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    מתן שירותי פינוי בוצה 

 
     תוכן עניינים 

 

         : מסמכי המכרז
 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך א':. 1
 

 :    הצעת משתתף למכרז 1טופס   
 

 :    נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז  2טופס   
   

 תנאים כלליים    –כתב כמויות ומחירים  : 3טופס  
 

  :   אישור עו"ד 4טופס   
 

 :   תצהיר העדר הרשעות  5טופס   
 
 

    
   חוזה התקשרות  מסמך ב':  .2

 

 . המכרז  נשוא  לעבודות המיוחד המפרט'   א נספח

 . הקבלן ביטוחי אישור 'ב נספח
 . על מתן פטור מאחריות  הצהרה 2'ב נספח
 . הקבלן הצעת    'ג נספח

 תקנות והנחיות לפינוי פסולת/בוצה     1נספח ג
 הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק     'ד נספח
 .בנקאית ערבות נוסח   'ה נספח
 סודיות בות לשמירת יהתחי    ו' נספח
 ם התחייבות בנושא ניגוד ענייניי  'ז נספח
 . תביעות חיסול על הצהרה  'ח נספח

 
כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין   .3

 או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז. 
 



 

 

 מסמך א'
 

    מתן שירותי פינוי בוצה 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 מהות המכרז  .1
 

  
, בהתאם לתנאי  מתן שירותי פינוי בוצהל"( מזמינה בזה הצעות  החברה)להלן: "   מי יבנה בע"מ   1.1

 "(.העבודות" או  העבודהוהוראות מסמכי המכרז )להלן: "
 

ל  1.2 הינה  חוזה ההתקשרות.  לחברה    12- תקופת ההתקשרות  על  חודשים ממועד חתימת החברה 
  שנים נוספות  בארבענתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של הסכם זה  

 , בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, לפי הוראות חוזה ההתקשרות.שנים(  5)סה"כ 
 

תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י  1.3
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 
כנספח  העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף   1.4

 (."המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  למסמך ב' ז'
 
   להשתתפות במכרז סף  תנאי .2
 

המצטברים  רשאים   בכל התנאים  במכרז  במועד הגשת ההצעות  במכרז מציעים, העומדים  להשתתף 
 המפורטים להלן: 

 
 

המציע הינו בעל רישיון בתוקף למתן שירותי הובלה מטעם הרשות הארצית להובלת מטענים,   .א
 ובעל כל הרישיונות הנדרשים להובלת בוצה מכל סוג.

 
 . שירותי הובלה מטעם הרשות הארצית להובלת מטעניםהמציע הינו בעל רישיון בתוקף למתן  .ב
 

תקופת ההתקשרות    במתקן אחד שבו , בלפחות  ההמציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי פינוי בוצ .ג
 נמשכה לפחות שנה אחת ברציפות. 

 משאיות הובלה המתאימות בסוגן להובלת מכולות בוצה.  3ברשות או בשליטת המציע לפחות . 1 .ד
 
 כל אחת.  נטו  קוב 28 בנפח שהינו מעל מכולות בוצה  4ברשות או בשליטת המציע לפחות . 2
 
 נגררים המתאימים בסוגם להובלת מכולות הבוצה.  3. ברשות או בבעלות המציע  3
 

״ברשות או בשליטת" משמע: בעלות ו/או זכות שימוש ו/או חכירה ו/או שכירות ו/או    - ]בסעיף זה  
 למועד האחרון להגשת ההצעות ואשר הנן בתוקף[ ליסינג, נכון  

 
 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .ה

 
 .ובסיור הקבלנים  מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים .ו
 

 
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל,  

   .)אלא אם צוין מפורשות אחרת(  , הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדבין השאר



 

 

 

 
 
 מסמכי המכרז  .3
 

 מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן )בין אם צורפו ובין אם לא צורפו(: 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, והטפסים המצורפים אליו.    - מסמך א' א.
 נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.   - מסמך ב' ב.
אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי    כל מסמך אחר ג.

  המכרז, לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז. 
 

כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם, לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי המכרז,  
 חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות, מסמך ב', שייחתם בין הצדדים.  יהוו

 
 

 
 
 מסמכי המכרז  .4
 

<  ---תחת לשונית פרסומים ומכרזים    החברהבאתר  את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד,  
 מכרזים.

לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם מלא, כתובת  
 . yavne.co.il-liora@meyדוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה( לכתובת דוא"ל 

 
 
   בחתימתו(: םעל המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומי .5

 
 . רישיון בתוקף למתן שירותי הובלה מטעם הרשות הארצית להובלת מטענים 5.1

 
רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת לאתר סילוק פסולת או אתר טיפול בפסולת כנדרש בצו   5.2

 . 2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע״ג
 
 ' לעיל.ג  2אסמכתאות והמלצות להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף   .35
 

בסעיף   5.4 הנדרש  להוכחת  לצרף 2העתקים מהרישיונות  נדרש  בעלים  אינו  ככך שהמציע  ד'.  
 ד מהרכבים שאינם בבעלותו.   חהעתק מהסכם השכירות/ליסינג/ חכירה ביחס לכל א

 
  רואה ,  מורשה   מפקיד ,1976-ו"תשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  בתוקף  אישורים 5.5

 .כחוק מ"ולמע השומה   לפקיד ומדווח  כחוק  ספרים מנהל המציע  כי מס יועץ או, חשבון
 

 . במקור הכנסה מס ניכוי  על אישור 5.6
 

 ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז.  5.7
 

שהמציע רשום כעוסק  בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך  תעודת עוסק מורשה    /אישור שנתי   5.8
 מורשה. 

 
 למסמכי המכרז. 4טופס אישור עו"ד בנוסח המצורף כ .95

 

mailto:liora@mey-yavne.co.il


 

 

על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק  ,  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי   5.10
וחוק שכר   1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .5טופס , בנוסח המצורף כ1987-התשמ"זמינימום, 
 

סיור   5.11 פרוטוקול  שיהיו,  ככל  למציעים,  ו/או השינויים שישלחו  ו/או העדכונים  כל ההבהרות 
 הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.

 
 המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
 

 
 

 הגשת ההצעה  .6

 
על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר   6.1

הממוקמת   המכרזים  בתיבת  סגורה,  במעטפה  החברה,  ידי  על  לו  שנמסרו  המכרז  מסמכי 
. על  12:00בשעה    03.03.2022  מיוםלא יאוחר    ביבנה  20רח' דואני  ב  חברהנהלת ה במשרדי ה

 ".  01/2022 מכרז מס', מתן שירותי פינוי בוצה המעטפה יצוין: "מכרז  
 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. 
 

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה  
 והמועד בהם הוגשה. 

 
 למסמך ב' במסמכי המכרז. ט'נספח , על גבי "הצעת הקבלן"הקבלן המציע ימלא הצעתו   6.2

  
 .   עבודה פרק/ סעיף מפורטות העלויות ביחס לכל, ג' נספח, המצורף כמחירוןב 6.3

לציין   המציע  ביחס  גבנספח  על  ידו  על  שמוענק  באחוזים,  ההנחה  שיעור  את  אחד  ,  לכל 
 , ללא מע"מ.מהסעיפים )בנפרד(

 ( אחוז.0שיעור ההנחה יכול להיות אפס )
 

  הנחה  אלא,  במחירון  הנקובות  לעלויות  תוספת  להציע  רשאי  אינו  המציע  כי,  בזאת  מובהר   
 .   בלבד

 
  

 .המכרז מסמכי להוראות בהתאם תוגש שלא  הצעה  הסף על  לפסול רשאית  תהא החברה 6.4 
 

ולחתום חתימה מלאה   על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז 6.5
 בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. 

 על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.   
 

 על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.  6.6
 

לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק   1טופס  המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כ .76
הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע  והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות,  

 העבודות נשוא המכרז. 
 

 
הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל   6.8

 הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 
 



 

 

 
 
 
 

   :ביטוחי המציע   6.9

לקיום    החברה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות   6.9.1
דרישות  )להלן: "  שיזכה במכרז  הקבלן ביטוחים על ידי  

"הביטוח ו/או  הנדרשים"  "הביטוחים  ו/או  הוראות " 
 ", בהתאמה(.הביטוח

בדרישות  יהזוכה    הקבלן 6.9.2 לעמוד  כאמור  ביטוח  הידרש 
לרבות    6.9בסעיף   ולהלן,  לעיל  לתנאים  זה  בהתאם 

ההתקשרותבמסהמפורטים   הסכם  ב',  :    מך  )להלן 
ובנספח    "ביטוח על ידי הקבלן"   11סעיף  "(,  הסכם"ה
( להסכם  2לרבות נספח ב' )  ,אישור ביטוחי הקבלן(  1בד)

 . הצהרת פטור מאחריות

את   6.9.3 מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  מגיש 
ואת  המפורטות לעיל ולהלן  הוראות הביטוח  דרישות ו

במלואן  וההסכם    המכרז לפי מסמכי    השירותיםמהות  
ממבטחיו  ומצהיר קיבל  כי  לערוך    בזאת  התחייבות 

 ולהלן.   לעיל כמפורטעבורו את כל הביטוחים הנדרשים  

מתחייב  6.9.4 ההצעה  הביטוח    את  לבצע  מגיש  דרישות 
  ולהפקיד   המכרז  במסמכי  המפורטות   הביטוחוהוראות  

מתן השירותים  לא יאוחר ממועד תחילת    החברה בידי  
 את : , אי לתחילתםוכתנ

כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי    אישור ביטוחי הקבלן(  1נספח ב' ) (א)
 הקבלן. 

) (ב) ב'  להסכם  2נספח  לנזקים(  מאחריות  פטור  הקבלן  ",  הצהרת 
 כשהיא חתומה כדין על ידי הקבלן. 

ביטוחי   6.9.5 אישור  להמצאת    ( 1)  ב'נספח    הקבלןבנוסף 
מתחייב   כאמור,  לקבלת    הקבלןהחתום  בכפוף  כי 

במקרה של    "(הדרישהדרישה בכתב מהחברה )להלן: "
פוליסות   פי  על  לתביעה  להביא  העלולות  נסיבות  גילוי 
קיום   לבחון את  לחברה  מנת לאפשר  על  ו/או  הביטוח 

לחברה את חלקי    הקבלןימציא    שבחוזהתנאי הביטוח  
זה  הפוליסות   מכרז  נשוא  להתקשרות  המתייחסים 

"  בלבד הביטוח)להלן:  שייחשפו  מסמכי  ומבלי   )"
  לשירותיםנתונים מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים  

 .נשוא מכרז זה

כי   6.9.6 במפורש  בזאת  דרישות  מובהר  לגבי  הסתייגות  כל 
ובתוך   להבהרות  פניה  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח 
המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה  

ל להסתייגויות  ו/או  הביטוח  הביטוח דהוראות    רישות 
 ו/או למסמכי הביטוח. 

במפורש  מובהר 6.9.7 ו/או    בזאת  שינויים  שייערכו  ככל  כי 
ביחס ו/או    הסתייגויות  הביטוח  מהוראות  לאילו 

שנמסרו  ביטוח  ה  לאיזה ממסמכי  דרישות הביטוח ו/או
הקבלן, ידי  ת  על  המחייב  החברה  והנוסח  מהן  תעלם 

הנוסח   ה הינו  המכרז,  למסמכי    הסכם שצורף 
 . ונספחיהם



 

 

אי המצאת  במקרה של  מובהר בזה, כי    ספקלמען הסר   6.9.8
)נספח   כשהוא חתום כדין    אישור ביטוחי הקבלן  (1ב' 

הצהרה על    ( 2)   ב'נספח    לרבותעל ידי מבטחי הקבלן,  
מאחריות פטור  ידי    מהחתו ,  מתן  על    , המציעכדין 

רשאית  החברה תחילת    תהייה  מועד  את  ממנו  למנוע 
השירותים הצגת    מתן  אי  החתומים  בשל  המסמכים 

 כנדרש.

מובהר    לעיל,  6.9.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   6.9.9
כאמור    מסמכי הביטוח,אי המצאת  במקרה של  בזה, כי  
במציע  לראות    תרשאי  החברה  תהאלעיל,    6.9.8בסעיף  

ו/או לבטל את זכייתו    הסכםכמי שהפר את ה   )הקבלן(
 . במכרז  המציע )הקבלן(של 

כי מסמכי   6.9.10 דרישה  אין  בשלב הגשת ההצעות  כי  יודגש 
המבטחים  ידי  על  ייחתמו  בחתימה    הביטוח  אלא 

המציע  והצהרת  אישור    ים, המהוווחותמת של המציע
הסתייגות לגבי הנוסח,  כל  כי בדק עם מבטחיו ואין להם  

 .התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

  ערבויות .7

  

,  לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומיתכל משתתף במכרז חייב   7.1
  50,000  לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של    2טופס  של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

   "(.הערבות )להלן: "  ₪
 

,  החברה  קבעה.  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל  לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות 7.2
 ,  לעיל  לאמור   בהתאם  בנקאית  ערבות  צורפה  לא  להצעה  כי,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על

 . הצעה אותה  את לפסול  רשאית החברה  תהיה
 

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות    03.07.2022תוקף הערבות יהיה עד ליום   7.3
להאריך  4למשך   כזה  במקרה  חייב  יהיה  והמציע  נוספים  חודשים  תוקף )ארבעה(   את 

 הערבות.  
 

יעמוד   7.4 לא  שהמשתתף  אימת  כל  לפירעון  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 
   החברה   בין   חוזה  חתימת   לאחר ,  במכרז  זכו  לא  אשר  למציעים   יוחזרו  הבנקאיות  הערבויות  7.5

 . במכרז הזוכה בדבר החלטה   קבלת  לאחר ימים 60 -מ יאוחר ולא, במכרז הזוכה    לבין
 
 

 
 תוקף ההצעה .8
 

ליוההצעה תהיה בתוקף    יוארך ב  03.07.2022  םעד  עפ"י    4-תוקף ההצעה  נוספים  )ארבעה( חודשים 
 דרישת החברה.  

 
 וסיור קבלנים מציעים פגשמ .9
 

המפגש: משרדי החברה    נקודת  10:00  בשעה  09.02.2022  ביוםיתקיים  וסיור קבלנים  מפגש מציעים  
ומהווה תנאי סף    חובה  הינהובסיור הקבלנים    מפגש המציעיםבההשתתפות    .יבנה  20דואני  רח'  ב

 . להשתתפות במכרז
 
 



 

 

   הבהרות ושינויים .10
וזאת באמצעות    16.02.2022ליום  משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד   10.1 

 .  liora@mey-yavne.co.il דוא"ל:לכתובת  word שליחת קובץ 
 

לשאלות    -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז   –החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה   10.2 
הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל.  אי קבלת תשובות מצד  

 החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.  
 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי    -כרז  עד המועד האחרון להגשת הצעות למ  -החברה רשאית  10.3 
 המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  

 
תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן   10.4 

כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בפקס' ו/או בדואר רשום  
, עפ"י מספר הפקס' ו/או המען /או הדוא"ל  במפגש המציעים  שהשתתףל לכל מי  ו/או בדוא"

 שציין בעת הרכישה.   
 

אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה,   10.5 
המציע   ידי  על  יצורפו  והם  המציע,  והצעת  המכרז  מתנאי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו  הם 

 להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 
 
 

 בחינת ההצעותשקלול ההצעות ו .11
 

 שלהלן: בהתאם למשקלות המחיר שקלול ההצעות יתבצע  11.1 
 

 משקולות  רכיב מס' סעיף 

ל  .1 המחיר  קומפוסט  הצעת  לאתר  בוצה  פינוי 
   - מורשה ממט"ש יבנה

65% 

ל   .2 המחיר  ממט"ש  הצעת  פסולה  בוצה  פינוי 
   יבנה לאתר מורשה

 

25% 

לאתר    פינוי גבבה ו/או גרוסת הצעת המחיר ל   .3
 מורשה )כולל האישורים הנדרשים(

10% 

 
 

מהסעיפים  הציון   אחד  ביותרלכל  הנמוכה  הכספית  ההצעה  כדלקמן:    100  קבל ת   ייקבע 
הנמוכה  ל  ביחס  יותר  נמוך  בציון  ינוקדו   האחרים  המציעים  וכל  נקודות הכספית  הצעה 
 לפי "ערך משולש".    – ביותר

 

 הציון הסופי יקבע באופן הבא: 

 

 3*   ציון ביחס לסעיף   10%+        2*   ציון ביחס לסעיף 25%+        1*   ציון ביחס לסעיף 65%ציון סופי =  

 

 ההצעה שתזכה לציון הסופי הגבוה ביותר תיחשב כהצעה הטובה ביותר.        

 



 

 

חוסר     בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  החברה 
בלתי    התייחסות  מחירים  כדבעי.  ההצעה  הערכת  מונע  החברה  שלדעת  באופן  המכרז  לתנאי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

שייעשו   11.2  תוספת  או  שינוי  כל  ו/או  מילוי  אי השלמת מקום הטעון  ו/או  אי הגשת הצעת מחיר 
ף המסמכים ובין  במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגו

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 
 

 החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.   11.3 
 

החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או   11.4 
נה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו  השלמות לשביעות רצו

הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.  לא המציא הקבלן פרטים ו/או  
 מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.

 
בחינת   11.5  במסגרת  לבחון  רשאית  את החברה  לבצע  המשתתף  של  וכושרו  אמינותו  את  ההצעות 

 החוזה המוצע ואת ניסיונו. 
 

, כדי לוודא  בוכיו"החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים   11.6
 .להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בושאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם 

 
 המכרז הודעה על תוצאות  .12
 

 . ו/או בדוא"ל לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום 12.1  

 
על פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר   בכשיר שניועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור   12.2 

הכשיר   יחתום  לא  כלשהיא  מסיבה  אם  במכרז  כזוכה  יוכרז  ייבחר,  שאכן  וככל  אם  שני, 
הראשון על חוזה במועדו ו/או יסתיים עמו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם 

 ו/או אם התקיימו פערים אשר לא הושלמו לשביעות רצון התאגיד. 
 

הודעה בכתב, בדואר רשום 12.2  על כך  יקבל  לא תתקבל  . הערבות   ו/או בדוא"ל   משתתף שהצעתו 
שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז 

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.  60 -ולא יאוחר מ 
 

 זה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חו 12.3 
 

ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת החוזה   7הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך  12.4 
יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב הערבות  

 המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב.  
 

החוזה   12.5  על  החתימה  למועד  כל    ודות,העב  לתחילת  צו  לקבלת  וכתנאיעד  את  הזוכה  ימציא 
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על  

נספח ב' חתום כדין על ידי חברת הביטוח, וכן את )  לחוזה((  1))נספח ב'    הקבלן  קיום ביטוחי
נוסח הנדרש  כדין על ידי הקבלן הכול בהתאם ל  החתומ   הצהרה בדבר מתן פטור מאחריות(  (2)

 . מכרזומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי הבמסמכי המכרז,  
  
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את   12.6 

ידי החברה   על  שייקבע  בכתב למשתתף, החל בתאריך  בהודעה  במכרז  וזאת  הזכייה  בהודעה 
לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם  

 להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין. 
 



 

 

 בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  12.7 
 

כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או   12.7.1  
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.  

 
או   12.7.2   נכונה,  אינה  במכרז  שניתנה  המשתתף  של  כלשהי  הצהרה  כי  לחברה  התברר 

עת החברה, היה בה כדי להשפיע שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לד
 על קביעתו כזוכה במכרז. 

 
בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה   12.8

וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם 
 לה בגין כך.   

 
 

 זכויות שמירת  .13
 

החברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע   13.1
 שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד   13.2

 מהמציעים. 
 

ק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חל 13.3
לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או   ל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאיוהכ

 תוספת מחיר בשל כך.
 

א  13.4 לצורך  הן  שמצוינות,  ככל  במסמכי המכרז,  כדי  והכמויות המצוינות  בהן  ואין  בלבד,  מדן 
 לחייב את החברה.  

 
לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה    13.3ו/או    13.2ו/או   13.1החליטה החברה כאמור בסעיפים  13.5

  לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן. 
לבין האומדן של  החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה   13.6

 המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  13.7
 

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד   13.8
ו/או תביעה כנגד החברה בשל    שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה

 כך. 
 

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר,  אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא   13.9
 לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.  

 
 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  13.10 

לא   במכרז  הכנת  המשתתפים  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי  שימוש  כל  לעשות  רשאים  יהיו 
והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה  
לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות  

ציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים,  למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המ 
 להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 
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אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז.  
ידי  כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין   על  וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין 

ההצעה,   לפסילת  לגרום  עלולים  אחרת,  דרך  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  תוספת 
ל לפי שיקול דעתה המוחלט  והכ    -ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות  

 של החברה.   
 

 מחירים  .15

והרווח, לרבות מסים, היטלים   ההוצאותל העבודה, החומרים ואת כל  ל את כההצעה של המציע תכלו
 .  מכי המכרז. ההצעה לא תכלול מע"מבמס אחרת ורש, אלא אם כן  צוין במפ3טופס ', כמפורט בוכו

 
 הוצאות .16

על    יחולו  במכרז,  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  

 
 ,  רב בכבוד

 
 מ "מי יבנה בע

 
 
 
 

  



 

 

 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(  

 
 

 1טופס 
 לכבוד

 מי יבנה בע"מ 
 יבנה 

 
 ג.א.נ.,

 01/2022הצעת משתתף למכרז מס' הנדון: 
 

, בין המצורפים ובין  01/2022אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  
 שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 

  שנערכו  שינויים  או/ ו  עדכונים  לרבות,  נספחיו  כל  על ,  המכרז  במסמכי  המפורטים  לתנאים   מסכימים  אנו .1
  יחד   כולם  והעתידים"(,  המכרז  מסמכי"  או"  ההצעה  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  בכתב  לעת  מעת  בהם

 .המכרז נשוא  העבודות לביצוע החוזה  את להוות

  העבודה  מקום  את  ראינו ,  באתר  סיירנו  כי,  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  קראנו   כי  בזה  מצהירים  הננו .2
  ידועים  וביצועה העבודה  עלויות  על המשפיעים  האחרים הגורמים כל  כי   וכן   העבודות לאתר הגישה  ותנאי 

  אנו  כן"(.  העבודות: " להלן)   המכרז  נשוא  העבודות לביצוע  הצעתנו  את  ביססנו   לכך ובהתאם, לנו ומוכרים
  מסמכי   של   ידיעה   אי  או  הבנה  אי   של   טענות   על  המבוססות   דרישות   או  תביעות  כל  נציג   לא  כי  מצהירים

 .  אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז

  הדרישות  כל  על  עונה  הצעתנו  כי,  במכרז  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו   כי  בזה  מצהירים  אנו .3
  וברמה   מקצועי באופן המכרז  נשוא   העבודות לביצוע והיכולת הניסיון, הידע  ברשותנו, המכרז שבמסמכי

  ההספק,  האיכות  מבחינת  העבודה  לביצוע   המתאימים  הכלים,  הציוד  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן ,  גבוהה
  הזמנים   ללוח  ובהתאם  המכרז  במסמכי  כמפורט  הכל,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע   הדרושים  האדם  וכוח

 . שיידרש

  המכרז   מסמכי  פי  על  התחייבויותינו  כל  אחר  ולמלא  המכרז  מסמכי  הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  הננו .4
  כל  להעביר  רשאים  איננו  כי  מצהירים  אנו.  חוק  כל  הוראות  על  קפדנית  שמירה  תוך,  ואמינות  במהימנות

  שלא   כלשהו  שימוש  בו  לעשות  או,  אחר  גורם  לשום  זה  במכרז  מהשתתפותנו  כתוצאה  שברשותנו  מידע
 . זה מכרז במסגרת

  בסך ,  המכרז  במסמכי  המפורטות  העבודות  את  לבצע  מתחייבים  הננו,  לעיל  האמור   מכלליות  לגרוע  מבלי .5
  ההתקשרות  חוזה,   השאר  בין ,  כולל,  המכרז  מסמכי   להוראות  בהתאם,  למכרז  בהצעתנו   כמפורט 

  הזמנים   ובלוח   הגמורה  דעתכם  להנחת  האמורות  העבודות  את  לסיים   עצמנו  על  מקבלים  והננו,  במסגרתו
 . שיידרש

  :הקבלןביטוחים על ידי  .6
אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם  6.1

אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז  לתנאים  
במסמך   המפורטים  לתנאים  הק"   11סעיף  התקשרות",  ה  חוזה "  ב' בהתאם  "  בלן ביטוחי 

 ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתן את:  
 
 , חתום כדין על ידי חברת הביטוח.  הקבלןאישור ביטוחי    (1) ב'נספח  (א)
החתום כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף    (1נספח ב' )בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הקבלן   (ב)

" )להלן:  מהחברה  בכתב  דרישה  העלולות  ב   "(הדרישה לקבלת  נסיבות  גילוי  של  מקרה 
להביא לתביעה על פי פוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר לחברה לבחון את קיום תנאי  

המתייחסים להתקשרות נשוא  ימציא הקבלן לחברה את חלקי הפוליסות    הביטוח שבחוזה
מסווגים שאינם  "( ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים  מסמכי הביטוח)להלן: "  מכרז זה בלבד

 .רלוונטיים לשירותים נשוא מכרז זה
 , חתומה על ידנו כדין.  הצהרה על מתן  פטור מאחריות לנזקים  (2) ב'נספח  (ג)



 

 

 
כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות   6.2

ות לערוך עבורנו את הביטוחים  ואיפיון העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייב
 הנדרשים על ידכם.  

הננו מתחייבים כי במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה, נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין   6.3
 ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, על נספחיהם.  

תהיו רשאים   אנו מסכימים כי   –מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל  6.4
למנוע מאתנו את מועד תחילת מתן השירותים ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את ההסכם ו/או  

 לא עמד בתנאי המכרז. 
הננו מסכימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם, הסכם   6.5

ל כל הליך שענינו הגשת  מחייב בינינו לבינכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנה
הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר  

 הגשת ההצעות ועד לבחירה בזוכה.  
הננו מסכימים כי תהיו זכאים אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם, הסכם   6.6

י אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת  מחייב בינינו לבינכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כ
הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר  

 הגשת ההצעות ועד לבחירה בזוכה.  

 

  או/ו אתכם  לחייב  כדי לכם  בהגשתה או  זו  בהצעתנו  באמור שאין  לידיעתנו  הובא  כי  בזאת מצהירים  הננו .7
  לראות ,  חייבים  לא  אך,  זכאים  תהיו  כי  מסכימים  אנו.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות  כדי

  רשאים  תהיו  אתם  כי   מסכימים  ואנו  לנו  ידוע.  לביניכם  בינינו  מחייב  חוזה  ידכם על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו 
,  שהוא  מועד   בכל  המכרז  את  לבטל  רשאים  שתהיו  לנו  ידוע  כן.  מתוקנות  הצעות  הגשת  שענינו  הליך  כל  לנהל

 . עבודה התחלת   צו מתן למועד ועד  ההצעות הגשת  לאחר לרבות

  לתקופה  אותנו  ומחייבת  בתוקף  ועומדת  תיקון  או   שינוי,  לביטול  ניתנת אינה, חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו .8
  4  של  נוסף  זמן  לפרק  יוארך  ההצעה  תוקף.  ההצעה  להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים(  ארבעה)  4  של

  הערבות  תוקף  הארכת  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  זה  במקרה.   החברה  דרישת  י" עפ,  חודשים(  ארבעה)
 . בהתאם

,  נספחיה  כל  על,  בה  המפורטים   התנאים  יהיו,  ונתקבלה  נבחרה  הצעתנו  כי  בכתב  שורכםיא  קבלת  עם  מיד .9
 . אותנו המחייב  חוזה

  בידיכם  ולהפקיד,  כך  לשם  ידכם  על  שיקבע  במועד,  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו,  תתקבל  הצעתנו  אם
  החוזה במסמכי  הנדרש בנוסח  המבטח  אשור  את,  המכרז במסמכי   כנדרש, החוזה לביצוע  בנקאית ערבות

  וכמו ,  דרישתכם  פי   ועל   המכרז  מסמכי  פי  על   המצאה  הטעונים   הנוספים  המסמכים  כל  ואת (  מקור  עותק)
 . המכרז ממסמכי חלק  המהווה החוזה   מסמכי  על לחתום כן

  לצו   בהתאם  ידכם   על  שיקבע  בתאריך  העבודות  בבצוע  נתחיל,  תתקבל  הצעתנו  אם  כי   מתחייבים   אנו .10
  קצרה  בהתראה  להינתן  עשוי  העבודה  התחלת  צו  כי  לכך  מודעים  הננו  וכן,  ידכם על  שיינתן  עבודה  התחלת

 .  המרבית ובמהירות בהתאם העבודות  בבצוע להתחיל  ערוכים נהיה  אנו כי ומצהירים  ביותר

  במסמכי   2  כטופס  שצורף  בנוסח)  המכרז   במסמכי  כנדרש  לפקודתכם  ערוכה   בנקאית  ערבות  בזאת  מצורפת .11
 (. המכרז

  בדרך  בנו  נחזור  אם  או  לעיל  המפורטות  מהתחייבויותינו  התחייבות  נפר   אם  כי   לנו  ידוע  כי   מצהירים  אנו .12
  הבנקאית  הערבות  סכום   את  לחלט ,  זכויותיכם  ביתר  לפגוע  מבלי,  זכאים  תהיו  אתם,  מהצעתנו  כלשהי
  או/ו  התחייבויותינו  הפרת  בשל  לכם  שנגרמו  וההוצאות  הטרחה,  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע   כפיצוי 

 . המכרז ניהול במהלך או/ו  חוזה  הפרת בשל

  לגלות  לא  מתחייבים  ואנו  אחרים  מציעים  עם  תיאום   או/ו  קשר  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי  מצהירים  אנו .13
 .במכרז הזוכה על החברה הודעת קבלת  למועד עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי  את ולמנוע

   

  הוצאות   על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  וכל,  פרטיהם  כל  על  המכרז  מסמכי  כל  את  הבנו  כי   מצהירים  אנו .14
  לביצוע  הצעתנו  את  בזאת  מגישים  ואנו,  הצעתנו  את  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי,  לנו  ומוכרים  ידועים  העבודה

 .המכרז במסמכי המפורטים בתנאים, המכרז נשוא העבודות
 



 

 

 למסמך ב' במסמכי המכרז.  ג'נספח , "הצעת הקבלן"הצעתנו מוגשת על גבי  .15
   

 

 .  המכרז מסמכי י" עפ, הדרושים הטפסים  או/ו  הנספחים כל מצורפים זו להצעתנו .16
 

  תשקול ,  הזוכה  הקבלן  לבחירת  שיקוליה  שבמסגרת  לכך   מסכימים  אנו   וכי  לנו   ידוע   כי   מאשרים   אנו ,  בנוסף .17
  את   וכן ,  1993-ג"התשנ,  המכרזים  חובת  לתקנות  22  בתקנה  שנקבעו  המידה   אמות   את ,  היתר  בין,  החברה
 . החברה של הבלעדי  דעתה שיקול  פי על המכרז במסמכי הנדרשים  בתנאים הקבלן של עמידתו 

  מוגשת  שבשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי,  מצהירים  אנו .19
  הסכם  או  דין  י"עפ   מניעה  כל  אין   וכי,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו   וכי,  ההצעה

 . זו הצעה על  לחתימתנו
 , רב בכבוד     

        _____________________ _____________________ 
                                                                  תאריך                                                                                 הקבלן    

 ( הקבלן וחותמת חתימה ה מורש חתימת) 
 

                                        ( דפוס באותיות) הקבלן שם
                                          החתימהה מורש שמות

       ( לפרט  נא-אחר/שותפות/חברה) משפטית  אישיות 
          כתובת 

          טלפון ' מס
          פקס ' מס

            מורשה  עוסק מספר
          הקבלנים   ברשם רישום' מס

 
 חתימה  אישור

 

 
  מזהה'  מס____________________    של  ד "עו_______________________    מ"הח  אני

"להלן______________)   ה "ה  חתימות   כי   בזה  מאשר"(  הקבלן: 
,   זו  הצעה  על  חתמו  אשר_______________________,    -ו_______________________________  

 . ועניין  דבר לכל  הקבלן את מחייבות, הקבלן חותמת בצירוף
 
 
 

 ___________________  _______________________ 
 ד"עו חתימת               תאריך   

 ( שיוןיר ' מס +חותמת   +חתימה) 



 

 

 2טופס 
 
 

 
 לתנאי המכרז   7נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 

 
 לכבוד

 מי יבנה בע"מ 
 יבנה 

 
 ג.א.נ.,

 ___________  מספר בנקאית  ערבות: הנדון
 

 
"(  המבקשים: "להלן______________ )  מזהה' מס____________________________   בקשת פי על

  עם   בקשר  זאת (,  ח"ש  אלף   חמישים:   במילים)₪    50,000  לסך  עד  סכום   כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו
  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  ולהבטחת  ,01/2022'  מס  מכרז,  מתן שירותי פינוי בוצה    פומבי  במכרז  השתתפותם

   .במסגרתו ההתקשרות  חוזה ,  השאר בין,  כולל, המכרז  מסמכי פי  על
 

  הראשונה   דרישתכם   קבלת  מיום  ימים   14  תוך   ל "הנ  לסך  עד  סכומים   או   סכום   כל  לכם   לשלם   מתחייבים   אנו 
  או, כלשהו באופן או  כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק  או לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב

  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש
 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים  לעמוד שיכולה כלשהי הגנה

 
  אחת  שכל,  דרישות  במספר  או   אחת   בפעם  ל" הנ  הסכום  של  תשלומו   את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם
 . ל"הנ   הכולל  הסך  על  יעלה לא  דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 
 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות
 

 . בכלל ועד 03.07.2022 עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות
 . תענה לא 03.07.2022 אחרי אלינו שתגיע דרישה
   .ומבוטלת  בטלה זו  ערבותנו 03.07.2022 יום לאחר

 
 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 
 .זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא במברק  או/ ו אלקטרוני באמצעי או/ו  בפקסימיליה דרישה

 , רב בכבוד    
 

 _________  בנק
  



 

 

  3טופס 

 
 תנאים כלליים   -01/2022כתב כמויות ומחירים למכרז מס' 

 

רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים   .1
 במכרז זה על כל מסמכיו. 

 
התנאים במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  את  כוללת  המשתתף  הקבלן  במפרטים,   הצעת  הנזכרים 

 בכל המסמכים הכלולים במכרז זה.בתכניות, בכתב הכמויות ו
 

מאי   או  במכרז  כלשהו  תנאי  בהבנת  טעות  או  הבנת  מאי  הנובעת  טענה  בכל  תכיר  לא  החברה 
         התחשבות בו.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות המפרט הטכני, מחיר העבודה ייחשב על ידי   .2

 הקבלן ככולל את ערך: 
 

החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה, והפחת  כל  א.    
 שלהם.

  
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.  ב.    
 

 השימוש בכלי עבודה, במכשירים, במכונות, בציוד, בדרכים זמניות, וכד'.   ג.     
 

לצורך ד.  הדרושים  הזהירות  אמצעי  לרבות    כל  המכרז,  למסמכי  בהתאם  העבודה  ביצוע 
 מחסומי תנועה, הכוונת  תנועה ושילוט וכד'. 

 
וכן   ד.     החזרתם  שמירתם,  אחסונם,  פריקתם,  העמסתם,  העבודה,  למקום  הנ"ל  כל  הובלת 

 הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו. 
 

 המסים והאגרות למיניהם, דמי ביטוח וכד'.   ה.     
 

  מדידה, הסימון והתכנון שיידרשו.עבודות ה ו.     
 

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין, והשגת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות   ז. 
 הדרושים לצורך ביצוע העבודות.  

 
 כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה, שבת וחג.  ח. 
 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   ט. 
 

 ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.   י. 
 

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.   יא. 
 

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.   יב. 
 

 ות עפ"י מסמכי המכרז.  דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרש יג.  
 

התקנה מושלמת, מכלולי הרכבה ואביזרי עזר, דיווח, עדכון מערכות המידע הרלבנטיות   יד. 
 עפ"י הנחיות החברה, תיעוד ושירותים הנדסיים.  

 



 

 

זה הוצאותיו המוקדמות   טו.     ובכלל  והעקיפות,  כל ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות 
שיידרשו מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז ו/או מסמכיו  והמקריות וכן הוצאות אחרות  

מחייבים אותן, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין  
 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים, ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 

 
 בדיקות  .4

 
החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעים על  

 ידי הקבלן. הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים.  
 
 ספרות טכנית  .5
 

 כל ציוד, תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.   
 
 יות אחר .6

 
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט ובמסמכי  
המכרז.  אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או לעבודות עפ"י  

 דין ו/או עפ"י אחריות יצרן. 
 
 עדכונים טכנולוגיים  .7
 

ו/או למוצ  לציוד  יחידה  נוסף מעבר  מחירי  כל זאת ללא תשלום  עדכונים טכנולוגיים,  יכללו  רים 
 למחירי היחידה המוגדרים בכתב הכמויות. 

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: _______________ 
 

 תאריך: ____________________ 
 
 

 מספר מציע: ______________ 
 )ימולא ע"י החברה(            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 טופס 4 
 
 

 לכבוד
 בע"מ מי יבנה 

 יבנה 
 

 ג.א.נ.,

 
 ___________________ )שם המשתתף במכרז(   - אישור עו"ד הנדון:  

 
 
 

 (, הנני לאשר בזאת כדלקמן: "הקבלן"כעורך דינו של הקבלן )להלן: 
 
 

 שמו המלא של הקבלן )כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות(:  .1

 

 מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:  .2
 

שותפות  שמות   .3 שהינו  תאגיד  של  )ובמקרה  הקבלן  של  המניות  השותפים    -בעלי  שמות 
 הכלליים והמוגבלים( : 

 

 שמות המנהלים של הקבלן:  .4
 

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן:  .5
 

 הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן:  .6
 

ה שעליה חתמו מורש,  מי יבנה בע"מ, אשר פורסם על ידי  01/2022הגשת הצעה למכרז מס'   .7
החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן  
במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן,  להסכמים שהקבלן הינו  

 צד להם, ועל פי כל דין. 
 
 
 

 ___________________________   ______________________ 
 

 ______________, עו"ד            תאריך  
 

 מ.ר. _________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 5טופס 
 
 

 תצהיר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
לאחר שהוזהרתי  _________________  ת.ז.  _________________  מרח' ________________ אני הח"מ 

 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 
במשתתף,  ______  __________אני מכהן כ   ,("המשתתף "   :)להלן  ___________________ אני נציג   .1

 את המפורט להלן.  ,המשתתףמטעם ולהתחייב ואני מוסמך להצהיר 
 
ב)א( לחוק עסקאות  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אלי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .2

ציבוריים ציבוריים"  :)להלן  1976-התשל"ו  ,גופים  גופים  עסקאות  חלוט    (("חוק  דין  בפסק  הורשעו  לא 
- דין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כ ביותר משתי עבירות 

 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "   1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ("חוק עובדים זרים"   :)להלן  1991
 
ו .3 ב)א(  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אלי לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף 

או  לפי חוק עובדים זרים    ביותר משתי עבירותלחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט  
 לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 
  – )להלן    1998-התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9אני מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו כן   .4

ככל   לחילופין,  המשתתף.  על  חלות  לא  מוגבלות,  עם  לאנשים  הולם  ייצוג  בדבר  זכויות"(,  שוויון  "חוק 
הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9שהוראות סעיף  

 היתר כמפורט להלן: 
תתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  עובדים לפחות, המש  100ם המשתתף מעסיק  א •

לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –הצורך 

אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים   •
לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פנה    כאמור

סעיף   לפי  חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  פעל    9כנדרש  גם  הוא  זכויות,  שוויון  לחוק 
 ליישומן; 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה   •
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה. 30והשירותים החברתיים, בתוך  הרווחה

 
לא יועסקו על ידי המשתתף , לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת   .5

בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל  
 אחר עמו אתקשר.גורם 

 
ידוע למשתתף , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי   .6

 הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 
 בתצהיר זה:  .7

האוטונומיה   7.1 תושבי  שהם  זרים  עובדים  למעט  זרים,  עובדים  זרים:  שומרון  עובדים  ביהודה, 
וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק  
ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני  

 . 1994- חקיקה(, תשנ"ה
 

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  7.2
הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות   7.2.1    

 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  7.2.3 

שולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים בעד עיסוקו בתחום מומחיותו ת 7.2.4
 השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה. 



 

 

 
 _________________________ 

 חתימה 
 
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני______הנני  הופיע  שברח'  במשרדי    ,______________עו"ד    ,______ 
המוכר  /_________________ _________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  _____ ________ מר  _____________ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,    ,לי אישית
הריני לאשר כי _______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם    אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 המשתתף ______________________כאמור לעיל. 
 

 חותמת ___________________    ____________________ עו"ד  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסמך ב' 
 

 חוזה התקשרות 
 
 

 2022שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________      

 
 
 בין
 

   מי יבנה בע"מ
 "( החברה )להלן " 

 ; מצד אחד
 

 לבין
 

 __________________, ח.פ. _____________ 
 מרח' __________________ 

 "( הקבלן)להלן "
 ; מצד שני

 

והחברה הינה תאגיד האמון על תכנון, ביצוע ואחזקה של משק המים והביוב לרבות   :  והואיל

, אשר הוקם מתוקף יבנה וגן יבנהטיפול בשפכים המגיעים ממערכת הביוב העירונית של 

 ״(;החוק )להלן: ״ 2001 -חוק תאגידי מים וביוב, התשס״א 

ופינוי בוצה  ממתקן לטיפול   :  והואיל עם קבלן למתן שירותי סילוק  מעוניינת להתקשר  והחברה 

, לאתר הטמנה לפינוי וסילוק פסולת מורשה כדין לפי סוג הפסולת, ) יבנהבשפכים בעיר  

דרישת   פי  ועל  הבוצה  להרכב  בהתאם  קומפסטציה  לאתר  שתפונה  שיכול  הבוצה  למעט 

הפ ואישור  להלן(  שיפורט  כפי  בהתאם התאגיד  הכל  המוסמכות,  הרשויות  ידי  על  ינוי 

 למפרט הטכני המצורף כנספח ב׳ להסכם זה; 

מספר   :  והואיל מכרז  החברה  פרסמה  השירותים  מתן  בוצה    01/2022ולצורך  פינוי  שירותי  למתן 

ממט״ש יבנה, בתנאים המצוינים במסמכי המכרז ובנספחיו אשר מהווים חלק בלתי נפרד  

 מהסכם זה ; 

הצעה  וה והואיל:  הציע  ונספחיו,  על מסמכיו  זהירה של מסמכי המכרז  ובחינה  עיון  קבלן, לאחר 

 למתן השירותים בהתאם למכרז ותנאיו 

ובמסגרת ההצעה הצהיר הקבלן כי הוא מעוניין לספק את השירותים כמפורט בהסכם זה על   והואיל: 
דם המתאים, הידע,  נספחיו, וכי יש לו את הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח הא

להוראות   ובהתאם  ביותר  הגבוהה  ברמה  לבצעם  והיכולת הדרושים  האמצעים הטכנולוגיים 
 הסכם זה ויתר מסמכי המכרז;

 והקבלן ביקש לספק את השירותים כקבלן עצמאי, על כל המשתמע מכך, והחברה הסבירה  והואיל: 

הוא לא יהיה זכאי לקבל מהחברה  מעביד בינו לבין החברה וכי -לו כי לא יתקיימו יחסי עובד 
עובד מיחסי  הנובעות  כלשהן  סוציאליות  פיצוי  -זכויות  פנסיוני,  ביטוח  זה  ובכלל  מעביד, 

 פיטורים, דמי מחלה, חופשה וכיו״ב;



 

 

מתן   והואיל:  לשם  עימו  להתקשר  מעוניינת  והיא  בקבלן  בחרה  החברה  הקבלן,  הצהרות  סמך  ועל 
 ן;השירותים בכפוף לתנאים המפורטים להל 

 

 אי לכך באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן: 

 מבוא ופרשנות  1

 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה. 1.8

נספחיו או כל מסמך  במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות   1.3
אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות הסכם זה, תהיינה הוראות  

 הסכם זה עדיפות. 

 הגדרות  2
 ;יבנההמתקן לטיהור שפכים ב ״המט״ש״ 

וכן    2004-תקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, תשס"ד ״בוצה״ 

 ; שתתעדכנה מעת לעת בהוראות הדין הרלוונטיות כפי

גרוסת   ״פסולת״  בוצה,  לרבות  במט״ש  ומופקת  הנאספת  ואנאורגנית  אורגנית  פסולת 

 וגבבה; 

 אתר לפינוי וסילוק פסולת מורשה כדין על ידי הרשויות המוסמכות; ״אתר הטמנה״ 

 המוסמכות;אתר לעיבוד חומרי פסולת אורגנית מורשה כדין על ידי הרשויות  ״אתר קומפוסטציה״ 

 אתר הטמנה או אתר קומפוסטציה, לפי העניין ובהתאם לסוג הפסולת; ״אתר מורשה״ 

סילוק ופינוי פסולת מהמט״ש לאתר מורשה, בהתאם להרכב הבוצה ואישור   ״השירותים״ 

 הפינוי על ידי הרשויות המוסמכות;

, על כל נספחיו  יבנהלמתן שירותי פינוי בוצה ממט״ש    01/2022מכרז מספר    ״המכרז״ 

ומסמכיו, אשר לפיו זכה הקבלן בעבודה נשוא הסכם זה, לקבות הצעת הקבלן  

 הזוכה; 

 לרבות כל אדם המוסמך על ידו לצורך הסכם זה או חלקו; ״מנהל המט״ש״ 

 לרבות כל אדם המוסמך על ידו לצורך הסכם זה או חלקו; ״מפעיל המטש״ 

   רותיםמהות השי 3
הקבלן יספק לחברה את השירותים על פי סדר הפעולות המפורט במפרט הטכני, ובין היתר, יספק   3.1

 לה את השירותים הבאים:

 אספקה של:  3.1.1
כל אחת,   קוב לפחות  נטו 28מכולות ריקות לאצירת הבוצה בנפח של  4לפחות  (1

 למען הסר ספק כל המכולות תהינה מכוסות ואטומות; 
 משאיות הובלה המתאימות בסוגן ובנפחן להובלת המכולות הנ״ל.  3לפחות  (2

כ  2לפחות   (3 של  בנפח  וגרוסת  גבבה  לפינוי  אחת    6-8-מכולות  כל  מ״ק 
יעמדו)להלן:״המכולות״(.   המכולות  דין  כח  כל  פי  על  הדרישות  המכולות    בכל  כל  וכן 



 

 

 ; ימוספרו
כמפורט   3.1.2 המט״ש  מפעיל  בנוכחות  הובלה  משאיות  על  פסולת  המלאות  המכולות  טעינת 

 להלן;  3.3בסעיף 

 רישום מפורט ומעקב על פינוי הפסולת והחתמת מפעיל המט״ש על כל פינוי; 3.1.3

הכל   3.1.4 מורשה,  באתר  ופריקתן  הובלתן  במשאיות,  המכולות  התאגיד,  שינוע  הוראת  פי  על 
בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים ובכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה. כל  

 עלויות השינוע לאתר המורשה תעשה על חשבון הקבלן; 

ק"מ מתוואי הנסיעה   10התאגיד רשאי לשלוח את המשאיות העמוסות לשקילת ביניים עד  3.1.5
 השקילה הנוספת בלבד. הרגיל ללא תוספת תשלום . התאגיד ישא בעלות 

 שקילת המכולות המלאות בכניסה לאתר המורשה;  3.1.6

תשלום עלויות דמי כניסה לאתר כולל היטל הטמנה וכל עלות או הוצאה נוספת הכרוכה   3.1.7
 בפינוי הפסולת;

למען הסר ספק אתר מורשה לפינוי פסולת , הכוונה הינה למספר אתרים מורשים כל אחד   3.1.8
 . בהתאם לסוג הפסולת שתפונה אליו

 שינוע והזזת המכולות הריקות והחזרתם לעמדות הטעינה בהתאם לדרישת מפעיל המט״ש;  3.1.9

  הגשת דו״ח חודשי מפורט לחברה והצגת אישורי קליטת פסולת באתר מורשה כמפורט לעיל  3.1.10
; 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה שהיא בגין העברת מכולה ממקום אחד למשנהו   3.1.11
 בתוך המט"ש. וכי העברה זו כלולה במחירי התמורה החודשיים. 

כל השירותים הנלווים הנדרשים במסגרת פינוי והובלת הפסולת וכן כל שירות נוסף עליו   3.1.12
 יסכימו הצדדים. 

)יום יומי(, וכן על פי קריאה של החברה ו/או מנהל המט״ש  הקבלן יבצע את השירותים באופן שוטף   3.2
 ו/או מי מטעמם, כמפורט להלן:

 שירותי פינוי שוטפים  3.2.1

יום 3.2.1.1 בכל  ושוטף,  סדיר  באופן  מורשה,  לאתר  הפסולת  את  ויסלק  יפנה    הקבלן 
 שבת, חגים, שבתון ומועדי ישראל )״היקף מתן השירותים״(. שישי, בימי לרבות 

 

שעות, אלא אם קיבל לכך   24-הקבלן מתחייב שלא להשאיר בוצה בשטח המט״ש למעלה מ 3.2.2
 אישור מראש ובכתב של החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם. 

 ₪ לכל יום עיכוב.  15,000הפרת סעיף קטן זה תחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם על סך  3.2.3

ד אחר על פי ההסכם  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויותיה של החברה לכל סע
 ו/או על פי כל דין. 

חירום   3.2.4 בשעת  גם  הנדרשים  השירותים  כל  את  לבצע  מחויב  שאינה  )הקבלן  ו/או  מוכרזת 
בהתאם להוראות מנהל המט״ש והוראות פיקוד העורף; ביצוע השירותים כאמור,    (מוכרזת

 ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום. 

 

 שירותי פינוי על פי קריאה  3.2.5

 מבוטל.  3.8.4.1

בהתאם   3.8.4.2 ו/או  השירותים  מתן  לשם  שיידרש  ככל  זמין  להיות  מתחייב  הקבלן 

לדרישות החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם ויענה בהקדם האפשרי לכל  

קריאה מצד החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם כאמור, לרבות במקרה  

וכא והובלה של הפסולת  פינוי  שירותי  צורך  של תקלה במט״ש הדורשת  יש  שר 

שעות ממועד קבלת    4-בהעברת מכולה ממקום אחד למשנהו, והכל לא יאוחר מ

הקריאה. אי הגעה למט״ש בזמן הנקוב לעיל יחייב את הקבלן בפיצויים מוערכים  



 

 

של   בסך  של    500מראש  מזכויותיה  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין  שעה.  לכל   ₪

 דין. החברה לכל סעד אחר על פי ההסכם ו/או על פי כל 

 

הקבלן מודע ומסכים לכך שהחברה תהא רשאית לשנות את יעד פינוי הבוצה מאתר מטמנה לאתר   3.3
פי הצורך, בהתאם לסוג הבוצה המפונה    נדרש על  כדין,  .  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדימורשה 

בהתאם לכל יתר הוראות הסכם    נדרשבמקרה זה, הקבלן מתחייב לפנות את הבוצה מהמט״ש לאתר  
 זה על נספחיו. 

השירותים יסופקו על ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו, ועל פי הנחיותיה של   3.4
 החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם ולוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידם. 

ה ו/או באמצעות  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים או כל חלק מהם בעצמ 3.5
 קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים או קשורים עמה ו/או שיעבדו עמה בעתיד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מחויבת להזמין שירותי פינוי גבבה וגרוסת מקבלן פינוי   3.6
 הבוצה. 

 התחייבויות והצהרות הקבלן 4
 הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 

ההתקשרות,  הקבלן   4.1 מושא  השירותים  בתחום  ומומחיות  מקצועי  ידע  בעל  הינו  כי  בזה  מצהיר 
המאפשרים לו לבצע את השירותים בעצמו, וככל שיידרש על ידי החברה, גם באמצעות עובדים  

 המועסקים במשרדו ואשר תחום מומחיותם הינו בתחום השירותים.

להובלת   4.2 תקף  עסק  רשיון  בעל  הוא  כי  בזה  מצהיר  רישוי  הקבלן  חוק  להוראות  בהתאם  פסולת 
התשכ״ח   בהתאם    1962-עסקים,  ההסכם  תקופת  כל  במשך  יפעלו  מטעמו  ומי  עובדיו  הוא,  וכי 

ועל פי הנחיות והוראות המשרד להגנת הסביבה, כפי    (הובלת פסולת)לתנאים שנקבעו ברשיון עסק 
שיתעדכנו מעת לעת. יובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית בשום צורה ואופן בגין אי מילוי  
התנאים ו/או הנחיות המשרד להגנת הסביבה או איזה מהרשויות המוסמכות על ידי הקבלן, עובדיו  

או לפצות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה  ו/או מי מטעמו. הקבלן מתחייב בזאת לשפות ו/
בגין כל נזק, הוצאה, פגיעה או הפסד וכן בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדה, בקשר עם האמור  

 לעיל. 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא ביצע כל בדיקה אשר רלבנטית להצעתו, קיבל את כל הנתונים והמידע   4.3
ואשר   השירותים  ביצוע  לצורך  לו  המחירים  הנדרשים  וכי  הצעתו  מחיר  על  להשפיע  עשויים 

הקבועים בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה מלאה ומתאימה לביצוע כל התחייבויותיו  
 על פי הסכם זה. 

במומחיות   4.4 החברה,  של  המלא  רצונה  לשביעות  השירותים  את  לבצע  בזאת  מתחייב  הקבלן 
והים. הקבלן מתחייב לעשות את כל הדרוש  ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גב 

לביצוע השירותים, להקדיש את מרצו, ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך, לעשות את מיטב מאמציו  
 ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים שבטיפולו. 

הקבלן מתחייב כי יקדיש לחברה את הזמן הנדרש לשם ביצוע השירותים לשביעות רצון החברה   4.5
חייב להיות זמין ככל שיידרש לשם מתן השירותים ו/או בהתאם לדרישות החברה ו/או  והוא מת

מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם ויענה בכל עת לכל קריאה מצד החברה ו/או או מנהל המט״ש ו/או  
 מי מטעמם כאמור. 

,  להלן  9הקבלן מתחייב להמציא לחברה בכל חודש, עם הגשת החשבון החודשי, כמפורט בסעיף   4.6
 :בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות המפרט הטכני  וזאת

אישור פינוי וקליטה חתום על ידי האתר המורשה, בצירוף תעודת שקילה עבור כל פינוי   4.6.1
פסולת שהתבצע במהלך החודש האחרון בגינו מוגש החשבון, ודו״ח חודשי מרכזי מטעם 

 (. להלן: ״אישורי קליטה״)האתר המורשה 



 

 

יצוע השירותים על ידו ופינוי הפסולת לאתרים מורשים, דוחות חודשיים מפורטים בדבר ב 4.6.2
לפי דרישת החברה, על פי המקובל ובנוסח שאושר מראש על ידי החברה, הכולל פרטים  
בדבר כמות הבוצה, הגבבה, הגרוסת והפסולת המפונה, כמות המשאיות המפנות וכיו״ב  

 )להלן: ״דוחות חודשיים״(. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי המניעה והבטיחות הנדרשים להפחתת מטרדי ריח חזק או זיהום   4.7
אשר מקורו מפינוי פסולת וכן מתחייב לטפל או להפסיק כל מפגע או מטרד או לסלקו מן המקום  

שעות מקרות האירוע, על פי דרישת החברה. בכל מקרה של גרימת לכלוך, שפיכת פסולת או   4תוך 
פסולת עם מכולה דולפת, הקבלן יפסיק את השינוע באופן מיידי וינקה באופן יסודי את כל  הובלת  

הלכלוך שנגרם על ידו עד שיחזיר את המצב לקדמותו. יובהר, כי הקבלן יישא באחריות הבלעדית  
בגין כל זיהום סביבתי, מטרד ריח או כל נזק שהוא כאמור לעיל אשר ייגרם בקשר עם השירותים  

 ין טעינת ו/או שקילת ו/או הובלת ו/או פריקת הפסולת.לרבות בג 

הקבלן מתחייב כי הובלת הפסולת תעשה במשאיות מתאימות עם מכולות הובלה סגורות ואטומות   4.8
מפני פיזור או העפה של פסולת אל מחוץ למכולה, דליפות או שפיכות נוזלים מהמכולה, והפצה של  

המשרד לאיכות הסביבה ועל פי כל דין לרבות תקנות  ריחות רעים לסביבה, ואשר עומדות בדרישות  
וכל    )להלן: ״תקנות המים״(  2004  -המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, התשס״ד

לעת מעת  שתתעדכנה  כפי  הדין  על  הוראות  המכולות,  את  שוטף  באופן  ויתחזק  יבדוק  הקבלן   .
 זלים או פיזור פסולת כמפורט לעיל. חשבונו, למניעה של מפגעי ריח, זרימה ודליפה של נו

 

מתחייב   והקבלן  הבלעדי  לשק"ד  בהתאם  תקינה  לא  שהינה  מכולה  לקבל  לסרב  רשאי  התאגיד 
שעות מדרישת התאגיד וזאת ללא כל תשלום    4להעמיד מכולה אחר במקומה שתהיה תקינה תוך  

 תמורה נוספת. 

רות בעבודה, להישמע להנחיות  הקבלן מתחייב להקפיד הקפדה מוחלטת על נהלי הבטיחות והזהי 4.9
החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם בנושא זה, לדווח ולפעול בכל דרך אפשרית למניעת  
תאונות מכל סוג שהוא, לו, לעובדיו, למי מטעמו, לעובדי החברה, למי מטעם החברה ולכול גורם  

 שלישי אחר.

י והוראות החברה ובהתאם הקבלן מתחייב לבצע את תפקידיו בנאמנות ויפעל על פי נהל 4.10
לסדרי הבטיחות, הוראות המשרד להגנת הסביבה וכל דין ותקן אחר שעניינו השירותים. אם יפר  
הוראה מתוך הסכם זה יישא הקבלן באחריות לכל נזק שייגרם לחברה כתוצאה מפעולה או מחדל  

 של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

עובדי 4.11 רק  להעסיק  מתחייב,  לביצוע  הקבלן  כנדרש  ומקצועיים  אחראיים  מנוסים,  ם 
ידי הקבלן יהיו  -השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע. העובדים שיועסקו על 

 כאלה שתחום מומחיותם תואם את אופי השירותים הכלולים בהסכם זה. 

שמומחה  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לעשות כל דבר נדרש וסביר   4.12
 היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

גורמים   4.13 עם  תקינים  עבודה  וביחסי  מרבי  בתיאום  ולפעול  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן 
ידי החברה, בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום  - אחרים המועסקים על

 עמם.

קבלת שירותים נוספים תוכר על ידי  הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי רק פניה של החברה ל 4.14
החברה ותכובד על ידה, ולפיכך החברה לא תישא בעלויות ביצוע עבודות שאינן במסגרת השירותים,  

ידי החברה או שניתן לקבלן אישור  - כהגדרתם לעיל, אלא אם הוצאה לקבלן הזמנת עבודה בכתב על
 ידי החברה לביצוע אותו שירות. - בכתב על

לנהו 4.15 מתחייב  ולא  הקבלן  עמה,  הקשורים  ו/או  עובדיה  החברה,  כלפי  ובנאמנות  ביושר  ג 
 לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה, לשמה הטוב ולעסקיה. 



 

 

 הקבלן מתחייב בזאת, כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין,  4.16

 יין.הוא יפעל כנדרש, ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור, לפי הענ 

הקבלן מתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו ומי מטעמו ימלאו ויקיימו אחר הדרישות המפורטות   4.17
כפי   עתידיות,  או  קיימות  בישראל,  רלבנטיים החלות  רגולציה אחרת  ו/או  ו/או תקנה  חוק  בכל 
שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכלל זה הוראות תקנות המים כהגדרתם לעיל, החוק למניעת מפגעים,  

התשמ"ד   1961-התשכ״א הניקיון,  שמירת  חוק  מכוחו,  שהותקנו  לכל    1924-והתקנות  ובהתאם 
הדרישות והקריטריונים של הרשויות המוסמכות הקיימות ו/או העתידיות כפי שיהיו מפעם לפעם,  

 לרבות הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות והמשטרה. 

בלן לעשות בו שימוש לשם ביצוע  מובהר כי כל ציוד השייך לחברה אשר החברה תאפשר לק 4.18
 השירותים, אם וככל שהחברה תאפשר זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הינו, ויישאר, 

בבעלותה של החברה, וכי זכות השימוש אשר תוענק לקבלן על ידי החברה, אם תוענק, הנה  
  אך ורק לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה. הקבלן מתחייב לעשות שימוש זהיר בכל
ציוד כאמור, לשמור על תקינותו, ולהשיבו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, 

 או עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה, לפי המוקדם. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו בהסכם זה וחתימתו   4.19
השירותים לחברה לא יהוו הפרה של הסכם או  על ההסכם, ביצוע התחייבויותיו לפיו ו/או מתן  

התחייבות שהוא צד להם או שהינו כפוף להם, וכי הוא אינו נזקק לצורך התקשרותו בהסכם זה  
 או ביצוע התחייבויותיו לפיו להסכמה כלשהי של כל גוף שלישי שהוא. 

 חומרים וציוד  5

ים האחרים הנחוצים לו,  הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים, האביזרים וכל הדבר  5.1
בכמות ובסוגים המתאימים לצורך ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, לרבות  

 המשאיות, המכולות וכל מערכות ההובלה כולל המערכות המכאניות הנדרשות.

כל החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן לצורך מתן השירותים יהיו חדשים ושלמים, מהסוג   5.2
לה המובחר ביותר, ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם ולדרישות התקנים  המעו

 הישראליים המעודכנים ובהעדרם לתקנים הבינלאומיים.

סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי   5.3
 טיבם של השירותים.  

הקבלן, ושמירתו מפני גניבה ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג    החברה אינה אחראית לציוד של 5.4
שטיפת   )כולל  הציוד  של  המלאה  ותחזוקתו  לתקינותו  חשבונו  על  אחראי  יהא  הקבלן  שהוא. 

 המכולות על פי דין( ומוסכם על הצדדים כי החברה פטורה מכל אחריות ביחס אליהם.

שיתגלו בציוד ובאביזרים שהשתמש לביצוע    הקבלן אחראי יהא לכל הפגמים, המגרעות והליקויים 5.5
השירותים והוא מתחייב כי אי תקינות או פגם בציוד לא יגרעו מאחריותו לביצוע השירותים על פי  

  24- הוראות ההסכם ובלוחות הזמנים שנקבעו ובכל מקרה לא תושאר בוצה בשטח המט״ש מעל ל
 שעות אלא באישור החברה ו/או מנהל המט״ש ו/או מי מטעמם.

ליקויים או פגמים שגילה   5.6 על  יהא רשאי להצביע  כי מנהל המט״ש  יובהר  מבלי לגרוע מהאמור, 
את   ולתקן  מיידי  באופן  להיענות  חייב  יהא  והקבלן  הקבלן,  ידי  על  שסופקו  ובחומרים  בציוד 

 הליקויים או הפגמים האמורים או להחליף את הציוד הלקוי, לפי העניין. 

 עובדים  6

ב 6.1 להעסיק  מתחייב  מהימן,  הקבלן  קבוע,  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  צוות  ההסכם  תקופת  כל 
מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים המוטלים עליהם, ובמספר הדרוש לשם ביצוע השירותים במועדים  

 ובתנאים שנקבעו בהסכם זה ולשביעות רצונה של החברה.



 

 

שיר 6.2 בניהול  מוכח  וניסיון  ותק מקצועי  בעל  עבודה מטעמו  מנהל  ימנה  דומים, אשר  הקבלן  ותים 
יעמוד בקשר מתמיד עם החברה. החברה תהא רשאית לבקש להחליף בכל עת את מנהל העבודה,  
מבלי לתת כל נימוק לכך, והקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך אחר, כפי שיידרש על ידי  

 החברה.  

פי הוראות כל    , או על1959  -הקבלן יעסיק עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי״ט   6.3
חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את חוקי העבודה על תקנותיהם ו/או כל  
חקיקת משנה הקשורה להם, וכן את ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים עליהם, לרבות צווי  

בביצוע   ההרחבה שהוצאו על פיהם, ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו
העבודה הקבלנית מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים  

 הקיבוציים החלים עליו ועל פי כל דין. 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   6.4
בעבודה   לבטיחות  הנוגעות  בדרכים  ההוראות  חוקית    עלובטיחות  דרישה  ו/או  דין  כל  כפי    -פי 

 . 1954 -שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד 

)נוסח משולב(, התשכ״ח   6.5 חוק הביטוח הלאומי  הוראות  למלא אחר  כפי  1968  -הקבלן מתחייב   ,
פיו,   על  שיותקנו  או  שהותקנו  והתקנות  לזמן  מזמן  דרישה,  שיתוקן  לפי  לזמן  מזמן  ולהמציא 

 אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה ובציוד   6.6
 ל דין. עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות החברה ועל פי כ

העובדים   6.7 על  וההשגחה  (הפיקוח  שיאושר  )ככל  משנה  קבלן  בלבד.  לרבות  הקבלן  באחריות  הינו 
 האמור לעיל אינו גורע מכל זכות השמורה לחברה בהקשר לכך על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

 תקופת ההסכם  7

  הצדדיםבמועד חתימת הסכם זה על ידי שני  חודשים שתחילתה    12הסכם זה הינו לתקופה של   7.1
  12תקופות נוספות בנות  4-)להלן: ״תקופת ההסכם״(. החברה תהא רשאית להאריך את ההסכם ב

ימים    30-, בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מאו לתקופה הקצרה מכך  חודשים כל אחת
לפני המועד לסיומו של ההסכם )להלן: ״תקופות ההארכה״(. בתקופות ההארכה יחולו כל הוראותיו  

 סכם זה, בשינויים המחויבים, אלא אם כן שונו בכתב בהסכמה בין הצדדים. של ה

צדדי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  -דדלעיל, תהא החברה רשאית, באופן ח  7.1 למרות האמור בס״ק 7.2
את   להקפיא  ו/או  השירותים,  ביצוע  של  שלב  בכל  לסיומו  זה  הסכם  להביא  שהיא,  סיבה  ומכל 

יום מראש, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה    30ההתקשרות לתקופה מסוימת, בהודעה בכתב בת  
 ו/או דרישה כלפי החברה, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

זכאי    עם תום תוקפו 7.3 יהיה הקבלן  ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי, לא  זה או עם סיומו  של הסכם 
ו/או   זה  מהסכם  הנובע  ו/או  הקשור  עניין  כל  עם  בקשר  כלשהו  אחר  תשלום  או  שיפוי,  לפיצוי, 
מהפסקתו, וכן לא יהיה הקבלן זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או בגין פעולה שעשה או  

עם בקשר  שהוציא  בגין    כספים  לו  המגיעה  התמורה  יתרת  למעט  ממנו,  הנובע  ו/או  זה  הסכם 
 השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תום ההתקשרות.

חצי השנה הראשונה מיום חתימת הצדדים על ההסכם תוגדר כתקופת ניסיון. בתוך תקופת הניסיון   7.4
ימים מראש,   30לנותן השירות  תהא החברה רשאית, בכל עת ובכפוף להודעה אשר תימסר בכתב  

להודיע לנותן השירות על סיום ההתקשרות אם מצא המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי  
 נותן השירות אינו עומד בהתחייבויותיו בהתאם לדרישות מכרז זה ו/או ההסכם על כל נספחיו. 

השירות, במקרה  מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם נותן   7.5
של מיזוגה של החברה לחברה אזורית, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, תשע"ד  

, ובכפוף לכל שינוי בו ולהנחיות הרשויות המוסמכות, וזאת בהודעה מראש לנותן השירות  2013  –
 ימים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 180של עד 
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 קבלן עצמאי  8

תקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני, לפי בחירתו של הקבלן, ובהנחה  הסכם זה מסדיר את ה 8.1
כי חבותה של החברה אל מול הקבלן ו ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין  

 השירותים לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית המוסכמת.

על הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע  בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפ  8.2
מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום  
ביניהם יחסי   בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו  ישררו  ולא  נסיבה כעובדים של החברה 

ו סוכנות ו/או כל יחסים דומים אחרים, וכי אין  מעביד, יחסי שותפות, יחסי שליחות, נציגות א-עובד
בכל זכות של החברה להורות, לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או בעלי מנויותיו  

 מעביד.   -ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד 

ר העבודה  להלן גבוהה באופן מהותי משכ  9מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה המתוארת בסעיף   8.3
אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לחברה כעובד שכיר, וכי התמורה הנ״ל  
חושבה בהנחה שהקבלן יוכל לממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים עבורו  

 ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מתן השירותים. 

זאת ומוסכם, כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו  מובהר ב 8.4
ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה.  
החברה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירות, לרבות לא בתשלום  

לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל    שכר, דמי ביטוח
 דין. 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת   8.5
;   1951 -; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א 1987  -לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז 

; צווי ההרחבה בעניין    1958  - ; חוק הגנת השכר, התשי״ח    1951  -ופשה שנתית, התשי״א  חוק ח
הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה  
וכיוב׳ חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת לעת. הקבלן מתחייב להמציא לחברה  

 פתיים בכתב, מעת לעת, לפי שיקול דעתה ולפי דרישתה, על ביצוע האמור בסעיף זה. אישורים תקו

 

כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזאת הקבלן לשפות את החברה בגין כל חבות אשר   8.6
עובד יחסי  כי התקיימו  יטען  מטעם הקבלן  מי  שבו  לה במקרה  לבין החברה  -תיגרם  בינו  מעביד 

 לתקופת תוקפו של הסכם זה. בהתייחס 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי,   8.7
 אשר החברה מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה. 

 התמורה  9

בתמורה לשירותים שיעניק הקבלן לחברה ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, תשלם   9.1
החברה לקבלן את הסכום המתקבל ממכפלת כמות פינוי הפסולת שנמדדה בפועל כמפורט בסעיף  

ע״י הקבלן בהצעתו, כל זאת בהתאם לסוג הפסולת   שנתןלעיל במחיר המפורט בכתב הכמויות  4.4
 ן: ״התמורה״(. המפונה )להל

בכל חודש בגין    5-התמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין אשר תוגש על ידי הקבלן לחברה עד ל  9.2
חודשי   דו״ח  וכנגד הגשת  ידי החברה  על  ותאושר  חודש  באותו  בפועל  ידו  על  השירותים שבוצעו 

וכן    ללעי  4.5מפורט חתום על ידי התאגיד ואישורי פינוי פסולת מהאתר המורשה כאמור בסעיף  
 ממועד קבלת החשבונית.  45, בתנאי שוטף + המסמכים הנדרשין במפרט הטכני

מכל סכום שתשלם החברה לקבלן, ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים    9.3



 

 

על פי החוק אלא אם כן יומצא על ידי הקבלן אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר  
 ר מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.ספק, מוצהר כי האמו

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו בגין העסקתו, בהתאם לכל דין,   9.4
לרבות: תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס ערך מוסף, מס הכנסה וכן מסים, אגרות ותשלומי  

 חובה אחרים מכל סוג שהוא.

תשלום החודשי יהיה בגין השירותים שביצע הקבלן בפועל ולא ישולם לו כל סכום  למען הסר ספק ה  9.5
 בעבור שירותים שלא בוצעו על ידו.

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה, כי התמורה על פי הסכם זה מהווה תמורה מלאה ומוחלטת בגין   9.6
יעה של הקבלן  מתן השירותים על ידי הקבלן, לרבות בגין כל ההוצאות הנלוות, כולל הוצאות נס 

ואו עובדיו, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום ו/או תמורה אחרת מהחברה אלא אם  /
 פורטו מפורשות בהסכם זה או אם סוכם בכתב כי הקבלן זכאי להם. 

      התייקרויות 9.7

 לא תשולמנה התייקרויות   

 אחריות  10

הקבלן יהא אחראי לכל ליקוי, אובדן, נזק או קלקול, ישירים או עקיפים, שייגרמו לרכוש  10.1
וציוד החברה, לרבות מתקני המט״ש, בקשר עם השירותים, תוך כדי או בעקבות ביצועם, והקבלן  
מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים או נזקים כאמור לשביעות רצונה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר  

ידה לתיקונם. הורתה החברה לקבלן לתקן את הנזק והקבלן לא תיקנו במועד  -בע עלמהמועד שנק
חשבון   על  האמורות  הפעולות  את  לבצע  החברה  רשאית  החברה,  להוראות  בהתאם  או  הנדרש 

מהן    15%הקבלן, בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  
רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא  כתמורה לדמי טיפול. החברה תהא  

לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט  
 לשביעות רצון החברה.  

הקבלן יישא באחריות הבלעדית בגין כל מטרד, מפגע סביבתי / בריאותי או כל נזק שהוא,   10.2
, ככל שייגרמו, יווצרו או יוחמרו, בקשר עם השירותים, לרבות מטרדים, מפגעים  ישירים או עקיפים

או נזקים שקרו תוך כדי או כתוצאה מטעינת ו/או שקילת ו/או הובלת ו/או פריקת הפסולת והוא  
 ידאג לפינוי ו/או תיקון המפגע באחריותו ועל חשבונו בהתאם להוראות החברה ו/או מי מטעמה. 

ל אחריות שהיא לנזקים, בין ישירים ובין עקיפים, מכל סוג שהוא, ככל החברה לא תישא בכ 10.3
שייגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו בקשר עם השירותים. מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין, הקבלן  
יהיה האחראי הבלעדי לכל אבדן, פגיעה, נזק, הוצאה והפסד (לרבות נזק כלכלי),ישירים או עקיפים,  

רותים, לרבות נזק לגופו ו/או לרכושו של מי מעובדי הקבלן, עובדי החברה,  שייגרמו בקשר עם השי
וכל צד שלישי אחר. אחריות זו תחול בין שהשירותים מבוצעים על ידי הקבלן ובין שהשירותים  
מבוצעים על ידי עובדיו ופועליו, או כל גורם מטעמו, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע  

ומרים, הציוד, המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בביצוע השירותים או  השירותים או בגלל הח
בגלל תאונה. כמו כן הקבלן יישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד, אשר נגרם  

 כתוצאה מאי קיום כל דין ו/או אי קיום ההסכם ו/או הוראות החברה ו/או מי מטעמה.

ו/או לפצות את 10.4 נזק,   הקבלן מתחייב לשפות  כל  בגין  עם דרישתה הראשונה  החברה מיד 
הוצאה או הפסד, שייגרמו לה כתוצאה ממחדליו ו/או מעשיו של הקבלן ו/או מי מעובדיו כאמור  

 לעיל, לרבות הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד. 10.1-10.3בסעיפים 

לשחרר אותו  אין באישור החברה של פעולות שביצע הקבלן ו/או במתן הנחיות לקבלן, כדי   10.5
 מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 



 

 

 :י הקבלןביטוח 11

מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב    . 11.1
הקבלן לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם 

ים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על  זה )להלן: "השירות
תקופת   כל  במשך  זה חשבונו  הסכם  נשוא  השירותים  כמפורט    מתן  אחרת  תקופה  כל  ו/או 

בהסכם זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת  
 "( : הביטוחים" או "ביטוחי הקבלןביטוח המורשית כדין לפעול בישראל )להלן: "

 ;אחריות כלפי צד שלישי 11.1.1

 ;חבות מעבידים 11.1.2

כי   .11.2 ו/או מטעמו,  מועד תחילת מתן השירותי  לפניהקבלן מתחייב,  ידו  על  זה  נשוא הסכם  ם 
להמציא לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  

 "(: מסמכי הביטוחבהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "

)להלן:    כנספח ג'אישור קיום ביטוח על ידי הקבלן בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה   .11.2.1
 "(. יטוחי הקבלןאישור ב"

 הקבלן(( החתום כאמור, מתחייב  1)  ב')נספח    הקבלןבנוסף להמצאת אישור ביטוחי   .11.2.2
לקבל העתקים מפוליסות    )להלן: "הדרישה"(  מהחברהכי בכפוף לקבלת דרישה בכתב  

לתביעה   להביא  העלולות  נסיבות  גילוי  של  במקרה  בחלקן,  או  במלואן  הביטוח 
לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם, ימציא    הלחברבפוליסות ו/או על מנת לאפשר  

ימים ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות   14בתוך    הקבלן 
את חלקי הפוליסות    לחברהימציא    הקבלן)להלן: "מסמכי הביטוח"(, מוסכם בזה כי  

בלבד זה  מכרז  נשוא  להתקשרות  "  המתייחסים  הביטוח )להלן:  ומבלי  מסמכי   )"
 . נתונים מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זהשייחשפו 

כאמור,  .11.2.3 הביטוח(,  )מסמכי  הביטוח  מפוליסות  ההעתקים  המצאת  כי  בזה  מוסכם 
, כאמור, לא תפגע ו/או לא תגרע  (1ב' )נספח  לרבות האישור בדבר עריכת הביטוחים  

 מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, על נספחיו.

)נספח  מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן   .11.2.4
יסודי בהסכם זה וללא המצאת מסמכי הביטוח לרבות     , כאמור,((1ב') הינה תנאי 

, כאמור, לא יוכל הקבלן להתחיל במתן השירותים  ((1ב' ))נספח  אישור ביטוחי הקבלן  
צאת מסמכי הביטוח במועד לא תהווה על אף האמור לעיל, אי המנשוא הסכם זה.  

ימים ממועד בקשת החברה בכתב, להמצאת מסמכים    10הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 כאמור. 

לעיל יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הקבלן    11.1ביטוח על ידי הקבלן כאמור בסעיף   .11.3
כמו    )לעניין ביטוח חבות מעבידים היה והקבלן ייחשב למעבידם(כלפי קבלנים וקבלני משנה  

כן יורחבו ביטוח על ידי הקבלן לשפות את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם  
הסכם זה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל  השירותים נשוא  

 "(. יחידי המבוטחרשלני של הקבלן ו/או מי מהבאים מטעם הקבלן )להלן: "

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה,  .11.4
בנוסף לאמ זה בתוקף.  יהיה הסכם  כל  התקופה בה  ומבלי לגרוע ממנו, את  במשך  לעיל  ור 

ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו  
 על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו. 

הקבלן מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן   .11.5
ממבטחיו  ואת   קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  במלואן  זה  בהסכם  המפורטים  השירותים  מהות 

 התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

 :אחריות כלפי צד שלישי  –ביטוחי אחריות  .11.6



 

 

פי דין בשל מעשה  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הקבלן על 11.6.1
שר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או  או מחדל רשלני בק

לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, 
 לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או למי מהבאים מטעם החברה.

 ₪ )שני מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.   2,000,000גבולות האחריות   11.6.2

טוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  בי 11.6.3
הקבלן בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים פגומים,  
זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או  

לאומי )למעט לגבי עובדים שהקבלן    משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 
 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

  (1ב' )נספח  פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי   11.6.4
הקבלן ביטוחי  החברה    אישור  מטעם  מהבאים  מי  ו/או  החברה  את  לשפות  תורחב 

מי מהם אחריות למעשה    "( היה ותוטל עליחידי המבוטחבקשר עם הסכם זה )להלן: " 
ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" 

 על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו,  החברה בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  11.6.5
לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של הרכוש עליו    של הקבלן, ייחשב

 . פועל הקבלן ישירות(

 חבות מעבידים:  –ביטוחי אחריות  .11.7

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  11.7.1
התש"ם   פגומים,  למוצרים  האחריות  חוק  עפ"י  ו/או  העובדים    1980חדש(  כלפי 

המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה  
מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך  

 תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם. 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:  11.7.2

 ₪ לתובע.  6,000,000 (א)

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000 (ב)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות   11.7.3
הקבלן כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם )היה והקבלן ייחשב כמעבידם(,  

 פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. 

לגרו  11.7.4 ומבלי  תורחב  בנוסף  הביטוח  פוליסת  כי  בזה  מוסכם  ולהלן,  לעיל  מהאמור  ע 
, היה ונקבע החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זהלשפות את  

לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי  
 הקבלן. 

סעיף מפורש בדבר ויתור על  כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול   11.7.5
כלפי הקבלן  מבטחי  של  )השיבוב(  התחלוף  מטעם    זכות  מהבאים  מי  ו/או  החברה 

בקשר עם הסכם זה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול   החברה
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ם הנ"ל, רשאי  היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי 11.8
 הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי : 

יערוך הקבלן מעבר למצוין לעיל בקשר עם   11.8.1 נוסף או משלים אשר  ביטוח רכוש  בכל 
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי   השירותים נשוא הסכם זה, 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב(   ובלבד  החברה ו/או מנהליה ועובדיה
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  



 

 

בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן בקשר לשירותים נשוא הסכם   11.8.2
)להלן:   החברה ו/או מנהליה ועובדיהזה, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את  

בגין אחריותם למעש  לסעיף אחריות  "יחידי המבוטח"(  ו/או מחדלי הקבלן בכפוף  י 
 צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

הביטוח   11.9 תנאי  ו/או  גבולות האחריות  ו/או  הביטוח  כי סכומי  בזאת  מובהר  למען הסר ספק 
(, הינם  (1ב' )   נספחהמתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוח על ידי הקבלן )

דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות  
ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר  

החברה ו/או מי  ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
בכל הקשור לסכומי הביטוח    אים מטעם החברה בקשר עם השירותים נשוא הסכם זהמהב

 ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן. 

לרעה   11.10 לשנותם  ו/או  לבטלם  רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  יכללו  הקבלן  ביטוחי 
ול  לקבלן  כך  על  נמסרה  אם  אלא  הביטוח,  רשום  בתקופת  בדואר  בכתב  הודעה    30חברה 

)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול  
אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור    החברה ו/או מנהליה ועובדיהו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי  

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה.  30לעיל ובטרם חלוף 

שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוח על ידי הקבלן על פי  בכל פעם   11.11
זה ביטוח על ידי הקבלן, לרבות האמור בנספח אישור ביטוחי   11הביטוחים שנערכו לפי סעיף  

לעיל, מתחייב    11.10עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף  ( (1ב' ))נספח  הקבלן 
ו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד  הקבלן לערוך את אות 

 הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

בו השירותים   11.12 לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה  זה  הוראה מהוראות הסכם  מבלי לגרוע מכל 
בלן לדאוג  נשוא הסכם זה או חלק מהם יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הק

כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם, יערכו ויקיימו אף הם  
הנדרשים   הביטוחים  כל  הקבלן(  11בסעיף    את  )ביטוחי  לרכושם    זה  ולהלן  לעיל  כמפורט 

ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף  
לעיל ולהלן, לרבות בנספח    הנדרשים אישור ביטוחי הקבלן  בביטוח על ידי הקבלן, כמפורט 

. הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות  ((1ב' ))נספח  
לרבות      זה )ביטוחי הקבלן(  11בסעיף  ביטוח תקפות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים  

 . (( 1ב' )ח )נספבאישור ביטוחי הקבלן  

מובהר בזאת, כי הקבלן יישא באחריותו על פי הדין כלפי החברה בגין מעשה או מחדל במתן   11.13
ידי קבלן   על  יינתנו  זה, לרבות שירותים אשר  לחברה בקשר עם הסכם  השירותים הניתנים 
משנה מטעם הקבלן, הקבלן  יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או  

רם לחברה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה,  נזק שייג
זה )ביטוחי    11בסעיף  בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות  

 ובין אם לאו.  (( 1ב' ))נספח ו/או בנספח אישור ביטוחי הקבלן )  הקבלן(

מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח  ביטוח על ידי הקבלן ייכללו תנאי   11.14
הנערך על ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר  

בסעיף   כאמור   זכות  ו/או  טענה  כל  לרבות  החברה.  ביטוחי  הביטוח    59שיתוף  חוזה  לחוק 
 י החברה וכלפי מבטחיה. ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפ   1981 –התשמ"א 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או   11.15
 החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה תביעה כנגד  

בגין נזק לרכוש בבעלותו של הקבלן ו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר  
הקבלן זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא  

בקשר עם השירותים נשוא הסכם   החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה פוטר בזאת את  
אולם  מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן(.    זה

 .  אמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדוןמוסכם בזה כי הפטור כ



 

 

המפורטות   11.16 הפוליסות  בגין  הביטוח  דמי  את  לשלם  מתחייב  )ביטוחי   11בסעיף  הקבלן  זה 
, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת  (( 1ב' )נספח  לרבות באישור ביטוחי הקבלן )    הקבלן(

כ הפוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  ולמלא  במועד  להם  בקשר  לפגוע  הביטוח  ומבלי  לשונן, 
ככל   הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הוראות הבטיחות  על  בכלליות האמור, לשמור 
שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר  
עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב הקבלן כי את ביטוחי אחריות  

קצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר מ
 נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה, על נספחיו. 

הקבלן מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה   11.17
ייב הקבלן לשתף פעולה עם  על פי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתח 

נוגד את אינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח   החברה ככל שהדבר אינו 
 אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוח על ידי הקבלן. 

במסגרת   11.18 המלאים  האחריות  וגבולות  הביטוח  סכומי  את  לקדמותם  להשיב  אחראי  הקבלן 
וח על ידי הקבלן בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת  ביט

 גבולות האחריות או סכומי הביטוח. 

יהיה אחראי לשפות את   11.19 ולהלן, הקבלן  לעיל  ומבלי לגרוע מהאמור  כן  ו/או מי כמו  החברה 
 באופן מלא בגין כל נזק אשר  בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה  מהבאים מטעם החברה

איזו   מתנאי  תנאי  של  קיום  אי  ו/או  מהפרה  הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב  מהם  למי  ייגרם 
מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על  
ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי  

 דין. 

אמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי  בנוסף ל 11.20
קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לרבות, אך לא מוגבל,  
איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו,  

בקשר עם השירותים נשוא הסכם  החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה לא יפגעו בזכויות
 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.   זה

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוח על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור   7 -לא יאוחר מ  11.21
ם הסכם  ולהפקיד העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח )מסמכי הביטוח( הנערכות בקשר ע

, בגין הארכת  לעיל  11.2בסעיף  כאמור  (  ( 1ב' ))נספח  הזה לרבות את אישור עריכת הביטוח  
לרבות אישור   ולהפקיד את מסמכי הביטוח  לחזור  הקבלן מתחייב  נוספת,  תוקפם לתקופה 

, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת  )נספח ג'(  ביטוחי הקבלן 
 תאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. הביטוחים בה 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת מסמכי הביטוח, כאמור, לרבות "אישור ביטוחי הקבלן"   11.22
(, הינה תנאי  (2)  ב'נספח  כאמור ו/או הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים )(  (1ב' ))נספח  

למנוע מהקבלן את  מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים והחברה תהא רשאית  
ו/או   האישור  ו/או  הביטוח  שמסמכי  במקרה  כאמור  השירותים  מתן  המשך  ו/או  תחילת 

 ההצהרה, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש. 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוח על ידי הקבלן, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי   11.23
יל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי  בדיקתם, על ידי החברה  ו/או בשינויים, כדי להט 

ו/או   מהבאים מטעם החברה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 
לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי  

 . ההחברה ו/או מי מהבאים מטעם החברהדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי הקבלן   11.24
פי הסכם זה,  -לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על  11.21  –ו 11.2כאמור בסעיפים 

 על נספחיו. 



 

 

לעיל  החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור   11.25
פי    על  כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו  והקבלן מתחייב לבצע 

 זה "ביטוח על ידי הקבלן.  15סעיף 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס למסמכי הביטוח )הפוליסות( ואת   11.26
ל תיקונם כמפורט לעיל,  אישורי הביטוח וזכותה לבדוק את מסמכי ואישורי הביטוח ולהורות ע

כל חובה וכל    החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בקשר עם הסכם זהאינה מטילה על  
אחריות שהיא לגבי מסמכי ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם,  

 ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו   11.27
מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר   זה "ביטוחי הקבלן"  11הינו זכאית על פי תנאי סעיף 

 )שבעה( ימים מראש.   7עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב,  

החברה 11.28 על  בזה  בהתאם    מוסכם  התביעה  ויישוב  במלואם  הביטוח  תגמולי  תשלום  עם  כי 
למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו(  

 בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.  

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן   11.29
 בקשר עם הסכם זה. החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברהבכל מקרה לא על בלבד, ו

כל   11.30 אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה  בהסכם  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
התקנות   הצווים,  וכל  בריאות ממלכתי  ביטוח  חוק  לאומי,  לביטוח  והוראות החוק  דרישות 

אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר,  
שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן  
מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים  

 הנ"ל. 

הדין, מתחייב הקבלן לבטח את כלי  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י   11.31
הרכב ו/או הציוד שבבעלותו ו/או  בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוען של העבודות נשוא  
וכן   רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  כנדרש  חובה  בביטוחי  זה,  הסכם 

כלשהו עקב השימוש  בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי  
₪ )מיליון ₪( למקרה ובמצטבר לתקופת    1,000,000בכלי הרכב, בגבולות האחריות בסך של  

 הביטוח. 

רכב   11.32 כלי  להגדרות הפקודה לביטוח  כי המונח "רכב" הינו בהתאם  למען הסר ספק, מוסכם 
 , על תיקוניה. 1970 –מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל 

מקום   11.33 בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כל  בנוסף  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה  בהסכם 
דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( וכל  
בכלליות   לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר,  הנ"ל,  החוקים  לפי  שהותקנו  וכדומה,  התקנות  הצווים, 

הע של  בביצוען  ידו  על  שיועסקו  העובדים  שכל  באופן  לעיל,  זה,  האמור  הסכם  נשוא  בודות 
לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, מורשים  
לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם  

 זה.

לגרוע    בקשר לביטוח אינה באה  זה "ביטוחי הקבלן"   11מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף   11.34
מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור  

 בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה    זה "ביטוחי הקבלן"  11סעיף  מובהר, כי הוראות   11.35
 יסודית של ההסכם. 

לן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם  לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך הקב 11.36
זה במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה או  

מוסכם בזה על החברה כי     על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע מהחברה לקבלן לפי הסכם זה.



 

 

רש על פי ההסכם ולמוסכם  (, בהתאם לנד(1ב' ) נספח  עם הצגת נספח אישור ביטוחי הקבלן )
 על החברה, ישולם לקבלן הסכום המעוכב, כאמור. 

 ערבות  12

פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי החברה  - להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על 12.1
₪ כולל    50,000לפני מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, על סך  

 מע״מ )במילים חמישים אלף ₪( בנוסח המצורף בנספח ה׳ להסכם זה. 

יום    60חודשים ממועד החתימה על הסכם זה.    12ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של   12.2
טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת,  

 יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות. 120-כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף ל 

 הוצאה אחרת נדרשת.הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל  12.3

חלקם,  12.4 או  כולם  השירותים  את  ביצע  לא  או  זה,  הסכם  מתנאי  תנאי  הקבלן  קיים  לא 
במלואה   או  בחלקה  הביצוע  ערבות  את  לחלט  החברה  רשאית  תהא  החברה,  רצון  לשביעות 
כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא  

 יתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה. בלתי מותנית ונ

במספר   12.5 או  אחת  בפעם  מקצתו,  או  כולו  הערבות  סכום  את  לגבות  רשאית  תהא  החברה 
פעמים. השתמשה החברה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו, חייב הקבלן להשלים מיד את  

בלתי חוזרת לחברה לגבות  סכום הערבות לסכום המקורי. לא עשה הקבלן כן, ניתנת בזאת הוראה 
ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם להסכם זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום  

 השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו כפיקדון בידה.

 סודיות, בעלות במידע ובתוצרי השירותים  13

ין במישרין  הקבלן מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים, ב  13.1
ובין בעקיפין, כל מידע מקצועי, פיננסי ו/או מסחרי או אחר ו/או נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו  
או שקיבלם מהחברה ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה, בין אם סומנו  

ל, וזאת שלא עקב  כסודיים ובין אם לאו )כל האמור לעיל, אלא אם הוכיח כי הפך להיות נחלת הכל
 מעשה או מחדל המהווים הפרה של מי שחב חובת סודיות או נאמנות לחברה )להלן: ״המידע״(. 

ו/או חוות דעת ו/או רשימה ו/או שרטוט   13.2 המידע ו/או כל מסמך ו/או דו״ח ו/או תוכניות 
ידי החברה,  שהוכנו עבור החברה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו או שנמסרו לקבלן ו/או מי מטעמו על  

)לעיל ולהלן: ״תוצרי השירותים״( יהיו רכושה הבלעדי של החברה והיא   ואשר נמצאים ברשותו 
תהיה זכאית לדרוש כי יועמדו לרשותה וימסרו לחזקתה בכל עת עם דרישתה הראשונה. החברה  
תהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות המוסרית בתוצרי השירותים והקבלן ממחה בזאת  
לחברה כל זכות שיכולה להיות בתוצרי השירותים. החברה תהיה רשאית לעשות בתוצרי השירותים  
ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כל שינוי, תיקון ותוספות. לאור האמור,  
זכויות   לרבות  השירותים,  תוצרי  עם  בקשר  לו  להיות  שיכולה  זכות  כל  על  בזאת  מוותר  הקבלן 

 יות, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה לתמורה כלשהי ביחס לתוצרי השירותים.מוסר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הקבלן, כי מיד עם מתן ההודעה על סיום   13.3
לרשות   ויעמיד  לעיל,  כאמור  המסמכים  כל  ואת  המידע  כל  את  לחברה  יעביר  הוא  ההתקשרות 

 וכל להשתמש במידע או בתוצרי השירותים באופן עצמאי. החברה סיוע, ככל שיידרש, כדי שת

הקבלן מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור   13.4
החברה ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים להברה, ואף  

 החברה או על פי הנחיותיה בכתב.  לא להפיצם ליועצים אחרים של החברה, אלא באמצעות

הקבלן מתחייב בזאת להחתים את עובדיו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  13.5
 להסכם זה ולהעבירה לידי החברה עם חתימת הסכם זה. נספח ח׳ כ



 

 

סעיף   13.6 סיום    13הוראות  לאחר  גם  בתוקף  להיות  תמשכנה  הקטנים,  סעיפיו  על  זה, 
 ההתקשרות על פי הסכם זה. 

 סור ניגוד עניינים אי 14

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות   14.1
 אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה. 

הקבלן מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי   14.2
ו/או   במישרין  עובדיו,  של  ו/או  הקבלן  של  אחרת  התחייבות  ו/או  תפקיד  מילוי  לבין  זה  הסכם 
ניגוד עניינים בין התחייבויותיו   בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע לחברה על כל חשש לקיום 

ב  ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו, והוא מתחיי
 לפעול בהתאם להוראות החברה למניעת ניגוד עניינים כאמור. 

הקבלן מתחייב בזאת שלא לעסוק ו/או לספק שירותים לכל צד שלישי, בין שהשירותים   14.3
במפורש   עליו  החלים  החברה  מטעם  לשירותים  פרט  בתמורה,  שלא  ובין  בתמורה  הינם  כאמור 

לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב,    מתוקף התקשרות זו, ועל פי הסכם זה, אלא אם כן ניתנה 
 שתינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

בנוסח   14.4 עניינים  ניגוד  להעדר  התחייבות  על  עובדיו  את  להחתים  בזאת  מתחייב  הקבלן 
׳ להסכם זה. כתבי ההתחייבות החתומים יועברו לחברה במעמד ובצמוד לחתימת  זהמצורף כנספח  

 הסכם זה על ידי הקבלן. 

 העברה  15

נו אישי והקבלן לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או  הסכם זה הי 15.1
 חיוביו שמכוח הסכם זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

החברה תהא רשאית להעביר ו/או להסב הסכם זה, כולו או מקצתו, ובמקרה כאמור יהיה   15.2
 הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הקבלן. 

 הפרות וסעדים 16

תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה כאמור    14-ו  13, ,  11,  10, ,  6,  5,  4,  3רה של סעיפים  הפ 16.1
 .1970 -בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א 

לשלם  16.2 חייב  יהיה  הוא  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  יותר  או  אחת  הפר  והקבלן  היה 
לה כתוצאה מההפרה האמורה וזאת  לחברה פיצויים בגין הנזקים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו  

בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של החברה על פי כל דין ועל פי הסכם זה. החברה תהיה רשאית לחלט  
את הערבויות ו/או כל חלק מהן כנגד כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או  

 ת. מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על כוונתה לחלט את הערבו

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, החברה תהא   16.3
 רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן מהסכומים אשר יגיעו לקבלן על פי הסכם זה.

החברה תהא רשאית לעכב כל ציוד או חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת קיום כל   16.4
 ם זה.התחייבויותיו על פי הסכ

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר   16.5
ולסלק את ידו של הקבלן מהמט״ש, היה והקבלן יכנס להליכי פירוק, כינוס נכסים, פשיטת רגל  
ו/או היה ויתברר כי הקבלן חדל פירעון ו/או הוטלו על נכסיו עיקולים ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך  

 ים מהחלתם. ימ 7

 שונות  17

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים, ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן, הצהרה, מצג,  17.1



 

 

פה, בין במפורש ובין משתמע, בין  - התחייבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל
 הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

ותיו על פי הסכם זה או על פי כל  התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכוי  17.2
הוויתור,   אם  אלא  שהוא,  תנאי  קיום  אי  או  הפרה  לאיזו  מצידו  הסכמה  או  כוויתור  ו/או  דין 

 ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת, נעשו במפורש ובכתב. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי   17.3
ך בכתב הנושא את חתימות הצדדים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא ניתן לשנות תנאי  מסמ

 מתנאי ההסכם בדרך של התנהגות, נוהג וכד'. 

החברה תהא רשאית לקזז מהתמורה כל סכום שהקבלן יהיה חייב לה בהתאם להוראות   17.4
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים  17.5
 ולהם בלבד. יבנה  בעיר 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר   17.6
שעות מעת    72רשום מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען  

תישלח   אשר  הודעה  מסירתה.  מעת  ביד,  נמסרה  ואם  בישראל,  דואר  בבית  למשלוח  מסירתה 
ו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך. השולח ישמור  באמצעות פקסימיליה תיחשב כאיל

 אישורים בדבר משלוח ההודעות. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

                                                                                                               
     ___________________________________          ________________________________                              

 בע"מ                                                                                     הקבלן  מי יבנה

 אישור חתימת הקבלן 

מאשר   ___________________________ , עו״ד/רו״ח, מרח׳  ______________ אני הח״מ,   ,
 בזאת כי 

 מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.  _______________ חתימתו של ה״ה 

     _________________________________________________________________                             

  תאריך                                                                        עו״ד/רו״ח                                       



 

 

 נספח א' – מפרט טכני 

 

 

מוצקים בממוצע, ומפנה    20%טון בוצה סחוטה בריכוז    300-400-מט"ש יבנה הנו מט"ש המייצר בחודש כ

עקב המצאות מתכות כבדות   ולעיתים לאתר הטמנה   את הבוצה על פי איכויות הבוצה לאתר קומפוסט אור

 בבוצה אשר פוסלות את פינוי הבוצה לקומפוסטציה. 

הלך השנים הקרובות ועל כן גם כמות הבוצה הצפויה להיות מפונה  מט"ש יבנה עתיד לגדול באופן ניכר במ 

 מהמט"ש עתידה לגדול בהתאם.

 נבקש הצעות מחיר לשירותי פינוי בוצה בהתאם למפרט הטכני להלן:

אין התאגיד מתחייב לכל כמות בוצה חודשית, הנתונים הרשומים לעיל הנם ממוצעים חודשיים   .1

 העבודה בכל כמות שהיא.   מצויים אשר אינם מחייבים את מזמין 

חובת ספק השירות תישאר ללא שינוי ללא כל תלות בסך הבוצה המפונה מהמט"ש, ולא יוכל ספק   .2

 השירות לבא בכל טענה שהיא למזמין עקב הקטנת או הגדלת היקף עבודה. 

הרשומות   .3 המזמין  דרישות  כל  פי  על  שירות  לספק  מתחייב  השירות  המכרזספק  וכן  במסמכי   ,

 .יספק שירותים בהתאם לדרישות רשויות המדינה אשר יתעדכנו מעת לעת   מתחייב כי

ספק הציוד מתחייב להעמיד לרשות מזמין העבודה את כל הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודה   .4

 בשלמותה וללא כל דחיה מלוחות הזמנים אליהם יתחייב במפרט זה. 

מכולות    2,  מכולות בעבודה  2לפחות,    מכולות בוצה  4ספק השירות מתחייב להעמיד לרשות המזמין   .5

בעתודה להחלפה, כאשר פינוי הבוצה יהיה בפול טריילר )ספק הציוד במידה  מכולות    2להחלפה ו  

ויחליט יוכל לפנות מכולה בודדת ללא כל תמורה נוספת, וללא הפחתה בכמות המכולות הנדרשת  

 לביצוע העבודה(. 

את הבוצה מהאתר ויהיה צורך במכולות נוספות ספק  במידה ומסיבה כל שהיא לא ניתן יהיה לפנות   .6

הציוד יספק מכולות ככל שיידרש על ידי מזמין העבודה עד לפתרון הסיבה לעיל וללא כל עצירת  

 עבודה במט"ש, וללא כל תמורה נוספת בעבור המכולות שיונחו באתר על ידו, ולכל משך האירוע. 

אשר יסופק על ידי ספק השירות, כל הציוד אשר יסופק  לא תהיה למזמין העבודה כל אחריות לציוד   .7

יהיה באחריותו המלאה של ספק השירות, כל נזק אשר יגרם לציוד ספק השירות אשר הנו עקב אופי  

 העבודה הנדרש בחוזה זה הנו באחריות ספק השירות. 

אשר יתועד    במידה ויגרם נזק לציוד ספק השירות על ידי גורם שלישי או על ידי מפעיל המט"ש, נזק .8

ם על ידי הנ"ל, יהיה זכאי ספק השירות לשיפוי בגובה הנזק אשר יוכח על ידו. הוכחת  גרויוכח כי נ

 גובה הנזק תהיה בהתאם לדרישות מזמין העבודה.

 שעות מעת קבלת קריאה ממזמין העבודה.   6ספק השירות מתחייב לבצע החלפת מכולות בתוך  .9

 ט להלן:  ספק השירות יספק מכולות על פי המפור .10

 אטומות לנוזלים.   .א

בעלות חיפוי עליון )ברזנט או שוו"ע( אשר ניתן לכסות בעזרתו את המכולות לאחר מילוי   .ב

 ובעת פינוי המכולות מהמט"ש,  ואשר הכיסוי אינו מפריע בעת מילוי המכולות. 

 בעלות גלגלים שלמים וחופשיים אשר לא יגרמו נזק למשטח המכולות.  .ג



 

 

רשאי לפסול כל מכולה אשר לא תעמוד בדרישות הרשומות לעיל, ספק השירות  מזמין העבודה יהיה   .11

 יהיה חייב להחליף את המכולות באופן מידי וללא כל טענה כלפי מזמין העבודה. 

 מכולות אשר יסופקו יהיו נקיות, פנויות מכל פסולת וריקות.   .12

ל השירותים הנדרשים  תשלום עבור פינוי הבוצה מהמט"ש יחושב במחיר לטון בוצה ויכלול את כ .13

אספקת מכולות, פינוי מכולות, הובלתן, קליטה באתר מורשה,  ולא תהיה    - לפינוי הבוצה לרבות

תדירות פינוי, משקל מכולות, ריכוז מוצקים, או כל    -לספק השירות כל טענת מכל סוג שהוא לרבות 

"ש במכולות אלו,  טענה אחרת. עם זאת מתחייב מזמין העבודה כי לא תפונה בוצה נוזלית מהמט

 מוצקים.   14%- בוצה נוזלית כהגדרתה הנה בוצה בריכוז הנמוך מ

מכולות הפינוי אשר יסופקו על ידי ספק השירות יתאימו למסועים ולשטח הקיים במט"ש, לא יוכל   .14

 לטעון ספק השירות לאי התאמות בגין מבנה מסועי פינוי הבוצה. 

   מ"ק  נטו  28נפח מינימלי של  כל מכולות הפינוי המיועדות למט"ש יהיו בעלות .15

  - ספק השירות יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל נזק אשר יגרם על ידו בעת ביצוע העבודה כגון  .16

פגיעה במסוע, פגיעה בשער, פגיעה בכל ציוד, רכיב, כביש או כל דבר אחר המצוי בשטח המט"ש,  

 שיין למט"ש ומשרת את המט"ש. 

רות מחובתו יהיה לתקן את הנזק אשר נגרם על ידו בהתאם לסוג  במידה ויגרם נזק על ידי ספק השי .17

 הנזק אשר יוגדר על ידי מנהל המט"ש: 

 שעות. 24תוך   -תקלה משביתה )על פי הגדרת מנהל המט"ש( .א

 שעות.  72תוך  -תקלה שאינה משביתה )כנ"ל( .ב

 רשאי יהיה ספק הציוד להאריך את משך התיקון רק באישור חתום של מזמין העבודה. .ג

דה ולא יתקן ספק השירות את הנזק אשר יגרם על ידו בזמן הנקוב, רשאי יהיה מזמין העבודה  במי .18

השירות(   לספק  תועבר  ואשר  שתתקבל  מחיר  להצעת  )בהתאם  שהיא  עלות  בכל  הנזק  את  לתקן 

 דמי טיפול. 50%ולחייב את ספק השירות בעלות הנקובה בהצעת המחיר בתוספת 

 דיווחים ונהלי עבודה: 

בכל פינוי מכולות מהמט"ש ספק השירות יספק תעודת פינוי פרטנית    -וח, פינוי, קליטה תעודת משל  .19

   הכוללת שעת יציאה מהאתר, מספר מכולות, מספר רישוי של המשאית ושם הנהג.

 

אפ לתאגיד או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי התאגיד, צילום של    בנוסף ספק השירות ישלח בווטס

 שעות ממועד יציאתו מהמט"ש.   4דף השקילה באתר הפינוי וזאת עד 

 

בסוף כל חודש עבודה יגיש ספק השירות למזמין דוח המפרט את כל הפינויים    -דוח סיכום חודשי  .20

יכלול בתוכו תאריך פינ ויעד פינוי בתאריך המפורט,  אשר בוצעו בחודש זה מהמט"ש, דוח זה  וי 

 בסוף שנה קלנדרית יגיש ספק השירות למזמין פירוט עבודות שנתי על בסיס חודשי, כלומר: 

 סך בוצה חודשית אשר פונתה מהמט"ש.  .א

 יעד פינוי בוצה על פי היעדים בפועל.  .ב

 סיכום שנתי לבוצה לכל יעד פינוי.  .ג

 

חשבונית .21 הגשת  תתבצע    -אופן  חשבונית  יצורפו  ל  בחמישיהגשת  לחשבונית  קלנדרי,  חודש  כל 

 המסמכים להלן: 

 דוח סיכום חודשי מפורט.  .א



 

 

 תעודות פינוי מהמט"ש חתומות על ידי מנהל המט"ש או מי מטעמו.  .ב

 דוח קליטה באתר מורשה בהתאמה לדוח החודשי.  .ג

יהיה   .ד השירות  ספק  על  אחד  מאתר  ליותר  הבוצה  פונתה  אחד  ובחודש    לפרט במידה 

הפינוי  בחשבונית את תקופת הח באופן ברור המגובה בתעודות  ליעד החיוב  יוב בהתאם 

 לעיל. 

 חשבונית אשר תוגש ללא כל הדוחות לעיל לא תטופל.  .ה

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, דוח סיכום חודשי ישלח לתאגיד בראשון לכל חודש בטרם הגשת  

 התאגיד.החשבונית. החשבונית שתוגש תהיה תואמת לדוח הסיכום אשר אושר על ידי  

 

מי   .22 ידי  על  הנדרש  לאתר  מהמט"ש  הבוצה  הסעת  בעת  הקבלן  על  יושת  אשר  חיוב  כל  או  קנסות 

 מרשויות המדיה יחול במלואו על ספק הציוד, ולא יוכל לטעון כל טענה שהיא כלפי מזמין העבודה.

דרך הגישה היחידה למט"ש הינה דרך עפר לא סלולה, על הקבלן להיערך בהתאם לכך. הקבלן    –דרך   .23

 לט יטען כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. ולא תשולם כל תוספת בגין כך. 

 

 הצעת המחיר תכלול:

 אספקת מכולות לפי צורך בכל שעה ובכל יום של השנה.  .1

 פינוי והחלפת מכולות על פי צורך כנ"ל.  .2

 קליטת הבוצה באתר מורשה על פי סוג הבוצה ועל חשבון הקבלן.  .3

 

 

כל הרשום במפרט טכני זה, יבוצע כלשונו וכרוחו ע״י הקבלן במסגרת החוזה ומבלי לגרוע 

 מהוראות החוזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 אישור ביטוחי "הקבלן"  (1ב' ) נספח 

 __________________  תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 

 נותן השירותים.  ☒ שם שם

 . 01/2022מכרז  ☒

 שירותי פינוי בוצה,  ☒
 .יבנהממט"ש        

 

 מזמין השירותים.  ☒

 )תאגיד מים וביוב.  ☒

 חברה עירונית.  ☒
 

  בע"מ  יבנהמי 

 ת.ז./ח.פ. ____________  ת.ז./ח.פ. ____________ 

 מען  מען 

  , יבנה. 20שד' דואני 

 
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'  מטבע  סכום 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
 ולתקופה. 

 

 
 .₪ 

 אחריות צולבת.   302
 קבלנים וקבלני משנה.  307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור.         

 כיסוי לתביעות מל"ל.  315
 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 321

 מבקש האישור.   –המבוטח        
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק    322

 זה.

 ראשוניות.  328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 329
 שלישי.       

 
 חבות מעבידים 

 

_________ 

 

_______ 

 

_______ 
6,000,000 

 לתובע
20,000,000 

לתקופת 
 הביטוח.

 

.₪ 

 

.₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור.          
 קבלנים וקבלני משנה.   307

היה וייחשב  –מבוטח נוסף   319
 כמעבידם

 של מי מעובדי המבוטח        

 ראשוניות.    328
 

 למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(: פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח 

 ( פסולת פינוי והובלה. 033)

 ביטול/שינוי הפוליסה  

)שלושים( יום לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר    30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 האישור בדבר השינוי או הביטול. רשום למבקש 

 מהדורת הפוליסה 

  הערות __________  פוליסה מהדורה   __________  חברת הביטוח

 חתימת האישור

 המבטח:



 

 

  הצהרה על מתן פטור מאחריות - ( 2) ב'נספח  

 תאריך __________ 

  לכבוד

 בע"מ  יבנהמי 

 20רח' דואני 

 )להלן: "החברה"(  יבנה

 א.ג.נ.,

 [  01/2022הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] מכרז 

 _________________________________________. שם הקבלן: 

 _________________________________________ כתובת:

 "(. שירותיםה)להלן: " יבנהשירותי פינוי בוצה, ממט"ש   01/2022מכרז  תיאור השירותים : 
____________________,    ____________________הנני   _______________מרחוב  ח.פ. 

 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת : 

הננו משתמשים במתן השירותים שבנדון ברכוש ו/או בכלי רכב ו/או בציוד הנדסי לרבות חשמלי ו/או   א.
 . לצורך מתן השירותים שבנדוןאלקטרוני ו/או ממוחשב בבעלותנו ו/או בשימושנו 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים כדלקמן: ב.

הננו פוטרים את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש   .1 
ולציוד האמור לעיל אשר משמש אותנו לשם פעילותנו בקשר עם מתן השירותים, כל זאת למעט  

 נזק בזדון. כלפי מי שגרם ל 

פריצה ו/או    הננו פוטרים את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה מכל אחריות לגבי נזקי .2 
מי   ו/או  החברה  כלפי  )תחלוף(  לשיבוב  זכותנו  על  ומוותרים  לעיל  האמור  הציוד  של  גניבה 
מהבאים מטעם החברה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד  

 חברות שמירה. 

הננו פוטרים את החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש בבעלותנו   .3 
לעיל   האמור  בציוד  השימוש  עקב  כלשהו  שלישי  צד  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  מטעמנו  מי  ו/או 

י  המשמש אותנו ו/או מי מטעמנו בכל הקשור בפעילותנו במתן השירותים כל זאת למעט כלפי מ 
 שגרם לנזק בזדון. 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד   .4 
ו/או מי מהבאים   לשפות את החברה  לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים  לאמור 

 מטעם החברה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או   .5 
ציוד הרמה ו/או הנפה ו/או כלי רכב המשמש/ים אותנו במתן השירותים, כאמור בסעיף הביטוח  

__________  ( להסכם, במשך כל תקופת מתן השירותים על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום  11)
 למתן השירותים שבנדון. 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 בכבוד רב 

 )תאריך(   )חתימת המצהיר(   )שם המצהיר( 

  



 

 

 הצעת הקבלן  -מחירון –   נספח ג'

 לכבוד מי יבנה בע"מ 

 

 הצעת מחיר לביצוע עבודה:להלן 

 

.  לא כולל מע"מ    ₪   206:  מחיר טון בוצה  - יבנה  פינוי בוצה לאתר קומפוסט מורשה ממט"ש .  1
 שיעור ההנחה המוצע על ידו לסעיף זה הינו______________ %. 

כולל      ₪  436 מחיר טון בוצה  -פינוי בוצה פסולה ממט"ש יבנה לאתר מורשה. 2 לא 
 שיעור ההנחה המוצע על ידו לסעיף זה הינו______________ %. . מע"מ

לא      ₪  500מחיר טון    –פינוי גבבה ו/או גרוסת לאתר מורשה )כולל האישורים הנדרשים(  .  3
 שיעור ההנחה המוצע על ידו לסעיף זה הינו______________ %. . כולל מע"מ

  

ופינוי הגבבה/גרוסת כולל כל האישורים     )המחיר כולל, בין היתר, העמדת המכולה והובלה 
 הנדרשים( 

 

 יתבצע לפי המשקולות כדלקמן:   ת המחירידוע לנו כי שקלול הצע    

 משקולות  רכיב מס' 
ל . 1 המחיר  קומפוסט  הצעת  לאתר  בוצה  פינוי 

   - מורשה ממט"ש יבנה
65% 

ל  . 2 המחיר  ממט"ש  הצעת  פסולה  בוצה  פינוי 
   יבנה לאתר מורשה

 

45% 

פינוי גבבה ו/או גרוסת לאתר  הצעת המחיר ל  . 3
 מורשה )כולל האישורים הנדרשים(

10% 

 

  

 שם המציע: .................................................... 

 _______________ תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  

 ת.ז./ ח.פ.:................................................. 

 כתובת: ......................................................... 

 טלפון: ........................................................... 

 

 ................................................ חתימה + חותמת: .. תאריך: ..................... 

 



 

 

לציין את שמות החותמים ואת  ישאם ההצעה נחתמה בידי קבלן שהוא שותפות או חברה,  
מספר הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של התאגיד, באישור 

 שלהלן.

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי מסמך זה, כמו גם יתר מסמכי ההצעה,  
 נחתמו על  ידי:                   

 .___________________,  2 -. ___________________ ו 1  

 ( בחתימתם. למלא את שם המציע נאוכי הנ"ל מוסמכים לחייב  את _________________ )    

 

 _____________                               ____________________________                  _______________ 

 עו"ד    תאריך                                                                     



 

 

  '1ג נספח

 

   תקנות והנחיות לפינוי פסולת /בוצה

 הגדרות .1
,   -המשמש לטיפול בפסולת ,באמצעות שריפתה ,עיבודה וכיוצא באלה״אתר לטיפול בפסולת ״מקום 

 מורשה על פי כל דין ,ולמעט אתר לסילוק פסולת; 

  -״אתר סילוק פסולת ״ מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת ,באמצעות הטמנתה וכיסויה באופן
 : -מבוקר בחומר כיסוי והמורשה על פי כל דין; ״בעל העסק ״לרבות כל אחד מאלה 

 אדם המנהל את העסק;  .א

 אדם שבהשגחתו ובפיקוחו פועל העסק;   .ב

 בעל רישיון העסק;  .ג

 המחזיק בעסק;  .ד
, המשמש  -״כלי אצירה ״כלי קיבול מכל חומר שהוא ,בין אם מותקן על משאית ובין אם נייח

 לאצירת פסולת לכל פרק זמן שהוא; 

  -״מתקן קדם טיפול ״מתקן לטיפול בשפכים ובתשטיפים ,הכולל מערכת לסינון מוצקים בקוטר

 ס״מ ,ומחובר למערכת הביוב העירונית;  1העולה על 

 פי החוק; ״נותן האישור ״עובד המשרד להגנת הסביבה במחוז דרום ,שהוסמך כנותן אישור על 

 מטבחיים; - ופסולת בשרית ממשחטות ובתי״פגרים ופסדים ״גוויות בעל חיים ,לרבות חלקי גוויה  

אסבסט   -   -״פסולת ״פסולת על כל סוגיה) כגון :חומרים אורגניים ואנאורגניים ,בוצות (למעט
,פסולת מסוכנת ,פסולת רדיואקטיבית ,פסולת רפואית מסוכנת או מדבקת ,פסולת תעשייתית  

 רטיבות;  64%לה על העלולה לשחרר חומרים מסוכנים ואשר תכולת הרטיבות שלה אינה עו

,   -״פסולת אינרטית ״פסולת שאינה מגיבה כימית עם סביבתה ,ובכלל זה עודפי חפירה ,פלסטיק 
 זכוכית וכד.' 

לעבודות   -״פסולת בניה ״חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר 
 בניה ,לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים; 

שאינה מכילה מרכיבים אורגנים רקבוביים ,כגון פסולת גושית, פסולת בנין   -ת ״פסולת יבשה ״פסול
 ,פסולת אינרטית ,גרוטאות ,צמיגים וכד.׳ 

מזון    -״פסולת מעורבת ״פסולת המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים כגון שאריות
 כנים; ,אריזות פלסטיק וגזם למעט פסולת מסוכנת או פסולת המכילה חומרים מסו

,   -״פסולת שיפוצים ״פסולת הריסות מבנים) לרבות בטון ,חול ,גבס ,בלוקים ,אריחי חרסינה 
 אביזרים נלווים למבנה וכד.(׳

 .  -״פסולת תעשייתית ״פסולת יבשה שמקורה בבתי עסק

נעשה אחד   - ״תחנת מעבר ״תחנת מעבר לפסולת שהיא מתקן נייח וקבוע מורשה על פי כל דין ,שבו
 מאלה: 

העברה של פסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות רכב להובלת פסולת ,לכלי  א .
קיבול אחר. ב .מיון של פסולת לרכיביה לצרכיי מחזור או שימוש חוזר. ״תשטיפים ״נוזלים שבאו  

 ; - במגע עם פסולת או שנבעו מפסולת



 

 

 כללי  .2

 בעל העסק ינקוט בכל האמצעים למניעת:  2.1

 העפה של פסולת אל מחוץ לכלי האצירה; פיזור או  2.1.1

 של תשטיפים מכלי האצירה;  u1513זרימה או דליפה  2.1.2

 הפצת ריח מכלי האצירה. 2.1.3

תשטיפים   2.2 של  ודליפה  ,זרימה  ריח  מפגעי  למניעת  האצירה  כלי  את  ויתחזק  יבדוק  העסק  בעל 
 מפגעים חזותיים. 

,פרוט בכתב על הנושאים  בעל העסק יגיש לאישור נותן האישור תוך חודש מקבלת תנאים אלו   2.3
 הבאים: 

 היעדים אליהם מובלת הפסולת; .א

 אופי פעילות האיסוף והאחסון של כלי האצירה;  .ב

 אופן ביצוע פעולות שטיפה של כלי האצירה.  .ג

אם מתבצעים בעסק פעולות סיכה ותחזוקה של כלי הרכב ,על בעל העסק להגיש בקשה לאישור   2.4
 פעילויות אלה.

 שייך לעסק יהיה עותק של מסמך תנאים זה ,אשר יוצג בפני נותן בכל כלי רכב להובלת פסולת ה 2.5
 האישור או מי מטעמו ,על פי דרישתו. 

  -בעל העסק יהיה אחראי לביצוע בכל עת של תנאים אלה ,גם על ידי כל עובדיו אוספי ומובילי 2.6
 הפסולת.

 בעל העסק וכל עובדיו יפעלו בהתאם לתנאים הקבועים במסמך זה.  2.7

ור איסוף והובלת אשפה ופסולת בלבד .עבור כל פעילות אחרת ,יש להגיש  תנאים אלה הינם עב  2.8
 בקשה לרישיון עסק נוספת ברשות המקומית אליה העסק שייך. 

 הובלת פסולת .3

הובלת פסולת תעשה אך ורק אל אתר סילוק פסולת או אל אתר לטיפול בפסולת או אל תחנת   3.1
 מעבר ,המאושרים לפי כל דין .

בנין   3.2 פסולת  לפסולת  הובלת  מעבר  תחנת  אל  או  בניין  פסולת  סילוק  אתר  אל  ורק  אך  תעשה 
 המאושרים על פי כל דין. 

הובלת הפסולת מנקודת האיסוף האחרונה או מתחנת מעבר אל היעדים המותרים לפי סעיפים   3.3

 .  -תעשה ישירות ובכלי אצירה סגור בלבד 2.1ו 2.1

,הכוללת את שם העסק ישמור העתקים של תעודות משלוח פסולת   3.4 הבניין על שם בעל העסק 
המקור מאתר  יציאה  ותאריך  ,שעה  המפונה  הפסולת  ,כמות  הפסולת  של  המקור  .    -האתר 

 העתקים ישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני נותן האישור על פי דרישה. 

העסק ישמור העתקים של אישורי הטמנה הפסולת ,על שם בעל העסק ,באתר הטמנה. העתקים   3.5
לו את כמות הפסולת להטמנה ותאריך ושעת הכניסה. העתקים ישמרו בעסק למשך שנתיים  יכל

 ויוצגו בפני נותן האישור על פי דרישה.

בעל   3.6 שם  ,על  הבניין  פסולת  ההטמנה  ואישורי  המשלוח  תעודות  של  העתקים  ישמור  העסק 
 העסק,הרלוונטיים לאותו יום עבודה ברכב המוביל את הפסולת. 

 אחסון ואיסוף .4

  -  -י אצירה ריקים או מלאים יאוחסנו במקום המיועד לכך ובאופן שלא יגרום למפגע חזותיכל 4.1
 ,וריח או למפגע אחר. 

 במהלך איסוף הפסולת ימנע פיזור פסולת לכל עבר.  4.2

 מ ׳מסביב לכלי האצירה. 1בעל העסק יוודא איסוף מידי של פסולת שהצטברה ברדיוס של  4.3

אצירה אחד למשנהו) 4.4 פסולת מכלי  ורק    העברת  אך  (תיעשה  אחר  וטיפול  ,מיון  דחיסה  לרבות 
 בתחנת מעבר.

 שטיפת כלי אצירה  .5

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת ,למעט כלי אצירה לפסולת בניין ,בכל   5.1



 

 

 ריקון בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת. 

אצירה   5.2 כלי  ,למעט  לפסולת  האצירה  כלי  של  וחיטוי  שטיפה  יבצע  העסק  בניין,  בעל  לפסולת 
 המפונים בשיטת ההיפוך לדחס אחת לשבוע לפחות. 

 פעולות שטיפה וחיטוי כלי האצירה יבוצעו על פי אחת האפשרויות הבאות:  5.3

 בעמדת שטיפה אטומה לחלחול בעלת שוליים מוגבהים המנוקזת למתקן קדם טיפול; .א

יפתם או  במתקן המוצב על גבי הרכב הכולל מערכת איסוף תשטיפים באופן שימנע דל  .ב
 זרימתם אל מחוץ לרכב .התשטיפים יאגרו בכלי הרכב ויובלו לטיפול במתקן קדם טיפול. 

 תשטיפים מפעולות שטיפה וחיטוי יטופלו במתקן קדם טיפול.  5.4

 דיווח .6
בעל העסק יעביר לנותן האישור מידי שנה ,ולא יאוחר מהראשון לפברואר ,דיווח שנתי מסכם  

 על השנה שהסתיימה.

 יכלול לפחות את הפרטים הבאים: הדו״ח 

 כמויות הפסולת שהועברו לאתר סילוק פסולת או אל אתר לטיפול בפסולת או אל תחנת מעבר.  .1

סוגי הפסולת ששונעו לפי הסוגים השונים) פסולת בנייה ,פסולת שיפוצים ,פסולת מעורבת ,גזם,  .2
 פגרים ופסדים ,פסולת אינרטית ,פסולת תעשייתית.( 

 הבא:  הדו״ח יוגש באופן .3
מקור הפסולת כמות  

 הפסולת 

 תאריך הובלת הפסולת 

 יעד הפינוי סוג הפסולת 

 וישלח לכתובת דואר של התאגיד.  excelהדו״ח יועבר למי  לנותן האישור במדיה דיגיטלית בגיליון ,  

 

והתקנות מכוחו ,והוראותיהם מהוות תנאים   1651על העסק חלים חוק מניעת מפגעים ,התשכ״א  הערה:
 1661 ברישיון זה .תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת מפגעים) מניעת רעש( התשנ״ג



 

 ד' נספח 
 

 לכבוד                                                                                                     
 בנק________סניף_____                                                                              מי יבנה בע"מ

   יבנה
 

 א.ג.נ.,
 להעברת כספים לחשבון הבנק הוראות תשלום הנדון:  

 
 "(;החוזה)להלן: " 01/2022למכרז מס'  וביום____________ נחתם ביננו חוזה בהתאם   הואיל

 
ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו, ככל שמגיעים לנו,    והואיל

ואשר יועברו אלינו באמצעותכם, והכל על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו,  
 יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו, ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן;  

 
 בים כדלקמן:לפיכך הננו מצהירים ומתחיי

אנו           .1 להם  שהוא,  וסוג  מין  מכל  התשלומים,  כל  כי  בזאת  מבקשים  מטה,  החתומים  אנו 
זכאים, מהחברה, על פי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו, יעשו באמצעות זיכוי  

 חשבוננו המפורט להלן: 
                                    

 חשבון:_______________________________ סוג חשבון:____________________ מס' 
 שם הבנק:________________________________סימול הבנק:___________________ 
 כתובת הבנק:_____________________________ מס הסניף:_____________________ 

 
 ל החשבון שפרטיו מפורטים לעיל. הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים ש .    2
 
הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל, שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על   .3

 ידיכם ביום זיכוי החשבון, וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו. 
 
ישמש    הננו מסכימים, כי כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל, .4

 כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור. 
 
ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית   .5

אלא גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך  
 הקיזוז. 

 
 בכבוד רב,                                                                                                              

           
                                                                                     ________________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                                                           
 אישור

הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___________ )להלן:  
 הקבלן(.      

                                                                                                                                    
 בכבוד רב,                                                                                                                                       

 הבנק                                                                                                                                            
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 נספח ה' - ערבות ביצוע 

תאריך: 
 _____________ 

 לכבוד

 בע"מ   מי יבנה

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר ___________ הנדון: 

)להלן:   ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
לסך  המבקשים" עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  )במילים:  "(   ₪  __________

_________ ₪( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן  
,  יבנהמתן שירותי פינוי בוצה ממט"ש    01/2022"(, בקשר עם מכרז מס'  הפרשי הצמדה)להלן: "

 להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 

ימים    14נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  א
את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת  מיום 
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה  

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים    משפטית או בכל דרך 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    –"  מדד"
 ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

המדד  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "
בג החדש המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  _______היינו  "(  ביום  שפורסם    ____ חודש  ין 

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  המדד היסודי__________ נקודות )להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי. 

 לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב  

   

 בכבוד רב, 
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 בנק _________ 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות - ו' נספח                           

 לכבוד

 מי יבנה בע"מ

 ג.א.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות הנדון : 

מס׳  _______________________________ אני הח״מ,  .1 ת״ז  הנושא 
 , עובד _______________________________________ 

הנותנת   ________________________________________ של  ״הקבלן״)  שירותים (להלן 
 - לחברה 

נע חברת המים והביוב של נצרת עילית בע"מ )להלן : ״החברה״( מתחייב בזאת, בתוקף התפקיד -מי

שאני ממלא אצל הקבלן במסגרת מתן השירותים לחברה, ולאור מעורבותי בענייני הקבלן והחברה,  

מך, מדיניות, לשמור על סודיות מוחלטת של כל מידע הקשור לחברה ובכלל זה כל נתון, סקר, מס

 מידע מכל סוג,

לידי  ושהגיעו  החברה,  לפעילות  הנוגעים  מקצועיים  ו/או  פיננסיים  מסחריים,  ופרטים  תנאים 

מהחברה ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם החברה, בין אם סומנו כסודיים ובין 
שלא עקב מעשה או מחדל   אם לאו )כל האמור לעיל, אלא אם אוכיח כי הפך להיות נחלת הכלל, וזאת

המהווים הפרה של מי שחב חובת סודיות או נאמנות לחברה( )״המידע״(, ולא לעשות במידע שימוש 

 כלשהו גם לאחר סיום עבודתי עבור החברה ו/או עבודתי אצל הקבלן. 

אני מתחייב בזה שלא להעביר את המידע שהגיע לידי, תוך כדי עבודתי כאמור ו/או כתוצר של  .2

 לכל גורם, לרבות גורמים הקשורים לחברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של החברה, עבודתי,
 אלא באמצעות החברה או על פי הנחיותיה. 

השייך  .3 אחר  חומר  כל  ו/או  ו/או הקבלן מסמכים  להוציא ממשרדי החברה  לא  בזאת  אני מתחייב 

לחברה כל מסמך ו/או חומר הנמצא לחברה, ועם סיום עבודתי עבור החברה ו/או אצל הקבלן להשיב  

 ברשותי ו/או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברה. 

ו/או שרטוט שהוכנו עבור   .4 ו/או חוות דעת, רשימה  ו/או תוכניות  ו/או דו״ח  ו/או כל מסמך  המידע 

״תוצרי  ולהלן:  )לעיל  ברשותי  נמצאים  ואשר  החברה,  ידי  על  לי  שנמסרו  או  ידי  על  החברה 

השירותים״( יהיו רכושה הבלעדי של החברה והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמדו לרשותה וימסרו  
לחזקתה בכל עת עם דרישתה הראשונה. החברה תהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות 

השירותים.  בתוצרי  לי  להיות  שיכולה  זכות  כל  בזאת  ממחה  ואני  השירותים  בתוצרי  המוסרית 

רשאית לעשות בתוצרי השירותים ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי,  החברה תהיה  

לרבות שינוי, תיקון ותוספות. לאור האמור, אני מוותר בזאת על כל זכות שיכולה להיות לי בקשר  

עם תוצרי השירותים, לרבות זכויות מוסריות, ולא תהיה לי כל דרישה ו/או תביעה לתמורה כלשהי  

 י השירותים. ביחס לתוצר

 אתר למען הסר ספק, אני מצהיר ומאשר בזאת כי התחייבויותיי לפי  .5

 יחולו גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין החברה, מכל סיבה שהיא. הוראותה .6

  התחייבויותיי הנ״ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. .7

 תאריך             שם וחתימה      
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 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים כתב  -' זנספח 

 

 

 לכבוד 

 בע"מ    מי יבנה

 ג.א.נ.,

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים הנדון: 

,  ________________ הנושא ת״ז מס׳  ____________________________ אני הח״מ, 
 עובד/מומחה 

שירותים   ____________________________________ חיצוני של  הנותנת  ״הקבלן״)  (להלן 
 - לחברה 

שנחתם  -מי הסכם  לפי  ״החברה״)  (להלן:  בע"מ  בזאת  נע  מצהיר  ״ההסכם״),  (להלן:  ביניהם 
 כדלקמן: 

במועד חתימת ההסכם לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות   .1
 אחרת שלי לבין התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.

אני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד הקבלן על פי ההסכם  .2
תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הקבלן, במישרין ו/או בעקיפין, ואני מתחייב    לבין מילוי 

כעובד   התחייבויותיי  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על  ולחברה  לקבלן  להודיע  בזאת 
הקבלן על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החברה  

 למניעת ניגוד עניינים כאמור.

י מתחייב בזאת לא לעסוק ו/או לספק שירותים לכל צד שלישי, בין שהשירותים כאמור  אנ .3
הינם בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים מטעם החברה, אלא אם כן ניתנה לכך  

 הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

 התחייבויותיי הנ״ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .4

 ________________               _________________________________________                                

 תאריך        שם וחתימה 
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 ח' נספח 
 

 הצהרה על חיסול תביעות
 

         לכבוד:
 )להלן: "החברה"(  מי יבנה בע"מ

 
 א.נ.,

 
 01/2022הצהרה על חיסול תביעות מכרז :     הנדון

 
)להלן: "החברה"(,    מי יבנה בע"מהואיל וביום ___________ הוזמנו מאתנו על ידי  

 במסגרת המכרז שבנדון,     מתן שירותי פינוי בוצה 
 

בגין   האחרון  החשבון  את  לכם  הגשנו   __________________ וביום  והואיל 
 החשבון הסופי"(. רה )להלן: "  העבודה האמו

 
 :לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן

 
הרינו מצהירים ומאשרים בזאת, כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי  
ופרט   ועניין  סופי לכל דבר  כל הגורמים )החברה, המפקח/המהנדס(, הינו חשבון 

ולא תהיינה   או לתשלום המבוקש בחשבון הסופי, אין לנו  לנו כל תביעות, טענות 
דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם, בכל 
עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או  
הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או  

בין כאמור,  פוטרים   דרישה  ואנו  בעתיד,  לנו  ובין שתיוודע  כיום  לנו  ידועה  שהיא 
 אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות,  

 ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום:

 
 

 _________________ 
 הקבלן

 
 
 
 
 
 

 


