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 A10/2017' מכרז מס
 'מסמך א

 ההזמנה להציע הצעות
 

 מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 הזמנה להציע הצעות

 הטמנת פסולתלמתן שירותי 

 

 כללי .0

הינה חברה ממשלתית "( המזמין"או " החברה: "להלן)מ "הסביבה בע איכותהחברה לשירותי  .1.1
. של מדינת ישראל בתחום ניהול שיקום קרקעות המדינה המזוהמות" זרוע ביצוע"אשר הוכרזה כ

 .החברה עתידה לנהל את עבודות השיקום באתרים המיועדים לשיקום ברחבי הארץ

: להלן)בראשות נציג המשרד להגנת הסביבה , משרדית-י ועדת היגוי בין"החברה מונחית ע .1.1
נציג רשות מקרקעי ישראל ונציג , נציג אגף התקציבים, נציג מטעם החשב הכללי, "(המשרד"

, וועדת ההיגוי קובעת את חלופות השיקום לכל אתר"(. ההיגוי וועדת: "להלן)משרד הביטחון 
 .בכל אתר  מוציא המשרד הזמנת רכש לביצוע העבודות, ועל בסיס תוכנית שיקום מאושרת

או פסולת /ו פסולת יבשהאו /מעורבת ו פסולתהטמנת למתן שירותי החברה מזמינה בזה הצעות  .1.1
על פי התנאים , (בהתאמה ,"השירותים"-ו "פסולת: "להלן) או קליטת אדמת כיסוי/ו בנין

 . המפורטים במסמכי המכרז להלן

 :להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז .1.1

 מועד פעילות

 /6/11/101 מועד פרסום המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 

 המציעים 

 11:00עד לשעה  /11/11/101

 /11/101//0 פרסום השאלות והתשובותמשוער למועד 

 11:00עד לשעה  /11/11/101 המועד האחרון להגשת הצעות

 

המופיעים בגוף  במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים
 .קובעים התאריכים בטבלה זו, המכרז

 
לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  הזכות את הלעצמ תשומר החברה

ולא , (http://www.soil-remediation.co.il)שיקום קרקעות המדינה של  האינטרנטבאתר 
 .  כל טענה או דרישה בקשר לכך מציעיםתהא למי מה
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  עיקרי ההתקשרות .7

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
הייתה התייחסות . במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז

 :תחייב ההוראה האחרת והמפורטת, אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז

 

 ויעניקאשר , ("המטמנה"או  "כים/הזוכה: "להלן)פים גומספר להתקשר עם מעוניינת  החברה .1.1
 פסולתלרבות קליטת  ,אשר תפונה מאתרי סילוק פסולת שונים לה שירותי הטמנת פסולת

והכל בהתאם להוראות כל , "(שירותי הטמנת פסולת: "להלן) כיסוי מטמנהלאדמה להטמנה ו
  .דין והנחיות החברה והמשרד

כי מציע רשאי להגיש הצעה נפרדת לכל אתר הטמנה אשר עומד בתנאי הסף המפורטים  מובהר .1.1
 .להלן 1 בסעיף 

מאתרי  פסולתה והובלתטפל בשינוע תאשר  מטמנהלחברה תהיה האפשרות להתקשר עם , בנוסף .1.1
 .("שירותי הובלת פסולת: "להלן) או בהובלת אדמת כיסוי/ו נהטמההאתר סילוק הפסולת אל 

 קליטת קרקע לכיסוי/למתן שירותי הטמנת פסולתכל מציע רשאי להגיש הצעתו , בהתאם לכך .1.1
לא אך , ושירותי הובלת פסולת גם יחדיו קליטת קרקע לכיסוי/לשירותי הטמנת פסולת אובלבד 

ומציע אשר יגיש הצעתו לשירותי הובלת , הובלת פסולת בלבדהצעה למתן שירותי  ניתן להגיש
החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי , כמו כן .הצעתו תיפסל על ידי החברה – בלבד פסולת

שירותי מציע למתן אך להכשירו כ, לפסול מציע אשר לא עמד בתנאים לשירותי הובלת הפסולת
 .הנדרשים לכך במידה ועמד בתנאים, לכיסויקליטת קרקע /הטמנת הפסולת

משאיות  בכל עת מתחייב להחזיק, גיש הצעתו לשירותי הובלת פסולתהמובהר כי מציע אשר  .1.2
 ויינתנבהם  בכל זמן נתון שנים 6לא יעלה על  ןכשגיל, כנדרש בתנאי הסף להלןבמספר מתאים 

: להלן)את השירותים  ספקלפעול ול ותכראוי ומוכנמתוחזקות  ןהכש, הובלת הפסולת שירותי
ועובדים  ןכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם הפעלת המציעוכשבידי  ,("המשאיות"

הכל כאמור בהסכם המצורף , המחזיקים במלוא הרישיונות הנחוצים לשם כך ,ןמיומנים בהפעלת
  .'כמסמך ג

 מחזור: "להלן)פסולת בנין טמנה גם מחזור של המובהר כי מציע אשר מבצע במסגרת אתר ה .1.6
ימלא ויציין זאת במסגרת הצעתו , "(הטמנת אסבסט: "להלן)או הטמנת אסבסט /ו"( פסולת
 .ויצרף את המסמכים הנדרשים לכך, למכרז

 , חומרים מסוכניםמובהר כי השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה זה אינם כוללים טיפול ב ./.1
ככל וישתנו דרישות הרגולציה , אף על פי כן. 1991 -ג"תשנ, המסוכנים החומרים בחוק כהגדרתם

על הזוכה יהיה להעניק את השירותים כמוגדר בהסכם , לעניין טיפול בפסולת חומרים מסוכנים
 .זה גם לגבי חומרים מסוכנים

זכות הברירה  לחברה. חודשים 16 -תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא ל, בכפוף לאמור בהסכם .1.2
 . כל אחת חודשים 11בנות  נוספות תקופות 1-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

בהתראה , לפי שיקול דעתה, החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, יחד עם זאת
 .ובכתב לזוכה מראש

והחברה איננה מתחייבת , לביצוע הזמנות עבודה מעת לעת, ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת .1.9
ו במכרז והיא תהיה רשאית להזמין את השירותים /זוכים שיבחר/להיקף הזמנה מסוים מהזוכה

הכל , ואף לא להזמין שירותים מזוכה מסוים בכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהיקפים שונים
תיעשה בהתאם לצורכי , ככל שתהיה, דרישת החברה לקבלת שירותים. לפי שיקול דעת החברה

 .אך בתאום עם המטמנה, יקול דעתה הבלעדיתקציבה וש, החברה
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 ,או כל חלק מהם/השירותים והרשאה בלעדית להענקת לזוכה מובהר כי החברה אינה מעניקה  .1.10
או /בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים שרות דומה ו והיא תהיה רשאית

 . הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מקביל

בהתאם להצעת המחיר של הזוכה ומנגנוני עדכון התמורה כמפורט  תהא םשירותיההתמורה בגין  .1.11
 .בהסכם

יהיו ' ערבויות וכיו, ביטוחים, לרבות רישיונות, יתר תנאי ההתקשרות והתחייבויות הזוכה במכרז .1.11
 .על נספחיו להסכםבהתאם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי השירותים נשוא מכרז זה מתבקשים בקשר עם פרויקט  .1.11
של מדינת ישראל בתחום " זרוע ביצוע"שיקום קרקעות המתבצע במסגרת הכרזה על החברה כ

במקרה בו . זה ןשיקום הקרקעות והסכם מסגרת שנחתם בין החברה ובין מדינת ישראל בעניי
תבוטל אף ההתקשרות , או ההכרזה/או מסיבה כלשהי יבוטל הסכם המסגרת ו/במועד כלשהו ו

 .מכל מין וסוג שהוא כלפי החברהאו תביעה /תהיה כל טענה וולזוכה לא , נשוא המכרז

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 :ההשתתפות במכרז מותנית בעמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים להלן
 

מוסדר לסילוק פסולת בעל אישור של המשרד להגנת ומורשה הטמנה אתר מפעיל של המציע הינו  .1.1
 ."(אתר הטמנה: "להלן) הסביבה

 2קבוצה , 1992 -ה"התשנ( עסקים טעוני רישוי)שיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים יבעל ר .1.1
-ג"תשע( עסקים טעוני רישוי)לפי צו רישוי עסקים  או אשפה ופסולת – 2.1סעיף , מים ופסולת –

 .אשפה ופסולת – 2.1סעיף , מים ופסולת – 2קבוצה  ,1011

-ו"תשל, האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע מנהל ספרים כדין ובידיו  .1.1
19/6. 

בתנאים המצטברים  בנוסףלעמוד  אדמת כיסוי/שירותי הובלת פסולתלחברה  תתעל מציע אשר מעוניין ל
 :בין אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה מטעמו, הבאים

 

או פסולת מעורבת /או קרקע לא מזוהמת ו/ניסיון בביצוע עבודות הובלת קרקע מזוהמת ו בעל .1.1
בשנתיים , לכל שנה₪  1,200,000או פסולת יבשה בהיקף כספי של לפחות /או פסולת בניין ו/ו

 .לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

, שירותי הובלהותקנות   /199 –ז "התשנ, בעל רישיון מוביל כנדרש על פי חוק שירותי הובלה .1.2
קף למועד האחרון ת, עבור כל כלי רכב אשר יועסק על ידו בעבודות נשוא המכרז ,1001 –א "תשס

 .להגשת ההצעות

יות פול או משא/ומשאיות סמי טריילר צי , או ליסינג/בין בבעלותו ובין בשכירות ו, וברשות .1.6
נכון למועד  שנים 6על עולה לא  ןשגילו, ביום פסולת טון 200 לפחות המסוגלות להוביל, טריילר

 .האחרון להגשת הצעות למכרז

הצעתו , הםכל אחד מהינם תנאי סף ומציע שלא יעמוד ב 3.0-3.3בסעיפים  המפורטים לעיל התנאים
על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו  .תהא פסולה ולא תידון כלל

 . בתנאים דלעיל
שירותי הובלת  תתלמשתתף אשר מעוניין להינם תנאי סף  3.4-3.6בסעיפים  המפורטים לעיל התנאים

אדמת כיסוי /הובלת פסולתשירותי להצעתו , הםכל אחד מומציע שלא יעמוד באדמת כיסוי /פסולת
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על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו  .ולא תידון כללתהא פסולה 
 . בתנאים דלעיל

 
על , ההובלהקבלן משנה מטעמו בביצוע עבודות  ןבמקרה בו יבקש המציע להסתמך על ניסיומובהר כי 

לצרף להצעתו  וכן, הניסיון הנדרש בתחום זה מלואהמציע להוכיח כי קבלן המשנה בעצמו הינו בעל 
 (.ההסכם יכול להיות מותנה בזכיה במכרז) הסכם חתום עם קבלן המשנה המוצע

 
על כל התנאים להתקיים במציע במועד האחרון להגשת ההצעות , למעט אם נאמר מפורשות אחרת

 .במכרז
 
 

 מסמכי ההצעה  .4

 : המסמכים והאישורים המפורטים להלן כלכל משתתף יצרף להצעתו את 
 

 ;המציעבכל עמוד ועמוד בחתימת  חתומים כשהם, כל מסמכי המכרז .1.1

 בכל חתומים כשהם, להלן 2  בסעיף לאמור בהתאםמה החברה שפרס לשאלות ותשובות הבהרות .1.1
 ;המציע בחתימת ועמוד עמוד

 ;המציע של ילפרופ .1.1

ימלא , מציע אשר מגיש בנוסף הצעה לשירותי הובלת פסולת .כשהוא מלא ומושלם (0)'מסמך א .1.1

 . לעיל .Error! Reference source not found את הניסיון כאמור בסעיף( 1)במסגרת מסמך א

אישור של המשרד להגנת הסביבה לפיו ובו , העתק תקף של רישיון העסק על שמו של המציע .1.2
פים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעי, המציע הינו אתר מורשה מוסדר לסילוק פסולת

 .לעיל 1.1 -ו 1.1 

חתום על ידי , 19/6–ו"התשל, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תנאיםתצהיר בדבר קיום  .1.6
 (.3)מסמך אבנוסח  ,חתימה מטעם המציע ומאושר כדין המורש

לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים  קיום דיני עבודהתצהיר בדבר  ./.1
בנוסח  ,חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, לפי דיני העבודה המפורטים שם

 (.4)מסמך א

' תיקון  מס) ציבוריים גופים עסקאות תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק .1.2
, 1992-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותול, 1016-ו"התשע ,(שעה והוראת 10

  (.5)מסמך אבנוסח 

 .שישנו ככל, המציע של מורשה עוסק מתעודת עותק .1.9

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור .1.10

 :שתתף הינו תאגיד יצורפומככל שה .1.11

 .העתק תעודת התאגדות של המשתתף .1.11.1

השותפויות /מאת רשם החברות /01/11/101מוקדם מתאריך  שאינותדפיס נתונים  .1.11.1
 אישורם הרובצים על נכסיו ומנהלי התאגיד והשעבודי, בדבר פרטי הרישום של התאגיד

  (.7)א מסמךד בנוסח "ח או עו"רישום תאגיד וזכויות חתימה חתום ומאושר על ידי רו

 

 ,19/6-ו"תשל, ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים"מרו, אישור מפקיד שומה .1.11
המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה 

http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/BookOfLaws.aspx
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וכי הוא נוהג  ,או שהוא פטור מלנהלם, (מ"חוק מע -להלן ) 19/6ז "התשל, וחוק מס ערך מוסף
 .מ"לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע

 או צמנט/ו פריך -אסבסט מפעילהעתק רישיון יצרף להצעתו  הטמנת אסבסטמציע אשר מבצע  .1.11
ד כי רישיונו לא הותלה "י עו"בצירוף תצהיר חתום ומאומת ע, או מי מטעמו/ו, ש המציע"ע

 .מכל סיבה שהיא, בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה

 : יצרף בנוסף הובלת פסולתמציע אשר מגיש הצעה גם לשירותי  .1.11

 .לעיל 1.1 את הניסיון כנדרש בתנאי הסף שבסעיף( 0)מסמך אימלא במסגרת  .1.11.1

כאמור בחוק  עבור כל כלי רכב אשר יועסק על ידו בעבודות נשוא המכרז מובילרישיון  .1.11.1
להוכחת עמידה , קף למועד האחרון להגשת ההצעותת, /199 -ז"התשנ, שירותי הובלה

 .לעיל 1.2 בתנאי סף שבסעיף

במקרה , ולחלופין, על שמו ובבעלותו של המציע) המציע רשותברשימת כלי הרכב אשר  .1.11.1
  .(6)מסמך אבנוסח , (או הליסינג/יש לצרף הסכמי ההשכרה ו -שאינם בבעלותו

  .בתוקף של כלי הרכב נותרישיוהעתק של  .1.11.1

ת בצע את שירותי הובלמובהר כי במקרה בו ייעזר המציע בקבלני משנה על מנת ל .1.11.2
שיונות כאמור על שם קבלן המשנה עמו ילהציג ר המציעיוכל , או חלק מהם/ו הפסולת
ההסכם יכול להיות )הסכם חתום עם קבלן המשנה המוצע לצרף להצעתו וכן , התקשר

 (.מותנה בזכיה במכרז
 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים מובהר כי 
 . במכרז בלבד ציעיהיו על שם המ, למעט במקומות בהם הותר הדבר במפורש, במכרז

 

בין על ידי תוספת במסמכי , או כל הסתייגות, המכרזשינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי , כל השמטה
לא יהיו בני תוקף כלפי החברה או מי מטעמה , או בכל דרך אחרת, או באמצעות מכתב לוואי המכרז

בכל מקרה . וועדת המכרזיםהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של , סילת ההצעהועלולים לגרום לפ
 . תוספת או הסתייגות, הנוסח שהוכן על ידי החברה יחייב את הצדדים ללא כל שינוי

 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או סותרים 
לפסול את , מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, םרשאית ועדת המכרזי, זה את זה

או יבהיר איזה מהמסמכים /או יתקן ו/או ישלים ו/הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו
פגמים , המכרזים להתעלם מפגמים טכניים ועדתכן רשאית . או הנתונים המפורטים בה/שבהצעתו ו

לפי שיקול דעתה  הכל, מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף שאינם מהותיים ופגמים אשר אינם
 . הבלעדי

 

 וטלב .5

  הבהרות ושינויים .6

סתירות , אם ימצא המציע אי בהירויות. על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .6.1
או כל אי התאמה , או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם

וזאת עד למועד , בצורה מרוכזת בקובץ וורד, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, אחרת
 .להלן 6.1 הנקוב בסעיף

 ל"בדוא 'עומר ליבוביץלמר  ,בצורה מרוכזת בקובץ וורדשאלות הבהרה תוגשנה  .6.1

 shikum@escil.co.il,  יש לוודא את קבלת  .07:11לא יאוחר מהשעה  7102/0073/ ליוםעד
 תהא בכתב, כפי שיתמנה מעת לעת, או מנציג החברה/כל תשובה מהחברה ו. ל במייל חוזר"הדוא

ולא יהא  ,או דואר אלקטרוני לכתובות שסיפקו המציעים בכנס המציעים/באמצעות פקסימיליה ו
 . תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת

mailto:shikum@escil.co.il
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הפניות . כדלהלן ייעשוחברה ה תשובות ומתן המציעים של הבהרה ובקשות שאלות העברת .6.1
' כתובת דואר אלקטרוני ומספר פקס, מענו, שם המציע השואל, המכרז' תכלולנה את שם ומס

הפנייה תכלול את החלק והסעיף הרלוונטי , בחלקה המהותי. שאליהם ניתן להעביר מידע עבורו
כשהיא מנוסחת בצורה בהירה , ואת שאלת ההבהרה, במסמכי המכרז שעורר את השאלה

 :בקשה/אלהש לכל ביחס. ומלאה

 הבהרהבקשת /השאלה פירוט בפרק הסעיף

  

 

, ל המצוינת לעיל"אלא אם נשלחו לכתובת הדוא, כי החברה לא תשיב לשאלות הבהרה, יודגש .6.1
כי החברה אינה מתחייבת להשיב על כל השאלות , כן יודגש. באופן ובצורה המפורטים לעיל

תפרסם , לעיל 6.1תשובות לשאלות ההבהרה שתתקבלנה עד למועד הקבוע בסעיף . שיוגשו

 www.soil-remediation.co.il: בכתובת שיקום קרקעות המדינההחברה באתר האינטרנט של 

 . התשובות יפורסמו ללא זיהוי המציע שהפנה את השאלה

חתומות בכל עמוד על ידי , תשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפן להצעה
 .המציעמורשה חתימה מטעם 

, במסמכי המכרזלהכניס שינויים ותיקונים , ההצעותקודם למועד הגשת , החברה רשאית בכל עת .6.2
יהיו חלק בלתי נפרד , השינויים והתיקונים כאמור. ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

 .ממסמכי המכרז ומתנאיו

במענה  בין אם, עליהם ככל שיוחלט, או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז/או הבהרות ו/תשובות ו .6.6
ויהוו  בדף המכרז, דלעיל יפורסמו באתר האינטרנט, ובין אם ביוזמת החברה, לפניות המציעים

באופן שוטף עד  באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט. חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
אודות כל עדכון ידיעה  והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי, למועד הגשת ההצעות

 .או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור/או הבהרה ו/ו

ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים בחן מצהיר המציע כי הוא , הצעתועם הגשת  ./.6
יהיה מנוע , את הצעתו למכרזמציע שהגיש . םוהגיש הצעתו על בסיס, הרלבנטיים מכל סוג שהוא

 .הקשור למכרז או לתנאיומלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו 

, יהםאו אי בהירות לגב/במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו ,ספקלהסרת  .6.2
או תביעה הנובעת מאי /למציע לא תהא כל טענה ו. תפורש ההוראה באופן שמטיב עם החברה

 .מורכאאו הנוסח /או בגין הפירוש ו/או כל אי התאמה ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/בהירות ו

 הכספית ההצעה .2

או  "המשתתף: "להלןלעיל והמגיש יכונה ), ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .1./
יהיו על שם המשתתף במכרז , כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, ("המציע"

 .בלבד

כניסה לאתר  מחירמובהר כי יש למלא (. הצהרת והצעת המציע) 0'ב מסמךג "ע תמולא ההצעה .1./
אשר מגיש הצעתו גם לשירותי מחזור פסולת ימלא את המחיר בגין מחזור  מציע. בגין טון פסולת

אשר מגיש הצעתו גם לשירותי הטמנת אסבסט ימלא את המחיר לטון  מציע. פסולת בנין טוןשל 
 מציע שמגיש הצעה גם לשירותי הובלת פסולת ימלא את המחיר בגין, כמו כן. אסבסט שיוטמן

 . מ"דמי הובלה לפי ק

 ,מ על העסקה"ככל שתחול חובת מע ,מ"מע .מ"כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע, מודגש בזה .1./

http://www.soil-remediation.co.il/
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וישולם כנגד המצאת חשבונית , החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטייתווסף לתמורה בשיעור 
 .מס כדין

המיוחדות ובין  בין, מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע .1./
לרבות , מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, הרגילות

אחריות ושירות מלאים , י משנהקבלנ/ ספקיהתקשרות עם , ביטוחים, כלי רכב, ציוד, כוח אדם
 .החברהי "אשר ישולם ע, י דין"בשיעורו עפ, מ"ולמעט מע, ב"בהתאם לאמור בהסכם וכיו

ב וכן "מס קניה וכיו, בלו, מכס, כל ההיטלים הממשלתיים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .2./
או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו /או התשומות ו/שינויים בשיעורי המדד ו
בהתאם  החברהשישולם בנוסף לתמורה על ידי  למעט היטל הטמנה ככלולים במחירי ההצעה

 .ורט בהסכםוכמפ, לשיעורו בדין

ועדת . יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 110תהא בתוקף לתקופה של  ציעהצעת המ .6./
מציע  .המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה

 .רשאי לחזור בו מהצעתו במהלך תקופה זולא יהיה 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .8

תוכנס למעטפת , עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים, הצעת המשתתף במכרז .2.1
עד  7102/0770/, ז"התשע טבתב 'ג ,חמישימיום לא יאוחר , כשהיא סגורה היטבהמכרז ותוגש 

חברה לשירותי הלתיבת המכרזים של "( הצעות להגשת האחרון המועד: "להלן) 04:11השעה 
 .1קומה , תל אביב 10שדה יצחק ' איכות סביבה ברח

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועדת המכרזים רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות .2.1
 .ובהודעה שתפורסם בדרך שיקבע המשרד

או במועד נדחה כאמור שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות  הצעה .2.1
 .כלל תידון לא, לפי הענין, לעיל 2.1 בסעיף 

, בתיבת המכרזים המעטפהמשלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול  .2.1
 .אינם עונים על דרישות המכרז

, לעיל האמורים המקדימים בתנאים עומד הוא כי בזאת מצהיר המציע כי ירושהפ ההצעה הגשת .2.2
 את הגיש בטרם וכי, תנאיהם לכל הסכים, המכרז נשואהשירותים /העבודה מהות את הבין

 יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל הצעתו
 פרטיו כל על המכרז של כלשהו תנאיאו /ו פרט הבין לאאו /ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע

 .וחלקיו

 אחר דף ובכל, במפורש לכך נדרש שבו המכרז בחוברת מקום בכל מלאה חתימה יחתום המציע .2.6
 .תיבות בראשי יחתום

 ובתוספת בתאגיד המוסמכים הגורמים החלטותפי -על לכך שהוסמך מי רק יחתום המציע בשם ./.2
 החתימה וכי כאמור המוסמך זהות בדברד "עו אישור ויצורף, (הצורךבמידת ) התאגיד חותמת
 שבו מקום. התאגיד בשם ומסמכיה ההצעה והגשת זה מכרז לעניין לרבות, המציע את מחייבת

 .בלבד חותמת באמצעות תהיה החתימה, תיבות בראשי לחתימה נדרש מציע

, במשותף מציעים שניידי -על המוגשת אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין כי יובהר .2.2
 .יותר או

עומד בתנאי הסף המפורטים אשר מובהר כי מציע רשאי להגיש הצעה נפרדת לכל אתר הטמנה  .2.9
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 .לעיל 1 בסעיף 

או /ו פרט כל שהיא דרך בכל( ב"וכיו תוספת, מחיקה של בדרך לאלרבות ) לשנות למציע אסור .2.10
 גבי על ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא חייב והוא, זו מכרז בחוברת המופיעים תנאי

 .אחרת נאמר אם אלא, זו בחוברת הכלולים המסמכים

 עלולים, המכרז בחוברתאו /ו בהצעתו המציע ידי על שיעשו הסתייגותאו /ו תוספתאו /ו שינוי כל .2.11
להתעלם מכל שינוי , הבלעדי הלפי שיקול דעת תרשאיחברה ה, זאת עם. ההצעה לפסילת לגרום

חברה זה ה במקרה. ולראותם כאילו לא נעשו, או חלקם כולם, הסתייגות כאמור אואו תוספת 
את  לקבלחברה ה הבחר ואם, להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה תחייב היהתלא 

 .ו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כללירא, הצעת המציע

 

 בחינת ההצעות .9

 :כמפורט להלן שלבים בשניבדיקת ההצעות תיערך  .9.1

מציעים אשר . בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף – 'שלב א .9.1.1
 .של המכרז' הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב

 .םהכספית של המשתתפיבחינת ההצעה  – 'שלב ב .9.1.1

וזאת , אשר ישמשו כספקי מסגרת של החברה לשירותים במכרז זוכיםתבחר בהחברה ' בשלב ב .9.1
 . בכפוף לסמכויות המוקנות לועדת המכרזים של החברה בהתאם להוראות מכרז זה ולפי כל דין

ההצעה מחיר תשקלל החברה את שייווצר צורך לחברה בקבלת השירותים נשוא המכרז בעת  .9.1
בהתאם לסוג הפסולת לפי העניין ו ,או למחזור/או לכיסוי ו/ו להטמנת פסולתציעו הזוכים שה

זוכה הצעה למתן י ה"ע הבין אם הוגש)בתוספת עלות דמי ההובלה ו ,בשירות הפרטני הנדרש
 זולהותבחר בהצעה ה, (למוביל אחר החברהתשלם ובין אם עלויות ששירותי הובלת פסולת 

 "(. התקשרות פרטנית: "להלן)כאמור הנדרשים ירותים ביותר לשם ביצוע הש

הובלת שירותי לביצוע  תקשרותימים ממשלוח ההודעה על בחירת הזוכה הנבחר לה 2בתוך  .9.1
להעביר לידי החברה ערבות למתן שירותי הובלת פסולת על הזוכה הנבחר , אדמת כיסוי/פסולת

חודשים מיום  11תקפה למשך , שהוצאה על ידי בנק בישראל, אוטונומיתמקורית בנקאית 
הוצאתה ואשר צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע בעת הגשת הערבות לפקודת החברה 

נספח בהתאם לנוסח הערבות שב ,משווי העבודה 10%מ בגובה של "לשירותי איכות הסביבה בע
, ההתקשרותלהבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והסכם להסכם ההתקשרות ' ה

אשר תשמש כערבות ביצוע לביצוע אותה הזמנת , כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק
 "(.הובלות ערבות ביצוע: "הלןל)עבודה 

שייעשו  או כל שינוי או תוספת/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/אי הגשת הצעת מחיר ו .9.2
ינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בין על ידי ש, במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

י ועדת המכרזים "או להשלמתה ע/ו עלול לגרום לפסילת ההצעה, בכתב לוואי או בכל דרך אחרת
 .י ועדת המכרזים"כפי שייקבע ע, או לכל תוצאה או פעולה אחרת/ו

 עלול לגרום לפסילת ההצעה, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, אי הגשת מסמך או מסמכים .9.6
 .י ועדת המכרזים"כפי שייקבע ע, או לכל תוצאה או פעולה אחרת/ו לדרישה להשלמתם וא

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  ועדת המכרזים ./.9
ועדת או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת , מהות ההצעה ותנאיה

 .ימונע הערכת ההצעה כדבע המכרזים
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אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל  ועדת המכרזים, למרות כל האמור לעיל .9.2
, ללא חובת הנמקה, יה בתנאיםירשאית ועדת המכרזים להתנות את הזככן , הצעה שהיא כזוכה

שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית  כן רשאית ועדת המכרזים
פיצול ) משתתפיםלהחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר ועדת המכרזים 

מובהר בזאת . יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה מהמשתתפיםכך שכל אחד , (יהיהזכ
בקשר עם כל האמור , מהחברה -או אחרת /כספית ו -לא תהא למשתתף כל דרישה כי , מפורשות

 . המכרז עקב אי קיבול ההצעה או ביטולאו /לעיל ו

תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .9.9
או שלא בדרך המקובלת בהליכי /שפעל בחוסר תום לב ולפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ישכוונתו היאו , מכרז
או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות , לתי הוגניםתכסיסים ב

 .בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים

, ניסיונו, עדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותוו .9.10
ושל גופים אחרים עם המציע  החברהואת ניסיונה של , יכולתו הפיננסית של המציע, כישוריו

לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים  החברהתהא רשאית , לצורך כך. בעבר
 .ככל שיידרש, החברהלדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 

לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים , על פי שיקול דעתה, רשאית( או מי מטעמה)ועדת המכרזים  .9.11
וכן כל , או של בעלי ענין בו, מקורות המימון שלו, מבנה ההון שלו, עסקיו, ותוומדויקים בדבר זה

 .מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו

רשאית  –מציע אשר נמנע מלמסור לועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  .9.11
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  ,ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה

כתוצאה מאי הגילוי או מסירת המידע הכוזב כאמור , לפי העניין, או לחברה/לועדת המכרזים ו
 .לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין

ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר , ספקלמען הסר  .9.11
במישרין או , לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו לרבות, בגילויושלדעתה יש ענין 

 .אמצעי שליטה במציע ,(לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר), בעקיפין

ועדת המכרזים והחברה שומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרו  .9.11
כאילו  ,ת המציע ואת בעלי הענין בובהגשת הצעתו יראו א. אמיתות כל מידע שימסור המציע

, הסכימו לכך שועדת המכרזים והחברה תקבלנה לגביהם מידע הקשור למכרז מכל גורם אחר
 .ככל שהסכמה זו נחוצה

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים אם ועדת  .9.12
לפי , פרט למידע שהינווזאת , זהמכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכר

במקרה שועדת המכרזים . בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שיקול דעתה של ועדת המכרזים
כלשהו בשאלה  ספקכי קיים , ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, לפי שיקול דעתה, תסבור

כל , כאמורתהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע , האם יש לגלות מידע כאמור
 .עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי

, אם יחול, המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול .9.16
בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד , במידע שמסר לועדת המכרזים או לחברה

 .הזוכהלמועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר 

בין ככלל ובין לגבי בעלי , או אחריו/ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו ./9.1
ואולם , אם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר, הסדרי סודיות מיוחדים, ענין מסוימים

  .היא לא תהיה חייבת לעשות כן



 

 02 _______________:חתימה וחותמת

 ה והתקשרותיהודעה על הזכי .01

ותחייב את החברה , ועדת המכרזים חברתומה בידי ח, הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב .10.1
כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין , והמציע

לא תיצור כל טענת השתק , בין בכתב ובין בעל פה, שום הודעה אחרת. הצדדים במועד המשלוח
, סייגה ועדת המכרזים את הודעת הזכייה. או הענקת זכות כלשהי למציע או מניעות כלפי החברה

 . או התנאים הקבועים במכתב הזכייה/תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו

ימציאו לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה את במכרז  יםכזוכ ושנקבע יםהמציע .10.1
 : המסמכים כדלקמן

 .הסכם ההתקשרותל' נספח  גבכאמור  אישור על עריכת ביטוחים .10.1.1

במכתב לעיל תוך התקופה האמורה  10.1  לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .10.1
או /כח זכייתו ואשר עליו להמציא נו, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, הזכיה

וזאת כפיצוי קבוע  ,תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, חזר בו מהצעתו
או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של /ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו

 השירותיםלהזמין את  (אך לא חייבת) כן תהא רשאית החברה במקרה זה. התחייבויות הזוכה
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה , השתתף במכרז יע אשר ממצ

  .פי כל דין-או על/פי המכרז ו-על

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את  .10.1
מציע אחר תהיה רשאית החברה להזמין כל , חודשים ממועד מכתב הזכייה 11ההסכם עמו תוך 

 . את השירותים ספקל, לפי סדר דירוגו הסופי, במכרז

או מסר מידע חלקי /ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו, זכה מציע .10.2
מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל , רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, בלבד או מטעה

או /עדת המכרזים ווכל זכות אחרת העומדת לווזאת מבלי לגרוע מ ,פיצוי או החזר הוצאות
 .לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין, כתוצאה מההפרה, לפי העניין, לחברה

בעקבות  10.1 לפי סעיף במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .10.6
תהא החברה , החליטה שלא לבטל את הזכיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכיה כאמור והחברה

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ₪ 1,000 עד זכאית לסך של
 .לעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה 10.1  הנקוב בסעיף

, הבטחה, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ./.10
, למסמכי המכרזשנעשו מחוץ דיון או הצהרה , פרוטוקול, פרסום, הבנה, הצעה, מצג, התחייבות

 .יוובין לאחר –לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  – המכרזלפני בין  ,פה-בין בכתב ובין בעל

תהא החברה , או התעודות הנדרשים/או ההיתרים ו/לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו .10.2
מנו בגין כל לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע מ, לבטל את ההסכם, אף מטעם זה בלבד, רשאית

 . לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר, הנזקים שייגרמו לה

 אחריות .00

החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת  .11.1
 .ובפרט בשל אי קבלת הצעתו, או בקשר למכרז זה/ו

להחזר הוצאות כלשהן כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או , מובהר במפורש .11.1
 .לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה, בקשר עם השתתפותו במכרז זה
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 ועיון במסמכים סודיות .07

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה  .11.1
 .בגילוי לפי חוקלמעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב , בקשר או לצורך מתן השירותים

מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד , לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה .11.1
 .קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו, עובדיו

 .המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות .11.1

. שם הכנת הצעתו והגשתהכל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע ל .11.1
לא הגיש המציע . או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת/אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו

על  יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז, או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז, הצעה
 .אם נדרש לעשות כן על ידי החברה, חשבונו

 הזוכה בהצעה עיון .11.2

ת ועד. שונים ובהצעת הזוכה םשאים לבקש לעיין במסמכימציעים שלא זכו במכרז ר .11.2.1
כל , להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, על פי שיקול דעתה, תהא רשאיתהמכרזים 

מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על 
  .מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים

 

ו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעת .11.2.1
מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של . בהצעתו למכרז

ההחלטה הסופית בעניין מסורה לועדת , על אף האמור. מציעים אחרים הינם חסויים
בכפוף להוראות , שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, המכרזים

  .ןכל די

 הודעות ונציגות .03

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז  (0)א מסמךבמסגרת כל מציע במכרז יציין  .11.1
של נציג מטעמו המוסמך וכתובת דואר האלקטרוני מספר הפקסימיליה , מספר הטלפון, ואת שמו

  .ן מכרז זהילחייב את המציע על פי דין לעני

המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו  .11.1
 .וכתובתו בישראל, על נציג זה להיות תושב ישראל. המציע ולהתחייב בשמו

לפי הכתובות  או בפקסימיליה בדואר אלקטרוני, תשלחנה בדוארלמציעים יכול שהודעות  .11.1
הודעה שנשלחה בדואר . או בכנס המציעים/ומספרי הפקסימיליה שסיפקו המציעים בהצעתם ו

או  הודעה שנשלחה בפקסימיליה. משלוחהשעות ממועד  1/רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 
שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל  11תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  בדואר אלקטרוני

או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר  אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה
קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי .ני לא נשלחהאלקטרו
או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה /או למספר הפקס ו/לכתובת ו

 בהתאם לפרטים שסופקו על ידו

 כללי .04

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  ,שמורות לחברה במכרזכל הזכויות  .11.1
 .במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה
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ולמציעים לא , מכרז חדשפרסם לבטל את המכרז או ל ,החברה רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי .11.1
הודעה על ביטול , זוכה מציעיבוטל המכרז לפני בחירת ש ככל. כך בשל לפיצוי זכות כלתהא 

  .שלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרזיהמכרז ת

והחברה רשאית להתקשר , בחירתו של מציע כזוכה במכרז לא תקנה לו בלעדיות במתן השירותים .11.1
 . קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז/  ספקיםעם 

 .ה בשלביםאו לממש, ההצעהחלקים מרק לקבל  תרשאיחברה ה .11.1

החברה אינה מתחייבת להזמין מהמציע שייבחר שירותים , במסגרת ההתקשרות עם הזוכה .11.2
בגדר האמור החברה תהיה זכאית להגדיל או להקטין את . או בכלל, כלשהי תבכמות מינימאלי
 .היקף השירותים

כאה כי או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ער/או קשור ו/הובא ענין הנוגע ו .11.6
או /הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו

לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז אשר , פסולה הוראה מהוראות המכרז
, העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה האפשרי יוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר

לפי  –( והיא בלבד)אלא אם תבחר החברה , ך יוסיפו לחול בין הצדדים תנאי הסכם זהובנוסף לכ
 .לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או צמצום כאמור –שיקול דעתה הבלעדי 

או תביעה הנוגעים למכרז זה על מסמכיו /או עתירה ו/הסמכות הייחודית לדון בכל תובענה ו ./.11
 .סמכים בתל אביבהשונים תהא לבתי המשפט המו

 

 

 , בכבוד רב                        

  ישראל יחזקאל         
  ר ועדת מכרזים"יו                           

 מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע                    
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 A10/2017' מכרז מס 
 (0)מסמך א
 המשתתף מסמכי הערכת

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 
 

 על המשתתףכלליים פרטים  .0
 

       :שם המשתתף .1.1

         :הזיהוי' מס .1.1

        (:כולל מיקוד)מען המשתתף  .1.1

       : שם איש הקשר אצל המשתתף .1.1

         : תפקיד איש הקשר .1.2

          :טלפונים .1.6

         :פקסימיליה ./.1

         : דואר אלקטרוני .1.2

 

 פרטים בדבר אופי השירותים  .7
 

 . ליום טון ______בהיקף של   אדמת כיסוי/המציע בעל יכולת קליטה של פסולת .1.1

 __________________________________________ :הנקלטים באתר סוגי הפסולת  .1.1

 ? ______________מעניק גם שירותי מחזור פסולת בניןהמציע האם  .1.1

 ? ___________________או צמנט/הטמנת אסבסט פריך והאם המציע מעניק גם שירותי  .1.1

 
ש "ע או צמנט/ו פריך -אסבסט מפעילרישיון יש לצרף מעניק גם שירותי הטמנת אסבסט המציע במידה ו* 

ד כי רישיונו לא הותלה בשלוש השנים "י עו"בצירוף תצהיר חתום ומאומת ע, או מי מטעמו/ו, המציע
 .היאמכל סיבה ש, שקדמו להגשת ההצעה

 

שלו או של מציע אשר מגיש הצעתו גם לשירותי הובלת פסולת ימלא ויפרט אודות הניסיון הקודם  .3
 :כדלקמן, קבלן משנה מטעמו

 

או פסולת מעורבת /או קרקע לא מזוהמת ו/בעל ניסיון בביצוע עבודות הובלת קרקע מזוהמת ו :תנאי סף
בשנתיים לפחות מתוך , לכל שנה₪  1,200,000לפחות או פסולת יבשה בהיקף כספי של /או פסולת בניין ו/ו

 .חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 :'התקשרות א

 
          תיאור השירותים

    :'טל        הממליץ /המזמין
  

 _____________________:' טל     __________________________איש קשר אצל המזמין
 

    : סיום       : התחלה -השירותים אספקת מועד 
 

     (:חודשית וכיו״ב, שבועית, יומית)תדירות אספקת השירותים 

    :  אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלו, פירוט החומרים שהובלו

          :  היקף כספי
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 :'התקשרות ב

 
        תיאור השירותים

  
    :'טל        הממליץ /המזמין

  
 _____________________:' טל     __________________________אצל המזמיןאיש קשר 

 
    : סיום       : התחלה -אספקת השירותים מועד 

 
     (:חודשית וכיו״ב, שבועית, יומית)תדירות אספקת השירותים 

     :  אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלו, פירוט החומרים שהובלו

          :  היקף כספי

 
 :'התקשרות ג

 
        תיאור השירותים

  
    :'טל        הממליץ /המזמין

  
 _____________________:' טל     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
    : סיום       : התחלה -אספקת השירותים מועד 

 
     (:חודשית וכיו״ב, שבועית, יומית)תדירות אספקת השירותים 

     :  אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלו, פירוט החומרים שהובלו

          :  היקף כספי

 
 :התקשרות נוספות ככל שישנן

 
        תיאור השירותים

  
    :'טל        הממליץ /המזמין

  
 _____________________:' טל     __________________________איש קשר אצל המזמין

 
    : סיום       : התחלה -השירותים  אספקתמועד 

 
     (:חודשית וכיו״ב, שבועית, יומית)תדירות אספקת השירותים 

     :  אתרי המקור ואתרי היעד אליהם הובלו, פירוט החומרים שהובלו

          :  היקף כספי

 

 *** ל"הנהמציע לצרף אסמכתאות להתקשרויות  על*** 
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 ' מכרז מס

A10/2017 
 (7)אמסמך 

אישור רישום תאגיד 
או עוסק מורשה 
 וזכויות חתימה

 
 ימולא במידה והמציע הינו תאגיד

 
 לכבוד

       מ"לשירותי איכות הסביבה בע החברה
        10רחוב יצחק שדה 

 6/111, אביב-תל
 

 ,.נ.ג.א
 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה :הנדון
 

מאשר בזה "( מציעה: "להלן) ___________________ח של "רו/ד"עו ___________________מ "אני הח

כי המציע הצהיר  ;שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים/ מ "חברה בע: התאגד כדין כ מציעכי ה

כל  מציעכי נתקבלו אצל ה; פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו, בפניי כי אינו נמצא בהליכי פירוק

על מציע ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת ה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי  םחת ___________כי ביום ו; מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז

 ךהוסמ ציע אשרהמחתימה של  המורש ושהינ,  ______________________________ה "המכרז וההצעה ה

על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה ציע כדין לחתום בשם המ

 .והוצאתו אל הפועל

 

 

  _________ :חתימה וחותמת
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 ימולא במידע והמציע הינו עוסק מורשה
 
 

 לכבוד
       מ"לשירותי איכות הסביבה בע החברה

        10רחוב יצחק שדה 
 6/111, אביב-תל

 
 ,.נ.א.ג
 

 עוסק מורשהאישור רישום  :הנדון
 

מאשר בזה "( מציעה: "להלן) ___________________ח של "רו/ד"עו ___________________מ "אני הח

כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא  ;פעיל וקיים עוסקבישראל וכי הינו  רשום כעוסק מורשה מציעכי ה

בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז  םחת ___________כי ביום ו; או פשיטת רגל/בהליכי כינוס ו

 .  ________________________ה "וההצעה ה

 

 _________________________________: מצוי בכתובת שלהלןשל העוסק משרדו הרשום 

 

 

  ___________: חתימה וחותמת
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 'מכרז מס

 A10/2017 
 (3)א מסמך

תצהיר בדבר קיום התנאים 
לפי חוק עסקאות עם גופים 

 ציבוריים

 
 קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםתצהיר בדבר 

 
ה /לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי___________ . ז.ת____________ מ "אני הח

 : ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 

שהוא הגוף המבקש "( מציעה" –להלן )________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
ת לתת תצהיר זה /כי הנני מוסמךה /אני מצהיר. מ"להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 .מציעבשם ה

 

 ."(החוק" -להלן) 19/6 –ו "תשל, חוק עסקאות גופים ציבורייםהריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות  .1
 

לא  (כהגדרתו בחוק)או בעל זיקה אליו /ו המציע, למועד האחרון להגשת ההצעותהנני מצהיר בזאת כי עד  .1
איסור העסקה שלא כדין )י חוק עובדים זרים "עבירה עפ -עניין זה עבירה ל)הורשע ביותר משתי עבירות 

המציע , לחלופין או ,(/192 -ז"תשמ, או לפי חוק שכר מינימום ,1991-א"תשנ, (והבטחת תנאים הוגנים
אולם במועד האחרון להגשת הצעות , (כהגדרתן לעיל) או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות/ו

 .לפחות ממועד ההרשעה האחרונהחלפה שנה , במכרז

 

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .1
 

       ____________________ 
 חתימת המצהיר                           

 
 ד"אישור עו

 
שכתובתו ' ________________, גב/הופיע בפני מר________, כי ביום , הריני לאשר

שמספרה . ז.אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת/ המוכר לי באופן אישי ______________________ 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת , והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע_________________, 

 .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כןוכי יהיה 
 
 

_______________________     ___________________________ 
 ד"חתימת עוה+ חותמת        תאריך  
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 ' מכרז מס

A10/2017 
 (4)מסמך א

תצהיר שמירת זכויות 
 עובדים

 לכבוד
 מ"איכות הסביבה בעהחברה לשירותי 

 

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר
 

שהוא הגוף המבקש "( המציע" –להלן )________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
ת לתת תצהיר זה בשם /ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. מ"להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 .המציע

צווי ההרחבה וההסכמים , מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המציע .1
 :הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר

 החיילים חוק; 1916 ,בעבודה הבטיחות פקודת1912  ;(הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

 ,שנתית חופשה חוק; 1921-א"תשי ,ומנוחה עבודה שעות חוק ; 1919 -ט"תש ,(לעבודה החזרה) המשוחררים
 ;1921-ד"תשי ,נשים עבודת חוק ;1921-ג"תשי ,הנוער עבודת חוק ;1921-ג"תשי ,החניכות חוק ;1921-א"תשי
 ,התעסוקה שירות חוק ;1922-ח"תשי ,השכר הגנת חוק ;1921-ד"תשי ,העבודה על הפיקוח ארגון חוק
-ה"תשנ ,[משולב נוסח] הלאומי הביטוח חוק ; /196-ז"תשכ ,חירום בשעת עבודה שירות חוק ; 1929-ט"תשי

 ההזדמנויות שוויון חוק ;/192-ז"תשמ ,מינימום שכר חוק;/192-ז"תשי ,קיבוציים הסכמים חוק ;1992

 ידי על עובדים העסקת חוק ;1991-א"תשנ ,(כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק ;1922-ח"תשמ ,בעבודה

 לחוק 2 סעיף ;1992-ח"תשנ ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 'ד פרק;1996-ו"תשנ ,אדם כוח קבלני

 לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; /192-ז"תשי ,קיבוציים הסכמים חוק ;1992-ח"תשנ ,מינית הטרדה למניעת

 ,(עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק ; 1000-א"תשס ,גנטי מידע לחוק 19 סעיף ;1001-א"תשס ,ולהתפטרות
 חשיפת) עובדים על הגנה לחוק א2 סעיף ;1006-ו"תשס ,חירום בשעת עובדים על הגנה חוק ; 1001-ב"תשס

 ;/199-ז"תשנ ,(התקין במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, הנני מצהיר כי זהו שמי .1

__________                                                                                    __________________ 

 חתימה+ שם המצהיר                                                                                              תאריך  
 
 
 

שכתובתו ' ________________ גב/הופיע בפני מר______, __כי ביום , הריני לאשר
שמספרה . ז.אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת/ המוכר לי באופן אישי ______________________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת , והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע_________________, 
 .אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני, חוק אם לא יעשה כןוכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 

_______________________     ___________________________ 
 ד"חתימת עוה+ חותמת        תאריך 
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 ' מכרז מס

A10/2017 
 (5)מסמך א

העסקת אנשים תצהיר 
 עם מוגבלות

 

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, ק אם לא אעשה כןצפוי לעונשים הקבועים בחו
 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע:  "להלן)___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם 
ת לתת תצהיר זה בשם /ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר"(. החברה" –להלן )מ "החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 .המציע
 

 (:במשבצת המתאימה Xסמן ) 

  לא חלות על המציע 1992ח "התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף. 

  חלות על המציע והוא מקיים  1992ח "התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף

 .  אותן

נדרש לסמן  על המציעחלות  1992ח "התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9במקרה שהוראות סעיף )

x במשבצת המתאימה): 

 עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ. 

  עובדים או יותר 100המציע מעסיק. 

 :(במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100במקרה שהמציע מעסיק )

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

ח "התשנ, זכויות לאנשים עם מוגבלות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1992

  הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל

הוא פנה , 1992ח "התשנ, זכויות לאנשים עם מוגבלות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ) פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 (.ה נתן התחייבות זוונעשתה עמו התקשרות שלגבי

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 .ימים ממועד ההתקשרות 10בתוך , והשירותים החברתיים

 

 אישור עורך הדין

אשר ברחוב ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' ______________ גב/מר____________ עיר /בישוב____________ 

ה לעונשים /תהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי יהיה/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ 

 . עילה בפני על התצהיר דל/חתם, תעשה כן/הקבועים בחוק אם לא יעשה

     ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה   חותמת ומספר רישיון                  תאריך

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 ' מכרז מס

A10/2017 
 (6)מסמך א

 רשימת כלי רכב
 

 :הטבלה להלןשירותי הובלת פסולת עליו למלא ולהשלים את גם להעניק  ככל והמציע מעוניין** 

 

 יהםשיונותיכלי הרכב ור פירוט

 
 (:שיונותיר לצרףיש ) ותיאורם יבוצעו העבודות באמצעותם הרכברשימת כלי  להלן

 
שנת עליה  רישוי' מס

 לכביש
 תיאור כלי הרכב

לרבות יכולת )
 (הובלת פסולת

לפי )סיווג הכלי 
כולל , רישיון הרכב

 (תת סיווג

יכולת הובלה  בעלות הכלי
 (ליוםטון )
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 A10/2017' מכרז מס 
 'מסמך ב

 הצעה והצהרת המציע

 

 הצעה והצהרת המציע

 
לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה   ,__________________ פ.ח ____________________מ "אני הח

במסמכים האחרים ועיינתי , הסכם ההתקשרותאת מפרט השירותים ואת  לרבותו ,זהירה את מסמכי המכרז
מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר  ,למכרזאשר צורפו 

 :מסמכי המכרז

בביצוע את כל הגורמים הקשורים  תיבדקוכן  את כל האמור במסמכי המכרז כי הבנתי הריני מאשר .1
הדרושים המומחיות והניסיון , הנני מצהיר כי אני בעלי הידעו ,םאו העלולים להשפיע עליה/והשירותים 

 . א מכרז זהשונ למתן השירותים

 הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם .1
והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים , למסמכי המכרז' גהמצורף כמסמך  ההתקשרות

 .ומתחייב לפעול על פיהם

כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות והנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .1
 . שבמסמכי המכרז

 ,שהצעתי המחיריםבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי  לתת את השירותיםאני מתחייב  .1
 .ברהלשביעות רצונה המלא של הח לבצע את השירותים האמוריםהנני מקבל על עצמי ו

' גאנהג על פי ההסכם שצורף כמסמך , הננו מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, בהגשת הצעתי זו .2
על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים , לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למסמכי המכרז

 .בעת ממנווכן כל חובה אחרת הנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, חלק בלתי נפרד הימנו

 שנתתיאני מצהיר כי כל העובדות והמצגים , באמצעות מורשי חתימה מטעמי בחתימתי על מסמכי המכרז .6
 .יישארו במהלך תקופת ההסכםכך ו, לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים

או /הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו לעיל 6בסעיף  אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה ./
לרבות לאחר שלב )לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים 

תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי , ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג(. ההודעה על הזוכה
 .בקשר לעניין זהולא תהא לי כל טענה , אם אזכה במכרז, ת ההסכם שיחתם עמיאו לבטל א/ו

הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא  שאנקובהסכומים ידוע לי כי  .2
או /לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו, עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא יהתחייבויותי

 .אם נקבע אחרת במפורש בהסכם ההתקשרותלמעט , או שינויים במחירי התשומות/נויים במיסוי ושי

המסמכים ואפקיד בידי החברה את כל חתום במסמכי המכרז אקבע נכי תוך המועד שמתחייב  הריני .9
י כאמור במכתב תחיל לבצע את העבודות ביום שהחברה תורה לאוכן , הנדרשים כאמור במסמכי המכרז

 .יההזכי

תהא החברה , כולן או מקצתן, כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז מודע לכךהנני  .10
ובנוסף תהא  ,למשתתף אחר הזכות למתן השירותיםפטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור 

ית לו בגין וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכא ,ערבותהזכאית לחלט את 
 .נזקיה

שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותי במשך , היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול המצורפתהצעתי  .11
והיא תמשיך לחייב אותי וכן , יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז 110תקופה של 

 . תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה
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או קשר עם אנשים או גופים אחרים  תיאום, ללא הסכם ,תי זו מוגשת בתום לבהנני מצהיר כי הצע .11
 .וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו ,במכרזהמגישים הצעות 

בקשר עם אי מילוי או  ידי החברהאני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על  .11
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 .ל"ל תשמש במקום התראה כנ"מההוראות הנ

 
 :זונו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .11

 
 
 

 _______________________ :הזיהוי' מס _______________________ :מציעם הש

 ____________________: חתימה וחותמת המציע ________________ :כתובת רשומה

    ___________: תאריך

 הצהרת מורשי חתימה
, הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעההצעה זו כי  יםמצהירהרינו 

 .על הצעה זו לחתום בשם התאגיד םזכאי וכי אנו
 

 _____________: זיהוי' מס _____________: שם מורשה החתימה מטעם המציע

 _____________: זיהוי' מס _____________: שם מורשה החתימה מטעם המציע

 

 ______________________: נייד' טל ______________ : שם איש קשר מטעם המציע 

 _____________ :' קספ    ___________________________: מייל 

 
 ד "אישור עו

 
: להלן)___________________ . פ.ח      ד של"עו  מ"אני הח

בשם ___________________ ה "על הצהרה זו ה בפני חתמו__________  יוםבמאשר בזה כי "( המשתתף"
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 A10/2017' מכרז מס 

 0'מסמך ב
 הצעת המחיר

 

 

 הצעת המחיר
 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את השירותים מושא המכרז 
 : בהתאם להצעת המחיר להלן

 
 שירותי הטמנת פסולת

 
 משקל' ח ליח"מחיר בש שקלמ' יח סוג הפסולת 

 (מ"ללא מע)
  טון פסולת מעורבת 1

 
  טון אדמת כיסוי במטמנה מעורבת 1

 
  טון פסולת יבשה  1

 
  טון אדמת כיסוי במטמנה יבשה 1

 
  טון פסולת בנין 2

 
6 

 *הטמנת אסבסט
  טון

/ 
 *מחזור פסולת בנין

  טון

 
ימלא את ( 2סעיף )או מחזור פסולת בנין /ו( 6סעיף )מציע אשר מגיש הצעתו להטמנת אסבסט * 

 . המחיר המוצע כאמור בטבלה
 

 (אשר מעוניין להעניק גם שירותים אלהי מציע "ימולא רק ע) פסולת ובלתשירותי ה
 

 משקל' ח ליח"מחיר בש משקל' יח סוג הפסולת
 (מ"ללא מע)

של טון פסולת )הובלה דמי 
אדמת /בנין/ יבשה/ מעורבת

 (כיסוי

 
 טון

 

 
 

: כללי
אשר ישולם לזוכה בהתאם , למעט היטל הטמנה, כל הוצאה של המציעהמחירים המוצעים כוללים  .1

 .פי דיןלתעריף הקבוע על 

, כניסה לאתר, לרבות, מכל מין וסוג, כאמור לעיל סופי וכולל את כל המרכיבים ותוספות למיניהן ריחמה .1
 .  מ"אך למעט מע, על מחירי העבודה ותתשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל

 

 _______________________ :הזיהוי' מס _______________________ :מציעם הש

 ____________________: חתימה וחותמת המציע ________________ :רשומהכתובת 
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 A10/2017' מכרז מס 
 'מסמך ג
 הסכם

 
 הסכם

 
 /101שנת ________לחודש ________שנערך ונחתם ביום 

 
 בין 

 
 מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 תל אביב, 10יצחק שדה  מרחוב
 ("המזמין"או /ו "החברה": להלן)

 13-5324861: פקס
 

 מצד אחד
 

 לבין
______________________ 

 _____________תאגיד מספר         
 _________________מרחוב 

 _____________: פקס_____________: טלפון
 ____________: ל"דוא
 "(הקבלן: "להלן) 

 
 מצד שני

 
 

 קליטת אדמת כיסוי/לקבלת שירותי הטמנת פסולת A10/2017' פרסמה מכרז מס והחברה  הואיל
 ;"(המכרז: "להלן)
 

והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הנחוצות מכרז בוהקבלן הגיש הצעה   והואיל
המכרז בהתאם למסמכי  מושאביצוע העבודות והסכים לקבל על עצמו את לצורך הגשת ההצעה 

 ;המכרז ותנאיו
 

וכי יש לו , כהגדרתן להלן, מוכן ומסוגל לבצע את העבודות, והקבלן מצהיר כי הוא מעוניין  והואיל
היכולת הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לבצע את העבודות לפי הסכם 

 ;זה
 

עם הקבלן להתקשר  החליטה ________,בהחלטתה מיום , החברהוועדת המכרזים של   והואיל
 ;המפורטים בחוזה זהתנאים ובמחיר בהסכם לביצוע העבודות ב

  
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, אי לכך הוצהר

 מבוא .0

 

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

 

 .והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה, כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות .1.1
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 :ובחזקת תנאיוהנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם  .1.1

 .באתר מחזור/כיסוי/פסולת שהועברה להטמנה על דיווחטופס  - 'נספח א

 .          ביטוחאישור עריכת  - '  נספח ב
 .הנחיות והגדרות בטיחות כלליות לפרויקט שיקום - '   נספח ג
 .התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים - 'נספח ד
 .(לשירותי הובלת פסולת) ערבות ביצוענוסח  - 'נספח ה

 

 :בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן .1.1

 
 .על נספחיו, לקבלת שירותי הטמנת פסולת A10/2017' מכרז מס - "המכרז"

 
לנהל את ההתקשרות עם הקבלן במסגרת הסכם  החברהמי שמונה מטעם  - "המנהל"

 .זה
 

 .התנאים הכלליים של המכרז - "תנאי המכרז"
 

שמקורה במשקי בית ועסקים המכילה מרכיבים אורגניים  פסולת - "מעורבתפסולת "
 אריזות, קרטונים וניירות, שיירי מזון: ואנאורגניים מעורבים כגון

, סמרטוטים, אריזות, עצים, מתכות, זכוכית, פלסטיק, גזם, לסוגיהן
למען ; ב"וכיו, ק במצבור אחד"מ 0.2נה עולה על פסולת בניה בכמות שאי

ייעודיים לצרכי  פסולת מופרדת הנאצרת בנפרד במתקנים, ספקהסר 
 .אינה נכללת בהגדרה זו, אחריםמחזור או צרכים 

 
אפשר . פסולת מוצקה שאיננה מכילה חומר אורגני רקבובי או חומר מסוכן - "פסולת יבשה"

פסולת גושית או פסולת , פסולת בנין: חד מסוגי הפסולת האלהשתהיה א
 .תעשייתית או חקלאית, מסחרית, מקורותיה בפסולת ביתית. אינרטית

 
 .שיפוץו סלילה ,בניה פסולת שמקורה כתוצר לוואי של עבודת - "פסולת בנין"
   
 .או פריך/פסולת אסבסט צמנט ו - "אסבסט"

 
, אסבסטאו /בנין ואו פסולת /או פסולת מעורבת ו/פסולת יבשה ו - "פסולת"

 .לעיל םכהגדרת
 

 או "אתר הטמנה"
 "המטמנה"
 

 .לאחר שסולקה מהמקום שבו נוצרה פסולת אתר המשמש להטמנת -
 

 .זה על נספחיו הסכם - "ההסכםמסמכי "
 

או " השירותים"
 "העבודות"

, קליטת אדמות להטמנה ולכיסוי מטמנהלרבות , שירותי הטמנת פסולת -
וכן כל העבודות  ,או מחזור פסולת בנין/ו הובלת פסולת או שירותי/ו

 .ההסכםוההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי 
 

חג ראשון , שמיני עצרת, חג ראשון של סוכות, פורייום כ, ימי ראש השנה 1 - "מועד"או " חג"
 .יום העצמאות ושבועות, שביעי של פסח, של פסח

 
מדד "או " המדד"

 "המחירים
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ( כללי)מדד המחירים לצרכן  -

 .לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA
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 : צהרות הקבלןה .1

 
 : קבלן מצהיר בזאת כדלקמןה

 

 המפורסם באתר המזמין, מתחייב להכיר את הקוד האתי של המזמיןקבלן ה .1.1

 www.enviro-services.co.il ,ולפעול בהתאם לערכיו. 

וכן , התקנות והוראות כל דין הקשורים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, הוא מכיר את הנהלים .1.1
והוא מתחייב למלאם , או הנחיות אחרות מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל/כל דין ו

 .בקפידה במהלך מתן השירותים נשוא הסכם זה

פי -לרבות האישורים וההיתרים על, את כלל השירותים הנדרשים לביצוע העבודה לספקכי ביכולתו  .1.1
והוא מתחייב כי יהיה בעלת יכולת כאמור , הציוד והאמצעים הנחוצים לשם כך, כח האדם, כל דין

 .במשך כל תקופת ההסכם

חוזה ובין מכוח התחייבות בין מכוח , בין על פי דין, הגבלה או מניעה כלשהי, כי אין כל איסור .1.1
וכי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע , לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, אחרת כלשהי שלו

 .התחייבויותיו על פיו משום הפרה של חוזה או התחייבות אחרת שלו

, ההיתרים והביטוחים הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא בעל הרישיונות כי .1.2
. והוא יתמיד בכך כל עוד הסכם זה יעמוד בתוקפו, לרבות אישורים ורישיונות להפעלת מטמנה

או שידרשו מעת לעת /או הביטוחים הנדרשים ו/או ההיתרים ו/חידוש כל הרישיונות ו-מוסכם כי אי
לפי )או הדין /או בהתאם לדרישות ההסכם ו/לפי הסכם זה ו הקבלןלצורך ביצוע התחייבויות 

 . יהוו הפרה יסודית של ההסכם( ביניהםהמחמיר 

הרשאים לבצע את , מנוסים וכשירים, יעסיק עובדים, בביצוע השירותים נשוא הסכם זה הוא .1.6
 . או רישיון הנדרש על פי דין לצורך ביצועם/וכשהם מצוידים בכל היתר ו, השירותים על פי כל דין

כולל , או נותני שירותים מטעמו/ו מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיוקבלן ה ./.1
 . התנאים הסוציאליים ויתר ההוצאות בקשר להעסקתם

וכי , או ברשות מי מטעמו ציוד ומתקנים מתאימים למתן שירותים לפי הסכם זה/כי ברשותו ו .1.2
הן במועד חתימת הסכם זה והן , לציוד ולמתקנים שלו ניתנים שירותי תחזוקה נאותים לפי כל דין

 . פת ההתקשרותבמשך כל תקו

את השירותים והעבודות נשוא הסכם זה בתיאום עם צדדים יספקו או מי מטעמו /וקבלן ה .1.9
ככל . או גוף אחר עליו יורה המזמין/וכל אדם ו, או מטעמו של המזמין/שלישיים אשר יפעלו עבור ו

ופן או עם צדדים שלישיים מטעמו והכל בא/פעולה עם המזמין וקבלן הישתף , שיהיה צורך בכך
ומבלי להפריע לפעולות המזמין , איכותי ומיטבי, מהיר, שיאפשר את ביצוע השירותים באופן יעיל

 .או הצדדים השלישיים מטעמו/ו

השירותים אספקת או הוצאה שידרשו לשם /מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו כל סכום וקבלן ה .1.10
 .והעבודות נשוא הסכם זה

אותים נוכי הוא בעל אמצעים , העבודות לפי חוזה זה ניסיון וידע לביצוע, וא בעל מיומנותה .1.11
על פי , עבודות ברמה גבוהההחומרים ומימון על מנת לבצע את , ציוד, ומספיקים מבחינת כוח אדם

 . הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה

י התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו כ .1.11
ציין שלא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת למחירים כפי , וכי תהא הסיבה אשר תהא, חוזהה על פי

 . בכתב הכמויות במכרז זה

 . י לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרזכ .1.11

http://www.enviro-services.co.il/
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יו לא יהיה פובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על , י אין מניעה להתקשרותו בחוזה זהכ .1.11
 . ל דיןכעל פי הסכם או על פי , משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם

הירים נוכי כל תנאי החוזה והנספחים לו , וא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיוה .1.12
 .  וברורים לו

 

 ההתקשרות .3

 

הכל בתנאי  ,את העבודות כהגדרתן לעיל והקבלן מקבל על עצמו בזה, לקבלן מוסרת בזאת חברהה .1.1
 .הסכם זה על נספחיו

 

על תוכנה של משאית המגיעה  "(המשרד: "להלן) בכפוף להצגת אישור מאת המשרד להגנת הסביבה .1.1
מתחייב הקבלן לקלוט כל משלוח שיגיע אליו מאת , "(המשלוח: "להלן)מאתר הפרויקט למטמנה 

בין השעות ' ימי וו___________ בין השעות  'ה –' בימי א המזמין במהלך יום עבודה
 . טון ביום/ק"מ____ עד לכמות של , וזאת____________, 

 
 .הקבלן יהיה ערוך לקליטת הפסולת ללא כל עיכוב או שיהוי .1.1

 
לבצע שקילה וקליטה של  הקבלןמתחייב , עם הגעת המשאית נושאת המשלוח אל המטמנה .1.1

המשאית תישקל שוב לאחר פריקת . ממועד הגעת המשאית לשער המטמנה אחת המשלוח תוך שעה
 .המשלוח במטמנה

 
לשמור  הקבלןהעתק מתעודות השקילה בהתאם לדין יועבר לידי נהג משאית המשלוח וכן מתחייב  .1.2

 . יום לאחר מועד השקילה 110העתק של תעודת השקילה במשך 

 
מתחייב כי יש ברשותו משקל תקין העומד בכל דרישות הדין ומבוצע בו כיול תקופתי  הקבלן .1.6

 . בהתאם להוראות כל דין

 

מתחייב להעמיד לרשות המזמין את כוח האדם הנדרש לשם ביצוע השקילה והקליטה של  הקבלן ./.1
 . המשלוח

 
, שאיות פול טריילראו מ/קבלן אשר מעניק גם שירותי הובלה מתחייב להחזיק בכל עת צי משאיות ו .1.2

כשגילם לא , ("רכב פינוי הפסולת"או  "כלי הרכב: "להלן)קרקע ביום  טון 200המסוגלות להוביל 
המפרטים ורמת הבטיחות , כשהם עומדים בכל דרישות התקן, בכל זמן נתון שנים 6יעלה על 

הם מתוחזקים כראוי ומוכנים לפעול וכש, שקבעה רשות הרישוי ומשרד התחבורה לאותם כלי רכב

 לאתר ישירות ,רציף באופן תעשה הפסולת הובלת. את השירותים בהתאם להסכם זה ולספק

 בו היום באותו הטיפול באתר ותיקלט תיפרק שתובל הפסולת הניתן שככל כך ,של הקבלן הטיפול

 רכב כלי של כמות מספיקה עמידי הקבלן .הפסולת את שהוביל הרכב כלי העמסת הסתיימה

 בתכנית שצוינה הפסולת כמות כל את ההובלה במועד להוביל יהיה שניתן כך הובלה וציוד

 .השונים לסוגיה ,העבודה

 
תהא לנציג החברה הסמכות לבדוק , מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריות הקבלן על פי הסכם זה .1.9

השירותים על פי תנאי הסכם זה את רכבי הקבלן ולפוסלם במידה ומצא כי אינם ראויים לביצוע 

 .ועל פי כל דין

 
וכי מדובר במכרז , יבצע את השירותים באופן בלעדי הקבלןיובהר כי אין המזמין מתחייב כי  .1.10

 .מסגרת לשירותים
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 בחוק הגדרתםכמובהר כי השירותים נשוא הסכם זה אינם כוללים טיפול בחומרים מסוכנים  .1.11
כל שתשתנה הרגולציה בענין זה מתחייב קבלן לטפל גם אך כ, 1991 -ג"תשנ, המסוכנים החומרים

 .בפסולת חומרים מסוכנים

 
המזמין יהיה רשאי . לא תהיה כל טענה בעניין ולקבלן, המזמין אינו מתחייב להיקף עבודה כלשהו .1.11

מובהר כי בכל מקרה . לפי שיקול דעתו הבלעדי והכל, או צמצום היקף העבודות/להורות על עצירת ו
 .התשלום יהיה עבור ביצוע העבודה בפועל

 
, לרבות תאונה, מבלי לגרוע מכלליות האמור)מתחייב כי בכל מקרה בו מכל סיבה שהיא  הקבלן .1.11

או /או תוגבל פעילותו של כלי ו/או תושבת ו/תימנע ו( שביתה, מחלה, או טכני/ליקוי מכני ו, שבר
הוא , מכל סיבה שהיא, או אדם הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלקן/ציוד ו

או ציוד /וככל שהדבר אינו אפשרי הוא יעמיד כלי ו, או ההגבלה באופן מיידי/יסיר את המניעה ו
. והכל על אחריותו ועל חשבונו, או אדם חלופיים על מנת שהעבודות תבוצענה ברציפות ככל הניתן/ו

או הגבלה כאמור לא יהוו עילה /או השבתה ו/מובהר כי היווצרותה של מניעה ו ספקהסר למען 
 .לעיל 1.1- 1.1או לסטיה מלוחות הזמנים הקבועים בסעיפים /לשינוי ו

     

המזמין מתחייב להורות לנהגים המובילים פסולת מטעמו כי עליהם להיכנס למטמנה בדרך עליה  .1.11
 .ולא בכל דרך אחרת, לפעםמפעם , הקבלןיורו להם עובדי 

 
 . המזמין מתחייב להוביל משלוח למטמנה בשעות הפעילות בלבד .1.12

 
ובהתאם או אדמת כיסוי לפי יכולת קליטה של מטמנה המזמין מתחייב להוביל למטמנה פסולת  .1.16

 .עסקה ןלרישיו

 
יומן הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בחוזה זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל  ./1.1

 .עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי המנהל
 

ח "דו, מנהלאישור היגיש הקבלן ל, (או ככל שיידרש על ידי מנהל הפרויקט)חודש / שבועבתום כל  .1.12
 .להלן 2כמפורט בסעיף , יומן העבודה המתייחס לחודש שחלף מרכז של

 

התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר  .1.19
כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות . כל דין ורשות מוסמכת

או /או פועל מטעמו ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/לרבות כתוצאה ממעשה ו, זו
 .זה הבשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוז

 
 .הפסולת לאתר ההטמנה האחריות על הקבלן לטפל בה בהתאם להוראות הדין מובהר כי בעת הגעת .1.10

 

 בטיחות .4

 

את השירותים נשוא הסכם זה תוך הקפדה על הוראות כל דין ונוהל הקשורים  יבצע הקבלן .1.1
או המזמין ובין אם לכל צד /בין אם לעובדי המזמין ו, ובאופן שימנע כל מפגע, לבטיחות ולגיהות

 .שלישי אחר

 

 .  להסכם 'גכנספח כפי שמצורפות , על הקבלן לבצע את הנחיות הבטיחות .1.1

 

 ,על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה .1.1
 .למניעתן( ככל שניתנו)ולמלא אחר כל הוראות המנהל 
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כתוצאה ממעשה או מחדל של , לגוף או לרכוש, יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם הקבלן .1.1
השירותים  אספקותאו מי מטעמו ובכלל זאת כתוצאה מהפרת הוראות הבטיחות במהלך /עובדיו ו

 .או כתוצאה מעבירה על הוראות כל דין/נשוא הסכם זה ו

 
 ,דין כל לדרישות בהתאם ועמסוי ההובלה מתבצעת באמצעותם הרכב כלי כי מתחייב הקבלן .1.2

 לפני הפסולת של פיזור או שפיכה מניעת ועל הבטיחות על מירבית הקפדה ותוך זהיר באופן

 ההובלה מתבצעת באמצעותם הרכב כלי יועמסו לא מקרה בכל .הטיפול באתר הרכב פריקת כלי

 או לגוף לסיכון לגרום העלולים באופן או/ו בכמות או ,דין פי על המותר על העולה פסולתבכמות 

 .לרכוש

 
 בעל קבוע בטיחות קצין, חיצוני כנותן שירות ובין המניין מן כעובד בין, להעסיק מתחייב הקבלן .1.6

 קצין: "להלן) /199 -ז"הובלה התשנ שירותי בהתאם לחוק ,בתוקף מינוי וכתב הסמכה כתב

 מתחייב הקבלן. זה הסכם ביצוע במהלך נהלי הבטיחות לאכיפת אחראי יהיה אשר, ("הבטיחות

 .ההובלה שירותי ביצוע לפני הקבלן  השימוש ברכבי את יאשר הבטיחות קצין כי

 
 ויומן עבודה חברהדיווחים ל .5

 

דיווח על ימסור הקבלן למנהל , מטעם החברה הפרויקטכפי שיוגדר על ידי מנהל  לחודש או לשבוע אואחת 
מטעם מובהר כי הדיווחים כאמור יכללו רק פסולת שהועברה לאתר ההטמנה  . להסכם זה 'אנספח גבי 

 .בלבד חברהה

 
 כוח אדם .6

 

 .להעמיד את כל כוח האדם הנדרש לביצוע העבודות כאמור הקבלן מתחייב .6.1

 

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה פועלים ועובדים  המאושרים להעסקה על     .6.1
 .טרם תחילת העבודה את האישורים חברהלמסור ל ועליו, לשכת התעסוקהידי 

 
את שירותי ההובלה יכירו היטב את מסלול  שיספקוהנהגים , שירותי הובלה יספקבמידה וקבלן  .6.1

הקבלן מצהיר כי בידי כל העובדים . הנסיעה וימנעו מסטיות כלשהם ממנו אלא במקרי חירום
כי העובדים עברו הכשרה , ומתאימים לצורך ביצוע ההסכםהמועסקים על ידו רישיונות תקפים 

וכי יעברו הדרכה תקופתית ובדיקה רפואית תקופתית במהלך תקופת ההסכם  ,מקצועית מתאימה
בכל המסמכים הנדרשים ובכל ציוד הבטיחות הנדרש כאמור  יהיו מצוידיםעובדים ה. כמפורט בחוק

  . בחוק ולפי כל דין

 

, הקבלן בלבד. ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד, השגחתו, פיקוחו עובדי הקבלן ימצאו תחת .6.1
או /על ידי  עובדיו ו והמכרז שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזהיי

כמפורט בחוזה זה , מראש ובכתב חברהאם נתקבלה הסכמת ה)קבלני המשנה שיועסקו על ידו 
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים , תשלום שכרםלרבות , וכל מי שבא מטעמו( להלן

 .כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה
 

 ,לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד חברהבכל הקשור למערכת היחסים בין ה .6.2
בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי . והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד

, בכל סכום בו הם יחויבו כתוצאה מתביעה חברהאו מי מעובדיו יפצה הקבלן את ה/הקבלן ו
 .ד"ט עו"וכן בהוצאות המשפט ובשכ, כאמור
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 התמורה לקבלן .2
 

ודות תחושב בהתאם לעבודה אותה ביצע הקבלן לה יהא זכאי הקבלן בגין ביצוע העב, התמורה .1./
 .למסמכי המכרז 0'במסמך בבפועל ובהתאם להצעתו ולמפורט 

 
לקבלן היטלי הטמנה בהתאם לתעריף הקבוע בחוק  החברהבנוסף לתמורה המפורטת לעיל תשלם 

 .נכון למועד חתימתו של ההסכם 1921-ד"התשמ, שמירת הניקיון

 

ההיקף את פ שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא "תהא רשאית ע חברהה .1./
 .פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה"הכספי הכולל ע

בגין צמצום  חברהאו טענות כלשהן כנגד ה/מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות ו
 .ר לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכרהיקף העבודה כאמו

להגדיל את היקף העבודה וכפועל , פ שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין"תהא רשאית ע חברהה
והקבלן מתחייב לפעול  20%פ החוזה בשיעור שלא יעלה על "יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע
הציוד , ח האדםולרבות הקצאת כ, ף העבודה על כל הכרוך בכךולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיק

 .והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש

 

אחד )חשבון בשני עותקים , בין הראשון לחמישי בכל חודש, אחת לחודש הקבלן יגיש לחברה .1./
ן בגי( הפרויקט מטעם החברהבמשלוח עותק קשיח למשרדי החברה ואחד לאימייל של מנהל 

מכפלת כמות )לעיל  1./כאמור בסעיף  מחירהמחושב על פי , העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף
לחשבון  (.בפועל במחיר לטון שהציע הקבלןאו מוחזרה /והוטמנה  והפסולת החודשית שפונתה 

בכל סבב של פינוי לתעודות השקילה  ח חודשי מפורט של פינויים וכמויות פסולת בהתאם"יצורף דו
שיכללו לפי סדר הפינויים והתאריכים  תעודות השקילה מאתר הסילוקכל וכן העתקים של לת פסו

 :את כל הפרטים לגבי רכב הפינוי והפסולת המפונה לרבות

 

 .מספר הרישוי של הרכב .1.1./

 .שם הנהג .1.1./

 .תאריך ושעת הכניסה לאתר .1.1./

 .של רכב פינוי הפסולת__________ונטו___________טרה__________משקל ברוטו .1.1./
 

פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה והמנהל "אישורים מתאימים ע חברההקבלן מתחייב להמציא ל
 .י הקבלן לאתר הסילוק המאושר"על סילוק כל כמויות הפסולת המפונות ע

 

ח החודשי כאמור יכלול גם את סכום היטל ההטמנה לתשלום על ידי הקבלן בגין כמות "הדו .1./
כפי שנקבע בחוק שמירת , על פי תעריף היטל ההטמנה, הפסולת שפונתה על ידו בחודש החולף

עדכון תעריפי היטל ההטמנה יתבצע . נכון למועד חתימת הסכם זה, 1921 -ד"התשמ, הניקיון
תתווסף לתמורה תשלום דמי הובלה בסך הנקוב בהצעת המחיר , כמו כן. להלן 2.11כמפורט בסעיף 

 . יק את שירותי ההובלהבמידה ואכן הענ, לפי ביצוע בפועל, מ"של הקבלן לק

 

הקבלן ינפיק וישלח לחברה חשבון וחשבונית מס , לאחר בדיקת ואישור החברה את נכונות הנתונים .2./
' רח, מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע: כדין בגין התשלום עבור ביצוע השירותים לכתובת

את . shikum-finance@escil.co.il: ל"וכן בדוא, 21611. ד.ת, 6/11110א "ת 10יצחק שדה 
לחודש העוקב ואת חשבונית המס יש להנפיק מיד לאחר אישור  10-החשבונות יש להעביר עד ל

עוד יובהר כי הקבלן לבדו יהיה אחראי על העברת הנתונים . החברה בכתב של החשבון הרלוונטי
 . לא יבוצע כל תשלום, וככל ולא יעביר את הנתונים האמורים, לחברה

 
בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו של , חברה תהא רשאית להפחית מהחשבון סכומיםה .6./

או בוצעו חלקית בין בשל הוראת המנהל ובין מסיבה אחרת /או שלא בוצעו בפועל ו/המנהל ו
 .נזקים וקנסות, לרבות קיזוזים, כלשהי
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 החברהעביר ת, כדיןולאחר הנפקת חשבונית מס , הקבלן לחברהעם אישור החשבון אותו הגיש  ././
 2בתוך  לקבלןהתמורה תשולם . דרישת תשלום בצירוף חשבונית מס כדין למשרד להגנת הסביבה

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא התשלום מאת המשרד להגנת הסביבה ובכפוף להעברת התשלום 
תנאי התשלום , להגנת הסביבה לבין המשרד החברהיובהר כי בהתאם להסכם המסגרת בין . כאמור

ובכל מקרה של הקדמה , החברהידי -ימים ממועד הגשת דרישת התשלום כאמור על 60הינם עד 
 . דרישה או תביעה בשל כך, כל טענה לקבלןלא תהיה , לחברהאו עיכוב בהעברת התשלום /ו

 

קבלן לא יהא וה, לא יהווה הפרה של הסכם זה, יום 12איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .2./
 .כאמור, זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור

 

עפ״י  הקבלןשל  ועבור קיום מלוא התחייבויותיומלאה תמורה סופית מובהר כי התמורה הינה  .9./
או במחירי התשומות /או במיסוי ו/בשכר עובדים ו יםשינויהיא לא תושפע מו, הסכם ההתקשרות

ולמעט היטל ( ככל שחל על פי דין)מ "מכל מין וסוג למעט מע, או כל שינוי אחר/או שיעורי המדד ו/ו
 .הטמנה שישולמו בנפרד בהתאם לדין

 

אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור שאם לא לחברה הקבלן מתחייב להמציא  .10./
בסכום המתאים מהתמורה שתשולם , לפי הוראות כל דין, החברהינוכה מס במקור על ידי , כן

 .לפי הסכם זהלקבלן 

 

  :הטמנה היטל תעריפי עדכון בגין החודשי לתשלום תוספת .11./

 

כאשר , יעודכן בהתאם, בתעריף היטל ההטמנה( ירידה/ עליה )בו יחול שינוי  מקרה בכל .11.1./
 .לעתיד ולא ישולם באופן רטרואקטיבי כלשהו לקבלןהעדכון ייעשה 

יפחת שיעור תעריף היטל / עדכון התשלום בגין היטל הטמנה ייעשה באופן בו יתווסף  .11.1./
לבין תעריף ( קרי ההפרש בין תעריף היטל ההטמנה נכון למועד חתימת הסכם זה)הטמנה 

 .כהגדרתם להלן, היטל ההטמנה החדש לתשלום הכולל במכפלת טון הפסולת החודשי

הינו כמות הפסולת הרלבנטית לחודש שתוטמן בפועל " טון פסולת חודשי"  -בסעיף זה 
 .ר ההטמנהי הקבלן באת"ע

, לחוק שמירת הניקיון 9' ססכום ההיטל הקבוע בתיקון מ -" תעריף היטל הטמנה"
 .או תיקוניו השונים/בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו, ובתוספת לתיקון 1921-ד"התשמ

 

 .לעיל 1./-ו 2חות כאמור בסעיפים "עדכון היטל ההטמנה יבוצע אך ורק כנגד הצגת דו .11.1./

באותו מעמד קבלות בגין התשלומים בהן  חברהשהקבלן יעביר לכן כפוף התשלום בכך  .11.1./
הקבלן .  חברהליו מידי ההיטל הטמנה ביחס לפסולת שהועברה אנשא הקבלן בפועל עבור 

 .  חשבונית עסקה לתשלום עדכון היטל הטמנה חברהיגיש ל

לקבלן את העדכון בהיטל  חברהתשלם ה, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים דלעיל .11.2./
י הקבלן "וזאת בשים לב לכמויות פסולות בפועל ובהתאם לאישורים שיומצאו ע, נההטמ

 .חברהמ יחול על ה"המע, מ לסכום היטל ההטמנה"ככל שיתווסף מע. כאמור לעיל

לקבלן כל  החברהלא תשלם , לעיל כי בהעדר מלוא המסמכים הנדרשיםמובהר בזאת  .11.6./
כן מובהר כי בכל מקרה הקבלן לא . תשלום בגין עדכון היטל הטמנה ביחס לאותו חודש

יהיה זכאי לתשלום העולה על הסכום ששולם על ידו בפועל כהיטל הטמנה למפעיל האתר 
 . חברהביחס לפסולת שהועברה לאתר מתחום שיפוט ה
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שומרת על זכותה לערוך מפעם לפעם ביקורות אחר פעילות  חברהמובהר בזאת כי ה ./.11./
ת עמידתו של הקבלן בהצהרתו והתחייבויותיו הקבלן וכן בדיקות תקופתיות לצורך בחינ

 . לעיל

ככל שהחברה תמצא כי הקבלן נמנע מלדווח או דיווח באופן שגוי על תשלום היטל  .11.2./
הקבלן מצהיר כי סכום הקנס . ₪ 1,000הקבלן ישלם לחברה קנס בסך של , ההטמנה

לקבלן תהא רשאית לקזז את סכום הקנס מכל תשלום המגיע חברה כאמור מקובל עליו וה
 .פ ההסכם"ע

זכאית  חברהתהיה ה, כן מובהר כי ככל שאירוע כמופרט לעיל יקרה יותר מפעם אחת .11.9./
באותו חודש מסכום עדכון היטל ההטמנה ששילמה לקבלן  6לפיצוי מוסכם בשיעור של פי 

 .או להפסיק את ההסכם עם הקבלן עקב הפרתו היסודית/ו

ובכלל זאת התקציב המוקצה לצורך תשלום התמורה , מצהיר כי ידוע לו שתקציב הפרויקט הקבלן .11./
בהתאם להוראות הסכם זה הינו קבוע מראש וטעון את אישורם של גורמים נוספים מלבד המזמין 

אלא אם , שלא לדרוש תשלום נוסף כלשהו על המפורט בהסכם זהקבלן המתחייב , לפיכך. עצמו
או /מוותר בזאת על תשלום בגין כל שירות ו והקבלןבכתב בין הצדדים הוסכם אחרת מראש ו

או שלא נתקבל לגביהם אישור /עבודה שהתמורה עבורם אינם מוסדרת במפורש בהסכם זה ו
 .המזמין מראש ובכתב

 

 ערבות ביצוע .8

אדמת  /לביצוע הובלות פסולת תקשרותימים ממשלוח ההודעה על בחירת הזוכה הנבחר לה 2בתוך  .2.1
שהוצאה על ידי , אוטונומיתמקורית על הזוכה הנבחר להעביר לידי החברה ערבות בנקאית , יכיסו

חודשים מיום הוצאתה ואשר צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון  11תקפה למשך , בנק בישראל
משווי  10%מ בגובה של "הידוע בעת הגשת הערבות לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע

להסכם ההתקשרות להבטחת כל התחייבויותיו על פי  'השבנספח נוסח הערבות העבודה בהתאם ל
אשר תשמש , כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק, מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות

 "(.הובלותערבות ביצוע : "הלןל)כערבות ביצוע לביצוע אותה הזמנת עבודה 

מתחייב להאריך  והקבלן, ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עד ששה חודשים מיום סיום ההתקשרות .2.1

 Error! Reference source notאת תוקפה של הערבות שתימסר למזמין כאמור בסעיף 

found. ות חודשיים טרם תום תקופת הערבות או להמציא לידי המזמין לעיל מעת לעת ולפח
. ערבות חדשה בתנאים המפורטים לעיל עד לחלוף שישה חודשים מיום סיום ההתקשרות כאמור

 לקבלןותוחזר  הקבלןהשירותים נשוא הסכם זה על ידי תשמש כערבות לביצוע  ערבות הביצוע
, דו בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דיןחודשים לאחר ביצוע מלוא השירותים על י 6בתום 

בכפוף לכך שלא תהיינה תביעות תלויות ועומדות כנגד המזמין עם עניינים המצויים באחריות 
  .הקבלןכתב העדר תביעות של כנגד ו, הקבלן

או בתום תקופת /ו קבלןמוסכם כי במקרה בו עם סיום ביצוע השירותים נשוא הסכם זה על ידי ה .2.1
או מי מטעמו בקשר עם ביצוע השירותים /או תביעות כנגד המזמין ו/יעמדו דרישות וההתקשרות 

או /והיא תחודש עד תום בירור הדרישות ו, תיוותר הערבות הבנקאית בידי המזמין, קבלןעל ידי ה
או תביעה הינה בקשר עם ביצוע /הקביעה כי דרישה ו, ספקלמען הסר . התביעות האמורות וסילוקן

 .תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין קבלןידי ה השירותים על

במעשה , קבלןבמקרה בו ה, או לפי כל דין/מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין לפי הסכם זה ו .2.1
ימים מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין לגבי  /הפר הוראה של ההסכם ולא תיקנה תוך , או במחדל

 . כולה או חלקה, את ערבות הביצועהמזמין יהיה רשאי לחלט , הפרה כאמור
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כך שתעמוד בתוקפה כל עוד הדבר נדרש בהתאם  כאמוראו תוחלף הערבות /תחודש ואם לא  .2.2
וזאת מבלי לגרוע או חלק ממנו /וזכאי לחלט את סכום הערבות יהיה המזמין , להוראות הסכם זה

 .או על פי כל דין/על פי הסכם זה והוא זכאי מכל סעד אחר לו 

נתונה מזמין ל, לעיל .Error! Reference source not foundבסעיף מבלי לגרוע מהאמור  .2.6
 .הזכות לדרוש שינוי שיעור הערבות במידה וההיקף של הסכם זה יגדל מכל סיבה שהיא

וזאת בכל עת בה , ללא התראה מוקדמת, כולה או חלקה, הערבותרשאי לממש את  יההמזמין יה ./.2
, ולפי שיקול דעת, או לזקוף, ולעכב בידייהיה המזמין רשאי וכן , תנאי מתנאי ההסכם קבלןפר הי

אף אם לא הגיע מועד , בקשר עם ההסכם וכלפי קבלןכנגד כל חוב של ה, כל סכום מדמי הערבות
 .פירעונו

ערבות , מיידית, מזמיןלהמציא ל קבלןה מתחייב, כולה או מקצתה, את הערבותמזמין מימש ה .2.2

 !Error בכפוף לאמור בסעיף, בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות המקורי

Reference source not found.  הצמדה למדד עד לאותו מועדבתוספת הפרשי ה, לעיל ,
דין הערבות הבנקאית על פי . מזמיןוכשהיא צמודה למדד כאמור לעיל ולכל תקופה שתקבע על ידי ה

 .לכל דבר ועניין, עילל 2.1ק זה כדין ערבות על פי סעיף "ס

כל סכום מזמין חייב ל וכי אינהוכיח  קבלןאו הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא וה, בוטל ההסכם .2.9
 .את הערבות קבלןליחזיר המזמין , שהוא

במקרה של מימושה או  קבלןשל ה ואין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותי .2.10
 .בכל מקרה שהוא

 

    אחריות וביטוח .9

 

על חשבון , על הקבלן לערוך ולקיים, מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין .9.1
את הביטוחים המפורטים , הסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימתלמשך כל תקופת ה, הקבלן

: להלן)והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ', בכנספח באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל , (לפי העניין, "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הקבלן"

 . ובעלת מוניטין

 

, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש המפורט באישור עריכת הביטוח, על אף האמור לעיל .9.1
 .יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו  12.6אך הפטור המפורט בסעיף , במלואו או בחלקו

 

לפני תחילת מתן השירותים , על הקבלן להמציא לידי החברה, ללא צורך בכל דרישה מצד החברה .9.1
את אישור עריכת , הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורהנשוא 

על הקבלן להמציא לידי , מיד בתום תקופת הביטוח, כמו כן. כשהוא חתום בידי מבטחיו, הביטוח
ומידי , החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת

 .לעיל   12.1 או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף/כל עוד הסכם זה בתוקף ו, תקופת ביטוח

 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  .9.1
על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש , כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, שינוי לרעה

 .לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור, כת ביטוח חדשולהמציא אישור ערי

 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח     .9.2

שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן , הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן
או /ן בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ואו על פי כל דין ואי/לפי ההסכם ו
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ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות , על פי דין
 .האחריות כאמור

 
לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור , אך לא החובה, לחברה תהא הזכות .9.6

התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את , תיקון, כל שינויועל הקבלן לבצע , לעיל
 .הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה

 תקופת ההסכם .01
 

 .ל"לאחר המועד הנ חודשים 36הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ולמשך  .10.1
 

זכות הברירה להאריך את תוקפו של הסכם זה   חברהניתנת בזאת ל, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .10.1
 .חודשים כל אחת 11תקופות נוספות בנות שתי ב
 

תהא רשאית להשתמש בזכות הברירה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  חברהמובהר בזה כי ה .10.1
 . והמוחלט

 

יום לפחות  10תודיע על כך לקבלן בכתב  , כמפורט לעיל זכות הברירהלממש את  חברהביקשה ה .10.1
ועד פקיעת תוקפו של הסכם זה או טרם פקיעת תוקפה של תקופת ההארכה המתאימה טרם מ

 .כאמור לעיל

 

 .זכות הברירהכל תנאי הסכם זה יחולו בהתאמה בתקופת  .10.2

 

שמורה הזכות להביא הסכם זה לכלל סיום טרם  חברהל, לעיל 10.1-ו 10.1על אף האמור בסעיף  .10.6
 .ימים לפחות 60לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בהתראה לקבלן של , ובכל עת, תום תקופת ההסכם

 
מובהר כי בכל מקרה של הפסקת ההסכם על ידי הקבלן טרם תום תקופת ההסכם מחמת העובדה  ./.10

לקבלן או למטמנה הרשאה שהמטמנה מיצתה את נפח הקליטה שלה או מחמת העובדה שאין 
זמן סביר מראש  חברהלאזי יודיע הקבלן , (מסיבות שאינן תלויות בקבלן)להמשיך ולבצע הטמנה 

 .על תום תקופת ההתקשרות והדבר לא ייחשב כהפרת חוזה מצד הקבלן

 
מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין המזמין ובין  .10.2

שירותי שיקום קרקעות  ספקאו המשרד להגנת הסביבה במסגרתו יידרש המזמין ל/ישראל ומדינת 
במקרה בו הסכם מסגרת כאמור יסתיים או יבוטל מכל . והוצאתו לפועל של פרויקט שיקום הקרקע

יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם , או אם מכל סיבה שהיא הפרויקט לא יצא אל הפועל, סיבה שהיא
 .כלפי מאן דהוא, או טענה בגין כך/יה כל דרישה ולא תהספק זה ול

 

 העברת זכויות .00
 

אחרת את זכויותיו  או להעביר בכל דרך /או לשעבד ו/או להמחות ו/הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו .11.1
 . חברהמאת ה, מראש ובכתב, מפורשת מבלי לקבל על כך רשות , כולן או מקצתן, פי הסכם זה-על

 

כולה או , העבודה הקבלניתאו למסור את ביצוע /וזכויותיו ומחובותיו הקבלן לא יהיה רשאי לאצול  .11.1
 .מראש וכתב חברהמבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של ה, שהוא' לכל צד ג, מקצתה

 

 תחולת יחסי עובד מעביד-אי .07

 

. דמעבי-לא מתקיימים יחסי עובד, או מי מטעמם/הצדדים ומובהר בזאת כי בין , ספקלמען הסר  .11.1
  . קבלן בלבד –בין הצדדים מתקיימים יחסי מזמין 
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כלפי הצד השני רשאי להתחייב בשם כל אחד מהצדדים אינו כי , מובהר בזאת ספקלמען הסר  .11.1
כלפי צדדים שלישיים כשלוח  וובדיו לא יציג עצמעאו /וכן כי כל אחד מהצדדים צדדים שלישיים ו

 .ו של הצד השניי להתחייב בשמאו כמי שרשא/ו ו של הצד השניאו פועל מטעמ/ו

 
 ואו מי מעובדי/ו הקבלןמוסכם ומוצהר בזה כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין  .11.1

או /כל תביעות ו לקבלןלא תהיינה , עם סיומו של הסכם זה, ולפיכך, ובין המזמין ואו מי מטעמ/ו
 .או סוג שהוא כלפי המזמין בכל הנוגע למהות היחסים בין הצדדים/או דרישות מכל מין ו/טענות ו

 
יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי , אם בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, על אף האמור לעיל .11.1

או במקרה בו יתבע , או מי מטעמו/ואו עובדיו ו/ הקבלןשררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין 
או תשלום כלשהם הקשורים באי קיום דיני /או אם יושת עליו קנס ו/המזמין בתביעה כלשהי ו

לשפות את המזמין בגין כל  הקבלןמתחייב , או מי מטעמו/כלפי עובדיו ו הקבלןהעבודה על ידי 
וכן , אמוראו קנס כ/או דרישה ו/או כל סכום בו יחויב כתוצאה מתביעה ו/או נזק ו/הוצאה ו

 . ד וזאת מיד עם דרישה ראשונה"ט עו"בהוצאות המשפט ובשכ

 

 סודיות .03

 

, כספיות, מידע או ידיעות מקצועיות, למאן דהוא אינפורמציה יגלהבסודיות ולא  ישמור הקבלן .11.1
אך , לרבות, בהתקשרות הצדדים בהסכם זהמסחריות או אחרות הקשורים במישרין או בעקיפין 

או /ו המזמיןאו פעילות של /או דרכי עבודה ו/נוהלי ו, קניין רוחני, מבלי לגרוע מכלליות האמור
, במהלך ביצוע ההסכם הקבלןאו כל מידע מסחרי אחר אשר יגיע לידיעתו של /ורשימת לקוחות 

וזאת  הקבלןלמעט מידע שהוא נחלת הכלל אשר לא הפך פומבי כתוצאה מהפרת סעיף זה על ידי 
ולא יעשה במידע כאמור כל שימוש , והן לאחר מכןהתקשרותם בהסכם זה הן במשך תקופת 

  .אלא לטובת המזמין

 

או כל חלק המזמין ולא ייצר בדרך אחרת את מסמכי  םצלילא , שכפלילא , עתיקילא  הקבלן .11.1
אלא אם ובאותה מידה שהדבר יהא דרוש לצורך , או כל מידע אחר כלשהו השייך למזמין מהם
, צילומים, מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם כי העתקים .הקבלןהשירותים והעבודות על ידי בצוע 

או ממידע כלשהו , או מחלק מהם, ממסמכי המזמיןשכפולים או מסמכים שייוצרו בדרך אחרת 
 .המזמיןודינם כדין מסמכי המזמין כרכוש  יהיו וייחשבו לכל צורך ועניין ובכל עת, השייך למזמין

תום תקופת גם לאחר תחייבנה ו ןבתוקפתעמודנה כאמור בסעיף זה לעיל  הקבלןהתחייבויות  .11.1
 .מכל סיבה שהיא, הסכם זה

 

או מי מטעמו של /או קבלני המשנה מטעמו ו/או נציגיו ו/האמור בסעיף זה חל גם ביחס לעובדיו ו .11.1
או מי מטעמו בדבר קיומו ותוכנו של סעיף זה ואחראי /ובדיו ואחראי ליידוע ע הקבלן. הקבלן

 . או מי מטעמו/או נציגיו ו/לכל הפרה של הוראות סעיף זה על ידי מי מעובדיו ו

 
ככל שיידרש צד אחד לגלות מידע סודי של הצד השני מתוקף חיקוק או הוראה של רשות  .11.2

מין מתוקף היותו חברה ממשלתית לרבות בשל רגולציה החלה על המז, או שיפוטית/ממשלתית ו
מוסכם . ימסור הצד אשר יידרש לכך הודעה על כך לצד השני בהקדם האפשרי, או זרוע ביצוע/ו

כי הצד הנדרש לגילוי המידע ישתף פעולה עם הצד השני ככל הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר 
ך הצד השני יישא לצד השני למנוע את פרסום המידע באמצעים החוקיים העומדים לרשותו א

 . בכל ההוצאות הכרוכות בכך 

 
מובהר כי המזמין יהיה רשאי למסור כל מידע בקשר עם התקשרות זו לכל גורם הזכאי לקבלו  .11.6

וזאת מבלי לגרוע מזכותו לעשות כן , בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בינו ובין מדינת ישראל
 . כלפי כל גורם אחר ככל שאין על כך איסור על פי דין
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כנספח ב "המצ םמתחייב לחתום על מסמך ההתחייבות לסודיות והימנעות מניגוד ענייני קבלןה ./.11
בקשר עם , לרבות קבלני משנה, לפעול בהתאם לאמור בו ולהחתים את כל הפועלים מטעמו' ד

 .או ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה על מסמך כאמור/השירותים ו אספקת

 
 .הפרה יסודית של ההסכםהפרת הוראה מהוראות סעיף זה הנה  .11.2

 

 קבלני משנה .04
 

בכפוף לאישור  בלבד שירותי ההובלההקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לטובת ביצוע  .11.1
הקבלן לא יידרש לקבל אישור לגבי . החברה מראש ובכתב אשר יינתן על פי שיקול דעתה הבלעדי

כל קבלן משנה של הקבלן שיועסק כאמור . קבלני משנה אשר הוצגו על ידי הקבלן בהצעתו למכרז
ים הנוגעיחתום על מסמך לפיו הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי מפרט ההובלה ותנאי הסכם זה 

 . לפני ביצוע השירותיםלשירותי ההובלה 

 

מובהר כי קבלן המשנה האמור יחזיק במהלך כל תקופת התקשרותו עם הקבלן בכל הרישיונות  .11.1
וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה ויהיה חייב בכל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ותנאי 

 .המכרז

 

מסרה . העסקת קבלני משנה בכל עת החברה תהיה רשאית לחזור בה בכל עת מהרשאתה לעניין .11.1

 .יפסיק הקבלן במידית את העסקת קבלן המשנה, החברה לקבלן הודעה כאמור

 

כי ביצוע השירותים על ידי קבלן משנה לא יגרעו מכלל חובותיו של  ספק מובהר למען הסר .11.1
מהתחייבותו כלפי החברה לביצוע השירותים כנדרש ומאחריותו , הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו

 ידי קבלן המשנה-לרבות נזק שיגרם על, בגין כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לה כאמור בהסכם זה

 

 .אצל קבלן המשנה בכל עת החברה תהא רשאית לבצע ביקורת .11.2

 

גם אם , החברה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן או מי מטעמו להיות נוכח במהלך ביצוע השירותים .11.6

 .אלה מתבצעים על ידי קבלן משנה

 
 הפרות ופיצויים .05

 

וזאת , בתשלום הפיצויים המוסכמים כמפורט להלן הקבלןתחייב ימוסכם כי בגין ההפרות הבאות  .12.1
 :על פי דין למזמיןמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

 

 סכום הפיצוי המוסכם (פסולת הטמנתשירותי ) ההפרה

₪  10,000 תבחר המזמין לסיים את ההתקשרו בעקבותיה הפרה יסודית  

לשעה₪  100 עיכוב של למעלה משעה בכניסה לאתר  

לכל מקרה₪  1,120 אי קבלה של משלוח פסולת  
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 סכום הפיצוי המוסכם (אדמת כיסוי/פסולת תהובלשירותי ) ההפרה

₪  10,000 תבחר המזמין לסיים את ההתקשרו בעקבותיה הפרה יסודית  

או לפי הסכם זה /או רישיון הנדרשים לפי חוק ו/עבודה ללא היתר ו

היתרים וכל מסמך אחר הנדרשים לפי חוק , ונותשיאו אי הצגת ר/ו

 שעות מרגע דרישתם 11תוך או לפי הסכם זה למזמין /ו

לכל יום₪  10,000  

אי הגעה , חומר שנשפך או התפזר, תאונה)ביצוע רשלני של הובלה 

 (לאתר טיפול בזמן סביר או בכלל

לכל מקרה₪  2,000  

לכל מקרה₪  2,000 חריגה מהמשקל המותר להובלה  

ביחס להתחייבות בהסכם או אי עמידת הכלים מחסור בכלי רכב 

 .או בהסכם/הנדרשים במסמכי המכרז ובמפרטים 

.לכל יום₪  200  

בין משקל היציאה מאתר השיקום למשקל   1%סטיה של מעל 

 בכניסה למתקן המטפל

לכל מקרה₪  1,200  

 

בכל מקרה של מחלוקת בשאלה האם בוצעה הפרה מההפרות המפורטות לעיל אם לאו יכריע נציג  .12.1
 .מטעם המזמין וקביעתו תהיה סופית ומכרעת

 

ומשקפים נכונה הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הינם סבירים בנסיבות הענין  .12.1
 .עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל למזמין יגרםיאת הערכת הנזק ש

 
או כל סכום נזק שנגרם לו מהערבות /המזמין יהיה זכאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו .12.1

הכל לפי שיקול , או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת לקבלןע הבנקאית או לנכותם מכל תשלום שיגי
הקבלן מהתחייבויותיו או סכום הנזק לא ישחררו את /גביית הפיצויים המוסכמים ו. דעתו הבלעדי

 .על פי הסכם זה

 
או /אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין ו .12.2

 .הקבלןהפרת התחייבות כלשהי של  במקרה של, הסכם זה

 

ימים לא  /ולאחר התראה של , או בכל דין/אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו .12.6
מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבל כל סעד או תרופה , תהיה החברה רשאית, תיקן את ההפרה

זכות מזכויותיה האחרות של כל זאת מבלי לפגוע בכל ; כולו או חלקו, לבטל הסכם זה, אחרים
 .או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן כאמור לעיל ולהלן/החברה לפי הסכם זה ו

 

במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים , על אף האמור לעיל ./.12
אית לבטל וחברה תהיה רש, יחשב  הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, להסכם זה 9,11,/,1,1,1,2

פיה הסכם  -כל זאת מבלי לגרוע בכל זהות מזכויותיה האחרות על, כולו  או חלקו, לאלתר הסכם זה
 .על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן  או/זה ו

 
 :כמו כן ייחשבו כהפרה יסודית כל אחד מהמקרים הבאים .12.2

 
או הנדרשים על פי כל /המפורטים בהסכם ו שלילת אחד או יותר מההיתרים או הרשיונות .12.2.1

 ;דין

או עובדים ללא רשיונות כנדרש /או כלי רכב ו/או העבודות על ידי ציוד ו/ביצוע השירותים ו .12.2.1
 ;על פי דין

או לתכנית /או אי ביצוע השירותים בהתאם ללוחות הזמנים ו/איחור במתן השירותים ו .12.2.1
 ;העבודה
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או שמונה כונס נכסים זמני או , ו צו כינוס נכסיםבקשה למתן צו פירוק א הקבלןהוגשה נגד  .12.2.1
 ;קבוע לרכושו

 ;או שהתקבלה החלטה על פירוקו לקבלןמונה מפרק או מפרק זמני  .12.2.2

 ;או ניתן לגביו צו להקפאת הליכים, הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו הקבלן .12.2.6

גבי או בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל ל הקבלןהוטל עיקול על רכוש  ./.12.2
 . ימים 10והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך , הקבלןרכוש 

 ;הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה הקבלן .12.2.2

לא  שהקבלןבקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או  הקבלןהתברר שהצהרה כלשהי של  .12.2.9
מו גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין להתקשר ע

 .מלכתחילה

יום ממועד  11ולא תיקן את ההפרה תוך , את ההסכם בהפרה שאינה יסודית הקבלןהפר  .12.2.10
 .תחשב הפרה כאמור להפרה יסודית, קבלת הודעה על כך מהמזמין

 

או העבודות בעצמו או באמצעות מי מטעמו במהלך תקופת /בחר המזמין לבצע את השירותים ו .12.9
יערוך המזמין התחשבנות , המקרים המפורטים לעיללאור התרחשות אחד או יותר מ, ההסכם

ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם ביצוע העבודות , בין היתר, במסגרתה יובאו בחשבון
או העבודות /וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך לבצע את השירותים ו, או השירותים/ו

שאי לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות המזמין יהיה ר. או באמצעות אחרים מטעמו/בעצמו ו
 .לקבלןאו תשלום שיגיעו /מתוך כל תמורה ו

 

או , או העבודות בעצמו/מובהר בזאת כי אין חובה על המזמין לבצע את השירותים ו ספקלמען הסר  .12.10
לקיים  מהקבלןוהוא יהיה זכאי לדרוש , לעיל 12.2בכל מקרה של פעולה לפי סעיף , בכל דרך אחרת

 .או לתקן את ההפרה וכן לדרוש כל סעד אחר המגיע לו על פי דין/את ההסכם ו

 
או כל סכום נזק שנגרם לו או לנכותם /המזמין יהיה זכאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו .12.11

גביית . הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת לקבלןמכל תשלום שיגיע 
 .על פי הסכם זה ומהתחייבויותי הקבלןאו סכום הנזק לא ישחררו את /המוסכמים והפיצויים 

 
או /אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין ו .12.11

 .הקבלןבמקרה של הפרת התחייבות כלשהי של , הסכם זה

 

מבלי צורך , החברה תהיה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכל עת, בנוסף לכל האמור לעיל .12.11
כי אין בכוונתה להיזקק עוד  לשירותיו וכי ברצונה להביא הסכם , לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט

ימים ממועד  10יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף , ק זה"במקרה של הודעה בהתאם לס. זה לידי גמר
 .ההודעה האמורה לוח מש

 

כי אז תהיה החברה רשאית למסור את ביצוע , או הובא לידי גמר כאמור לעיל/בוטל ההסכם ו .12.11
והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של , העבודות לקבלן אחר

צעו על ידו והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לקבלן מהחברה בגין העבודות שבו, המנהל
 .טרם  ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר

 

, וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם החברהספרי  .12.12
 .לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן

 

 החברהאלא אם  החברהבזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  החברהלא יראו בשימוש  .12.16
כל , והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, ה על כך במפורש ובכתב לקבלןהודיע

 .תנה לו הודעה על ביטול החוזהיעוד לא נ
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מוסכמים  ומוערכים   פיצויים  חברהישלם הקבלן ל, מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בהסכם זה ./12.1
, בנוסף .התחייבויותיו מכוח הסכם זהבו הקבלן לא קיים את לכל יום ₪  1,000מראש בסך  של 

במקרה בו לא ניתן לבצע הטמנה מסיבה שאינה תלויה בחברה אזי תוכל החברה לבצע הטמנה 
באתר מורשה אחר והקבלן ישלם לחברה את הפרש ההטמנה שבין מחיר החוזה לבין המחיר 

 .ששילמה החברה לאתר הטמנה אחר
 

הפסולת הינן עבודות חיוניות שלא ניתן להפסיקן בכל  הטמנתהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודות  .12.12
שביתות והשבתות ואשר על כן היה והקבלן הפסיק , מתח בטחוני, מקרה לרבות בתקופות מלחמה

, מטעם כלשהו על פי הדין או על פי הקבוע בהסכם, חברהאו ההסכם בוטל על ידי ה/וביצוע העבודה 
אחר ' או כל צד גאחר די לידי קבלן ית באופן מירשאית להעביר את ביצוע העבודו חברהתהיה ה

הקבלן מוותר בזאת על זכותו לבקש מערכאה שיפוטית צו  .בלא שלקבלן תהיה זכות למנוע זאת
ן השנוי במחלוקת יאף אם העני, למסור את ביצוע העבודות לאחר חברהשימנע בדרך כלשהי מה
 .חברההינו זכות הביטול של ה

 
 
 
 
 

 שונות .06
 

לא ייחשבו כוויתור של החברה , או מתן ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, שום ויתור .16.1
אלא אם כן נעשה ויתור , ידיה-על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 .כזה במפורש ובכתב

 

ח וח הסכם זה ובין מכובין מכ) חברהתהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מה חברהה .16.1
תהיה סבורה  חברהסכום אשר ה כל , (הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן

תהיה סבורה כי הוא  חברהובכלל זה כל סכום שה, לפי שיקול דעת המוחלט כי הוא מגיע לקבלן
תהיה רשאית לקזז כאמור ללא  חברהה. מגיע לה כשיפוי על הנזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן

 .ודעה לקבלןצורך במשלוח ה
 

 .כוחם-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על .16.1
 
 

מבלי לגרוע מכלליות . והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים, הסכם זה הינו הסכם ממצה .16.1
, או הסכמה אחרת בכתב או בעל פה/כרון דברים ויאו ז/כי כל הסכם ו, האמור לעיל מוסכם

  .בטלים -הוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זהש
 

כל . לעילתימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט  רשום אוכל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר  .16.2
או עם מסירתה , ימים מיום מסירתה במשרד הדואר 1הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 .ןילפי העני, ביד

 
ש המוסמך בעיר תל "ות בעניינו של הסכם זה יהא ביהממקום השיפוט הבלעדי בכל התדיינ .16.6

 .ש זה בלבד"יפו וביהמ-אביב

 
      

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
             __________________                       __________________ 

 הקבלן                                                    חברהה                              

 
  



 

 42 _______________:חתימה וחותמת

 באתר מחזור/ כיסוי/ פסולת שהועברה להטמנה על דיווחטופס  – 'אנספח 
          

          

     

          

 : לכבוד
 מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 
 

      ________________ :החודש המדווח

          

    

   
 

   

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

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

 ________________: תאריך

 

 (.ויציאהכניסה ) מהאתר שקילה תעודות זה לדיווח לצרף יש* 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 תאריך 'מס
 פינוי

 מספר
 של רישוי

 משאית
 הפינוי

 בכניסה משקל
 לאתר ההטמנה

 [ג"ק( ]ברוטו)

 ביציאה  משקל
 מאתר ההטמנה

 [ג"ק( ]טרה)

 

 

משקל תכולת 
בלבד  המשאית

 [ג"ק( ]נטו)

0      

7      

3      
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  אישור ביטוחי הקבלן - 'בנספח 
 ___________תאריך 

 לכבוד
חברות       או/וחברות שלובות  או/וחברות בנות  או/וחברת האם  או/והחברה לשירותי איכות הסביבה 

 "(          החברה" :ביחד ולחוד, להלן) קשורות 
 21126באר שבע     2/11.  ד.ת
 

 "(הקבלן)"___________  :הנדון

עם שירותי בקשר  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
הסכם שנערך בקשר עם , בין היתר, "(השירותים: "להלן)כן השירותים הנלווים ו  טיפול בפסולת לרבות הובלה

 :כמפורט להלן"( הסכםה: "להלן)ביניכם לבין הקבלן 

 ____________________ עד ליום ___________ תקופה מיום____________ 'פוליסה מס .א

על פי פקודת המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות מעבידים
או נזק גוף /בגין מוות ו, 1920 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים/ו( נוסח חדש)הנזיקין 

 בגבול אחריות שלביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלאו נזק נפשי /ו
למקרה ( רים מיליון שקלים חדשיםעש) ₪ 10,000,000 -לעובד ו( שישה מיליון שקלים חדשים) ₪ 6,000,000

או /לעניין קרות תאונת עבודה ו, החברה היה וייקבעורחב לשפות את מהביטוח . ביטוחהלתקופת  כ"ובסה
 .קבלןכלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות  על החברהכי , מחלה מקצועית

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ 'פוליסה מס .ב

____________________ 

אדם לכל או נזק שייגרמו /ואובדן בגין , המבטח את חבות הקבלן על פי דין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
( מיליון שקלים חדשים שני) ₪  1,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  או גוף/ו
  . ביטוחהלתקופת  כ"מקרה ובסהל

, מכל דבר מזיק במזון או במשקה חבות בגין קבלניםוף להגבלה בדבר חבות הנובעת כפ אינוביטוח זה 
בגין החברה את  שפותורחב להביטוח מ. מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות קבלני משנה ועובדיהם ו

וזאת בכפוף לסעיף אחריות או מי מטעם הקבלן /ו הקבלןאו מחדלי /למעשי ו אחריות שתוטל על החברה
 ואו בהשגחת ובשליטת, ובפיקוח ,ולא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת חברהלעניין רכוש ה . צולבת

 . מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף .או רכוש שפועלים בו הקבלןשל 

 כללי

בפוליסות הביטוח על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1

 .המפורטות לעיל

ואנו מוותרים על , הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי החברה המפורטים לעילהביטוחים  .1

 . או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה/או דרישה ו/כל טענה ו

מצוינת ה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .1

 .בדואר רשום, בכתב, חברהיום ל 10אלא בהודעה מראש של , בהם

 .בכפוף לשינויים הנקובים לעיל_____________, נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט  .1

, הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה
 .בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותובלבד שאין 

 

חתימת )
 (המבטח

חותמת ) 
 (המבטח

תפקיד )  (שם החותם) 
 (החותם
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 הנחיות והגדרות בטיחות כלליות לפרויקט שיקום -'גנספח 

 
פרויקט שיקום מטמנות וקרקעות מזוהמות ברחבי המדינה הוא תהליך מורכב בעל סיכונים רבים וזאת עקב 

כל אזור שיקום הוא בעל מאפיינים . שונות ומגוונות העובדה כי ישנם מקומות שונים הדורשים פעולות שיקום

 .וסיכונים ייחודיים לו

 :להלן הסיכונים העיקריים

חשיפה דרך העור , בליעה, שאיפה)חשיפה לחומרים כימיים מזהמים בכל דרכי החשיפה האפשריים  (1

 (.והעיניים

 .לאוויר בזמן עבודות החפירהיצירת פליטות מזהמים  (1

 .חפירה לעומקים גדולים (1

כלומר חשיפת כבלי חשמל וקווי צנרת תוך כדי ביצוע עבודות עפר או פעילות שיקום , היתקלות במפגעי דרך (1

 .באתר

 : ה כבדים רבים בכל שטח העבודה"תנועת והימצאות כלי צמ (2

 .סכנת הידרדרות ודריסה במישור ובמדרון. א

 .ה בניגוד לייעודם"משימוש בכלי צ. ב

 .תאונות דרכים. ג

 .מטרדי רעש (6

 .עבודות הנפה (/

 .חומרי נפץ (2

 .סיכוני אש (9

 .כניסת גורמים לא מאושרים לאזור העבודה בשעות שבהן אין פעילות באתר (10

 

, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה "לפי , שיוצגו בהמשך הגורמים האחראים ליישום הנחיות הבטיחות

 ":1922 -ח"התשמ

המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות , קבלן ראשי או מזמין -" מבצע בניה"

 ;קבלנים העובדים עבורו

 :הגורם האחראי לתקשר עם קבלנים לביצוע העבודה נקרא

בעל הנכס או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בניה או בניה  -" מזמין"

 ;כולה או חלקה, הנדסית

להלן  .לביצוע העבודה אותה הוא חפץ לבצע" קבלן ראשי"מטעם סמכותו יוצר קשר וממנה , מזמין העבודה

 :קבלן ראשי

 ;מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמין לבצע עבודת בניה או בניה הנדסית -" קבלן ראשי"

, שתפקידו לבצע את הבנייה בהתאם להנחיות הקבלן הראשי" קבלן משנה"הקבלן הראשי ממנה עקב סמכותו 

 . להלן ההגדרה לפי התקנה

 ;מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודות בניה או בניה הנדסית -" קבלן משנה"

העבודה תפקידו לנהל את העבודה מנהל  ."מנהל עבודה"חובה למנות : קבלן ראשי/ באחראיות מבצע בניה

 , ההגדרה כוללת מהם כישוריו)להלן ההגדרה , המתבצעת באופן יומי באתר העבודה
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 (: תחומי האחריות ובאיזה תנאים ניתן לפסול מנהל עבודה

 מינוי מנהל עבודה 

 .וא מינהומבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שה .1
השכלתו המקצועית , מענו, גילו, את שמו, עם התחלת פעולת הבניה, מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי .1

 .בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה ווניסיונ

, ודה אחרה מבצע הבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו ולא מונה מנהל עבתלא מינ. 1

 ;רואים את כל החובות המוטלות על מנהל העבודה כמוטלות על מבצע הבניה

 קבלן ראשי וקבלני משנה

יראוהו כמבצע הבניה והחובות המוטלות על מבצע הבניה , הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי .1

 .מוטלות עליו

 .את הקבלן הראשי כמבצע הבניהיראו , מעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה .1

יראו את המזמין כמבצע הבניה והחובות , הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד .1

 .המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו

 

לפני תחילת יום )יומית -וסקירת המצב הבטיחות באתרי העבודה יתבצע ברמה יום אכיפת נוהלי הבטיחות

 (.ממצאי הבדיקה ירשמו בפנקס הכללי)י מנהל העבודה באתר ומנהל האתר "ע (העבודה

אחת לשבוע לפחות " החברה לשירותי איכות הסביבה"י מפקחי בטיחות מטעם "תבוצע אכיפה ע, נוסף על כך 

תדירות הביקורות יכולה להשתנות בהתאם לסיכונים הקיימים באתר או בהתאם לדרישות הגורמים )

 (.הרלוונטיים

 במסגרת ופיקוח ביקורת, הבלעדי דעתה שיקול לפי , עת בכל לבצע רשאית" החברה לשירותי איכות הסביבה"

 .באתר העבודה בתדירות משתנה פעילות כל על שיקום קרקעות מזוהמות פרויקט
 

י מי היא "להציג שילוט בולט המפרט את מהות העבודה המתבצעת וע "מבצע בניה"באחריות , בכל אתר עבודה

 : תבצעתמ

 .מהות העבודה המתבצעת.1

 ":מבצע בניה"להלן הנחיות הבטיחות הבאות שחלות על , בהתאם לאמור לעיל ובלהתייחס לסיכונים שנמנו

צווים , הוראות, תקנות, חוקים, ובכלל זה ,תוך ציות לכל דין כל פעילות אשר תבוצע במושכר תהיה (1

בהתאם לחוק  יפעלמבצע הבנייה ומי מטעמו . וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת

 19/0 -ל "התש, [נוסח חדש]ופקודת הבטיחות בעבודה  1921 -ג "תשי, ארגון הפיקוח על העבודה

ייטול על  מבצע הבנייה. הבטיחות של החברה ובהתאם להוראות, והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם

או לשפותם בקשר לכל תביעה /עצמו את כל האחריות כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו

או קבלן משנה שלו /או על ידי מי מעובדיו ו/שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו

 .או מי מטעמו/ו

 אחריות מנהל עבודה 
מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות בטיחות בעבודה ולנקוט צעדים מתאימים כדי להבטיח שכל  .1

 .אלא אם כן החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה, עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו

 :שלט שבו יצוינו פרטים אלה

 ;שם מבצע הבניה ומענו .1

 ;שם מנהל העבודה ומענו.1



 

 46 _______________:חתימה וחותמת

בגדי : לרבות, שלוחיו והפועלים מטעמו, יוד מגן אישי מלא לעובדיוצ על חשבונו יספקמבצע הבנייה  (1

אוזניות או אטמי אוזניים לעבודה באזורים , משקפי מגן, נעלי בטיחות, שלמים ונקיים, עבודה תקינים

השוכר  .כ"אב/כפפות ומסכת גזים, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, המוגדרים כאזורי רעש מזיק

בהתאם לסוג העבודה , לוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישיש, אחראי לוודא שעובדיו

 .ועל פי הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה

יהיו מאיכות מעולה ויעמדו  במושכר והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה הכלים, כל החומרים (1

רות תקופתיות ולאישור כל ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקו, בכל התקנים ובכל דרישות הדין והחברה

תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת . ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין, רשות ומוסד

אישורים על התאמת החומרים : לרבות ,הנדרשים על פי כל דין תוהרישיונוההיתרים , האישורים

, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא/והציוד לדרישות החברה ו

עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית , המעידות כי הציוד האמור נבדק

הבלעדית לציוד ולטיב החומרים  יישא באחריות מבצע הבנייה. ומבחינת התאמה לביצוע העבודה

 .והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה

יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים  ומבצע הבנייה היה (1

מתחייב מבצע הבנייה  ,(לרבות זכותה לבטל את ההסכם)העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם 

 :כדלקמן

התראה על חריגה כל שהיא , בעת ביקורו באתר, מפקח הבטיחות מעם החברהיקבל מו במידה. א

בל יפעל לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שקיהוא  -מהוראת הבטיחות 

 .הבטיחות של החברה מפקחמ

נזק גרימת , כמעט תאונת עבודה ,תאונת עבודה, עברת בטיחות חמורהכגון , במקרים חריגים. ב

להפסיק את עבודתו של , בסמכותו של מפקח הבטיחות מטעם החברה' גרימת נזק לרכוש וכד, יבתיסב

 . כמו כן מפקח הבטיחות ישתתף בכל תחקיר של אירוע בטיחות. או מי מטעמו" מבצע בניה"

לא יועסק ": "1999 -ט"התשנ, (מסירת מידע והדרכת עובדים)ארגון הפיקוח על העבודה "לפי תקנות  (2

קום עבודה אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור בתקנות אלה וסופקו לו אמצעי המיגון עובד במ

 ". הנדרשים

הסיכונים , המכילה הסבר על סביבת העבודה)לבצע הדרכת בטיחות " מבצע בניה"באחריות , לפיכך

בתחילת העבודה לכלל העובדים ומבקרים באתר ( הקיימים בה ודרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו

להדריך את העובדים בדבר " מבצע בניה"אחראי , במידה וחל שינוי בתהליך העבודה, בנוסף. קוםהשי

 .  השינוי והשלכותיו

, S3נעלי עבודה מסוג , כל אדם הנמצא בשטח העבודה מחויב להצטייד בבגדי עבודה עם שרוול ארוך (6

, בהתאם לאופי העבודה יצטייד העובד בכפפות עבודה וציוד מגן נשימתי. קסדת בטיחות ומשקפי מגן

ואטמי ( בהתאם להנחיות מחלקת הבטיחות)או מסיכת אבק  ABEK2P3מסיכה עם פילטר מסוג 

 .אוזניים

 ! חל איסור מוחלט לעשן באזור העבודה למעט באזורי עישון מוגדרים ומשולטים בבירור (/

ניתן להשתמש )להתקין בסביבת העבודה משטפות עיניים ומקלחות חירום " מבצע בניה"יות באחר (2

 (.במידת הצורך, בציוד נייד

 .ה"יש לשמור על מרחק התואם לרדיוס הסיבוב של כלי הצמ, ה"בעת עבודת כלי צמ (9

 ":1922 -ח"התשמ, (עבודות בניה)תקנות הבטיחות בעבודה "לפי  (10
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עט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה סכנת למ, צדי חפירה או מילוי .א

יובטחו מפני התמוטטות על ידי דיפון מתאים , מטרים 1.10ושעמקם או גבהם עולה על , התמוטטות

 .מתכת או חומר אחר בעל חוזק נאות, עשוי עץ

עד , כיוצא באלהטרקטור או ציוד הנדסי אחר , דחפור, מחפר, אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב  .ב

 ;אלא אם כן ננקטו אמצעים למניעת התמוטטות, כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון

; יוחזקו במרחק המבטיח מפני התמוטטות, שהוצאו תוך כדי חפירה, לפי העניין, חומר או אדמה .ג

 .סנטימטרים מדופן החפירה או משפתה 20 -המרחק לא יפחת מ

וזאת על מנת " לפי השיפוע הטבעי של הקרקע"יש להניח בצדי החפירה  את האדמה המזוהמת, כלומר

 .להתמודד עם סכנת התמוטטות האדמה על עובד הנמצא באזור העבודה

 .ה משפת בור החפירה"נוסף על כך יש לשמור על מרחק סביר של כלי הצמ

לפני התחלת  'מים וכו, ס"חומ, אחראי לבצע סקירה מקדימה להימצאות קווי חשמל" מבצע בניה"  (11

 .ביצוע החפירה

, בנוסף. אחראי להתקין תאורה נאותה" מבצע בניה", במידה והעבודות תבוצענה גם בשעות החשיכה

 .בריכת שיקום/ליד כל בור" תאורה אדומה"יש להתקין 

, יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי של קווי חשמל ציבהלפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או ח .א

כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי  ציבהולא יתחיל בחפירה או בח, גז וכיוצא באלה, טלפון, ביוב, מים

 .זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים

מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם  .ב

 .גזים או התפרצות מים, אדים מזיקים, חשמלי

תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים , לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך .ג

 .תאורה נאותה

 .ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום . ד

 .  לגדר את הבור הנפער בעת פעולות עבודות השיקום" מבצע בניה"באחריות  (11

 . או מנהל העבודה/י מנהל האתר ו"אך ורק לעובדים המורשים לכך ע הכניסה לאתר העבודה תורשה (11

 !ה בהתאם לייעודם המקורי בלבד"יש לבצע שימוש בכלי צמ (11

יש להכיר את תנאי השטח שבו מתבצעת העבודה ולפיכך לדעת המגבלות לעבודה עם הכלי בשטח  (12

 . הנתון

העבודה יש אישורים רפואיים לוודא כי לכלל העובדים אשר יבצעו את , באחריות מבצע בנייה (16

 .מתאימים לעבודה מסוג זה

, בין היתר, באחריות השומרים. להציב שמירה באתר" מבצע בניה"באחריות , בשעות לא שגרתיות (/1

 .לדווח לגורמים הרלוונטיים בעת אירועי חירום העשויים להתרחש

סוי אשר בעזרתו ניתן על מנת להתגבר על שריפות העלולות להתרחש יש ליצור מאגר של אדמה לכי  (12

 . י כלים הנדסיים המצויים באתר"הכיבוי יבוצע ע, יהיה להתגבר על השריפות

 .יש להתקין במבנים היבילים שימוקמו באתר גלאי עשן ואש  (19

במידה ומתגלה חומר נפץ במהלך עבודות השיקום יש לעצור את העבודה באופן מידי ולדווח לגומרים  (10

 .מסוג זההמוסמכים לטיפול בחומרים 
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קיים סיכוי למפגעי בטיחות וסיכוני בטיחות המתגלים , עבודה לא קלים/ל ועקב תנאי שטח"עקב הסיכונים הנ

יש לעצור את העבודה באופן מיידי ולהעביר דיווח על המקרה , סיכון חדש/עם גילוי מפגע. תוך כדי העבודה

 :לפי סדר הדיווח הבא, באופן מיידי

 .מנהל עבודה .א

 .מנהל אתר .ב

 ". החברה לשירותי איכות הסביבה"לקת בטיחות מח .ג

 ".החברה לשירותי איכות הסביבה"מנהל פרויקט שיקום קרקעות  .ד

 ".החברה לשירותי איכות הסביבה"ל אקולוגיה ובטיחות "סמנכ .ה

 ".  החברה לשירותי איכות הסביבה"ל "מנכ .ו

 

 . פיע בנוהל החירוםיש להעביר דיווחים באופן מיידי לפי סדר הדיווח המו, בזמן אירוע חירום

תכנית לניהול )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה "לפי " תכנית לניהול הבטיחות"באחריות מבצע הבניה להכין 

ביצוע סקר סיכונים רלוונטי לאתר , בתוכנית 4אשר עיקרה יהיה פרק מספר " 7103 -ג"התשע( בטיחות

 ". רותי איכות הסביבההחברה לשי"יש להגיש את התכנית למנהל בטיחות של . העבודה
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 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים -'דנספח 
 

 לכבוד
 מ"החברה לשירותי איכות הסביבה בע

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים: הנדון

 
לביצוע העבודה "( החברה" –להלן )מ "והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע  : הואיל

 ; "(העבודה" –להלן )בהסכם ההתקשרות ונספחיו כמפורט 
 

מידע , או יבוא לידיעתי, אקבל לחזקתי, או בקשר אליה, והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה : והואיל
, של החברה ושל כל הקשורים עמה, מכל סוג שהוא, עסקי או אחר, מקצועי המתייחס לכל ענין

, או הוגש לחברה בקשר עם, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, בהווה, בעבר
 ;"(מידע סודי" –להלן )פעולות החברה או עם העבודה 

 
עלול לגרום נזקים כבדים , אדם או גוףלכל , כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, והוסבר לי : והואיל

 :או לצדדים שלישיים/לחברה ו
 

 
 :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, אי לכך 

 

לא לפרסמו , הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו .0
 .לתולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגב

לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף , לא לפרסם, הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת .2
והכל , "(פירוט העבודה" –להלן )במישרין או בעקיפין , כל פרט הקשור לעבודה, כלשהם בדרך כלשהי
 .לתקופה בלתי מוגבלת

במגבלות חיוב )ידע שגילויו מחוייב על פי דין מ, לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור 1-ו 1האמור בסעיפים  .3
 .ובמידה שניתנה, מראש ובכתב, או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו( הגילוי כאמור

אלא לטובת החברה ולצורך , הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, כמו כן .4
 .העבודה

קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרוש הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות  .5
כן הנני מתחייב לנקוט בכל . כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה, נוהלית או אחרת, מבחינה בטיחותית

 .או הנוגע לעבודה, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים

או , שקיבלתי מכם, וכל חפץ או דבר, להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר הנני מתחייב .6
בין מכם ובין מצדדים , או בזמן ביצוע העבודה, בקשר עם, עקב, או לידי, ושהגיע לחזקתי, השייך לכם

או , הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור. וכל חומר שהכנתי עבורכם, שלישיים
ל "חות הנ"חות שהכנתי עבורכם והדו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"למעט כל דו. של מידע סודי

 .עצמם

לחוק העונשין  112-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .7
 .//19 -ז"תשל

אין מצב של ניגוד עניינים בין ביצוע , רכתילאחר חקירה ובדיקה שע, הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי .8
 .ענין אישי בו, או לגופים קשורים בי/או לעובדיי ו/או למנהלי ו/העבודה לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו

או , אשר יגרמו לכם, מכל סוג, הפסד או הוצאה, לכל נזק, אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין .9
 . תוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זהכ, לצד שלישי כלשהו

על התחייבות , או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע העבודה/או מועסק ו/הנני מתחייב להחתים כל עובד ו .01
להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של , כלפיכם הזהה להתחייבותי זו

 .התחייבות כאמור

תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין , יבות כלשהי על פי כתב זהבכל מקרה בו תופר התחי .00
 .לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם, הפרה זו
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שמירת סודיות והימנעות מניגוד , אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות .02
 .פי כל דין עניינים המוטלת עלי על

 
 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 __________לחודש _____________ היום 
 

_________________   ___________________ 
 חתימה            שם    
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 ביצועערבות  -'הנספח 
 לכבוד

 מ"הסביבה בעלשירותי איכות  החברה
 10רחוב יצחק שדה 

 6/111, אביב-תל
 
 ,.נ.א.ג

 כתב ערבות :הנדון
 

אנו ערבים בזה כלפיכם "( קבלןה: "להלן)' ______________ מס. מ.ע./פ.ח___________ על פי בקשת 
בתוספת הפרשי הצמדה ( שקלים חדשים ___________: במילים)ח "ש ______לסילוק כל סכום עד לסך של 

וזאת בקשר עם ההסכם "( הפרשי הצמדה: "להלן)ל למדד כמפורט להלן "למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ
מ ולהבטחת מילוי תנאי הסכם ההתקשרות בין "ובין החברה לשירותי איכות הסביבה בע קבלןשנחתם בין ה

 .הצדדים

 . ותניתהתחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מ

ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם "אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן , הראשונה בכתב שתגיע אלינו

ומבלי לטעון כלפיכם , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת קבלןאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה, כלשהו
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם קבלןטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

 .הצמדה

 :במכתבנו זה

 .המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר הכלכלי, משמעו מדד המחירים לצרכן -" המדד"

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

כי ( "המדד החדש: "להלן)על פי ערבות זו , אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה "( המדד היסודי: "להלן) /101אוקטובר המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

 . ל מחולק במדד היסודי"סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ

 .ועד בכלל ותוארך על פי דרישתכם__________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 .ינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו א

 

 ___________: בנק       ________: תאריך

 
 

 


