג

 זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.

 תקופת החוזה .15

 

או מיום הצבת המכולות במט"ש מיום חתימתו ע"י שני הצדדים   שנה אחתתוקפו של החוזה הינו למשך  .א

 הם. י, הכל לפי התאריך המאוחר מבינלשביעות רצון המנהל

נוספות,   שנים    שלוש  אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של חוזה זה לתקופה של  מי שמשניתנת בזה ל .ב

  .ארבע, כך שסך כל תקופת ההסכם לא תעלה על בכל פעםאו חלקה שנה 

בכתב ע"י המנהל  ספקלהאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה ל מי שמשהחליטה  .ג

 .הארכה, לפי העניין/ תום תקופת ה  יום לפני תום תוקפו  30

 כל תנאי חוזה זה בשינויים המחויבים, לפי הענין.  ת ההארכההוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופ .ד

 נזיקין לגוף או לרכוש .16

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי ספקה .א

, וובקשר אלי אספקת השירותתוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק 

ו/או לעובדיהם  ו/או לספק מי שמשלכלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, 

אחראי כלפי כל צד  ספקה, ובכלל זה יהיה או לאדם אחר כלשהו/ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו

 מי שמשאת ולשפות שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 

, נגדה בקשר לכך  יוגשותביעה שדרישה ו/או  כל    בגין,  והוצאותיו  על חשבונו  ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,

, עובדיה, מי שמשמשחרר לחלוטין ומראש את  ספקו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הובכל דמי הנזק 

שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה 

ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם 

 או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא./ו

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  ספקה .ב

ו/או   וו/או בקשר אית  מתן השירות, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי  ספקהבשירותו של  

יפצה   ספקזה. ה  חוזהעפ"י    ספקיפין, בביצוע התחייבויות הממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעק

 .  בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור  מי שמשוישפה את  

 ספקהלה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגרפגיעה או  בגין כל    מי שמשיהיה אחראי וישפה את    ספקה .ג

לענין זה יובהר כי על הספק לעמוד בכלל הדרישות  ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

, , פינויה, הובלתהפסולת המט"שהעומדות בכל דין או נוהל או הנחיה בכל הנוגע לטיפול ב

מי והטמנתה, לצורך שמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור, והספק יהיה אחראי וישפה את קליטתה

הספק יהיה אחראי  .בגין כל טענה, תביעה או הליך ביחס להפרת הוראות רגולציה או דין כאמור משש

 ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.   לכל נזק ישיר או עקיף עקב אי עמידה בהוראות כאמור

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת   ספקהחריותו של  א .ד

אשר נפגם טובין ו/או חלק ממנו  יחליף, על חשבונו, כל    ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה  .חוזהה
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, בעקיפין או ספקשירות לקוי ו/או כל עבודה לקויה אחרת שבוצעה על ידי המו/או התבלה, כתוצאה 

 במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של -כמפורט בס"ק א'  ספקלמען הסר ספק, אחריותו של ה .ה

, לרבות עובדים, קבלני משנה זה חוזההתחיבויותיו מכח כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 

 וכיו"ב.

בגין  ספקהבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  ספקתהא רשאית לעכב תשלומים ל מי שמש . ו

מי נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

 .שמש

מי ו/או שעל  מי שמשמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ז

כמפורט  ו/או מועסקיו, ספקמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי היהיה לשאת בהם מח שמש

  .ומים המגיעים ממנה לספקרשאית לקזז מהסכ מי שמשכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה   לעיל,

או  ות, כמפורט במסמכי המכרזהנובעת ממהות השיר ספקאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .ח

 אגיד בגין אי מתן השירות או חלקו , בהתאם להוראות המכרז כאמור.מכל סעד לו זכאי הת

 
 ביטוח  .18

בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין,   .א
 נספח ו' המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.    -הביטוח   

 

  ספקניכוי כספים מה .19

ו/או מהערבות ו/או בגין כל  מי שמש, מאת ספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו ל מי שמש

 חוזהעקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ה  דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם

לשאת  מי שמשזה ו/או שעל  חוזהבהתאם ל ספקמה מי שמשו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל

ו/או כל ו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    ספקבהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  ה

מי או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של  חוזהמכח  ספקמאת ה שמש מיהעשוי להגיע ל

 לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת.  שמש

 קיזוז .20

זה ו/או כל  חוזהבהתאם ל ספקמאת ה מי שמשמוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ל

לשאת בהם   מי שמשו/או כל סכום שעל   חוזהיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי המקור שהוא לרבות עקב אי ק

ניתן יהיה לקזז ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו  ו/או עובדיו    ספקמחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ה

על ידי  כל ערבות שניתנהכי  ,כן מוסכם.  ספקלשלם ל מי שמשכל סכום אחר שעל ו/או לנכות מהתמורה, או מ

מי זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות  חוזהבהקשר ל ספקה

 . זה  חוזההעומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י    לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת  שמש

  אי קיום יחסי עובד מעביד .21

כדי ליצור יחסי עובד  זה או בתנאי מתנאיו חוזהכי אין בכי הינו קבלן עצמאי ו ,מצהיר בזאת ספקה .א

 .  מי שמשמעביד בינו לבין  

זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד   חוזההוא המעביד של עובדיו וכי אין בכי    ,ספקמצהיר בזאת ה  כמו כן, .ב

 . ו/או מי מטעמו  לבין מי מעובדיו מי שמשבין  

עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או  מתחייב לשלם עבור ספקה .ג

 מי שמש, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מספקואין ה תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו
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ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד  ספקא מן התתבע לשלם סכום כל שהו מי שמשבמידה ו .ד

רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו  מי שמשלשפותה בגין כל סכום כאמור ו ספקומעביד, מתחייב ה

 . ספקכאמור מן התמורה המגיעה ל

 כאמור במסמכי המכרז.  ספקמובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של ה .ה

כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  ,עוד מצהיר הספק . ו

, לצורך התקשרות 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

- ( ו 1)ז  כיםבנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמ  יםבחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר  מי שמשעם  

 לתי נפרד מחוזה זה.חלק ב  ( המהווים2)ז

 התמורה .22

 

וכן  בחוזה זהוהגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  מי שמשבפועל לשביעות רצון  מתן השירותכנגד  .א

תמורה קבועה בהתאם  ספקל מי שמשכנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם 

 .שבוצע בפועלבמכפלת השירות   במסמך ג' למסמכי המכרז  להצעתו

מכל מין  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב

על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות  במתן השירותהכרוכות  ,וסוג שהוא

לרבות כלי רכב, , קליטה והטמנה באתרים השונים ,קהפרי , הובלה,תהשירואספקת לרבות , ספקה

לצורך מתן  ספקת נציגי הביטוחים, רישוי והיתרים, כוח אדם, התייצבותוספת מכולות נוספות לפינוי, 

פסולת וכן כל אגרה ו/או היטל לרבות בגין הטמנת  וכיו"ב ושעות העבודה המבוצעות לצורך כך השירות

 באתר מורשה ומוסדר לצורך סילוקם.  המט"ש

 .מי שמשעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי   .ג

 פסולת המט"ש,אליו את יידרש הספק להוביל למקום בו התמורה הינה קבועה בלא קשר כי  ,מובהר .ד

היעדר פיקוח   /מתן השירותש לצורך  , לקיומו של פיקוח נדרשל הפינוי, למידת הדחיפות  לכמותה וכיוצ"ב

יובהר כי המחיר שבהצעה כולל את ההובלה לאתרי ההטמנה השונים ולא יתווסף לו בכלל זאת,  .וכיו"ב

 .כל סכום נוסף במקרה שאחד האתרים יסגר

 .לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג שהוא  ספקהכי   ,מובהר ומוצהרכן   .ה

כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  ,עוד מובהר במפורש . ו

תנכה מהסכומים המגיעים   מי שמשכמו כן,  וישולמו על ידו.    ספקעפ"י חוזה זה, יחולו על ה  השירותביצוע  

ל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי כ ספקל

 .ספקתהווה תשלום ל

את כל הסכומים, הקנסות  ספקתהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל מי שמשכי  ,עוד מוסכם .ז

 .וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה

וכן בקבלת אישור המנהל בפועל  השירותבאספקת כי תשלום התמורה והיקפה מותנה  ,כן מובהר .ח

 .   מי שמשלאספקת השירות לשביעות רצון  

 עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי  לתשלומים אלו. .ט

 
   הגשת חשבונות ואופן החישוב .23

 

, בהתאם מתן השירותלחודש בחודש שלאחר    1-עד החשבונית מס "מקור" לתשלום    מי שמשיגיש ל  ספקה . י

 "(.חשבונית":  ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין )להלן  חוזהלהצעתו בכפוף ל
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 .במהלך חודש מתן השירות השירותים שסופקולחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את כל  .יא

מפרט ל יםשבוצעו למעשה ונתקבלו כמתאימכל השירותים החשבון יתאים לרשימת הכמויות ויכיל את 

. כן יצורף לחשבונית, ככל מהאתר/ים שאליו/הם פונוחיוב כן תצורף לחשבונית הקבלן חשבונית  .הטכני

י בנפרד ודוח לחשבון יצורף דוח שקילה מהאתר הקולט עבור כל פינו  , דו"ח איתורן.מי שמשותדרוש זאת  

ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים, לא יתבצע תשלום   מסכם חודשי עבור כל הפינויים נשוא החשבונית.

 ולקבלן לא תהיה כל טענה.

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם,  נית והחשבון המוגשים על ידי הספקהמנהל יבדוק את החשבו .יב

וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם 

כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדוייקים,  ,בזאת

רשאי המנהל שלא לאשרם  ו/או במידה ולא צורפו לה המסמכים הנדרשים לעיל, במלואם או בחלקם,

מתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר  ספקעדי, והלפי שיקול דעתו הבל לבצע השלמות ספקולהורות ל

 יידרש ע"י המנהל. 

 + )חודש שוטף = חודש קבלת החשבונית25החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו בתנאי תשלום שוטף  . יג

לכל חודש של   1  -למנהל עד ה  ספק(, ובתנאי שהחשבונית והחשבון המפורט הועברו על ידי הכמפורט לעיל

החודש השוטף, אושרו על ידי המנהל בחלקם/ במלואם וכן שהמנהל העביר את החשבונית כשהיא 

שלאחר חודש מתן לכל חודש של החודש  10 -עד ה מי שמשמאושרת לתשלום, כולה או מקצתה, ל

  השירות.  

תועבר לטיפול לתשלום  מי שמשחשבות אצל חשבונית שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל המנהל ו/או  .יד

 בחודש שלאחר מכן.

ימי עבודה  14. עיכוב מעל מי שמשחשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד  .טו

 מחייב את הגורם המעכב להודיע על כך לספק ו/או למנהל בכתב.

לא יהווה הפרה של חוזה יום    14אשר לא יעלה על    מי שמשכן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד   .טז

 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.  ספקזה וה

 מתן השירותלארכה  .24

מחמת שינויים  השירותלאספקת כי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל   .א

וספות, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל, מתן הארכה יתן המנהל האו 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.    למתן השירותהארכה בכתב  

למעשה/ מחדל   מי שמשכי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות    ,מובהר ומודגש בזאת במפורש .ב

לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי בגין הארכת מועד   ספקוסף הכלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד, וכי בנ

 כאמור.

חגים, הפסקות עבודה שביתות או השבתות שהוכרזו על ידי  לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, .ג

אין  .וכיוצ"ב , סגר בשטחים, אינתיפאדה, קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועייםספקה

  בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה כמפורט בחוזה זה.  ספקדי לגרוע מחובות הבאמור בסעיף זה כ

 
 החוזההפרת  .25

 המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:    ו/או  מי שמש תזה רשאי  חוזההוראה מהוראות    ספקהפר ה

בגין ע"פ חוזה זה  ספקכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה מי שמשלממש את הערבות שניתנה ל . יז

 לפי העניין.   תקופת החוזה ו/או ההארכה

, תוך שימוש ללא הגבלה זה חוזהחייב בביצועם ע"פ  ספקשהאו באמצעות אחרים את  םלעשות בעצמ .יח

הכרוכות הוצאות כל הב ספקולחייב את ה מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת ספקבפעולות שנעשו ע"י ה

 בכך.            
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חוק החוזים  כל דין ובכלל זה זה ו/או ע"פ חוזהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ  .יט

לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם  מי שמשובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –)תרופות בשל הפרת חוזה( 

  לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 מי שמש, אלא אם  מי שמשבזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי    מי שמשלא יראו בשימוש   .2

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו  ספקהודיעה על כך במפורש ובכתב, וה

 הודעה על ביטול החוזה.

בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ שיקול  חוזהתהא רשאית לבטל ה מי שמשמבלי לפגוע באמור לעיל,  .3

מראש עד כאילו נחתם  חוזהבמקרה כזה יראו את הימים.  30, זאת בהתראה של של המנהל דעתו הבלעדי

 ספקכאמור בסעיף זה, יהיה ה מי שמשעל ידי  חוזהבשל ביטול ה ספקלמועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי ה

לשביעות  ,בפועל מי שמשלהשירותים שסיפק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין 

, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית מי שמשועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת    ,רצונה

כל טענות   ספקזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ל  חוזהבהתאם ל

פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת  ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור

 .  חוזההעבודה וביטול ה

וביטלה את  חוזהבסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה ב מי שמשהשתמשה  .4

כל טענות ו/או תביעות ו/או כל   ספקלא יהיו ל,  , כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתוחוזהה

 ן נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. דרישה אחרת בגי

 
 מירת זכויות ש .26

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה  מי שמששום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 

מחמת התנהגות או בדרך אחרת  היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתקו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות 

 על זכותה בכתב ובמפורש.   מי שמש, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה  ספקביחסיה עם ה

 תרופות  .27

זכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 החוזה. 

 
 סודיות .28

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה אליו  ספקה

ו/או בעובדיה ו/או בפועלים  מי שמש, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בשירותבקשר ו/או תוך כדי ביצוע ה

 גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.  כי הוראה זו תקויים  ,לוודא  ספקמטעמה. כן מתחייב ה

 כללי .29

לא יהיה  חוזהכי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד ל ,מוסכם בזה

  קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 
 הודעות  .30



 מסמך ב  

27 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 

 כתובת הצדדים הם :  

 

 , בית שמש.1יגאל אלון  רח'    – בע"מ  מי שמש

 

 __________________________________  -  ספקה

 

ו משלוחשעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 כדבר דואר רשום. 

 

 ולראיה באו על החתום :

 

 

 מס' הזיהוי: ______________________     :    _________________________   ספקהשם  

 

 טלפון         :    ____________  כתובת        :    _________________________

 

 וחותמת: _______________________  ספקחתימת ה תאריך __________    

  

 __________________   מס' זיהוי    :      _________________שם החותם :      

 

 ________החוזה נחתם בנוכחותו של  _____________ תפקידו _____________

 

 

 

___________________________________ 

 בע"מ  מי שמש                       



  

28 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 ( 1)   המסמך       

 

 2/20מכרז מס'  

 למתן שירותי פינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה
 

 ולהבטחת הצעת המציע  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 

  בע"מ  מי שמש
 בית שמש

 

 נ., ג.א.

 

                    

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
של "( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל המבקשעל פי בקשת ____________ )ולהלן "

 2/20( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס'  "סכום הערבות"שקלים חדשים )להלן:  (  עשרת אלפיםבמילים:  )  10,000
 .  בית שמשממכון טיהור השפכים ב לפינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( .  המדד"  :)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה

 

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד 

 ם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. שפורסם לאחרונה קוד

 
אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות , מי שמשהמורשים לחתום מטעם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו   כום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדהזה, כל סכום עד לס
 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 

 

 .2020באוגוסט    31  לתאריךערבות זו תהיה בתוקף עד  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                    

 

 בנק



 מסמך ב  

29 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 ( 2)  המסמך 

 

 2/20מכרז מס'  

 למתן שירותי פינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה

 

  ערבות בנקאית לקיום החוזה                             

 

 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 

 בע"מ  מי שמש
 בית שמש

 

 נ., ג.א.

 

                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:   

 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל של  ("המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן "

לפינוי פסולת  2/20חוזה /מכרז מס' עם בקשר  "(סכום הערבות" :להלן) שקלים חדשים( אלף עשרים: םבמילי) 20,000

 .בית שמשממכון טיהור השפכים ב  מט"ש לאתר הטמנה מורשה

 
לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד למדד המחירים סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( .  המדד"  :)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה

 

 . החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד  

 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 

, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי לפי דרישתכם הראשונה

 הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 

 ____   ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת______

 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                   

 

 בנק                                                                                                



 ביטוח  -'  ונספח  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.   -"  המבוטח"
גופי  ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  מי שמש בע"מעיריית בית שמש ו/או -" מבקש האישור"

 .  רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  סמך
 הובלה, קליטה והטמנת גרוסת, גבבה, וצופת ממכון טיהור השפכים בבית שמש פינוי,     -"  העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך  -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור 
ולעניין ביטוח או סיום ההסכם לפי המאוחר לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות 

שנים לאחר מסירת העבודות באופן  3המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של חבות 
המפורטים  סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים  

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(.   14בסעיף  
ימים לפני מועד   7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר  
המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח,  העבודות, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח 

 "(.  אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "  2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את   .3

התקשרות על  אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ה
 לעיל.  1פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או  
לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת עומד 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.  30ביטוח חדש,  
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 

הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח    לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי
מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על  . הסכםהעל פי 

 פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג   .4

ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב 
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם 

ידי מבקש האישור להגישה  -שור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלמבקש האי
 למבטחים.  

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות  
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל  

 יע למבוטח על פי הסכם זה. סכום שיג
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע   .5

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה.  
עריכת ביטוחים   מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין

אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 
המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש  

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על בכל מקרה של א

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  .6

מוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות  מזערית הזה, הינה בבחינת דרישה  
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או -פי הסכם זה ו/או על-על

כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 
 הוצא על ידי המבוטח.אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח ש

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,  

כלל סעיף מפורש ידי המבוטח, יי-על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
  , בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ידי המבוטח  -למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 



שמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  המבוטח פוטר, ב .7
האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של  
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת  

ידי המבוטח ו/או  -שר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא עלהמבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק א
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח  -על

לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי 
ו נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן א

שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם  

 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם   .8

המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור  
  ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

 . ותוהשתתפויות עצמי
מי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .9

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או  מטעמו  
על ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם  

 בקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.למ
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .10

המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין 
ו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם  לרבות, במקרה שהביטוח אינ

מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות  
 האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .11
במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על   המבוטח לוודא

המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף  
ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת  

 וחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מא
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין 
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא  

נזק שייגרם בשל העבודות  באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או  -שבוצעו על

 בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  

בוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל מי מטעמם, באחריות המ
 תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת   .12
ביצוע העבודות  פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ו
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום   . 2007 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות  
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי 
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

 שעל פי החוקים הנ"ל.  
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות   .13

באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  יהיה אחראי  המבוטחמובהר, כי  כלשהי. 
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות  
 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי  

 
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים  
הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות  

ורי הביטוח שצורפו הינם  איש  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. 

 
 
 
 



 ביטוחי המבוטח: .14
   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 14.1

לרכושו  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או-על המבטח את חבות המבוטח
 של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים. 

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש  
 האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בת  בכפוף לסעיף אחריות צול  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב  
 .המבוטחעל פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   000,0004,:  גבול אחריות
 

   ביטוח אחריות מעבידים 14.2
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים  -על המבטח את חבות המבוטח

  , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980 -פגומים התש"ם 
 תוך כדי ו/או עקב השירותים.  

היה ויקבע לעניין קרות תאונת   ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
 . המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי    מי מהםלה כלשהי כי עבודה ו/או מח

 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   20,000,000:  גבול אחריות
 

 ביטוח כלי רכב 14.3
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות  -ביטוח חובה כנדרש על 14.3.1

 ₪ בגין נזק אחד.  600,000  -שלא יפחת מ 
בגין אחריות שעלולה להיות   הבאים מטעמםביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או 

מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף 
 לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  
₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור   600,000

או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח  
 ל בגין נזק או הוצאה כאמור. לשפות המפורטים לעי

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  
 לעיל.    7ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי 14.3.2
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת  

פגיעה גופנית או נזק לרכוש אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין  
  ר את מבקש האישו  ₪ בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות  600,000בגבול אחריות של  

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות 
 צולבת.  

מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור,  
 לעיל.  7ובלבד שיחול האמור בסעיף  

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 14.3.3
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  0פי סעיף -המונח "כלי רכב" על 14.3.4

 מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
 

 –  ביטוח אחריות מקצועית 14.4
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת  -המבטח את חבות המבוטח על 

ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם  הביטוח, בגין טעות עקב מעשה 
 המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות. 
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם  

אים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת  עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הב
 על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן  
ו מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה א

עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה  
 בהליכים פליליים.



חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או 

 וי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח. השינ
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   2,000,000:  גבול אחריות

 
 - ביטוח חבות המוצר 14.5

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך  -המבטח את חבות המבוטח על
שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו  תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 

ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "המוצרים"( ו/או  
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   עקב העבודות.

ת על מי מהם בכל  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטל
הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי   12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  

וח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי המבוטח ביט
 בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח. 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   ₪  2,000,000:גבול אחריות
 
 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
וכי מבטח המבוטח  ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח   30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 השינוי לרעה או הביטול.הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר  
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .15.3

לקבלת   ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 
 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 

י את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשה .15.4
אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או 

 הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג 2016לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  ת() למעט לגבי אחריות מקצועיהיקף הכיסוי .15.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח  
 .  1981  -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי  .15.6
מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב  הבאים מטעם  

טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור  
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בהשתתפויות העצמיות   על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה .15.7
 החלות על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  .16
  



 ( DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

עיריית בית שמש ו/או מי בית  :שם
 שמש בע"מ

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר:  ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

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

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
)חברות  ו/או (  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם 
 ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
( )חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך 320אחר )

 רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
)חברות  ו/או (  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם 
 ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309האישור )ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 
 (319המבוטח )

 (328ראשוניות )

 (304הרחב שיפוי )  2,000,000     אחריות המוצר
)חברות  ו/או   (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

רשותיים ו/או נבחריהם   סמךעמותות בנות ו/או גופי 
 ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 סמך)חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי    (320אחר )
 ם(רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליה

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

 (301אבדן מסמכים )  2,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

)חברות  ו/או (  308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
רשותיים ו/או נבחריהם   סמךעמותות בנות ו/או גופי 

 ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 סמך)חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי  (  320אחר )
 ים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(רשותי

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )

 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 



 כיסויים

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים  
 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים -033

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או   האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,     פוליסת שלביטול  או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 מסמך ז

 2/20מכרז מס'  

 למתן שירותי פינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה

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

 
 

 בע"מ  מי שמש לכבוד:
         

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

 
___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' 

 עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976–הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1
ממכון    לפינוי, הובלה, קליטה והטמנת גרוסת, גבבה,  וצופת  2/20"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  ציבוריים

. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה רבהתאם למכרז האמו  בית שמשטיהור השפכים ב
 עסקאות גופים ציבוריים.  להם בחוק

 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו   .2
"( ו/או לפי חוק חוק שכר מינימום)להלן: " 1987–ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 "(.  וק עובדים זריםח)להלן: "  1991–ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כד

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

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

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .4

5.  

     _____________        ____________________ 

 חתימת המציע                                  תאריך  

 

 

 אישור

 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ____________ אשר 

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 שה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                           
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 'חמסמך 

 2/20מכרז מס'  

 למתן שירותי פינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה

 

 נספח בטיחות כללי

 
 בטיחות לקבלניםמדריך  

 
 תוכן העניינים

 
  .............................................................................................. מי שמשפילוסופיית הבטיחות של   . 1

  .................................................................................................................. אחריותו של הקבלן . 2
  .................................................................................................................................... הדרכה . 3
  ............................................................................................................................. נוהלי חירום . 4

  .............................................................................................................................. דליקה
  ............................................................................................................................... מילוט

  .............................................................................................................. מצב חירום רפואי
  .................................................................................................................. מידע בטיחותי כללי . 5

  ......................................................................................................................... עישון .א
  .............................................................................................................. עזרה ראשונה .ב
  ............................................................................................. דיווח וחקירה של תאונות .ג
  ...................................................................................................... סימון וזיהוי סכנות .ד

  ......................................................................................................... אסבסט . 1
  .................................................................... גיליונות נתוני בטיחות של חומרים . 2
  ............................................................................................................ סימון . 3
  ................................................................................... טיפול בחומרים כימיים .4
  ......................................................................................................... גז דחוס .5

  ............................................................................................................................. הגנה אישית 6.
  ................................................................................................................. עיניים פנים .א
  ........................................................................................................................... ראש .ב
  ......................................................................................................... הגנה על הרגליים .ג
  ................................................................................................................ ביגוד מיוחד .ד
  .............................................................................................. הגנה על מערכת הנשימה  .ה
  .............................................................................................. הגנה על מערכת השמיעה .ו
  ......................................................................................................................... ידיים .ז

  ....................................................................................................................... דרישות העבודה . 7
  .............................................................................................................. תעודת ביטוח .א
  .......................................................................................................... גבולות הפרויקט .ב
  ............................................................................................... סדר וניקיון  ודרכי גישה .ג
  .................................................................................................................. דרכי גישה .ד
  .............................................................................................................. סילוק פסולת .ה
  .......................................................................................................... שירותים זמניים .ו

  ............................................................................................................ חשמל .1
  .................................................................................... רעש והפרעה לפעילויות עסקיות .ז
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

  ....................................................................................................... היתרים ואישורים .ח
  ................................................................................................. עבודות חמות . 1
  .............................................................................................מקומות  סגורים . 2
  .......................................................................................................... חפירות . 3
  ................................................................................................. כניסה לצנרת . 4
  ....................................................................... גלגילות / עגלותהפעלת מלגזה /   . 5

  ......................................................................................................................... גדרות .ט
  ........................................................................................................................ שילוט .י

  .............................................................................................................. חסימה / תיוג .יא
  ............................................................................................................ בטיחות חשמל יב
  ......................................................................................................................... ריתוך .יג
  .................................................................................................... פלטפורמות ומלגזות .יד
  .................................................................................. עובדים המסופקים על ידי הקבלן .טו
  .....................................................................................................................שירותים טז

  .......................................................................................................................... מניעת דליקות 8.
  ....................................................................................................... מטפים לכיבוי אש .א
  ..................................................................................................................... צופי אש .ב
  ...................................................................................................................... אזעקות .ג
  .................................................................................................................. ברזי שרפה .ד
  ....................................................................................................................... מתזים .ה

  .............................................................................................................................. כלים וציוד . 9
  ................................................................................................ כלים ידניים וחשמליים .א
  ..................................................................................... סולמות / פיגומים / ציוד תלייה .ב
  ................................................................................................. טיפול ואחסון חומרים .ג
  .......................................................................................................... ציוד חשמלי נייד .ד

 .................................................................. ה.   הפעלת מכוניות ועגורנים           
 ........................................................................ .................................. הצהרת קבלן       10
העובד ......................................................................................... הצהרת       11
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 מי שמשהבטיחות של   מדיניות .1
 

לקיים את כל הפעילויות באורח אחראי, ללא סכנות ידועות, לשמור על איכות הסביבה,  מדיניותה של מי שמש היא
לשמור על בטיחותם וגיהותם של עובדי החברה, לקוחותיה, ספקיה ושכניה; ולציית לכל החוקים והתקנות בנושאים 

 של שמירה על איכות הסביבה, הבטיחות והגהות התעשייתית. 
 
 אחריותו של הקבלן .2

 
מחייב את הקבלן לקחת על עצמו את מלוא  . חוזה עם מי שמשהלבטיחותם של עובדי הקבלן ועובדי החרד שמשמי 

האחריות לעמידה בחוקים ובתקנות הדנים בבטיחות, באיכות הסביבה, בגהות ובמניעת  דליקות. במסגרת זו כלולות 
יו הוא בנושאים של בטיחות וגהות ויוודא גם תקנות הבטיחות וגהות בבנייה. הקבלן אחראי לצייד את עובדיו בנהל

 שהממונה באתר מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות בנושא  הבטיחות בעבודה. 
 

 אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים. 
 
 הדרכה .3

 
למי שמש הוכחות שעובדיו אכן קיבלו הכשרה לפי דרישת החברה, אחראי כל קבלן )וקבלני המשנה שלו( להמציא 

נאותה כנדרש בחוקי הבטיחות, הגהות והשמירה על איכות הסביבה. הקבלן אחראי להביא את תוכנו של מדריך זה 
 לידיעת עובדיו וקבלני המשנה העובדים עבורו ולציית להוראותיו.  

 
 נוהלי חירום .4

 מספרי טלפון חירום 
   101מד"א         
 100טרה   מש      
 102כיבוי אש        

 
 

במקרה חירום חייג את מספר טלפון החירום ומסור לאחראי המשמרת  את שמך, שם המעביד שלך, מספר הטלפון בו 
 כן טלפן  מייד  למנהל הפרוייקט של מי שמש. הנך נמצא, המקום בו הנך נמצא ואת אופיו של מצב החירום.  

 
 א. דליקה

 

 במידה וקיים סיכון בטיחותי פנה מיד את השטח.  -

 במידת האפשר התקשר לטלפון החירום כדי למסור פרטים. יש לדווח על דליקה מוקדם ככל האפשר.  -

במידה והדבר ניתן )ובמידה וקיבלת הכשרה כיצד לעשות זאת( נסה לכבות את האש. דווח על האירוע על ידי  -

 דומה( במקום הקרוב ביותר אליך.לחיצת כפתור  האזעקה  )קופסא א

 
 ב. מילוט

 

בדרך כלל עזוב באמצעות דרך המילוט המיועדת עבור האזור בו הנך נמצא. מפות של דרכי המילוט מוצגות  -

 במקומות בולטים בכל מבנה. 

 

אם אתה עובד בצוות, היפגש עם שאר עובדי החברה שלך בנקודת המפגש אשר נקבעה מראש כך שניתן יהיה  -

 רוך ספירה של כל העובדים. לע

 

 הישאר במקומך עד אשר יינתן אות הרגעה. -

 

 אל תשתמש במעליות. -

 

 הישמע להוראות צוות תגובות החירום. -

 

 מעת לעת ייערכו ניסויים של אזעקת מילוט. -
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 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

 ג. מצב חירום רפואי

 
חייג את מספר טלפון החירום ומסור לאחראי המשמרת  את שמך, שם המעביד שלך, את מספר הטלפון בו הנך 

 נמצא, את המקום בו הנך נמצא ואת אופיו של מצב החירום. 
 
 

 מידע בטיחותי כללי .5
 

 עישון  א.
ט של מי שמש יכוון העישון אסור בכל אזורי העבודה. העישון מותר רק באזורים המיועדים לכך. מנהל הפרויק

 אותך לאזורים הללו. 
 

 עזרה ראשונה ב.
כונני העזרה ראשונה  במי שמש  יסייעו  לקבלן לפי הצורך. יש לדווח על כל פגיעה הקשורה בעבודה למרכז הבקרה  

שידווח לממונה הבטיחות   למנהל הפרוייקט  או למנהל הפרויקט באתר. הקבלן אחראי לדווח על כל אירוע תאונתי  
  מית"הב של

 
 דיווח  וחקירה של תאונות ג.

בדבר כל תאונת עבודה שארעה  הקבלן או בא כוחו יבטיח העברת מידע מיידית לממונה הבטיחות של מי שמש
בשטחי עבודת החברה ובמתקניה, בה מעורבים הקבלן ו/או עובדיו. אין בהודעה הנ"ל לשחרר את הקבלן ו/או בא 

מכח החוק. ביטוחים וכו'... כל נפגע במסגרת עבודתו במי שמש  חייב למסור כוחו מחובת הדיווח לכל הנוגעים 
מידע על מהות וסוג הפגיעה/התאונה לצורך מילוי  "טופס חקירת תאונה". הממונה על הנפגע אחראי לבדיקת 

ת התקרית יחד עם העובד הנפגע ולהשלים את מילוי הטופס האמור. היה ונפגע עובד מי שמש ע"י או עקב פעולו
הקבלן או עובדיו ידווחו הן הקבלן והן הממונה הישיר במי שמש  של העובד הנפגע או הציוד הפגוע לממונה  

  מי שמש.הבטיחות של  
 

 סימון וזיהוי סכנות ד.
קבלן אחראי ליישום התקנים והתקנות הקשורים בסימון וזיהוי של חומרים מסוכנים שברשותו,  בגיליונות נתוני 

ימון מיכלים ובנוהלי חירום. הקבלן אחראי ליישום כל דרישות ההדרכה וההכשרה בטיחות לחומר, בס
 המתחייבים מהחוק והתקנות.  

 
 אסבסט .1  

לפני תחילת כל עבודה, ידווח מנהל הפרויקט של מי שמש לקבלן על כל החומרים הידועים כמכילים 
הדרושים כדי לבטל אפשרות חשיפה אסבסט והנמצאים באזור העבודה. הקבלן ינקוט באמצעי הזהירות  

לחומרים המכילים אסבסט באזור העבודה. במקרה של חשיפה לחומר המכיל אסבסט, על הקבלן 
להפסיק מיד את העבודה, לפנות את השטח ולהתקשר עם מנהל הפרויקט של מי שמש. במקרים בהם 

להתקשר מיד עם מנהל הקבלן חושד שחומרים אחרים הנמצאים באזור העבודה מכילים אסבסט, עליו 
 ות כל עבודה במקום. ההפרויקט של מי שמש ולהש

 
 MSDSגיליון בטיחות  .2

 
ת גיליון הקבלן יספק  רשימה של חומרים מסוכנים אשר יסופקו על ידו או תתבצע עמם עבודה, וכן א

של החומרים הללו. על הקבלן לדווח למנהל הפרויקט של מי שמש אודות חומרים  MSDSבטיחות 
אין סוכנים המוכנסים על ידו לאתר ולעדכן את רשימת החומרים המסוכנים כדי להבטיח את שלמותה.  מ

היות ואנשים עלולים לשתות או לאכול אותם  להעביר חומ"ס לכלים המשמשים/שימשו לאוכל או שתיה
 ות.בטע

 
 סימון .3

ת מסומן בתווית הכוללת הקבלן נדרש לאכוף בקפידה את הדרישות לסימון מכלים. כל מיכל חייב להיו
 את זהות החומר ואת האזהרות המתאימות אודות הסכנות הכרוכות בחשיפה לחומר.

  
 טיפול בחומרים כימיים .4

כל החומרים הכימיים יטופלו בהתאם להוראות המופיעות על התוויות תוך שימוש בציוד מגן אישי 
 של החומר.   MSDSבטיחות/  כמצוין בגיליון 

 
 
 גלילי גז .5

לעמוד יציב בעזרת   לקשור אותםיש    יוחזקו בכל עת במצב אנכי ויאוחסנו במקום מאוורר היטב.  גלילי גז
כאשר המכלים אינם נמצאים בשימוש, תהיינה כיפות המגן של  .פילההגובה למניעת נ 2/3שרשרת ב 

 הברזים מוברגות היטב במקומן על המיכל. 
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אבוקות חיתוך תהיינה מצוידות בכולאי ניצוצות הן בצד האבוקה והן בצד המיכל. אין להשתמש בשמנים 
אופקית, יש להעמידו או בחומרי סיכה כל שהם יחד עם חמצן. במקרה בו מיכל אציטילן שוכב בצורה 

 למשך שעה או יותר לפני השימוש בו. 
 

 הגנה אישית .6    
 

 עיניים פנים א.
במהלך פרויקטים של בנייה או הריסה ובכל עבודה אחרת בה קיימת אפשרות של פגיעה בעיניים )עקב שבבים,  
נתזים, שימוש בכלים חשמליים, וכו'.(, יש לחבוש לפחות משקפי בטיחות.  כאשר קיימת אפשרות של פגיעה 

 .תקניים בעיניים, כמו בעבודות השחזה, יש לחבוש מגני פנים ו/או משקפיים
 

 ראש ב.
 בעבודות בנייה והריסה ובעבודות אחרות בהן קיימת אפשרות של פגיעה בראש יש לחבוש קסדת בטיחות

 .תקנית
 

 הגנה על הרגליים ג.
נעילת סנדלים או נעלי בד אסורה לחלוטין. יש לנעול נעלי בטיחות בכל מקום בו קיימת אפשרות נפילה או 

 בלבד.  S3  ש בנעלי עבודהבלבד.  כניסה למט"תזוזה של חומרים כבדים.  
 

 ביגוד וציוד מגן ד.
בטיחות/ יש ללבוש ביגוד מגן מתאים בכל מקרה בו קיימת אפשרות חשיפה לחומרים כימיים כמצוין בגיליון  

MSDS   .של החומר 
 

 הגנה על מערכת הנשימה ה. 
בכל מקרה בו יש צורך להשתמש במערכת מיגון סגורה או פתוחה לנשימה, על עובדי הקבלן לעבור תחילה 
בדיקות רפואיות אצל רופא. לפני השימוש בערכות מגן אלה, על העובדים לעבור בדיקת התאמה של המסכה; 

ות הרפואיות יש להשתמש אך ורק בערכות מגן מאושרות. על הקבלן לוודא שעובדיו יעברו את הבדיק
הנדרשות ואת בדיקות ההתאמה של מסכות המגן לפני שיותר להן לבצע פעולות המחייבות שימוש במסכת 

 מגן.  
 מי שמש.הקבלן יציג אישור כתוב על ביצוע הבדיקה לממונה הבטיחות של 

 .הקבלן יספק לעובדים גלאי גזים תקין ומכויל
אישור התקן והבדיקות לכל הציוד  וג החשיפה, ואתהקבלן יעביר את עותק של התיק הרפואי המתאים לס

 .'גלאי מנ"פ/מנ"ס וכו
 
 הגנה על מערכת השמיעה ו.

, כמו 85dbAבאזורים המסומנים, או במהלך שימוש בציוד הגורם רעש העולה על הרמה הקבועה בחוק של 
פטיש אוויר, מדחסים, משאבות מופעלות בגז,  וכו', על העובדים להשתמש באמצעי מאושר להגנה על מערכת 

 השמיעה. 
 

 ידיים ז.
יש להשתמש בכפפות מתאימות בעבודות בהן דרושה הגנה לידיים. יש להשתמש בכפפות מיוחדות )גומי,  

של  MSDSבטיחות/  כימיים בהתאם למצוין בגיליון  פי.וי.סי, וכו'.(  כאשר קיימת אפשרות חשיפה לחומרים  
 החומר.

 
 
 דרישות העבודה .7

 
 תעודת ביטוח א.

 על הקבלן להחזיק תעודת ביטוח מתאימה באתר העבודה. 
 

 גבולות הפרויקט ב.
הקבלן יגביל את עבודתו ופעילויותיו לאותם שטחים המתוארים בהיקף הפרויקט ובמסמכים. אסורה בהחלט 

הקבלן לא יאפשר גישה למי שאינם עובדיו ללא אישור ,בדגש לזמן   בלן ועובדיו לאזורים אחרים.כניסה של הק
 .'עבודות חפירה העמסה וכו  ביצוע

 
 סדר וניקיון   ג.

על הקבלן לשמור בכל עת על סדר וניקיון. אזורי העבודה יהיו נקיים ומסודרים, כאשר כבלים וצינורות חוצים 
מעברים כך שלא יחשפו את המשתמשים במעברים הללו לסכנת נפילה. חומרים, כלים וציוד יהיו מאוחסנים 

 באורח יציב כדי למנוע נפילתם. אין להשעין סולמות עומדים  על קירות. 
 

 דרכי גישה ד.
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דרכי הגישה אל האתר וממנו יהיו חופשיים ממכשולים ומוארים כהלכה. אין לחסום את הגישה לדלתות 
יציאה, לציוד בטיחות, לציוד חירום, למפסקי ניתוק של ציוד חשמלי, ללוחות מפסקים, וכו'. אין לאחסן 

 חומרים במעברים. 
 .) עקב סכנת התהפכות(העמסה ופריקה תבוצע בשטח ישיר ויציב בלבד  

 
 סילוק פסולת ה.

על הקבלן לסלק מהאתר פסולת הנוצרת במהלך ביצוע העבודה ואשר אינה פסולת מסוכנת. לקבלן אסור 
, אלא אם כן קיבל  אישור מפורש ממנהל הפרויקט של מי שמש. פינוי  מי שמשלהשתמש במכלי האשפה של 

 לת של חומרים מסוכנים ייעשה בתיאום עם מנהל הפרויקט וממונה הבטיחות של מי שמש.פסו
 

 
 שירותים זמניים ו.

 
 חשמל (.1

מי שמש תעמיד לרשות הקבלן, כפוף להסכם עימו, את הספקת החשמל הדרושה לו לביצוע עבודתו. במקרה 
ים, וכו'. חיבורים זמניים למערכת הצורך הקבלן יספק ויתקין ציוד משלו, כמו שנאים, לוחות חשמל, כבל

או אב הבית במידה וקיים. הקבלן יספק את   בפרויקטהחשמל של מי שמש יאושרו מראש על ידי יועץ החשמל  
כל ציוד התאורה הזמני הדרוש באתר הבנייה. עם סיום עבודות הבנייה, יסלק הקבלן את כל חומרי החשמל 

 והאתר יוחזר למצבו המקורי.
 י חשמל הינם מחוץ לתחום לקבלנים ועובדיהם פרט לביצוע עבודות בהם או בתוכם.חדרי פיקוד חדר

 
 רעש והפרעה לפעילויות עסקיות ז.

רעש והפרעות לפעילויות העסקיות של מי שמש יישמרו ברמה המזערית האפשרית. פעילויות מסוימות, כמו 
הל הפרויקט, מחוץ לשעות העבודה קדיחה, עבודה בפטיש אוויר, הריסה, וכו'. תבוצענה, לפי הוראות מנ

 . הקבלן יציית לנהלים אודות הגנה על מערכת השמיעה .  מי שמשהרגילות של  
 

 היתרים ואישורים ח.
סוגים רבים של עבודות מחייבים קבלה מראש של היתרים ואישורים. כדי למנוע עיכובים שלא לצורך בביצוע 

הפרויקט של מי שמש אודות ההיתרים והאישורים הדרושים. מרבית העבודות, על הקבלן להיוועץ במנהל 
ההיתרים חייבים להיות מוצגים באתר העבודה ועל הקבלן ועובדיו לציית בקפידה לתנאים הקבועים בהם.  

 בין ההיתרים / אישורים הנדרשים כלולים אלו המפורטים להלן:
 
 
 עבודות חמות .1

וך אבוקה, בהלחמת אבוקה וכל עבודה עם להבה פתוחה או עם עבודות הכרוכות בהשחזה, בריתוך, בחית
ציוד היוצר ניצוצות. הקבלן אחראי לוודא שבאתר העבודה יהיו מטפים לכיבוי אש בגודל ומהסוג 

ק"ג(. כל זמן העבודה בחום יהיה נוכח צופה אש   6בתכולה של    ABCהמתאימים )לפחות מטף אחד מסוג  
ציוד או אנשים מפני הקרינה והגיצים, צופה אש   עמידת אש להגנה על  יספק יריעה. הקבלן  עם מטף כיבוי

 .ד' אחרי סיום העבודה  30העבודה ועד    יפקח על הנעשה בזמן
 

 חלל מוקף .2
 בחלל מוקףכמו בור, פיר מעלית, דוד, תעלה, מיכלי מים, וכו'. לפני ביצוע עבודה    חלל מוקףכניסה לתוך  

דרושה הדרכה מוקדמת בהתאם לתקנות הבטיחות והגיהות בעבודה. לפני קבלת עבודה הכרוכה בכניסה 
יתקשר הקבלן עם מי שמש   לחלל מוקף, על הקבלן לוודא שקיבל הדרכה כאמור. לפני הכניסה  לחלל מוקף

 . חלל מוקףולקבלת מידע אודות נוהלי הכניסה לאותו   חלל מוקףכדי לקבל היתר כניסה לאותו 
בחלל מוקף +אישור תקינות   הקבלן יציג מראש את הסמכות העובדים לעבודה בחלל מוקף+ נוהל עבודה

 .יש לקבל ממנהל האתר אישור כתוב על העבודה  .המוקף כל הציוד המיועד לביצוע העבודה בחלל
 

 חפירות .3
 רות יבוצעו עפ"יחפיחפירות בקרקע, בכביש, במגרש חנייה או ברצפה. למעט תחזוקת שטחים וגינון.  

בתקנות מוגדרות הדרישות הבטיחותיות -1988, התשמ"ח (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה " "
קרקעיות באזור -הקבלן יספק אישור שאין תשתיות תת  .חפירות ועבודת עפר :''בעבודות הבניה. בפרק ט

 .המיועד לחפירה
 

 כניסה לצנרת .4
יש לקבל ממנהל  עבודות הכרוכות בהתחברות לצנרת קיימת, כמו מערכת ביוב, שירותים או מעבדה. 

 .האתר אישור כתוב שאין זרימה בצנרת המיועדת לניתוק
 

 הפעלת מלגזה / עגורנים /ציוד הרמה .5
אין   לפי דרישה יהיה על הקבלן להמציא למי שמש אישורים על הדרכה ורישוי הפעלה של הציוד האמור.

 .להשתמש בציוד השייך למט"ש

 :יש להציג לפני תחילת עבודתם של כל הכלים
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 .א. רישיון לכלי בתוקף

 .ב. ביטוח בתוקף

 ) במידה וקיימת דרישה בחוק)ג. תסקיר  

 .) אותו ורק בעלי רישיון מתאים רשאים להפעיל  )ד. רישיון נהיגה מתאים למפעיל  

 .ה. הסמכת עגורנאי/אתת במידה ונדרשים

 .. אישור הדרכת בטיחות מתאימה לסוג העבודה מהשנה האחרונהו
 

 
 ט. גידור

הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לצורך הקמת גידור בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט של מי 
 שמש. הגידור יהיה על פי תקן ויעמוד  בדרישות  החוק ותקנות הבטיחות בעבודה.

 
העבודה, לחפירות, לחורים או פתחים ברצפה, לגגות, לבמות מורמות הגידור יותקן  מסביב לשטחי  .1

לביצוע עבודה עילית ובכל מקום בו יש להזהיר אנשים בפני סכנת נפילה. על הגידור להיות בגובה של 
 כמטר.

 
 מטר לפחות מקצה החפירה, החור, הרמפה או הגג.   1.50על הגידור להיות מוצב במרחק של   .2

 
 יש להקים את הגדר לפני תחילת החפירה ולהרחיב אותה עם התקדמות העבודה.  .3

 הקבלן יפעל כדי לייצב את החפירה על פי תקנות הבטיחות בעבודות בניה. .4

 יש לסלק את הגדרות כאשר אין יותר צורך בהן.   .5

 
 שילוט י.

הקבלן יספק את כל שלטי האזהרה וההכוונה. השלטים יהיו קריאים והם יוצבו לפני תחילת העבודה על 
גדרות, עמודים או על בסיס אחר ויוסרו מיד עם סיום העבודה. כל השלטים יאושרו מראש על ידי מנהל 

 הפרויקט של מי שמש. 
 

 נעילה / תיוג י"א.
למנוע הפעלה בשוגג של ציוד )חשמלי, מכני, הידראולי(, הפעלה   הקבלן ישתמש באמצעי נעילה ותיוג מיועדים

בשוגג של ברזים בצנרת המכילה חומרים מסוכנים ) קיטור, אוויר דחוס, וכו'.(, או הפעלה בשוגג של מעגלים 
חשמליים.  נוהלי נעילה  / תיוג חייבים להיות מתואמים עם מנהל הפרויקט של מי שמש. הקבלן יוודא כי 

 יבלו הדרכה נאותה בנוהלי נעילה / תיוג.  עובדיו ק
 

 בטיחות חשמל י"ב.
הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים ויהיו ע"פי דרישות חוק 

שעבר בדיקה בחצי השנה   הקבלן יציג לפני תחילת העבודה רשימה של כל הציוד החשמלי המטלטל החשמל.
ל כלי ייבדק לפני תחילת יום העבודה כלי פגום/מקולקל יוצא מהאתר כ  .ות לזיהוי הכליהאחרונה כולל אפשר

 כבלים מאריכים יתאימו לדרישות "בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי .לתיקונו כולל אישור כתוב  עד

 .1מיתקן חשמלי ארעי, תקנה   ".- ', פרק ג  -2002באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג  
 
כדי למנוע סכנת התחשמלות יהיו קופסאות חיבורים, קופסאות מיתוג, קופסאות נתיכים, וכו', סגורים  .1

 תמיד כאשר אינם נמצאים תחת השגחה. 
 
כשל עם אתחול שאינו אוטומטי. בכל מקרה של תקלה במנגנון השילוב,  -לכל ציוד חשמלי יהיה התקן אל .2

 ותק המעגל. הפסקת חשמל, קצר או תקלה בציוד ינ
 
 ליד חלקים חשמליים "חיים" ובאזורים מסוכנים יוצבו שלטי אזהרה.  .4
 
 כבלים חשמליים חמים או שחוקים יוחלפו מיד.   .5
 
התקנות חשמל זמניות לא תוחזקנה יותר מאשר יום אחד. במקרה חירום משך השימוש בהתקנות חשמל  .8

 .מי שמש  רוייקט מטעםזמניות יוארך בכפוף לאישור של  מנהל / מפקח הפ
 

 ציוד חשמלי המשמש במקומות בהם חומרים דליקים או נפיצים, יהיה מוגן התפוצצות.  .11
 

 אין להשתמש בכבל מאריך בן שני גידים.  .12
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 אין להעביר תעלות רצפה, כבלי טלפון או חשמל לרוחב מעברים.  .13
 

 עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי מוסמך.  .15
 

 במנורות ניידות יהיה מגן לנורה. במהלך החלפת הנורה יש לנתק את המנורה מרשת החשמל.   .16
 

לוודא, בעזרת מבחן מתח גבוה, וולט ומעלה( יש להשתמש בכפפות מיוחדות ו 600במעגלי מתח גבוה ) .17
שהמעגל אינו מחובר לרשת החשמל. על מעגלי מתח גבוה יעבדו אך ורק אנשים אשר הוכשרו לכך. בדיקת 

 רשת מתח גבוה תבוצע רק בנוכחות חשמלאי מוסמך נוסף. 
 

המתח במידה וקיימת אפשרות של ניתוק זרם החשמל לבנין של מי שמש, יש לבצע את העבודות על מעגלי   .18
 הגבוה בסופי השבוע ובחגים. 

 
 

 במהלך עבודה על מעגל חשמלי או בדיקתו, ינותק המעגל מרשת החשמל וינעל או יתויג.  .19
 

 כל ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק החשמל. .20
 

ים הקבלן יספק ציוד מיוחד עבור סביבות שאינן בטיחותיות. במסגרת זו כלולים אווירה המכילה אד .21
 דליקים, נוזלים או גזים, אווירה מאכלת ומקומות רטובים או לחים. 

 
 ריתוך י"ג.

 הוראה זו חלה על עבודות הריתוך והחיתוך בפרויקטים של בנייה.  
 
כל עבודה הכרוכה בלהבה פתוחה או ריתוך המבוצעת מחוץ למסגרייה או לאזורים מוגדרים המאושרים  .1

או ממונה הבטיחות של מי שמש,  מחייבת קבלה מראש של   ע"י מנהל הפרוייקט / מפקח מטעם מי שמש
נהל פרויקט היתר ביצוע עבודות מסוכנות / חמות. היתר כאמור יינתן על ידי ממונה הבטיחות או על ידי מ

 מוסמך. אין להתחיל בעבודה אלא לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בהיתר האמור. 
 
 של מדריך זה.  5מכלי חמצן וגזים דליקים יוחזקו ויטופלו בהתאם להוראות הכלולות בסעיף   .2
 
ץ כדי להקטין הן במכלי חמצן והן במכלים של גז דליק יש להשתמש בווסתים או בשסתומים להפחתת לח .3

 את הלחץ ולשמור על לחץ שווה של הגז באבוקה. 
 
 עם עזיבת המקום אין להשאיר לחץ בצינורות. יש לסגור את כל ברזי ההספקה של חמצן וגז במכלים.  .4
 
 כל הצינורות והחיבורים יעמדו במפרטים של צינורות ריתוך מגומי. .5
 
 כבלים של ריתוך קשת יוחזקו במצב תקין.  .6
 
 לא ייעשה שימוש בציוד ריתוך וחיתוך בשטחים או על מכלים המכילים נוזלים או אדים דליקים.  .7
 
 מכונות ריתוך ניידות תהיינה מוארקות.  .8
 
כבלים של מכונות לריתוך קשת יוחזקו יבשים ונקיים משמנים ושומנים. הכבלים יהיו מסודרים כך שלא  .9

 יפריעו למעבר בטוח של עובדים. 
 

בכל הפעילויות הכרוכות בריתוך קשת יש לחבוש קסדות ריתוך. משקפי המגן אשר יחבשו העוזרים  .10
במהלך פעולות חיתוך יהיו בצבע מתאים עבור העבודה המבוצעת ובהתאם לכמות החשיפה. בכל פעולות 

יה הריתוך בגז וחיתוך בחמצן יש לחבוש משקפי בטיחות עם עדשות בצבע מתאים. גוון העדשות לא יה
 . 5פחות מגוון מס.  

 
 רתכים יהיו חייבים להשתמש במיסוך מגן כדי להגן על אנשים אחרים מקרניים של ריתוך קשת.  .11
 

 בעבודות ריתוך יש להשתמש בכפפות ריתוך מאושרות, למעט בעבודות קלות מאד.  .12
 

המתאימים )לפחות מטף במהלך עבודות ריתוך וחיתוך יהיו במקום מטפים לכיבוי אש בגודל ומהסוג  .13
ABC  ק"ג(.   6אחד של 

 
במהלך פעולות הריתוך והחיתוך יועמד במקום צופה אש מטעם הקבלן שאומן בהפעלת ציוד הכיבוי  .14

 שברשותו, צופה האש יישאר במקום לפחות שעה לאחר סיום הריתוך או החיתוך. 
 

 במהלך עבודות ריתוך או חיתוך יש להבטיח במקום אוורור נאות כדי למנוע שאיפה של אדים רעילים. .15
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 תקין קולטי ומגיני ניצוצות על כל מכשירים לריתוך או חיתוך בגז.יש לה .16
 

 אנשים וציוד יוגנו בפני סיגים חמים במהלך עבודות הריתוך.  .17
 
 
 
 

 מלגזות   י"ד.
הקבלן יספק את כל המלגזות הדרושות לביצוע העבודה. הקבלן יבטיח שהציוד האמור אכן בטוח לשימוש. 

ידי עובדים של הקבלן אשר קיבלו הכשרה מתאימה להפעלתו. כאשר מלגזה ציוד כאמור יופעל אך ורק על 
 אינה נמצאת תחת השגחה יוצא ממנה מפתח ההפעלה. 

 
בתנועה תורמנה מזלגות המלגזה רק לגובה הדרוש כדי לעבור מכשולים הנמצאים על הרצפה. כאשר  .1

 המלגזה חונה מכל סיבה שהיא, יש להוריד את המזלגות לרצפה. 
 
 כאשר המטען על המלגזה מסתיר את שדה הראייה, יש לנהוג את המלגזה בנסיעה לאחור.  .2
 
 אין להסיע נוסעים על מלגזה.  .3
 
על מפעיל המלגזה לעצור בכל פנייה אשר אין בה שדה ראייה ולפני חציית מעברים, להפעיל את הצופר  .4

 ולהתקדם בזהירות. 
 
 ס, אלא אם כן התקבל אישור מראש מממונה הבטיחות. אין להפעיל מלגזה בתוך בניין מאוכל .8
 
 מלגזות תהיינה מצוידות בצופר אשר יופעל בעת הצורך.  .9
 
 עובדים המסופקים על ידי הקבלן לנושאי נקיון.  ט"ו.

 הכללים הבאים יחולו על עובדים המסופקים על ידי הקבלן:
 
 אישור מראש של מנהל הפרויקט של מי שמש.לעובדי הקבלן אסור להשתמש בציוד של מי שמש ללא  .1
 
 יש להציב שלטי אזהרה וגדרות מסביב למקומות המטופלים בשעווה או נשטפים והמועדים להחלקה.  .2
 
אין לאחסן . MSDSגיליון בטיחות / עבור כל חומרי הניקוי הכימיים המשמשים לניקיון חייבים להיות  .3

  .שאינם אוכל/משקה ריםבכלים המשמשים/שימשו למזון ומשקה חומ
 
 על כל המיכלים להיות מסומנים כהלכה.  .4

 
 שירותי משק. ט"ז.

בכל אחד מהבניינים הינה היחידה הרשאית לחבר ולנתק שירותים לכל המתקנים )למשל  נציגות מי שמש
 חשמל, גז, מזוג אויר, מים וביוב(.  

 
רות או רצפות, יש למלא את החורים מיד עם כאשר תעלות או צינורות עוברים דרך מחיצות, קירות, תק .1

 הסרתם. 
 
 החלפת נתיך במעגלים, למעט בציוד בדיקה, תיעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.  .2
 

 מניעת דליקות .8
 
הקבלן אחראי להכנת תוכנית למניעת דליקות אשר תופעל בכל שלבי עבודות הבנייה ויספק את כל ציוד כיבוי האש 

לתקנות הבטיחות והגהות בעבודה, בהתאם למדריך זה ובהתאם לדרישות המתאימות לסוג הפרויקט בהתאם 
 המבוצע. תוכנית זו תכלול בין היתר:

 
את כל ציוד כיבוי האש המסופק על ידי הקבלן אשר יוצב במקום בולט, עם נגישות מיידית; בדיקת הציוד מעת 

פגום. הקבלן יקדיש תשומת לב מיוחדת להדרכת עובדיו  לעת והחזקתו במצב טוב; החלפה מיידית של ציוד
 בשימוש במטפים ובמגבלותיהם. 

 
 מטפים לכיבוי  אש א.

הקבלן אחראי להספקה, תחזוקה ובדיקה של המטפים באתר העבודה. יחד עם זאת, במצב חירום ניתן יהיה 
ל ציוד זה. על הקבלן  , אך בשום מקרה אסור לקבלן להסתמך עמי שמשלהשתמש גם בציוד כיבוי אש של 

 אשר נעשה בו שימוש לכיבוי דליקה.  על כל ציוד כיבוי  של מי שמש    לדווח מיד למנהל הפרויקט של מי שמש
 

 צופי אש ב.



 

41 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

על הקבלן לספק בכל עת את צופי האש הנדרשים לפי תקנות הבטיחות והגהות בעבודה ובהתאם לדרישותיו  
  מי שמש.הנוספות של מנהל הפרויקט של  

 
 אזעקות .ג

כל עבודה אשר עלולה לפגוע בהתראות או אזעקות חירום חייבת לקבל מראש את אישורו של מנהל הפרויקט 
 באתר.   או נציג מי שמש

 
 
 

 ברזי שריפה ד.
 באתר.   אין להשתמש או לחסום ברזי שריפה, אלא ברשות מראש ממנהל הפרויקט של מי שמשאו נציג מי שמש

 
 מתזים ה.

כל פגיעה במערכת המתזים תקבל אישור מראש של מנהל הפרויקט של מי שמש ככלל, אין להסיר מערכת 
מתזים אלא בשלב המאוחר ביותר האפשרי במהלך פרויקט ההריסה. אין להשתמש בקווי ההתזה בתור 

 נקודות תלייה, וכו'.  
 

 כלים וציוד .9
 

 כלים ידניים וחשמליים א.
 
  מי שמש.תמשו בציוד וכלים של  עובדי הקבלן לא יש     .1
 
בכלים פגומים.  על הקבלן  כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש באתרי מי שמש .2

מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ושהשימוש בהם נעשה באורח 
 בטיחותי. 

 
 כפול.   ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד .3
 
 בכל הכלים החשמליים יש להשתמש במגנים מתאימים.  .4
 
 
אין להשתמש, ללא קבלת אישור מראש מהאחראי על הבטיחות באתר, בציוד וכלים המופעלים בגז בתוך  .5

בניינים או במקומות סגורים בהם אנשים בשטחים סמוכים יכולים להיות מושפעים לרעה עקב האדים 
 הנוצרים. 

 
לשימוש רק כלים ידניים המופעלים בחשמל במהירות נמוכה. כלים מסוג זה יופעלו רק על ידי  יאושרו .6

 עובדים אשר קבלו הכשרה יסודית על ידי הקבלן או מטעמו. 
 

 כתום.  –כבל  חשמל בעבודות בניה יהיה כבל יעודי       
 

 סולמות / פיגומים . ב.
 

  .ותקיניםתקן  -סולמות תעשייתיים יהיו בעלי תו
 . ) להימנע משימוש בסולמות כאלו  סולמות בניה עצמית לעבודות בניה יבנו לפי הנדרש בחוק ( רצוי

 –עבודות בנייה) תיקון( התשע"ט)בעבודה  פיגום יבנה ע"י בונה פיגומים מוסמך בהתאם "תקנות הבטיחות
 .ייבדק ויתופעל עפ"י התקנות  ." תקנות הפיגומים החדשות  2019

התקן ונוהל ההקמה של הפיגום  בונה פיגומים, אישור)יש להציג למנהל האתר את כל האישורים הנדרשים 
 . ) 'וכו

 
 על כל הסולמות לעמוד בדרישות התקן של סולמות תעשייתיים.  .1  

 
 אסור.  השימוש בסולמות של מי שמש .2
 
ים פגמים בסולם, יש לסמן אותו יש לבדוק היטב את הסולמות לפני השימוש בהם. במקרים בהם נמצא .3

 ולהוציאו מיד מהשירות. 
 
הקבלן אחראי להבטיח שעובדיו ממלאים אחר תקנות הבטיחות והגהות בעבודה אודות שימוש בסולמות  .4

 ופיגומים.  
 
 אין להשתמש בסולמות מתכת בעבודות חשמל בהן קיימת אפשרות מגע בין הסולם לבין מוליך חשמל.  .5
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 טיפול ואחסון חומרים ג.
 
 הציוד והחומרים של הקבלן יהיו באזור העבודה בלבד.  .1
 
 חומרים יאוחסנו בצורה מסודרת ומוגנת בפני פגיעות, רטיבות וכדומה .  .2
 
 מעברים ודרכי גישה ללוחות חשמל יישארו פנויים בכל עת.  .3
 
 לפני שינוע חומר יש לדעת את משקלו.  .4
 
 ול בחומרים כימיים, חייב להיבדק לפני בשימוש הראשון בו בכל משמרת. ציוד אישי לטיפ .5
 
וציוד יהיה בצורה בטוחה בפני תזוזה צינורות מכל סוג שהוא ובכל קוטר שהוא,  , אחסון של חומרים .6

בלתי צפויה, כמו נפילה, החלקה, גלגול, התזה או תנועות בלתי מבוקרות אחרות. בנוסף לכך, יש לאחסן 
 בצורה אשר לא תהווה סכנה לאנשים באזור.   חומרים

 
 מתקני הרמה של חומרים יופעלו על ידי אנשים מוסמכים בלבד.  .7
 
 .  אין להשתמש במתקני הרמה או מעליות משא,  להסעת אנשים. 8
 

לפי סוגים, במקום מוצל ; מהמיכל הגדול ביותר, יופרדו 110%חומ"ס יאוחסן בתוך מאצרות בנפח  .10
כל החומרים הכימיים חייבים להיות . MSDSת הכל לפי הנדרש בגיליון הבטיחו .יבוי ונטרולואמצעי כ

מאוחסנים כך שיימנע שחרור מקרי של החומר לסביבה. כל החומרים הכימיים המאוחסנים בקרבת 
 מערכת ביוב, חייבים להיות  במכלים משניים כדי למנוע שחרור חומר שפוך. 

 
 

 ציוד חשמלי נייד ד.
הקבלן יספק את כל הציוד החשמלי הנייד הדרוש לביצוע העבודה. הקבלן יבטיח שציוד כאמור הינו בטוח 
לשימוש. ציוד כאמור יופעל אך ורק על ידי עובדים של הקבלן אשר קיבלו הכשרה בהפעלתו והוסמכו כדבעי.  

  כל אימת שציוד כאמור אינו נמצא תחת השגחה, יש להוציא ממנו את מפתח ההפעלה.
      
 ה. הפעלת מכוניות ועגורנים    

 
 הנהג אחראי לבטיחותם של כל הנוסעים וליציבות החומר הנגרר או המטופל על ידי הציוד.  .1
 יש לציית בקפידה לכל מגבלות המהירות וכללי התנועה. להולכי רגל יש תמיד זכות קדימה.  .2
עט כלי רכב המתוכננים לפעולה בזמן הפעלתו של ציוד נייד יש לחגור תמיד חגורות בטיחות, למ .3

 בעמידה. 
לפני עזיבת תא הנהג יש לדומם את המנוע ולהפעיל את בלם היד. בזמן טעינה או פריקה של חומר יש  .4

 לחסום את הגלגלים. 
 לעולם אל תשאיר רכב פועל ללא השגחה.  .5
 יש לגדר את האזור הנגיש ברדיוס הסיבוב של הצד האחורי של עגורן.   .6
 של הרישיון יועבר למנהל האתר.  עם רישיון נהיגה מתאים לכלי התוקף באתר, עותקכל מפעיל יהיה  .7
לאחור מחייב שימוש בצופה או  עבודות חפירה/שינוע מטען החוסם את שדה הראיה למפעיל/נסיעה .8

 יותר עפ"י התנאים בשטח.
בשטח, יש להעביר למנהל האתר   באתת מוסמך במידה ונדרש עפ"י התנאים בעבודות הנפה יש להעזר .9

 עותק של האתת.
 

 כללי
 . 81אין להכניס לאתר/להעסיק מי שטרם מלאו לו 

 
. אין האמור במי שמש חוברת זו הוכנה כדי לסייע ולהקנות לך מידע נוסף בדבר  ההנחיות לקבלן הנמצאות בתוקף 

ת הנאמר בנהלים ו/או בהסכמים. האחריות לבטיחות כל האנשים, לרבות עמידה בחוברת זו בא לבטל או להחליף א
בדרישותיהם של כל החוקים והתקנות בנושאים של שמירה על איכות הסביבה, בטיחות, גהות, חשמל, אש ובנייה, 

 למתקני מי שמשבעבודות המבוצעות על ידי הקבלן, על ידי קבלני המשנה שלו, על ידי סוכניו או מוזמניו אשר נכנסים 
 מי שמש.לכל מטרה שהיא, חלה בלעדית על הקבלן.  בשום מקרה לא ייחשבו הקבלן, עובדינו או סוכניו כעובדי 
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 'טמסמך 

 2/20מכרז מס'  

 למתן שירותי פינוי פסולת מט"ש לאתר הטמנה מורשה

 

 הצהרת בטיחות
 

 
מיופה כוח מטעם חב' __________ אני החתום מטה _______________ מס' ת.ז. ______________   .1

 לחתום על הצהרת הבטיחות בשמה.

בשם הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב , מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות כללי" .2
י החברה שיעבדו במסגרת חוזה זה עבור כמו כן, אני מתחייב שכל עובד בשלמותם וכרוחם. למלאםהחברה 

תאגיד "מי שמש בע"מ" יעברו הדרכת בטיחות מסודרת ע"פ דרישות החוק בכל הנוגע לסיכונים הכרוכים 
 בעבודתם נשוא מכרז זה.

לשנה לכל הפחות  ההדרכה תועבר ע"י ממונה בטיחות מוסמך. מסמכי ההדרכות וכשירות כ"א יוצגו אחת

 התאגיד, בצורה רשומה וחתומה ולפני כניסת החברה לעבודה.לממונה הבטיחות של 
 
, אשר מתאימיםי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים ייבויותיהנני מתחייב לבצע את התח .3

קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט 
 .בכל המשימות שהחברה תקבל לביצוע מטעם התאגיד    בטיחות נאותהשמור על רמת  ע"מ ל

 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת החברה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני מתחייב  .4
בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל 

 ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם החברה.  אשר באפשרותי

י נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק יהנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויות .5
על והתקנות  1970-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954-ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 פיהם.

הנני מתחייב להעביר את כל המסמכים הנדרשים בחוק לעבודות נשוא מכרז זה לרבות: תעודות ורישיונות  .6
עובדים, אישורי עבודה בחלל מוקף, עבודה בגובה, רישיונות ותסקירי בדיקה לציוד עבודה לרבות ציוד מכני  

וסמך ל גנראטורים ,ציוד חשמלי הנדסי ,כננות ואביזרי הרמה, קומפרסורים,  אישור בדיקת חשמלאי מ
 וכבלים מאריכים וכיוצ"ב.

ידוע לי שניתנת לתאגיד האפשרות והסמכות לביצוע ביקורות שוטפות על נושא הבטיחות בעבודה וכן מתן   .7
 קנסות, מכתבי אזהרה, השעיה ואף הפסקת התקשרות על מנת להבטיח רמת בטיחות נאותה בעבודות. 

 
 חתימה: ____________________  שם : ____________________ 

 : ___________________________שם החברה + חותמת החברה

 ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________
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 מסמך י'   

 

 נספח טכני

 היקף ומהות העבודה

 1ות )מכול 4 בשטח המט"ש יהיופסולת המט"ש תיאסף ותפונה אחת לשבוע, ובכל רגע נתון  .א

ליד המגוב עדין, שניהם עבור גבבה, ועוד  1ליד המתקן קליטת ביובית,  1גרוסת בממיין חול, 

לשם איסוף הפסולת. המכולות יסופקו ויוצבו ע"י הקבלן מכולה לאיסוף פסולת רגילה יבשה( 

ונו במט"ש וזאת באמצעות כלי רכב ומכולות המתאימים לציוד כמפורט בנספח הזוכה ועל חשב

   הטכני.  

 פסולת המט"ש תפונה ע"י הקבלן הזוכה, עפ"י קריאה של מנהל המט"ש או מי מטעמו.  .ב

טון כולל  32משאיות מגבה נוע  תילפחות שבבעלות הקבלן יהיו לאורך כל תקופת ההתקשרות  .ג

 .אחת כאמור בבעלות הקבלן ושנייה בהסכם שכירות קבועאו לחילופין משאית   ,לפחות

מנהל התפעול יהיה מנהל המט''ש, והוא יהיה אחראי ליישום הנספח הטכני, אולם לא יהיה מוסמך לבצע 

 שינויים במסמכי המכרז ו/או בנספחיו לרבות החוזה והנספח הטכני.  

 אספקת והצבת מכולות

( ימים מיום הודעת התאגיד לקבלן על זכייתו במכרז, שלושים)    30ה על  הקבלן יספק ויציב תוך פרק זמן שלא יעל

  הפסולת.מ"ק עבור   15מכולות פתוחות ואטומות בנפח של    2

המכולות שיספק הקבלן במועד התחלת עבודתו במסגרת חוזה זה והמכולות שיציב הקבלן במהלך פינוי  

של מכון   428 -ו 312, 264המכולות, יהיו אטומות, תקינות ושמישות ותעמודנה בתקנים הישראליים מפמ"כ 

 התקנים הישראלי לגבי מכלי אצירה ממתכת.

חשבונו במט"ש במקומות עליהן יורה מנהל המט"ש וכפי שישתנה  המכולות יסופקו ויוצבו על ידי הקבלן ועל

 מקומן, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל המט"ש.

 

 

 

 ,פינוי, הובלה, קליטה והטמנת גרוסת, גבבה, וצופת.עבודות איסוף  

, יבוצע באמצעות משאיות שעליהן מותקן מיתקן להרמה ושינוע של , הגבבה והצופתמכולות הגרוסת פינוי   

 מכולות בנפחים ובמימדים שפורטו לעיל. 

 הפעולות שלהלן:כל  את  עבודת פינוי המכולות, תכלולנה  

במט"ש עם מכולה ריקה, נקיה ושטופה והצבת  למקום הצבת המכולהרכב שינוע המכולות  תהגע 3.1

 לעמדת ההצבה הקבועה.  המכולה הריקה על גבי הקרקע בסמוך

כיסוי המכולה המלאה בכיסוי מתאים ומהודק אל דפנות המכולה באופן שימנע  3.2

)לפי המקרה( אל מחוץ למכולה וימנע מיפגעי  והצופתהגבבה ,שפיכה/גלישה/נפילה של הגרוסת 

 ריחות, בעת ההעמסה ובעת השינוע אל אתר הסילוק המוסדר והמאושר.
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,הגבבה פסולת הגרוסת ה צבה הקבועה באופן שיאפשר השלכת הצבת המכולה הריקה בעמדת הה 3.3

 , הקיימים במט"ש.,הגבבה והצופתלתוכה באמצעות מיתקני הזנת הגרוסת    והצופת

 .על גבי שילדת רכב שינוע המכולותהמלאה והמכוסה,   הלוהרמת המכ 3.4

 אתר הסילוק המוסדר והמאושר.אל  הלושינוע המכ 3.5

)במשקל מכויל( באתר קליטת פסולת שקילת המכולה לקבלת משקל נטו של הפסולת המפונית  3.6

 המט"ש, באישור מי שמש, ובכפוף לתנאי החוזה. 

אתר הסילוק ב הלוהמכ ה יסודית שלשטיפה ולומתוך המכוצופת ,גבבה פסולת הגרוסת הפריקת  3.7

 המוסדר והמאושר לאחר כל ריקון של המכולה. 

 כולה המלאה והצבת המכולה הריקה, יבוצעו באופן מהיר ושוטף בכדי למנוע מצב של העדר  פעולות פינוי המ

 לקליטת הגרוסת והגבבה, הנפלטים במהלך פעילות המט"ש.  מכולה זמינה

 

 והצופתהגבבה  ,פסולת הגרוסת  הסילוק 

עיכובים וללא  באופן שוטף ורציף ללאפסולת הגרוסת והגבבה ישונעו ישירות לאתר הסילוק המוסדר ומאושר 

 .הפסקות

פסולת הגרוסת הגבבה והחול , תשונע ישירות לאתר סילוק פסולת המוסדר ומאושר על ידי המשרד להגנת 

 צופת תשונע ותיקלט באתר מוסדר ומאושר על ידי הרשויות לקליטת פסולת מסוג זה.ההסביבה. פסולת  

 אחזקת מכולות

 של ן. אחריותו של הקבלן לתחזוקתהמכולות שסופקו והוצבו על ידושל  ןעל הקבלן מוטלת האחריות לאחזקת

בתדירות שלא   ,המכולות ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת גליליםכוללת בדיקה של תקינות  המכולות,  

בעצמו ועל חשבונו.    בצע את כל התיקוניםלמען הסר ספק, הקבלן י  .לחודש או לפי קריאת התאגידתפחת מאחת  

המט"ש, לפי  שעות לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת מנהל 24התיקונים הנדרשים יתבצע תוך ביצוע 

 .המוקדם

הקבלן יספק ויציב על פי הוראות מנהל המט"ש בכתב, מכולות אטומות, תקינות ושמישות, בעצמו ועל חשבונו,  

 בה שהיא.במקום כל מכולה שסופקה והוצבה על ידי הקבלן ויצאה מכלל שימוש מכל סי

או לא יציב מכולה אטומה, תקינה ושמישה במקום מכולה   שעות 24מקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך ב

ו/או לספק ולהציב מכולה אטומה תקינה ושמישה לתקן  את הטעון תיקון  החברה  , רשאית  שיצאה מכלל שימוש

ות האטומות התקינות והשמישות ואספקת המכולהוצאות התיקונים ל וכבעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, 

 .בהתאם להסכם  יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו)עשרים אחוזים( כדמי טיפול,   20%ובתוספת  

 ותלובמקום מכ ן)בכל עת שהדבר יידרש( לצורך הצבת ותרזרביות לוהקבלן יחזיק יספק ויציב על חשבונו, מכ

, תבוצע מיד עם פינוי  ותרזרביות לולמקום הצבתם. הצבת מכשתוקנו מכולות שנלקחו לתיקון ועד להחזרת 

 שנלקחו לתיקון. ותלוהמכ

 

 שטיפת המכולות 
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שטיפת המכולות, תיעשה לאחר כל ריקון של המכולה, עם מיתקן שטיפה שיכלול מיכל לדטרגנטים, משאבת 

מטר לפחות עם אקדח התזת מים בעל נחיריים כפולים לסילוני   10לחץ לתמיסות קרות, וצנרת גמישה באורך 

 רסס, נקודה ופיזור. 

עשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יבצע את כל פעולת השטיפה, רכישת חומרי השטיפה והציוד הנחוץ לה, י

שטיפת המכולות במיתקן מאושר ומוסדר בהתאם לכל דין ובאופן שדפנות המכולה )הפנימיות והחיצוניות( 

 או גרוסת וגבבה. פסולתינוקו באופן יסודי ללא שישארו עליהם, שאריות של 

 

 הדברת מכולות

ס( של דפנות המכולות בצידם החיצוני ועל כל שטח הפנים של הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו, הדברה )ריסו

 הדפנות הפנימיות, באמצעות חומרי הדברה למניעת היווצרות מוקדי משיכה והתרבות של זבובים.

ימים בתקופת הקיץ )בין החודשים אפריל עד  10 -פעילות ההדברה הנ"ל תבוצע בתדירות שלא תפחת מאחת ל

 מאחת לחודש בתקופת החורף )בין החודשים נובמבר עד מרץ(. אוקטובר( ובתדירות שלא תפחת

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לאספקת כל האמצעים הדרושים לביצוע הדברת הזבובים לרבות כח האדם 

 חומרי ההדברה והציוד.

 חומרי ההדברה שבהם ישתמש הקבלן, יהיו חומרים מאושרים לשיווק ולשימוש על פי כל דין.    

 הדברה לא יאוחסנו בשטח המט"ש.חומרי ה

 

 אופן ביצוע עבודות פינוי מכולות הגרוסת הגבבה וצופת

 יודיע על הגעתו ויקבל הנחיות מאחד המפעילים במט"ש לפני ביצוע הפינוי של המכולות.  נהג רכב הפינוי

 

שילדת רכב בעת הרמת המכולות על גבי  מכולות  המגרוסת וגבבה וצופת  שפך  יהקבלן אחראי שלא ת 11.1

דבר האך באם יקרה    השינוע ולאורך כל מסלול שינוע המכולה ועד לאתר הסילוק המוסדר ומאושר,

לאיסוף פסולת הגרוסת והגבבה שנפלה/גלשה/נשפכה מהמכולה, הכנסת הקבלן יהיה אחראי  –

 המקום מיד. ושטיפת  ט  ואיטהגרוסת והגבבה שנאספה לתוך המכולה, 

 או שמנים מכל רכבי הפינוי במהלך עבודותתשטיפים/נוזלים  ילות של  הקבלן אחראי שלא תהיינה נז 11.2

, ינקה את האזור שעליו נזלו הקבלן יפסיק מיד את העבודה –אך באם יקרה הדבר  פסולתפינוי ה

 .ומניעת הנזילות  וידאג לתיקון הרכב  התשטיפים/נוזלים או השמנים

, וכל , בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמההמקוםלנקות את החברה והשטח לא ינוקה כראוי, רשאית  היה

 . לקבלןיחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים  )עשרים אחוזים( כדמי טיפול    20%בתוספת  הוצאות הניקוי  

 הגרוסת הגבבה וצופת מתוך המכולות באתר הסילוק המוסדר ומאושר.תכולת  כל הקבלן מתחייב לרוקן את  

   מועדי הפינוי

 זזן להגביל לימים. עבודת הפינוי תהיה בכל ימות השנה. פינוי שבמסגרת תוכנית עבודה, יהיה  מועדי הפינוי אי



 

47 
 קראתי הבנתי ___________
 חתימה וחותמת

ההזמנה תיעשה בדוא"ל ויש לאשר את ההזמנה במייל     -  יפונו על פי קריאה של מנהל המט"שהפסולת  מכולות  

  ועל פי סדר הפינויים שיקבע על ידי מנהל המט"ש.  -שעות לפני ביצוע הפינוי   24חוזה  

 בשבוע.   או שתיים מכולה אחת  פינויתפונה בתדירות משוערת של והצופת  פסולת הגרוסת הגבבה  

 שעות ממועד הקריאה או/ו על פי סידור עבודה קבוע מראש. 48הפינוי יבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה על   

 .16:00עד    08:00בין השעות  בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים(  עבודת הפינוי  תתבצע   

מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום, אם השלמת העבודה תארך מעבר לשעות המפורטות 

 .בחוזה זה

 בקרה ודיווח

הקבלן יעביר למנהל המט"ש מידי כל סוף חודש עבודה, דו"ח ממוחשב שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי 

, הרכבים שנכנסו אל אתר כלי הרכב המפנים פרטימספר הפינויים, , הפסולת כמויותמנהל המט"ש, לגבי 

קלטה באתר הסילוק הסילוק המוסדר ומאושר, ואת העתקי תעודות המשלוח )באופן מרוכז( של הפסולת שנ

המט"ש ו/או המשרד להגנת הסביבה,  וכל מידע אחר שיידרש ע"י מנהלהמוסדר ומאושר בכל יום עבודה,  

 .וימסור הרישומים הנ"ל למנהל המט"ש על פי דרישתו

מובהר, כי העתק מכל תעודת משלוח של הפסולת יוותר במט"ש עם ביצוע ההובלה על ידי הקבלן את איתר/י 

 ורט בהסכם ובמפרט זה.הסילוק כמפ

ימים  10המנהל המט"ש יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש של 

 לפחות.

כלי   , פרטיפסולת הגרוסת והגבבהה, כמויות  המכולותשל מספר הפינויים של  ממוחשב  קבלן ינהל רישום יומי  ה

המט"ש ו/או המשרד להגנת הסביבה, וימסור  ע"י מנהלוכל מידע אחר שיידרש המפנים גרוסת וגבבה,  הרכב

 . הרישומים הנ"ל למנהל המט"ש על פי דרישתו

  , לצורך שמירת קשר קבוע זמין  או מכשיר טלפון סלולרי  ו/מתחייב לשאת עמו בכל עת, מכשיר קשר נישא  הקבלן  

 המט"ש.  למנהלהקבלן   בין  שעות ביממה,   24

 או והקבלןהמט"ש קורת בהשתתפות מנהל י, יבוצע סיור בהמט"ש שיקבע מנהלמעת לעת בימים ובשעות כפי 

 באי כוחם.


