
 חתימת המציע: ______________

 שירותי איסוף אספקת חוזה ל 
 מעורבת ופינוי פסולת עירונית 

 

 ביום ______________ שער הנגבשנחתם ב

 

 שער הנגבמועצה אזורית  בין:

    78100חוף אשקלון ד.נ.  

 מצד אחד       "(המועצה" -)להלן  

 

 _______________________________ לבין:

 מס' ת"ז/תאגיד: __________________  

 כתובת: _________________________ 

 מצד שני       "(הקבלן" -)להלן  

 

שירותי איסוף אספקת ל "(המכרז" -)להלן  39/2019 פומבי מס' והמועצה פרסמה מכרז הואיל

 ,תחום שטח שיפוטהמכל  "(פסולת"", אשפה" -)להלן  מעורבת עירוניתפסולת ופינוי 

"(, העבודות", "השירותים" -)להלן  והובלתה להטמנה באתר מוכרז לסילוק פסולת

 בתנאים ולתקופה המפורטים להלן בחוזה זה, בנספחיו וביתר מסמכי המכרז;

 

י שירותי איסוף ופינולספק למועצה  והסכים לקבל על עצמו    ,והקבלן הגיש הצעה למכרז והואיל

 ;מכרזה בהתאם למותנה במסמכי האשפה מכל תחום שטח שיפוטה

 

, ולמסור לו את אספקת השירותים בכפוף את הצעתו של הקבלןהחליטה לקבל    והמועצה והואיל

 ;מכרזלמותנה במסמכי ה

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 ת הסעיפיםמבוא וכותרו .1

 

ההגדרות וההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים המצורפים המבוא לחוזה זה, לרבות  1.1

  לחוזה זה, הינם חלק בלתי נפרד הימנו.

 

ולא ישמשו בשום מקרה  ,לצורך הקלת ההתמצאות הסעיפים מיועדות אך ורק כותרות 1.2

 לפרשנותו של החוזה.

 

 הגדרות .2

 

 בחוזה זה תהיה למונחים המנויים להלן המשמעות המפורטת לצידם:

 

בתחום שיפוט  וארגונים עסקים ,פסולת שמקורה במשקי בית -" סולתפ"", אשפה" 2.1

המועצה, המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים דוגמת שיירי מזון, 

קרטונים וניירות, אריזות לסוגיהן, גזם, פלסטיק, זכוכית, מתכות, עצים וכיוצא באלה 

 .המצויים בכלי אצירה או לידם בתחום המועצה
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 חתימת המציע: ______________

 

 כדלקמן: להסרת ספק מובהר

 

פסולת מופרדת הנאצרת בנפרד במתקנים ייעודיים לצרכי מיחזור או לצרכים  (א)

 ;אחרים, אינה נכללת בהגדרה זו

 

עצים וגזם הנמצאים מחוץ לכלי האצירה, גם אם בסמוך אליהם, אינם נכללים  (ב)

זאת להבדיל מעצים וגזם שיימצאו בתוך כלי האצירה, הנכללים  .בהגדרה זו

 במסגרת השירותים נושא חוזה זה.בהגדרה זו ויפונו ע"י הקבלן 

 

הטמנה או עיבוד/טיפול בפסולת מאושר על ידי המשרד להגנת כל אתר  -" אתר סילוק" 2.2

שטח השיפוט של  םתסולק/תעובד הפסולת שתיאסף מתחו וועבר ובת ושאליהסביבה, 

 המועצה.

 

המתפרסם על ידי  ,מדד המחירים לצרכן )כללי( - "המדד" ",ןמדד המחירים לצרכ" 2.3

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה  -" מדד הסלילה"

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 

לה, בהתאמה, יהיה ביחס למדד המחירים לצרכן ו/או למדד הסלי -" המדד הבסיסי" 2.4

המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הנקוב בסעיף 

 לכתב ההוראות למשתתפים במכרז. 11.2

 

 במועצה או מי שראש המועצה *האגף המוניציפאלי ראש המועצה או מנהל -"המנהל"  2.5

 ן חוזה זה, כולו או מקצתו;יימנה מפעם לפעם לעני

 

האדם שיתמנה מעת לעת על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או חלק  -" המפקח" 2.6

 מהן.

 

בהתאם להוראות חוזה זה, על פסולת איסוף ופינוי  שירותי -" השירותים", "העבודות" 2.7

בתחום שטח שיפוטה של המועצה, וכן כל פסולת  נספחיו, מכל המקומות לאיסוף ולפינוי  

 בהתאם למסמכי החוזה.העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע 

 

לרבות עובדיו, המועסקים על ידו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו  -" הקבלן" 2.8

של המועצה(, וכל הבאים בשמו, מטעמו ו/או  בכתב ומראש )לאחר קבלת אישור

 בשליחותו.

 

המשמשים  ,מכלים )פחים, עגלות, מכולות וכו'( מפלסטיק ו/או מתכת -" כלי אצירה" 2.9

 לאחסון פסולת.

 

, ציוד ואמצעים אחרים הדרושים לביצוע כלי רכבמשאית דחס,  -" כלי רכב וציוד" 2.10

עודם ולהוראות יכשהם תקינים ומתאימים לי ,העבודות המפורטות במסמכי החוזה

 חוזה זה.
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 חתימת המציע: ______________

 

כל המקומות בתחום שטח שיפוטה של המועצה  -" פסולתמקומות לאיסוף ולפינוי " 2.11

ישובי המועצה, ליד מבנים יכלי אצירה, לרבות בחצרות התושבים בכל  שבהם מוצבים

אחרים בישובים האמורים, לרבות צרכניות, מסעדות, חדרי אוכל, בריכות שחיה, מבני 

 י צה"לציבור, מוסדות חינוך, אזורי תעשיה, תחנות דלק, אתרי נופש וחורשות, בבסיס

 ובמקומות אחרים אותם יקבע המנהל.

 

 לחוזה זה; 7.5העומדת בתנאים המצטברים המפורטים להלן בסעיף  -" משאית דחס" 2.12

 

פסולת המקומות לאיסוף ולפינוי מכל פסולת איסוף ופינוי בודד של כל ה -" סבב פינוי" 2.13

 והובלתה והטמנתה באתר סילוק. ,בתחום המועצה

 

 מסמכי החוזה .3

 

 להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:המסמכים המנויים 

          

 ההוראות למשתתפים במכרז נשוא חוזה זה; 3.1

 

 ;, על נספחיוכתב ההצעה למכרז נשוא חוזה זה 3.2

 

 ;נספחיועל  ,החוזה 3.3

 

 כל מסמך ו/או נספח נוסף שהוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 3.4

 

 ".מסמכי החוזהזה, יכונו להלן, לשם הקיצור, "כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה 

 

 הקבלן והתחייבויות הצהרות .4

  

 בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: ומתחייב מאשר ,הקבלן מצהיר

 

נשוא חוזה זה, כפי  אספקת השירותיםהוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה ל 4.1

ו בכתב , ובהתאם להצהרותיבמכרז כתב ההוראות למשתתפיםל 3.1סעיף שפורטו ב

 ההצעה.

 

קרא והבין את מסמכי החוזה, בדק ובחן את כל התנאים הקבלנים,    מפגשב  השתתף  הוא 4.2

התחייבויותיו שבחוזה זה, בדק   את השירותים ולקיים  לבצע  והנסיבות שבהם יהיה עליו

ובחן את כלי האצירה, מצבם, מיקום הצבתם, דרכי הגישה אל כלי האצירה וסדרי 

, את מיקום אתרי הסילוק לסוגיהפסולת ההתנועה במקומות לאיסוף ולפינוי 

; כן מצהיר הקבלן ומאשר בחתימתו על הפסולתוהמרחקים שיהיה עליו להוביל את 

כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בקיום כל התחייבויותיו שבחוזה חוזה זה שבחן ובדק את  

 םשירותיהזה ועל בסיס כל בחינותיו ובדיקות כאמור הגיש את הצעתו למועצה לאספקת  

 , והוא מוותר בזה על כל טענה הקשורה בכך.והחליט להתקשר עם המועצה בחוזה זה
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 חתימת המציע: ______________

 

בו כדי להשפיע על  , לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושישמועצהקיבל מה 4.3

וקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו  םשירותיהאספקת 

 בקשר לכך.  ועצהבביצוע ההתחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המ

 

יש לו את הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות והיכולת הארגונית והכלכלית לקיים את  4.4

יו שבחוזה זה, יש לו כלי רכב וציוד מתאימים ובכמות מספיקה, לרבות כל התחייבויות

, ועומדים לרשותו עובדים מקצועיים במספר הפסולתכלי רכב מתאימים לאיסוף ולפינוי  

מספיק וכן כל דבר אחר הנדרש ממנו לצורך ביצוען של העבודות ברמה גבוהה ובהתאם 

 למסמכי החוזה.

 

ים והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוען של שיונות, ההיתרייש לו את כל הר 4.5

העבודות ולקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה, כל אלה בתוקפם והוא מתחייב, על 

חשבונו ועל אחריותו, להמשיך ולהחזיקם בתוקפם במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה 

ביצוע ולקיים את תנאיהם. כן מתחייב להיות אחראי לכך, שכל פעולה הקשורה ב

שיון ו/או היתר ו/או אישור יהעבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב קבלת ר

שיון ו/או היתר ו/או יו/או קיום תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

 אישור ו/או קיום אותו תנאי.

 

ו/או עובדיו ו/או יכול להתנות את כניסתו של הקבלן  צה"לידוע לו והוא מסכים לכך, ש 4.6

 פסולת  מנו מפונהשמ  צה"ל  בסיסכל  כל הפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן ל

מוקנה שיקול דעת צה"ל בסיס, וכי ל ובקבלת אישור כניסה לאות ,בהתאם לחוזה זה

תו. הקבלן מתחייב להעסיק יבלעדי ומוחלט למי לתת אישור כניסה כאמור ו/או לסרב לת

 ושבתחום המועצה אך ורק עובדים אשר כניסתם לאות י צה"לבסיסמ פסולתבפינוי ה

לתת אישור כניסה לקבלן ו/או למי צה"ל של  ו. הימנעותצה"לבסיס תאושר על ידי 

מעובדיו של הקבלן ו/או למי מאלה הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו של 

 התחייבויותיו שבחוזה זה.הקבלן לא ישחררו את הקבלן מקיום התחייבות כלשהי מבין  

 

ידוע לו והוא מסכים לכך, שקב"ט המועצה יכול להתנות את כניסתו של הקבלן ו/או  4.7

עובדיו ו/או כל הפועל בשמו, מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן למתחמים מאובטחים 

בהתאם לחוזה זה; כן מוקנה לקב"ט  פסולת השמהם מפונמוסדות חינוך, דוגמת 

תו. יבלעדי ומוחלט למי לתת אישור כניסה כאמור ו/או לסרב לתהמועצה שיקול דעת 

ממתחמים מאובטחים שבתחום המועצה אך  פסולתהקבלן מתחייב להעסיק בפינוי ה

ורק עובדים אשר כניסתם לאותם מתחמים תאושר על ידי קב"ט המועצה. הימנעותו של 

ו/או למי מאלה  קב"ט המועצה לתת אישור כניסה לקבלן ו/או למי מעובדיו של הקבלן

הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן לא ישחררו את הקבלן מקיום 

 התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למנהל,  4.7-ו 4.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות   4.8

ו אשר יועסקו על ידו בפינוי מייד עם דרישה ראשונה, את פרטיהם האישיים של עובדי

וממתחמים מאובטחים, לרבות כל מידע שיידרש אודות עובדים  י צה"למבסיס  פסולתה

, ולהציג אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני אלה

  , לגבי כל עובד כאמור.2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 



- 5 - 

 

 חתימת המציע: ______________

 

בויותיו של הקבלן שבחוזה זה יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות בקיום התחיי 4.9

בלבד והוא לא יהיה זכאי לתמורה ו/או לסיוע ו/או לתשלום כלשהם מהמועצה, בין 

 .להלן 8.3כאמור בסעיף  ואגרת הטמנה היטל הטמנה למעט, בכסף ובין בשווה כסף

 

עקב אי ידיעת ו/או   ועצהלא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המ 4.10

ובקיום התחייבויותיו  םשירותיהאי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת 

 שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

 

 מהות החוזה  .5

 

בהתאם את השירותים  ,והקבלן מתחייב לספק למועצה ,המועצה מזמינה בזה מהקבלן

 .זה להוראות חוזה

 

 קופת החוזהת .6

 

 מוסכם בזה כדלקמן:

 

)ארבעה  14בתוך  )שנים עשר( חודשים, שתחילתה 12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  6.1

עשר( יום ממועד מסירת הודעה בכתב לקבלן על זכייתו במכרז, או במועד מאוחר יותר 

"(. בהתאם להודעה שנמסרה לקבלן, תקופת החוזה"  -שיהיה נקוב באותה הודעה )להלן  

 . ________ביום  תסתייםו ________ ביום ת החוזה תחלתקופ

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ואת קיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה, במלוא 

 היקפן, ממועד תחילת תקופת החוזה.

 

תקופת ב)שלושה( החודשים הראשונים    3מוסכם בזה כי    לעיל, 6.1בסעיף    על אף האמור 6.2

תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו רשאית המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי יהוו החוזה  

והמוחלט, להביא חוזה זה ואת אספקת השירותים על ידי הקבלן לקיצם בהודעה בכתב 

 ,דעה כאמור)ארבעה עשר( ימים מראש. מסרה המועצה הו 14שתימסר לקבלן לפחות 

יגיע חוזה זה לקיצו מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם לקבלן פיצוי ו/או תשלום אחר 

כלשהו עקב הבאתו של החוזה לקיצו, זולת התמורה שתגיע לקבלן עבור העבודות שביצע 

פי החוזה ו/או -בפועל עד למועד סיומו של החוזה, וזאת בכפוף לזכויותיה של המועצה על

 פי דין.-על

 

 לעיל 6.2החל מתום תקופת הניסיון הקבועה בסעיף  לעיל, 6.1על אף האמור בסעיף  6.3

הקבלן לפיו לידי השירותים ע"י הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת    ועצהלמ נתונה

סיום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת בתקופת החוזה, בהודעה בכתב 

לא יהיה  ,הודעה כאמור ועצהש. מסרה המ( יום מראשישים) 60שתמסור לקבלן לפחות 

הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להבאת החוזה לקיצו, פרט 

קודם מועד סיום  ועצהלתשלום המגיע לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל למ

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין. ועצההחוזה, ובכפוף לזכויות המוקנות למ
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 חתימת המציע: ______________

 

בלבד מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו  צהועלמ 6.4

תקופות " -)שנים עשר( חודשים כל אחת )להלן  12( תקופות בנות ארבע) 4-ל ,של החוזה

)שישים( יום קודם תום תקופת  60"(, בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות האופציה

הודעה כאמור  ועצהנין. לא מסרה המלפי הע -החוזה או תקופת האופציה שבתוקף 

 לפי הענין.  -  שבתוקף  לקבלן, יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה

 

לעיל, יחולו ההוראות  6.4הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף ועצה מסרה המ 6.5

 הבאות:

 

 )שלושים( יום מקבלת הודעתה כאמור, ערבות 30, בתוך ועצההקבלן ימציא למ (א)

ואישור על קיום ביטוחים לתקופת  , פוליסות ביטוחבנקאית לתקופת האופציה

 האופציה, כנדרש בחוזה זה.

 

כל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על פיו יעמדו בתוקפן ללא שינוי במהלך  (ב)

 להלן. 9.3 בהתאם להוראות סעיףסכום התמורה  עדכון למעט, תקופת האופציה

 

 םירותיהש .7

 

ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה במיומנות, את השירותים הקבלן מתחייב לספק 

ברמה מקצועית, במועד וברציפות, בהתאם להוראות כל דין וחוזה זה. מבלי לגרוע מכלליות 

 האמור מתחייב בזה הקבלן כדלקמן:

 

מקצועית בהתאם להוראות חוזה זה, במיומנות, בנאמנות וברמה  שירותיםלבצע את ה 7.1

 לשביעות רצונו של המנהל.

 

נספחים ב להוראות הקבועות בהתאםובתדירות  ,במועדיםבאופן, לבצע את השירותים  7.2

לחוזה זה, כחלק בלתי נפרד הימנו, וכן במועדים מיוחדים המצורפים  "ב"-ו "א"

 מראש. ימים( שלושה) 3שתימסר לקבלן לפחות  בכתב שייקבעו על ידי המנהל בהודעה

 

 אלועבודות . הנקובות בנספחים לחוזה זה איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו בין השעות 7.3

פסולת ומיד עם השלמתן יוביל הקבלן את ה ,יבוצעו ברציפות עד להשלמתן באותו יום

שמחובתו פסולת זולת הפסולת כלשהי ישירות לאתר הסילוק, מבלי לאסוף ו/או לפנות 

 אות החוזה והמנהל. היה לאסוף ולפנות באותו יום לפי הור

 

ומתאימים   לבצע את העבודות באמצעות כלי רכב וציוד תקינים, תקנייםהקבלן מתחייב   7.4

ברמה טובה אשר  , על חשבונו ואחריותו,, ולתחזק כלי רכב וציוד אלהלביצוע העבודות

 תבטיח ביצוע יעיל, שוטף ורצוף של העבודות לשביעות רצונו של המנהל. 

 

לבצע את העבודות  הקבלן מתחייב ,לעיל 7.4 האמור בסעיףמבלי לגרוע מכלליות  7.5

נאים בת כולן יעמדוש , במספר מתאים להיקף העבודות,משאיות דחסבאמצעות 

 הבאים: המצטברים

 

משאית דחס בבעלות הקבלן, או בבעלות חברת ליסינג ממנה שוכר הקבלן את  (א)

 דרישתה.המשאית, בהתאם לחוזה ליסינג שיוצג למועצה לפי 
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 חתימת המציע: ______________

 

כל אימת שיידרש לכך על ידי המנהל, מתחייב הקבלן להמציא למנהל, מייד עם 

 שיונותי)שבעה( ימים ממועד הדרישה, תצלומי ר  7הדרישה ולא יאוחר מאשר תוך  

 בביצוע העבודות.     ותוהרכב שמשמשים א כלי

 

 מרכב עם לפחות, ,( טוןנייםשלושים וש) 32שקל כולל של מב ,4X8 משאית דחס (ב)

ליעודה ואטומה באופן ( קוב לפחות, המתאימה עשרים ושלושה) 23 בנפחדחס 

  ממנה. פסולתהמונע נזילה ו/או נשירה של 

 

שתיועד על ידי הקבלן לביצוע העבודות לפי חוזה זה, ותשתמש  הדחס משאית (ג)

 ואילך.  2018משנת ייצור  ה, על כל רכיביה, הינהעבודות )או כולן( עיקר לביצוע

 

משאית)יות( דחס נוספת)ות( שתשמש)ישמשו( כגיבוי או השלמה למשאית 

בכל תקופת החוזה לא ואילך.  2016, תהיה)יהיו( משנת ייצור האמורה ראשיתה

 )שש( שנים. 6ייעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות במשאית דחס שגילה מעל 

 

תהיה מצוידת במתקן לריקון והפיכה של כלי אצירה מכל הדגמים   הדחס  משאית (ד)

המוצבים בתחום המועצה כמפורט במסמכי החוזה. אם במהלך תקופת החוזה 

תרכוש המועצה כלי אצירה מסוגים ו/או דגמים נוספים ו/או אחרים, לפי שיקול 

 דעתה, מתחייב הקבלן, על חשבונו, לצייד את המשאית במתקני ריקון והפיכה

 מתאימים לכלי האצירה שיירכשו כאמור.

 

תישא שילוט ועליו סמל המועצה וכיתוב שתוכנו, גודלו ועיצובו  הדחס משאית (ה)

 ייקבעו ע"י המנהל.

 

בכל כלי הרכב שישמשו אותו לביצוע במשאית הדחס, ו הקבלן מתחייב להתקין (ו)

)כדוגמת איתוראן(, שתאפשר מעקב מרחוק אחר  GPSהעבודות, מערכת איתור 

הרכבים. הקבלן מתחייב שמערכת האיתור תהיה תקינה בכל עת במהלך תקופת 

)תשעים( יום לפחות.  90החוזה, ושהנתונים במערכת האיתור יישמרו למשך 

 למערכת האיתור. מרחוק הקבלן יספק למועצה, ללא תשלום, הרשאת כניסה

 

ת הדחס, והשימוש, האחזקה והתחזוקה של משאי הקבלן יישא בכל הוצאות (ז)

 לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: רישוי, ביטוח, דלק ותיקונים.

 

המופעלים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, מתחייב  ו/או ציוד רכב יכל ואם יתקלקל 7.6

 בכלי הרכב ו/או הקבלן לדאוג מייד לתיקונם. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון

)ארבע( שעות, יעמיד במקומם ציוד ו/או כלי רכב  4תוך פרק זמן שלא יעלה על  בציוד

)ובפרט, את הדרישות   הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו  כלהתואמים את    ,חליפיים

לעיל לא יגרע  הז סעיףלצורך ביצוע העבודות. האמור ב ,לעיל( 7.5המפורטות בסעיף 

 .פסולתיסוף ולפינוי המחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לא

 

תוך פרק הזמן  ,לעיל 7.6 סעיףכאמור ב ,חליפיים ו/או ציוד לא העמיד הקבלן כלי רכב 7.7

הנקוב שם, תהיה המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלי רכב 

תקורה  הוצאות בצירוף ולחייב את הקבלן בהוצאותיה ,חליפים לביצוען של העבודות
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 חתימת המציע: ______________

 

. מסמך חתום בידי גזבר המועצה, המפרט את אחוז(חמישה עשר ) 15%של  בשיעור

 ין ביחס לתוכנו של המסמך.יסכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר וענ

 

הוראות כל דין המתייחסות במישרין או בעקיפין לביצוע  קייםלהקבלן מתחייב  7.8

 .י איכות הסביבהחוקו העבודות, לרבות הוראות הבטיחות, חוקי התעבורה

 

נקוט בביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים הקבלן מתחייב ל 7.9

להבטחת שלומם, בריאותם ושלמותם של עובדיו וכל צד שלישי, לרבות רכושם של אלה, 

 ולמלא אחר כל הוראות המנהל או באי כוחו למניעתן.

 

שתמש בכלי עבודה ורכבים ולה ומיומנים, להעסיק עובדים מתאימיםהקבלן מתחייב  7.10

 מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

פי המועדים -יומי הדוק עם המנהל ולדווח לו, על-לעמוד בקשר יוםהקבלן מתחייב  7.11

והנהלים שיקבע המנהל, על מהלך ביצוע העבודות, על תקלות ככל שתהיינה ועל אירועים 

קבע המנהל. מעת לעת בימים ובשעות אותם יקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת אחרים שי

 .ברכבו של הקבלן בהשתתפות המנהל והקבלן או באי כוחם

 

המנהל. הקבלן  חוזה זה ולהוראות לנהל יומן עבודה בהתאם להוראותהקבלן מתחייב  7.12

. אם וככל הבהתאם להוראות חוזה ז  ירשום ביומן, מדי יום ביומו, את הפרטים שיידרשו

שידרוש זאת המנהל, מתחייב הקבלן להחתים בעלי תפקידים אותם יקבע המנהל על 

 ביצוע העבודות, כולן או מקצתן.

 

רי בתקופת תוקפו של החוזה, יגיש הקבלן למנהל, לאישורו, דוח אבתום כל חודש קלנד 7.13

ידי  חודשי מרכז של יומני העבודה המתייחסים לחודש שחלף, לפי הפירוט שיידרש על

 המנהל.

 

להשגיח בעצמו על ביצוען של העבודות. כן מתחייב הקבלן למנות מנהל הקבלן מתחייב  7.14

 עבודה אשר תפקידו יהיה להשגיח בשטח על ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה.

 

גרום לכך שמנהל העבודה מטעמו וכל נהג בכלי רכב לאיסוף ולפינוי להקבלן מתחייב  7.15

במכשיר טלפון נייד, שיאפשרו קשר קבוע בין המנהל לבין הקבלן,  יםמצוידאשפה יהיו 

 . אשפהפינוי איסוף ולמנהל העבודה מטעמו ונהגי כלי הרכב ל

 

ו שבחוזה לאסוף ולפנות את הפסולת ולקיים את כל יתר התחייבויותיהקבלן מתחייב  7.16

זה בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות 

שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק 

 על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

)חמישה(  5ברדיוס של מכלי האצירה ופסולת ה לאסוף ולפנות אתהקבלן מתחייב  7.17

אך ורק באתר סילוק מאושר כדין. לאחר   הסלק אותולהוביל ול  ,מטרים לפחות מסביבם

כלי מ  אחד  ישיב כלו  , יסגור הקבלן את המכסים של כלי האצירהשירוקן את כלי האצירה

 . באופן המאפשר השלכת פסולת לתוכם ,המקורי ום הצבתאצירה למקוה
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 חתימת המציע: ______________

 

פסולת ו/או גלישה ונפילה של  תחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת  כן מ

 כלי האצירה בזמן פינוי ,הפסולתנזילת נוזלים כלשהם מכלי הרכב לאיסוף ולפינוי 

 באתר הסילוק. הועד להטמנת ה, ממועד איסופהפסולת והובלת

 

עתו של המנהל, הוא נעשתה כראוי, לפי שיקול ד אככל שיידרש הקבלן לתקן עבודה של

 )שלוש( שעות מקבלת דרישת המנהל לכך. 3מתחייב לעשות כן בתוך פרק זמן של 

 

להימנע מיצירת מפגעים ו/או מטרדים כלשהם במהלך ביצוע העבודות,  מתחייב הקבלן 7.18

 כן מתחייב הקבלן להקפיד על שמירת הוראותלרבות מפגעי ו/או מטרדי רעש וריחות. 

  , ועל שעות הפינוי המותרות לפיהן.1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג

 

ת כל יתר העבודות במועדים ובשעות ולבצע אפסולת  לאסוף ולפנות את ההקבלן מתחייב   7.19

ים במסגרת תדירות האיסופים והפינויים המפורטת בנספח ,שייקבעו על ידי המנהל

 . לחוזה זה

 

ידוע לקבלן שביצוע העבודות כסדרן חיוני לרווחתם ולבריאותם של התושבים בתחום  7.20

הארגונים, המוסדות והעסקים  המועצה ושל המועצה, ולפעילותם התקינה של

 עלים בתחומה.הפו

 

אירועים לפיכך, בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, 

 המועצה ובתחום ,בכלל באזור עוטף עזה )חו"ח( ביטחוניים כלשהם, אשר יתרחשו

מקיום התחייבויותיו בפטור, חלקי או מלא,    הקבלן  , לא יהיה בהם כדי לזכות אתבפרט

חוזה "כח עליון" לכל דבר וענין הקשור ב-ייחשבו כבהתאם להוראות החוזה, והם לא 

ולקיים את כל  ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברציפות ובאופן סדיר .זה

ללא כל תוספת תמורה, לרבות ביצוע האיסוף   ,התחייבויותיו שבחוזה זה גם בזמן חירום

והפינוי של האשפה בשעות חריגות בהן יתאפשר הדבר בהתחשב בהגבלות שתנבענה 

  ממצב החירום.

 

האצירה הקיימים של המועצה ואלה שיירכשו, אם לשמור על כלי הקבלן מתחייב  7.21

י אצירה יירכשו, על ידה בעתיד )להסרת ספק מובהר, שאין היא מתחייבת לרכוש כל

להחזיקם ולתחזקם במצב טוב ותקין במהלך כל במצב תקין ונקי, נוספים כלשהם(, 

 בהם.לנקוט באמצעים הדרושים למניעת כל נזק וקלקול ו תקופת תוקפו של החוזה

 

ו/או עקב כתוצאה ו/או כלי אצירה תוך כדי ו/או ו/או יתקלקלו בכל מקרה שבו יינזקו  7.22

קבלן קב הימנעות משמירתם ו/או תחזוקתם על ידי הביצוע השירותים ו/או עבקשר עם  

ומייד עם דרישה ראשונה של  , מתחייב הקבלן, על חשבונולעיל 7.21 סעיףכאמור ב

או הנזק ניתנים במקרים שבהם לא יהיו  .שאירע כאמורוקלקול , לתקן כל נזק המנהל

ה ראשונה , על חשבונו ומייד עם דרישספק למועצהמתחייב הקבלן ל -לתיקון הקלקול 

 ניםותקי יםו/או התקלקלו, כלי אצירה שמיששניזוקו  כלי האצירהבמקום  של המנהל,

הקבלן מבלי ששל המועצה    ואלה יהיו לקניינה  ,ואו התקלקל  ומסוג כלי האצירה שניזוק

 .מהמועצה םעבור םכלשהאו אחר יהיה זכאי לתשלום נפרד 
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 חתימת המציע: ______________

 

כישנים   על ידי המועצה  אצירה שיסומנו" משמע: כלי  כלי אצירה ישניםלענין סעיף זה " 7.23

)חמש( שנים מתום השנה הקלנדרית   5  חלפוכלי אצירה ש  כל  במועד חתימת חוזה זה; או

, לדוגמה: כלי אצירה אשר בהתאם לסימון המוטבע עליו יוצר בשנת שבמהלכה יוצר

 .1.1.2020, יחשב ככלי אצירה ישן החל מיום 2014

 

ים. במקרים שבהם כלי אצירה ישנים יצאו מכלל חלק מכלי האצירה ישנים אך שמיש

 שימוש מחמת בלאי, וזאת למרות קיום התחייבויותיו של הקבלן לתחזוקתם כאמור

לעיל לא יהיה הקבלן חייב בהחלפתם   7.22על אף האמור בסעיף  הרי שלעיל,    7.21בסעיף  

הצפוי לצאת הקבלן מתחייב להודיע למנהל, באופן מידי, על כל כלי אצירה ישן  באחרים.  

 משימוש ו/או שיצא מכלל שימוש למרות קיום התחייבויות הקבלן כאמור.

 

נמנע הקבלן מלבצע התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה, במועדה  7.24

ובמלואה, מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה למועצה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה 

ובין באמצעות צד שלישי, לבצע במקום המועצה רשאית, אך לא מחויבת, בין בעצמה 

הקבלן את ההתחייבות שהוא נמנע מלבצעה, והקבלן מתחייב להשיב למועצה, מייד עם 

דרישה ראשונה, את מלוא ההוצאות שתהיינה למועצה בקשר לכך בתוספת הוצאות 

)חמישה עשר אחוז(. אישור בכתב חתום בידי גזבר המועצה  15%תקורה בשיעור של 

ההוצאות האמורות יהווה ראיה לכאורה לכל דבר ועניין ביחס לסכומי  ביחס לגובה

 .ומועד הוצאתן על ידי המועצה נ"לההוצאות ה

 

מבלי לגרוע מכל סעד הנתון למועצה לפי חוזה זה ו/או על פי דין, במקרה שהקבלן לא 

, וכתוצאה מכך תישפך פסולת מחוץ לכלי כלי האצירה)או יותר( מ דיפנה פסולת מאח

האצירה, תהיה המועצה רשאית לחייב את הקבלן בעלות הניקיון המלאה, בתוספת 

 הוצאות תקורה, בהתאם להוראות הרישא לסעיף זה לעיל.

 

לקזז מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועצה בחוזה ו/או בדין, היא תהיה זכאית  

ר הנקוב לעיל, , לרבות הוצאות התקורה בשיעוהנזכרות בסעיף זה לעילהוצאותיה את 

מכל סכום שיגיע ממנה וכן את הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש, 

 לקבלן.     

 

 ואגרת הטמנה הטמנה היטלסילוק מורשים ותשלום  לאתריפסולת פינוי ה .8

 

אסף בתחומי המועצה במסגרת שירותיו בהתאם לחוזה ש ,פסולתהקבלן מתחייב לפנות את ה

ן זה י. לעניומאושרים ע"י המשרד להגשת הסביבה מורשים כדיןוק אך ורק לאתרי סיל ,זה

 מוסכם בזה כדלקמן:

 

לאתר הסילוק הן בהתאם לחוזה אחת פסולת הקבלן מתחייב שלא לפנות בעת ובעונה  8.1

 זה והן עבור צד שלישי כלשהו. 

 

א פסולת שמקורה הלאתר סילוק פסולת ת והקבלן מתחייב שכל פסולת שתועבר על יד

ורק בתחום שטח שיפוטה של המועצה. הקבלן מתחייב ומצהיר כי טרם ולאחר אך 

איסוף נוסף ו/או  ולא יעש ,העמסת משאיות הדחס בפסולת מתחום שיפוט המועצה

עצירת ביניים באזור שאינו בתחום שיפוט המועצה, לצורך העמסת פסולת נוספת 

 שאיננה מתחום שיפוט המועצה. 
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 חתימת המציע: ______________

 

הפרה ן תהווה פרתה לעיל הינן מעיקרי החוזה, וההתחייבויות הקבלן שבסעיף ז

 יסודית של החוזה.

 

הקבלן ישקול את משאית הפינוי בכניסה לאתר הסילוק, לפני שפיכת הפסולת, וביציאה  8.2

 , ויקבל תעודה על משקל הפסולת שנאספה מתחום המועצה ופונתה לאתר הסילוק. ממנו

 

לא יאוחר בתום כל חודש קלנדרי בתקופת החוזה, או  הקבלן מתחייב להגיש למועצה, 8.3

, לפי המוקדם מביניהם  -  ( ימים מהמועד שיידרש לכך על ידי המנהלשבעה)  7  מאשר תוך

על ידו מתחומי המועצה או מחלק מתחום זה, לרבות   תהפונשהפסולת  דוחות על כמויות  

 תצלומי תעודות שקילה, כשדוחות אלה ערוכים לפי הוראות המנהל. 

 

 , 1984-בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד וההטמנה, כמשמעות היטלבשא ימועצה תה

 בלבד מתחומה ע"י הקבלן הפונתו ףיאסתפסולת שליטת הבגין ק ובאגרת ההטמנה

פה, וזאת בהתבסס ובגבולות הנקוב בתעודות השקילה שימציא באתר לסילוק אש

ההטמנה  היטלאת  הקבלן למועצה מהאתר שבו הוטמנה פסולת זו. המועצה תשלם

  .במישרין למנהלת האתר לסילוק אשפה ואת אגרת ההטמנה

 

שא בכל תשלום שיידרש באתר הסילוק, ילהסרת ספק מובהר ומוסכם בזה, שהקבלן י 8.4

ע"י  מו, שישולואגרת הטמנה למעט היטל הטמנהלרבות דמי כניסה ודמי טיפול, 

 .המועצה כאמור

 

 התמורה ותנאי תשלומה .9

 

כל יתר התחייבויותיו של הקבלן  מן המלא והמושלם שלתמורת ביצוע העבודות וקיו 9.1

תשלם המועצה לקבלן את  זה,, במהלך כל חודש קלנדרי מלא בתקופת החושבחוזה זה

__________ )במילים:  , דהיינו:כתב הצעתו למכרזל 6 בסעיף התמורה הנקובה

, אלא אם הוסכם בכתב על מחיר נמוך "(התמורה"  -__________( ₪ )להלן  ________

 , וחלק יחסי תמורת חלק של חודש.יותר

 

המינימום במשק, בהתאם )שלושים אחוז( מסכום התמורה יהיו צמודים לשכר  30% 9.2

, ויעודכנו בהתאם לשיעור )אחוז( עליית 1987-התשמ"ז ,להוראות חוק שכר מינימום

שכר המינימום מעת לעת בתקופת החוזה או בתקופות האופציה )ככל שימומשו ע"י 

ממועד בגין התקופה ש המועצה(. העדכון כאמור יחול בהתייחס לתשלומי התמורה

 כר המינימום ואילך.כניסתו לתוקף של עדכון ש

 

לעיל,  6.4הודיעה המועצה לקבלן על מימוש אופציה, בהתאם לזכות הנתונה לה בסעיף  9.3

 יתעדכן סכום התמורה במועד תחילת תקופת האופציה, כמפורט להלן:

 

)חמישים אחוז( מסכום התמורה יעודכנו בהתאם לשיעור עליית מדד  50% (א)

חילת תקופת האופציה, לעומת המחירים לצרכן, שפורסם בסמוך לפני מועד ת

 לעיל; 2.4המדד הבסיסי, כהגדרתו בסעיף 
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 חתימת המציע: ______________

 

)עשרים אחוז( מסכום התמורה יעודכנו בהתאם לשיעור עליית מדד הסלילה,   20% (ב)

שפורסם בסמוך לפני מועד תחילת תקופת האופציה, לעומת המדד הבסיסי, 

 לעיל; 2.4כהגדרתו בסעיף 

 

יחול בהתייחס לתשלומי התמורה בגין  ,לעילעדכון סכום התמורה כאמור בסעיף זה 

לעיל יישאר סכום התמורה קבוע ולא  9.2 תקופת האופציה, ובכפוף להוראות סעיף

 ישתנה במהלך כל תקופת האופציה.

 

מהווה   סכום התמורה  כי  , מובהרלהלן  9.5וסעיף    לעיל  9.3-ו  9.2  פיםסעיבכפוף להוראות   9.4

ו בקיום התחייבויותי ןבה יעמודההוצאות שועבור כל  הקבלן תמורה מלאה עבור רווח

שתנה מכל סיבה שהיא במהלך יולא  ,כולל, קבוע וסופיהינו  בהתאם למסמכי החוזה,

  :מחמת כל תקופת תוקפו של החוזה, לרבות

 

כלי אצירה קיימים   ו/או החלפת  מספרם  צמצום  או  של פסולת  כלי אצירה  פתהוס (א)

 כל עודם המועצה, בתחו שינוי מיקומם בכלי אצירה גדולים או קטנים יותר ו/או

 ,)חמישים( קוב 50-יגדל בלא יותר מ פסולתהנפח הכולל של כלי האצירה של ה

  .לחוזה זה נספח "א"לעומת הנפח הכולל של כלי האצירה כאמור ב

 

ו/או בשכר  םשל מטבעות כלשה החליפיןר שעשינויים כלשהם בעליות מחירים,  (ב)

העבודה )לרבות שכר המינימום( ו/או במחירי הדלק ו/או במחירי חומרים ו/או 

הוצאות ביטוח, הוצאות משרדיות,  במחיריהם של כלי רכב וציוד ואחזקתם ו/או

 לעיל( ו/או 8תשלומי חובה מכל סוג )למעט מע"מ והיטל הטמנה כאמור בסעיף 

ל עלות ו/או הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או הוצאות בלתי צפויות או כ

קבועה, בין שקיימת במועד חתימת חוזה זה ובין שתיכנס לתוקף בעתיד ו/או מכל 

 סיבה אחרת.

 

להחליף כלי  ו/או להוסיף כלי אצירה או לצמצם את מספרם נתונה למועצה הזכות 9.5

, אצירה קיימים בכלי אצירה גדולים או קטנים יותר ו/או לשנות את מיקומם בתחומה

הכל בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור לא יהיה בהם כדי 

 לזכות את הקבלן בתוספת לסכום התמורה, אלא בהתאם להוראות הבאות:

 

פח הכולל של כלי האצירה של " משמע: הנהנפח הבסיסי" ,לענין סעיף זה (א)

)תשע  981 הפסולת במועד חתימת חוזה זה, הנקוב בנספח "א" לחוזה, שהינו

 .קובמאות שמונים ואחד( 

 

 )חמישים( קוב מעבר לנפח הבסיסי 50בגין תוספת כלי אצירה, בנפח כולל של עד  (ב)

עבר , לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום מקוב(  1,031  נפח כולל של  )דהיינו: עד

 לעיל. 9.1לתמורה הנקובה בסעיף 

 

 נפח הבסיסיה ל)חמישים( קוב מע 50-מ חורגהבגין תוספת כלי אצירה, בנפח  (ג)

, יהיה הקבלן זכאי "(נפח מוסף" -להלן  ;קוב 1,031על  עולהדהיינו: בנפח ה)

)עשירית האחוז( מסכום התמורה, עבור  0.1%-לתוספת תשלום בסכום השווה ל

בנפח  , ולא יהיה זכאי לחלק יחסי עבור חלק של קובנפח מוסף )אחד( קוב 1כל 

 .המוסף



- 13 - 

 

 חתימת המציע: ______________

 

חודשים( בתקופת החוזה, נתונה לקבלן הזכות לפנות  6לקראת תום כל חציון ) (ד)

לבצע בדיקה של הנפח הכולל של כלי האצירה נכון לאותו מועד,  דרישהלמנהל ב

קבלן. ככל שהנפח הכולל של כלי הנציג המנהל או מי מטעמו ו בהשתתפות

תשולם  נפח הבסיסי,ל ה)חמישים( קוב מע 50-מ חרוגהאצירה במועד הבדיקה י

בהתאם להוראות פסקה )ג( לעיל, החל מתחילת   עבור הנפח המוסף,  לקבלן תוספת

 החציון שלאחר מכן. 

 

מוטלת על הקבלן, וככל  ,כאמור בפסקה זו לעיל ,האחריות ליזום קיום בדיקה

 שהוא לא יעשה כן הוא לא יהיה זכאי לתשלום תוספת באופן רטרואקטיבי.

 

הוראות פסקה )ד( לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי כל גידול נוסף בנפח  (ה)

שיתברר בבדיקות מדד בבדיקות קודמות, , מעבר לזה שנהכולל של כלי האצירה

 .לדרישת הקבלן נוספות שיערכו

 

לכל סכום שבתשלומו חייבת המועצה לקבלן יתווסף מס ערך מוסף בשיעור שיחול במועד  9.6

 וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן למועצה.  ,התשלום

 

הקבלן יגיש למועצה אחת לחודש, בין הראשון לחמישי בכל חודש, חשבון מפורט בשני  9.7

ויצרף לחשבון דוח חודשי  ,עותקים בגין העבודות שבוצעו על ידו במהלך החודש שחלף

שפינה הפסולת העתקי כל אישורי קליטת  פסולת, לרבותהמפורט של פינויים וכמויות 

תעודות את מתחומה של המועצה לאתרי הסילוק בהתאם לתעודות השקילה, וכן 

ל ו, הכידרש על ידי המנהליהשקילה, לפי סדר הפינויים והתאריכים וכל נתון אחר ש

ימציא הקבלן למועצה את כל עוד לא ייחשב כמוגש לא החשבון  ."בנספח "כמפורט ב

 .ים שמחובתו לצרף לחשבוןכל המסמכ

 

)שבעה( ימים  7המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, תוך  9.8

. המנהל ביחד עם כל המסמכים שמחובתו של הקבלן לצרף לחשבון  ,ממועד קבלתו על ידו

יהא רשאי להפחית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו, בגין עבודות שלא בוצעו 

ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית, בין בשל הוראת המנהל ובין לשביעות רצונו 

מסיבה אחרת כלשהי, ובלבד שיפרט את הסיבות ואת התחשיב לכל הפחתה כאמור. 

חוות דעתו של המנהל לגבי ביצוע העבודות תהא סופית וקובעת. מבלי לגרוע מהאמור 

 לעיל:

 

פסולת  לפינוי צה"ל הקבלן מצהיר ומאשר שידוע לו כי המועצה מחויבת כלפי  (א)

 שבתחומה.י צה"ל מבסיס

 

 צה"להקבלן מצהיר שהוא מסכים לכך שכל סכום אשר ינוכה ו/או יקוזז על ידי  (ב)

מהתמורה המגיעה למועצה, וזאת עקב אי ביצוע ו/או הפרת התחייבויות הקבלן 

עקב כל מחדל  צה"לידרש המועצה לשלם לפי חוזה זה ו/או כל סכום שת-על

כאמור, תהיה המועצה זכאית להפחיתו מהתמורה המגיעה לקבלן. הסכום 

שיופחת כאמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום ניכויו או קיזוזו על ידי 

 באופן תקין.הפסולת אי ביצוע פינוי  בגין - צה"ל
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 חתימת המציע: ______________

 

עיל  כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ל 9.8 ס"קלהסרת ספק מובהר בזה שאין בהוראות  9.9

אחרת ו/או  נוספת המוקנית למועצה לנקיטת צעדים נוספים נגד הקבלן על פי חוזה זה 

 ו/או על פי דין אם יפר האחרון התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה.

 

 ועל ידי גזבר המועצה, ,בכפוף לאישורו של החשבון על ידי המנהל כאמור לעיל 9.10

ארבעים ) 45הוא ישולם על ידי המועצה לא יאוחר מאשר תוך  לזכויותיה של המועצה,ו

 . "(45תום החודש שבמהלכו הוגש החשבון על ידי הקבלן )"שוטף + ( ימים מוחמישה

 

כל תשלום כאמור בסעיף זה לעיל יהיה כפוף לכך שהקבלן ימציא למועצה ערבות  9.11

 בנקאית להבטחת ביצוע החוזה.

 

ית מס שיגיש הקבלן ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או בחלקו, לא אישור חשבונ 9.12

יחשב כראיה ו/או כאישור מטעם המועצה לטיב השירותים שסופקו, לעמידת הקבלן 

 בהתחייבויותיו, להיעדר טענות כלפי הקבלן או לכל ענין אחר.

 

כספית הקבלן לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות, מפרעות או כל עזרה  9.13

 .ועצהאחרת וכן לא יהיה זכאי לכל עזרה טכנית או אחרת מהמ

 

 עובדים על ידי הקבלן העסקת .10

 

 מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן:

 

ארגון ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה יהיה בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית  10.1

 במפורש בחוזה זה.סמכויות שהוענקו למנהל הואולם אין בכך כדי לגרוע מ ,של הקבלן

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את  10.2

ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה שלצורך 

שיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, יביצועה קיימת חובת רישום, ר

 שיון או בעל היתר כאמור.ישרשום, בעל רחייב הקבלן להעסיק רק מי 

 

כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  ,מוסכם בין הצדדים 10.3

שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בביצוע העבודות ישל הקבלן בלבד, הקבלן בלבד י

לת הסכמתו לפי  חוזה זה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קב

במועד של מלוא ואישורו  מראש ובכתב של המנהל( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום  

שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין, הסכם, מנהג 

 או נוהג. 

 

הקבלן מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק, 

חשבון -הקבלן להמציא למנהל אישור של רואה  מתחייב  -לכך על ידי המנהל  ואם יידרש  

 המעיד על קיום התחייבויותיו של הקבלן שבפסקה זו.

 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בקשר לתנאי הבטיחות והגהות להבטחת שלומם  10.4

 ובריאותם של כל המועסקים על ידו בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה.
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 חתימת המציע: ______________

 

למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו מביצוע העבודות של ייב הקבלן מתח 10.5

כל אדם המועסק על ידי הקבלן אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 

התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה 

ור, לא יחזור הקבלן להעסיקו רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמ

 בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות לפי חוזה זה.

 

מוצהר ומוסכם בזה, שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי ולא יהיו  10.6

שוררים בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או 

יד, כל אלה אינם משתלבים במסגרת הפעילות הארגונית של בשליחותו יחסי עובד ומעב

המועצה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך, והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בחוזה 

זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין הקבלן ו/או מי 

מתחייב לפצות את המועצה מעובדיו ו/או מקבלני המשנה שיעסיק לבין המועצה. הקבלן  

ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ושיסודו 

 בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בפסקה זו לעיל.

 

כן מתחייב הקבלן לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל 

תוצאה מהפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו של חיוב שיוטל על המועצה כ

 לעיל. 10.4-ו 10.3 פיםהקבלן שבסעי

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 10.7

 

 רישוי .11

 

ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם   השירותים  הקבלן מתחייב לספק את 11.1

להוראות כל דין ורשות מוסמכת. הקבלן ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל 

שיונות וההיתרים הדרושים לביצוע השירותים ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה יהר

  שיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו.יזה ויקיים את תנאי הר

 

לעיל,  11סעיף  ישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראותיהקבלן  11.2

תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור,   ועצהובמקרה שהמ

, ואם אלה שולמו ועצהמתחייב הקבלן לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקום המ

ם על ידה, מיד עם דרישה את הסכום ששול ועצהמתחייב הקבלן להשיב למ -על ידה 

ועד  ועצהממועד התשלום על ידי המ כדין ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

 למועד ההשבה המלאה בפועל.

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 11.3

 

 והעסקת קבלני משנה , שינוי שליטהאיסור הסבת זכויות .12

 

למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק  הקבלן לא יהיה זכאי 12.1

אלא בתנאים ובמידה שהמועצה תסכים  ,מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה זה

לכך בכתב ומראש. העסקת עובדים על ידי הקבלן, בין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה 

העבודות או חלק מהן  ובין בכל דרך אחרת, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של

 לאחר.
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 חתימת המציע: ______________

 

, אין ההסכמה האמורה לעיל 12.1 נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף 12.2

ישא באחריות מלאה יפוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן 

 לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם.

 

הלת הקבלן ו/או שינוי בהרכב השותפים בקבלן, העברת מניות בקבלן ו/או שינוי בהנ 12.3

אשר יש בהם כדי להשפיע על השליטה בקבלן ו/או על ניהול הקבלן ו/או על יחסי הכוחות 

מראש  ועצה, והקבלן יודיע למועצהבקבלן, יהיו כפופים לאישור בכתב ומראש של המ

 על כל כוונה לבצע מהלך כאמור.

 

הקבלן מתחייב שלא למסור את אספקת   ,לעיל  12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   12.4

 ., ללא קבלת אישור המועצה לכך בכתב ומראשאו איזה מהם לקבלני משנה םשירותיה

 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. 12.5

 

 לןעל אחריותו וחשבונו של הקב םשירותיהאספקת  .13

 

על אחריותו, על חשבונו ומימונו   םשירותיהאת  ועצהמוצהר ומוסכם בזה, כי הקבלן מספק למ

ישא בכל ההפסדים והנזקים יוהוא בלבד זכאי לרווחים מאספקת השירותים ו ,הבלעדיים

 שיהיו כרוכים בכך. 

 

 אחריות בנזיקין .14

 

הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ולכל אבדן שייגרמו למועצה או לעובדיה או  14.1

לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, לרבות ובמיוחד לכלי אצירה לפסולת 

מכל סוג, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או 

זק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך מדרכה, שביל, רשת על ידי מי שנתון למרותו, וכן כל נ

מים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי 

ו/או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי 

הוא כל נזק או קלקול וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו 

כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של המועצה ושל 

כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, 

 נורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.יביוב, חשמל, טלגרף, טלפון וצ

 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה ו/או לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה,  14.2

לעיל ו/או כתוצאה מהפרת  14.1 סעיףבגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור ב

התחייבות כלשהי של הקבלן שבחוזה זה, ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים, 

תחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה קנסות וכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו מ

וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת  -לפי הוראותיה    -עצמה או לצד שלישי  

ומבלי  ,הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו

לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום 

יגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן ש

מסר בידי המועצה לפי חוזה זה. המועצה מתחייבת להודיע לקבלן על כל אירוע אשר 

ותאפשר  ,לעיל סעיף זהה של המועצה בהתאם ליהגיע לידיעתה ושבו חייב הוא בשיפו
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 חתימת המציע: ______________

 

ה נשוא השיפוי תוך זמן סביר בהתחשב לקבלן לטפל, על חשבונו, בסילוקה של העיל

 ן.יבנסיבות העני

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  14.3

כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע  ,הנמצא בשרותו של הקבלן

ישתה הראשונה בכל הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה מייד עם דר .העבודות

ם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי לסכום שיהא על המועצה לש

 בתוספת הוצאות שבהן עמדה המועצה כתוצאה מתביעה כאמור. ,כאמור

 

 ביטוח .15

 

ו/או הישובים שער הנגב  מועצה אזורית  :  "המועצה" משמע  (ביטוח)  להלן  סעיף זהלענין   15.1

בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים 

ו/או משרדי מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים למועצה 

: ביחד לצורך סעיף זה להלןשיכונו ) ממשלה וגופים הממנים את העבודות או חלקן

 "המועצה"(.

 

זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה  חוזהפי -יבויות הקבלן עלמבלי לגרוע מהתחי 15.2

זה. עלות  חוזהפי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט ב-אחראי על

 קבועותלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הוהביטוחים וההשתתפויות העצמיות יח

 הצדדים.זה זה על ידי חתימת חו לפני ,זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן חוזהב

 

זה.  חוזה לביצוע התחייבויותיו לפי והקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אות 15.3

  מועצההקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי ה

בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל 

 ביעות תחלוף מחברות ביטוח.לרבות ת ,סוג

 

 ובאישור  הביטוח  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות 15.4

או מי מטעמה   מועצהקיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של ה על

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח  להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן

 ולצד שלישי. מועצהפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לככל הא

 

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  15.5

ולא תהיינה  ,באופן מלא ובלעדי מועצה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למועצהה

, והוא יהיה מנוע מלהעלות המועצה  כלפי  ,לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות

 כל טענה כאמור. מועצהכלפי ה

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  15.6

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 

  מועצהוכתנאי לחתימת ה ,זה חוזההחתימה על מועד ימי עבודה לפני  )ארבעה עשר( 14 15.7

נספח , בנוסח המצורף כקיום ביטוחים על אישור מועצהזה, ימציא הקבלן ל חוזהעל 

בהן נכללים הביטוחים  הביטוח ואת פוליסותכחלק בלתי נפרד הימנו,  לחוזה זה, "ג"
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 חתימת המציע: ______________

 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -מים עלזה,  כשהם חתו  חוזה  כפי הנדרש על פי

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 

 

קיום ביטוחים   על  ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור  )ארבעה עשר(  14 15.8

כשהם מתוארכים לתקופת  ,אותם שוב מועצהימציא הקבלן ל ,הביטוח ו/או בפוליסות

 ביטוח נוספת.

 

כאמור לעיל,   הביטוח  קיום ביטוחים ו/או פוליסות  על  בהמצאת אישורמוסכם בזאת כי   15.9

זה ו/או על פי דין, בין אם  חוזהאין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי 

  מועצהחברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה

ות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של אחרי  מועצהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה

 הביטוח.

 

קיום  על אישורהלבדוק את תהיה רשאית  מועצהכי ה ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים 15.10

אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם   הביטוח  ביטוחים ו/או פוליסות

או מי מטעמה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי  מועצהאו אי בדיקתם על ידי ה

 זה. חוזהדין או אחריות על פי 

 

לבקש מהקבלן לשנות או לתקן תהיה רשאית  מועצהכי ה ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים 15.11

קיום ביטוחים על מנת להתאימם  על אישורהו/או את  הביטוח את פוליסות

. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות חוזה זה על פי יולהתחייבויות

אחריות   המועצהקיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על  על אישורה

 כלשהי. 

 

חוזה פי  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי אם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על   15.12

שא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או יעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, י זה

 נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

 

סכום לא מתאים   הינה  הקבלן לבדו יהיה אחראי  על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם 15.13

ת בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפו

 העצמית.

 

במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן  15.14

קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים   על  אישורהו  הביטוח  את העתקי פוליסות  מועצהל

על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא 

 המכרז.

 

ו/או  מועצהתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההקבלן מצהיר כי לא  15.15

)או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה(   בגינו  בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  ההבאים מטעמ

עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  בזאת אותם מכל אחריות 

כלפי אדם שביצע נזק בזדון לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

 לקבלן.
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 חתימת המציע: ______________

 

פוי( יקיום ביטוחים )בכפוף להרחבי הש על ובאישור הביטוח שם המבוטח בכל פוליסות 15.16

ו/או   מועצהו/או גופים קשורים למועצה ו/או תאגידים של ה מועצה ו/אויכלול את ה

 משרדי ממשלה וגופים הממנים את העבודות או חלקן.

 

 .מעבידיםביטוח חבות  צד שלישי,יטוחים יכללו: ביטוח קיום ב על אישורההפוליסות ו 15.17

 

: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על וכלליכל הפוליסות  15.18

 .והבאים מטעמה מועצההקבלן. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ה

הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא 

והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם  ,מועצהיטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי ה

. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות. כיסוי זיהום פתאומי. מועצהלכל ביטוח שנערך על ידי ה

צמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם סעיף לפיו הפוליסות לא תצומ

יום  )שישים( 60לכל הפחות  מועצהתימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ה

לקבלת   מועצהפגע בזכויות הימראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא  

 שיפוי.

 

הדומה לו בכיסוי ' או נוסח אחר 19הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  15.19

 הביטוחי.

 

תביעות שיבוב : בגיןביטוחי הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי  15.20

למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי   ,של המוסד לביטוח לאומי

פקודת ביטוח רכב מנועי ]נ"ח[,  שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי עובדיו.

 כולל רכוש בבעלות המועצה.  ,. פגיעה בכל רכוש1970-תש"ל

 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין שימוש במכשירי  15.21

 הרמה.

 

 :שיפוי הרחבי 15.22

 

 הבגין אחריותה למעש  מועצהלטובת ה הרחבת שיפוי , תכלולצד שלישי פוליסת (א)

לפיו יחשב  סעיף "אחריות צולבת" ותכלול ,הקבלן  של ו/או מחדלו/או טעות 

  .הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד

 

באם תחשב כמעביד של עובדי   המועצה  את  לשפות  יורחב  מעבידים  אחריות  טוחבי (ב)

 .הקבלן

 

וסכומי הביטוח  ,לביטוח רכוש תהיינה בסכום ביטוח על "בסיס ערך כינון"פוליסות  15.23

 לביטוח רכוש המועצה יכללו מע"מ.

 

קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  על גבולות האחריות בפוליסות ואישור 15.24

 20,000,000 –מעבידים . ביטוח חבות ₪  )שני מיליון( 2,000,000 –צד שלישי וכדלקמן: 

 ₪.מיליון(  )עשרים
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 חתימת המציע: ______________

 

, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים בעבור כל אחד מכלי הרכב מכל סוג לאמור לעילבנוסף  15.25

אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות   ,לרבות ציוד מכני הנדסי  ,שהוא

 :זה, את הביטוחים כמפורט להלן חוזהנשוא 

 

 מנועי  רכב  ביטוח  פקודת  דרישותפי  -על  ביטוח  הטעונה  חבות  המבטח  חובה  ביטוח (א)

 .1970-"להתש, "ח[נ]

 

פי -על ביטוח הטעונה מחבות הפטורים וציוד רכב כלי בגין ,גוף שלישי צד ביטוח (ב)

  לפחות של אחריות בגבול, 1970-"להתש, ]נ"ח[ מנועי רכב ביטוח פקודת דרישות

 .אחד מקרה בגין₪  )שבעה מיליון( 7,000,000

 

, בגבול וציוד מתניע אחר בגין כלי רכב ,רכוש צד שלישיביטוח אחריות כלפי  (ג)

 בגין נזק אחד.₪  )מיליון( 1,000,000אחריות של לפחות 

 

 הביטוח  וקודי  סעיפי  את  ביטוחים  קיום  על  באישור  לקבוע  יהיה  שלו  והמבטח  הקבלן  על 15.26

 זה. חוזה להתחייבויות הקבלן לפי המתאימים

 

להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים ככל שלדעת הקבלן קיים צורך  15.27

נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

 חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

 

יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים  מטעמה ו/או יועץ הביטוחמועצה ה 15.28

 יום מראש לקבלן. )שלושים( 30זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  חוזהב

 

, מתחייב הקבלן למלא חוזה, ולאורך כל תקופת הבחוזה זהבלי לגרוע מכלליות האמור  15.29

 התקנות כלו ,1995-)נוסח משולב(, תשנ"ה לאומיהביטוח האחר כל הוראות חוק 

זה לוודא כי כל קבלני  חוזה . על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פיוהצווים מכוחו

, והתקנות לאומיהביטוח ההמשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק 

 .והצווים מכוחו

 

זה ו/או על פי כל דין, הקבלן  חוזהמבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות  15.30

ו/או    מועצהמעת לעת ע"י ה  -  אם יקבעו  -  את נהלי הבטיחות אשר יקבעו  מתחייב לקיים

ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או 

מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך 

 כדי לסכן חיי אדם.

 

ומבלי לפגוע  ,ם את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונןהקבלן מתחייב לשמור ולקיי 15.31

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  מועצהולדרישת ה ,הביטוח

 הצורך.

 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי  15.32

חבות כלשהי. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש,   מועצהזה, או כדי להטיל על ה  חוזה

שלא היו   ,מועצהכי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה
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 חתימת המציע: ______________

 

וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט  ,ך הביטוחאלמלא נער הקיימות כלפי

 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.מועצהה

 

תהווה  ןהפרה של איזו מהוראותיו ,הינו מעיקרי החוזה (סעיף ביטוח) לעיל סעיף זה 15.33

 .יסודית של חוזה זה הפרה

 

 וסעדים הפרות .16

 

בכל מקרה שהקבלן יפר התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות אי  16.1

במועדים שנקבעו על ידי המועצה, מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד אחר  הפסולתפינוי 

המוקנה למועצה על פי החוזה ו/או על פי דין, תהיה המועצה רשאית, לאסוף ולפנות את 

ין בעצמה ובין באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה , בבכל דרך שתמצא לנכוןהפסולת 

בתוספת כל סכום שתוציא לשם כך, הקבלן מתחייב להשיב למועצה . הבלעדי והמוחלט

והמועצה תהיה רשאית לנכות  ,)חמישה עשר אחוזים( 15%הוצאות תקורה בשיעור של 

 .סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן לפי חוזה זה

 

ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה  ,עילל 16.1 בסעיף מבלי לגרוע מהאמור 16.2

לפי חוזה זה ו/או לפי הדין, מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של הפרת החוזה כמפורט 

להלן מתחייב הקבלן לשלם למועצה, כפיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש, 

 להלן:כמפורט  סכומים ללא צורך בהוכחת נזק,

 

 הפיצוי המוסכם וםסכ ההפרה 

וחמש  )אלפיים 2,500 הימנעות מביצוע פינוי בישוב או באזור פינוי 1

 ( ₪ לכל הפרהמאות

וחמש  )אלפיים 2,500 ביצוע פינוי ביום שנקבע לביצועו -אי 2

 ( ₪ לכל הפרהמאות

מאתיים  )אלף 1,250 שפיכה של נוזלים מהמשאית  3

 ( ₪ לכל הפרהוחמישים

( וחמישים מאותשש ) 650 פיזור פסולת מהמשאיתנשירת או  4

 ₪ לכל הפרה

 ללא ביצוע פינוי שלא בשעות האור/היום 5

 אישור

( שש מאות וחמישים) 650

 ₪ לכל הפרה

 הימנעות מניקוי אזור פינוי או הימנעות 6

 מ' 5ברדיוס של  מניקוי כראוי של אזור פינוי

( שש מאות וחמישים) 650

 ₪ לכל הפרה

( עשרים וחמישה )מאה 125 פינוי כלי אצירה בודד בסבב פינוי-אי 7

 ₪ לכל הפרה 

( ₪ לכל שישים וחמישה) 65 החזרת כלי אצירה בודד למקומו-אי 8

 הפרה

( ₪ לכל שישים וחמישה) 65 סגירת מכסה של כלי אצירה בודד-אי 9

 הפרה
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 חתימת המציע: ______________

 

 הפיצוי המוסכם סכום ההפרה 

שעות  4רכב/ציוד חליפיים בתוך העמדת כלי -אי 10

 לעיל( 7.6)לפי סע' 

( שש מאות וחמישים) 650

 4-₪ לכל שעה מעבר ל

שעות וחלק יחסי בגין חלק 

 של שעה

 7.17שעות )לפי סע'  3תיקון עבודה בתוך -אי 11

 (לעיל

שמונים  )מאה 185

( ₪ לכל שעה מעבר וחמישה

שעות וחלק יחסי בגין  3-ל

 חלק של שעה

תיקון נזק/קלקול בכלי אצירה מיד עם -אי 12

 (7.22דרישת המנהל )לפי סע' 

( שש מאות וחמישים) 650

₪ לכל יום בו תמשך 

ההפרה, לא כולל יום 

 מסירת דרישת המנהל

אספקת כלי אצירה חדש במקום כלי אצירה -אי 13

שאינו ניתן לתיקון, מיד עם דרישת המנהל )לפי 

 (7.22סע' 

( םשש מאות וחמישי) 650

משך י₪ לכל יום בו ת

ההפרה, לא כולל יום 

 מסירת דרישת המנהל

ביצוע העבודות שלא בשעות המותרות בהתאם  14

-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"גל

 , ללא אישור1992

וחמש  )אלפיים 2,500

 ( ₪ לכל הפרהמאות

הפרה או סטיה מהוראות החוזה, שאינה בגדר   15

 לעיל 1-14המנויות בסעיפים ההפרות 

" פירושה: סטייה מהוראות החוזהלעניין זה, "

כל סטייה מהוראות החוזה, בכלל זה המפרט 

, ומבלי לגרוע )נספח "ב"(  הטכני לביצוע העבודות

מכלליות האמור לרבות כל סטייה מתכנית 

העבודה שקבע המנהל, עובד חסר, כלי רכב או 

רה ו/או פריט ציוד חסר או לא מתאים, שמי

תחזוקה לקויה של כלי אצירה, כלי רכב ו/או 

 ציוד, ניהול לקוי של יומן עבודה. 

( שש מאות וחמישים) 650

 ₪ לכל הפרה

 1-14חזרה על איזו מההפרות המנויות בסעיפים   16

 ( ואילך3לעיל, החל מהפעם השלישית )

סכום הפיצוי המוסכם 

 Xהנקוב בצד אותה הפרה 

1.5 (150%) 

 

בקרות אחד או יותר מהמקרים לעיל,  16.2ו/או  16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  16.3

 הבאים ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית:

 

-7.20,  7.16,  7.8-7.9,  7.2-7.5,  4.7,  4.5,  4.1  הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים: (א)

 לעיל. 17-ו 15, 12, 11, 10, 8.1, 7.22

 

תיקונה -הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי (ב)

 או חזרה על אותה הפרה. ועצהבתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי המ
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 חתימת המציע: ______________

 

או  אם יינתן כנגד הקבלן צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו לקבלן מפרק (ג)

ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד הקבלן פעולה  ו/או נאמן זמני קדם מפרק

כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו/או הקשורים לביצוע 

התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 15תוך 

 

ו/או  )דירקטורים ומנכ"ל( או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו/אם הקבלן ו (ד)

השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בעבירה הקשורה 

 .םשירותיה אספקתב

 

החלטה על פירוק מרצון או שניתן נגדו צו פירוק או  קבלןנתקבלה על ידי האם  (ה)

או שהוא פנה לנושיו למען שהוא הגיע לפשרה או סדור עם נושיו, כולם או חלקם,  

 קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.

 

 הסתלק מביצוע החוזה. קבלןהש נהלהוכח להנחת דעתו של המ (ו)

 

או אדם אחר מטעמו נתן או  קבלןהשהוכחות, להנחת דעתו,  נהלהמכשיש בידי  (ז)

לחוזה זה או  למכרז ו/או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר

 ביצועו.

 

 במכרז או שניתנה קבלןהצהרה מהותית של הש מנהלהוכח להנחת דעתו של ה (ח)

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי   קבלןבמסמכי החוזה אינה נכונה או שה

 עמו. להשפיע על ההתקשרות

 

בחוזה ועצה במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למ 16.4

 רשאית לבטל את החוזה לאלתר. ועצהו/או בדין, תהיה המ

 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למועצה לפי החוזה ו/או לפי הדין אלא בנוסף 

החוזה מתחייב הקבלן לשלם לכל זכות וסעד כאמור, בכל מקרה של הפרה יסודית של 

למועצה פיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך של 

 ( ₪. מאה אלף) 100,000

 

 למדד המחירים לצרכןיהיו צמודים    לעיל  16.4ו/או    16.2בסעיפים    הסכומים הנקוביםכל   16.5

לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום  ויעודכנו בהתאם

לעומת המדד הבסיסי, ובתוספת מע"מ   למעוצה  הפיצויים האמורים בפועל על ידי הקבלן

תהיה חייבת בתשלומו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם  ועצהאם המ -כדין 

 .לעיל 16.4בסעיף  , לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמורועצהזכאית המ

 

משאיות  מוסכם בין הצדדים שאם ,לעיל 16.4-ו 16.2סעיפים מבלי לגרוע מן האמור ב 16.6

יהיו תואמות  יעשה הקבלן שימוש בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה לא הדחס בהן

תנכה המועצה מכל סכום המגיע ממנה לקבלן עבור התקופה  לעיל, 7.5להוראות סעיף 

( מהתמורה  ים)שלושה אחוז 3%-ל האמורה סכום השווה שבמהלכה בוצעה ההפרה

 האמורה.

 



- 24 - 

 

 חתימת המציע: ______________

 

עד   16.1הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על החוזה, שבחן היטב את כל הוראות סעיפים   16.7

לעיל, לרבות סכומי הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש הקבועים  16.6

בעת כריתתו של חוזה זה בהם, מצא שהם עומדים ביחס סביר לנזק שניתן היה לראותו 

כתוצאה מסתברת של ההפרות, והוא מוותר בזה, בוויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג על 

כל טענה כנגד הוראה הכלולה בסעיף זה לעיל ו/או כנגד סכום כלשהו הנקוב בסעיף זה 

 לעיל, לרבות סבירותם.

 

לקזז תהיה זכאית  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועצה בחוזה ו/או בדין, היא   16.8

, לרבות הוצאות התקורה בשיעור הנקוב לעיל, הנזכרות בסעיף זה לעילהוצאותיה את 

מכל סכום שיגיע ממנה וכן את הפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש, 

, או לגבותם בהתאם להוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתה לקבלן

 הבלעדי.

 

מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים  ועצהבסעיף זה לעיל כדי למנוע את המאין באמור  16.9

, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותה לכל סעד על פי בהן כלשהם מעל לסכומים הנקובים

 חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 

 ערבות לקיום החוזה .17

 

יחד וכל להבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן  17.1

בסכום  , במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאיתועצהאחת מהן לחוד, ימציא הקבלן למ

, ועצהללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על ידו לטובת המ ,₪ (מאה אלף) 100,000 של

 בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן: ,ועצהבנוסח שיהיה להנחת דעתה של המ

 

 שישים( יום ממועד תום תקופת החוזה.) 60תוקפה של הערבות יהיה עד תום  (א)

 

מימשה המועצה את האופציה המוקנית לה להארכת תקופת החוזה, ימציא 

תקופת   מועד תחילת  )חמישה עשר( יום לפני  15  הקבלן למועצה, לא יאוחר מאשר

 מכתב מהבנק המאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופת האופציה

. לא המציא הקבלן למועצה מכתב כאמור, ( יוםשישים) 60ההארכה +  האופציה

תהיה המועצה רשאית לממש את הערבות ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד 

למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה ו/או לחלט ממנו כל סכום המגיע 

 למועצה על פי חוזה זה.

 

 י.סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הבסיס (ב)

 

הערבות תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל מסמכי החוזה. מבלי לפגוע ו/או  17.2

 לגרוע מכלליות האמור, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:

 

כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למועצה או בקשר עם כל הפרה או  (א)

 קיום של תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

 

והתשלומים הקשורים לקבלן, שהמועצה עלולה להוציא או לשלם כל ההוצאות  (ב)

 או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
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 חתימת המציע: ______________

 

בכל מקרה כאמור תהיה המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, 

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור. 

 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי  17.3

ם כלשהם מהקבלן לפי החוזה ו/או על פי דין, והקבלן בקבלת כספי ועצההמזכה את המ

רשאית  ועצהאת הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה, תהיה המ ועצהלא שילם למ

לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת 

ל פי דין, עפ"י החוזה וע ועצהדעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למ

לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי 

 .  ועצההנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו למ

 

הופעלה הערבות, או חלק ממנה, מתחייב הקבלן לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה  17.4

ת ההודעה על הפעלת הערבות. )שבעה( ימים מיום קבל 7לא יאוחר מאשר תוך  ועצהלמ

לא קיים הקבלן חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה יסודית 

 לעיל. 16של החוזה ויחולו הוראות סעיף 

 

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה  17.5

 יל.לע 16המקנה למזמינה את הזכויות המפורטות בסעיף 

 

 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה.יהקבלן  17.6

 

 תנאים כלליים .18

 

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של  18.1

, ולא ועצהעפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המ  ועצההמ

והאחרונה תהיה ועצה, נעשו בכתב חתום כדין על ידי המיהיה להם תוקף אלא אם 

רשאית להשתמש בזכויותיה, בכולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי חוזה זה וכן לפי 

 הדין, בכל עת שתמצא לנכון ובאותו סדר שתמצא לנכון.

 

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  ועצההסכמה מצד המ 18.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המזמינה לא יהיו בתוקף אלא אם  18.3

 .ועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי המ

 

על פי דין, תהיה המועצה זכאית   מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי החוזה ו/או 18.4

בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או מכספים שיגיעו ממנה לקבלן כל 

סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע למועצה מהקבלן, לרבות כדמי נזק ו/או כפיצוי 

ו/או כשיפוי ו/או כהחזר קנס ששולם על ידי המועצה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

ן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו, וכן הקבל

פי דין, לרבות חוקי העזר -תשלום חוב שהקבלן חייב למועצה בתור רשות מקומית על

 שלה.
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 חתימת המציע: ______________

 

סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  18.5

 הדרום. ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך

 

הקבלן  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא  18.6

 מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  18.7

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח  72ה כאילו הגיעו לנמען בתום תראינ

ונתקבל על כך   -  דואר אלקטרוני/בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור. -אישור 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 ____________________                       ____________________ 

 ה ק ב ל ן                              ו ע צ הה מ               
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 חתימת המציע: ______________

 

 " א"נספח 

 
 2019לדצמבר  עירונית מעורבת נכון מצבת כלי האצירה של פסולת 

 וימי הפינוי של הפסולת מתחום המועצה 
 

 כמות מיכלים שם היישוב/מפעל/אתר 
 ליטר: 1100 

 

 כמות מיכלים 
 ליטר: 360 

 

 ימי הפינוי

 ד'-א' ו       61  48 קיבוץ ברור חייל+שכונה חדשה
 ד'-א' ו       3  5 כניסה ברור חיל-תחנת.דלק

 ד'-א' ו       1   מסגריה-מ. ת.דלק ברור חיל
 ד'-א' ו         1 נגריה-מ. ת.דלק ברור חיל
 ד'-א' ו       1   חן חימום-מ. ת.דלק ברור חיל

 ד'-א' ו       5  7 מתחם ת.דלק מפעל זוגלובק
 ד'-א' ו       1  1 מפעל תפודי רון מתחם ת.דלק

 ד'-א' ו       1  1 מתחם ת.דלק מפעל סוכריות
 ד'-א' ו       3   מתחם ת.דלק בר אוסוולדו

 ד'-א' ו       1   מתחם ת.דלק בר איינשטיין
 ד'-א' ו       11  2 ברור חייל "ארבע עונות"

 ד'-א' ו       67  45 קיבוץ אור הנר+שכונה חדשה
 ד' -א' ו         5 א.הנר 2בסיס ק. 

 ד'-א' ו       2  42 קיבוץ ארז
 ד'-א' ו       1   גבעת המרדפים ליד נבי מרעי

 ד'-א' ו       4  46 עם-קיבוץ ניר עם+מוזיאון המים ניר
 ד'-א' ו         2 עם -תחנת דלק מנטה ניר

 ד'-א' ו       5  5 איבים+מתנ"ס ארנון
 ד'-א' ו       7  23 איבם כפר אתיופים

 ד'-א' ו       4   איבים יער
 א'+ג'+ה'        20  45 מכללת ספיר+קרית החינוך שער הנגב

 ה'-ב' ו       130  12 יכיני + איילים
 ה'-ב' ו       20  52 קיבוץ גבים+שכונה חדשה

 ה'-ב' ו       3  65 קיבוץ דורות
 ה'-ב' ו       2  58 קיבוץ רוחמה

 ה'-ב' ו       1  8 חוות שקמים+סככת שקמים+דיר
 ה'-ב' ו         11 תחנת שמחה מקורות
 ה'-ב' ו         1 מתחם הרכבת שדרות

 ו' -ג' ו       76  43 קיבוץ מפלסים+שכונה חדשה
 ו' -ג' ו       5  4 מטווח נבי מרעי

 ו'  -ג' ו       9   חץ שחור
 ו' -ג' ו       45  45 קיבוץ כפר עזה+שכונה חדשה

 ו' -ג' ו         4 תחנת דלק אלונית כפר עזה
 ה'-ב' ו        4 תחנת דלק גבים אלונית

 ה'-ב' ו        2 תחנת דלק שער הנגב
 ו'  -ג' ו         4 בסיס צבאי כפר עזה

 ו' -ג' ו       1  45 קיבוץ נחל עוז
 ה'-ב' ו       1  2 סיכה -ת. דלק–טיולי שער הנגב 
 ה'-ב' ו       3  1 ת. דלק ש.הנגב-טרבלסי מסגריה

 ה'-ב' ו       1   בר מסעדה שער הנגב –סימס 
 ה'-ב' ו         2 תחנת הדלק שע הנגב

 ה'-ב' ו       3   שער הנגב-טכנולוגיהסיג 
 ה'-ב' ו         1 הנדסה שער הנגב
 ה'-ב' ו       1  1 ארכיון שער הנגב

 ה'-ב' ו         2 א.ת. שער הנגב–גל משטחים 
 ה'-ב' ו       1  2 רחבת המ.א. שער הנגב

 כמות מיכלים שם היישוב/מפעל/אתר 
 ליטר: 1100 

 כמות מיכלים 
 ליטר: 360 

 ימי הפינוי
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 חתימת המציע: ______________

 

  
 ה'-ב' ו         1 דגנאור ע"מ –פארק ספירים מפעל 

מפעל "רבדא קנדה  –פארק ספירים 
 ישראל"

 ה'-ב' ו         1

מפעל "פולימרים זיקים   –פארק ספירים  
 בע"מ"

 ה'-ב' ו         1

 

 סה"כ כלי אצירה   = 
 

 יח'  506
  

 יח'  500
 

 
 יח'  12קוב =   6סה"כ מכולות 

 קוב 6מכולות  10עוז  =   בסיס צבאי נחל .1

 קוב 6לות ומכ 2מטווח נביה מרעי =   חץ שחור + .2

 יח' 1קוב =   14דחסנית  
 קוב. 14דחסנית  1=    7מול בדחסנית  .1

 
 קוב 981 סה"כ נפח כלי האצירה

 
 

בכתב למנהל פסולת יבוצעו במסלולים שייקבעו בתכנית עבודה שיגיש הקבלן העבודות איסוף ופינוי 

ותאושר על ידי המנהל בכתב. הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לתכנית העבודה שאושרה כאמור. כל 

שינוי במסלולי ו/או במועדי האיסוף והפינוי טעון אישור מראש ובכתב של המנהל. למנהל מוקנית 

מי ו/או שעות הזכות, לפי שיקול דעתו, לשנות מפעם לפעם, בין לפרקי זמן מסוימים ובין לצמיתות, י

 )שלושה( ימים מראש. 3בהודעה בכתב שימסור לקבלן לפחות  ,ו/או מסלולי האיסוף והפינוי

 

 

 
 

 

 ____________________                       ____________________ 

 ה ק ב ל ן                              ו ע צ הה מ               
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 חתימת המציע: ______________

 

 "ב" נספח 
 

 
 מפרט טכני לביצוע איסוף

 ופינוי פסולת עירונית מעורבת
 

 המעורבת בשיטת ההיפוך לדחס  עירוניתאיסוף ופינוי הפסולת ה 
 

 היקף ומהות העבודה 
 

בשיטת ההיפוך  תיאסף ותפונה"( האשפה", "הפסולת" -)להלן המעורבת  עירוניתההפסולת  .1

שיוצבו בעתיד, אשר הינם רכוש אצירה המפונים, קיימים או המכלי  . הפסולת תפונהלדחס

, המוצבים בתחום המועצה המוסדות ו/או בתי העסק השונים ו/או  תושביםהמועצה ו/או ה

לרבות ליד בתי מגורים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך,  ,שטח השיפוט של המועצהתחום בכל 

ירות הפינוי ולתד, לסוגים בהתאם לכמויות ,בתי עסק, מפעלים, מתקני נופש וספורט ותיירות

 .לחוזה "א"בנספח המפורטים 

   

 עבודות איסוף ופינוי הפסולת
 

 כדלקמן:עבודת פינוי הפסולת מכלי האצירה על ידי הקבלן כוללת  .2

 

 :בשיטת ההיפוך לדחסומכולות עגלות  ,פחים – הפינוי מכלי אציר 2.1

 

( נייםשלושים וש)   32  במשקל כולל של  ,4X8דחס    באמצעות משאיות  יבוצעפינוי  ה (א)

, העומדות לפחות ( קובעשרים ושלושה) 23 בעלות מרכב דחס שנפחו טון, לפחות,

 .לחוזה 7.5בתנאים הקבועים בסעיף 

 

פינוי כולל הוצאת כלי האצירה ממקום הצבתם, הובלתם לרכב הפינוי, ריקונם ה (ב)

באופן שיאפשר לפתוח המקורי  הצבתם  ם  המלא, סגירת המכסים, החזרתם למקו

המכסים ולהשליך את הפסולת לתוכם, סגירת דלתות המיתקנים להצבת כלי את  

 5 של האצירה )חדרי האשפה(, ניקוי יסודי של סביבת כלי האצירה ברדיוס

  5, העמסת הפסולת שנאספה מסביב לכלי האצירה ברדיוס של יםמטר )חמישה(

 אל תוך רכב הפינוי, הובלתה ופריקתה באתר הסילוק. יםמטר)חמישה( 

 

פעולות ההוצאה וריקון תכולתם של כלי האצירה לתוך שוקת ארגז הדחס יבוצעו  (ג)

 .באופן רציף

 

לפרק זמן ברשות הרבים    להותירםו  חל איסור על הקבלן להוציא את כלי האצירה (ד)

 .הריקון שלהם כאמור לעיללפני דקות  )שלושים( 30העולה על 
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 חתימת המציע: ______________

 

כב הפינוי אל מקום רהגעת  :בשיטת ההיפוך לדחס כולל כלי האצירהינוי הפסולת מפ 2.2

 יםמטר )חמישה( 5של ברדיוס  כלי האצירה, ניקוי יסודי של סביבת כלי האצירההצבת 

כלי , הרמת כלי האצירהתחברות אל , הוהכנסת הפסולת שנאספה אל תוך רכב הפינוי

כלי והצבת    יםסמכאל תוך ארגז הדחס של רכב הפינוי, סגירת ה  ווריקון תכולת  האצירה

 .באופן שיאפשר השלכת הפסולת לתוכההאצירה במקומו 

 

 כלי האצירה תחזוקת 
 

 של כל כלי האצירה.תחזוקתם להקבלן נושא באחריות  .3

 

אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של כלי האצירה כוללת בדיקה יום יומית של תקינות כלי  .4

 וגלגלים.האצירה ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת מכסים 

 

 הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו.ש, מובהר ספק תלהסר .5

 

 (1) בכלי האצירה לא יאוחר מאשר תוך יום עבודה אחדהתיקונים הנדרשים הקבלן יבצע  .6

קבלת דרישת המנהל  ממועד (1) תוך יום עבודה אחדליקוי ו/או קלקול או האיתור הממועד 

האמור, עד למועד השלמת התיקון, כלי אצירה תקין ושמיש תוך פרק הזמן ב, או יציב לכך

 .חלופי מאותו סוג

 

)שלושים( ימים מיום החתימה על החוזה, תבצע המועצה סקר לבדיקת   30לא יאוחר מאשר תוך   .7

 30 תקינותם של כלי האצירה ותחליף את כל מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש. לאחר

יצאו מכלל יאחריות להחלפת כל כלי האצירה שב ישא הקבלןי ,האמוריםהימים )שלושים( 

כלי אצירה חדשים, במקום בעצמו ועל חשבונו, הקבלן יספק ויציב שימוש מכל סיבה שהיא. 

כלי אצירה חדשים אשר הקבלן יספק חייבים בעמידה בתקן   .אצירה שיצא מכלל שימושכלי  כל  

 ים וסימונים.מכלי אצירה לפסולת עירונית מוצקה: צבע – 6044מס' הישראלי 

 

או על  שיסומנו במיוחד על ידי המועצהלא יחולו על כלי אצירה ישנים  לעיל הוראות סעיף זה

יצאו ר שא, )חמש( שנים מתום השנה הקלנדרית שבמהלכה יוצר 5כל כלי אצירה שחלפו 

למרות קיום התחייבותו של הקבלן לתחזקם בהתאם להוראות  ,מכלל שימוש מחמת בלאי

 החוזה.

 

סדק או קרע יוחלף בכלי אצירה שדפנותיו שלמות  כלי אצירה שבאחת מדפנותיו נוצר חור, .8

 . "טלאים"-כלי אצירה על ידי שימוש בחל איסור על הקבלן לתקן ותקינות. 

 

אצירה חדש  יאו לא יציב כל ,דה)שני( ימי עבו 2הקבלן לא יבצע את התיקון תוך שבמקרה  .9

, אך לא , רשאית המועצהשעה שהוא מחויב לעשות כן אצירה שיצא מכלל שימושכלי במקום 

וכל הוצאות התיקונים  חדש,אצירה  כלילתקן את הטעון תיקון או לספק ולהציב מחויבת, 

צאות )חמישה עשר אחוז( הו 15%, בתוספת , יחולו על הקבלןכלי האצירה החדשיםואספקת 

. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למועצה, היא תהיה רשאית לקזז את הוצאותיה תקורה

 .קבלןלממנה מהכספים המגיעים  הכרוכות בכך 
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 חתימת המציע: ______________

 

במקום בעת הצורך לצורך הצבתם רזרביים מתאימים חשבונו, כלי אצירה על  ,הקבלן יחזיק .10

, או להחלפת כלי האצירה שתוקנו למקום הצבתםכלי אצירה שנלקחו לתיקון ועד להחזרת כלי  

 כלי האצירה. הצבת כלי האצירה הרזרביים תבוצע מיד עם פינוי אצירה שיצאו מכלל שימוש

 .או שיצא מכלל שימוש שנלקחו לתיקון

 

 אופן ביצוע עבודות פינוי פסולת מכלי 
 אצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס 

  

אמצעות במכלי האצירה שבהם הונחה )פסולת ידנית חל איסור על הקבלן להוציא בעבודה  .11

 ( על מנת להניחה בכלי הרכב לפינוי פסולת כזו.שקיות, בתפזורת או בכל צורה שהיא

 

היפוכם לתוך  ל ידיהקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת כלי האצירה בשיטת ההיפוך לדחס ע .12

 שוקת ארגז הדחס של רכב הפינוי.

 

יוביל אותה הקבלן ישירות לאתר  ,אצירההפסולת מכלי הי פינואיסוף וד לאחר השלמת ימ .13

 .הסילוק ויפרוק אותה שם, ללא עיכובים וללא הפסקות

 

, ללא יוצא מן הכלל, גם מכלי כלי האצירהאת הפסולת מכל הקבלן מתחייב לאסוף ולפנות  .14

 אינם מלאים, אלא אם הורה המנהל בכתב אחרת.אצירה ש

 

 מניעת מפגעים סביבתיים
 

שפך פסולת מכלי האצירה על המדרכה ו/או על השבילים ו/או ישלא תלכך אחראי הקבלן  .15

לאסוף מיד את הקבלן מתחייב  ,דברהאם יקרה . תוך כדי ריקונם ו/או בסביבתם ברחוב

ארגז המטען של רכב הפסולת שנשפכה, לטאטא את המקום ולהניח את הפסולת האמורה ב

 הפינוי.

  

מכל סוג  אחרים או נוזלים שלא תהיינה נזילות של מיצי פסולת או שמנים לכך הקבלן אחראי  .16

יד את יהקבלן מיפסיק  ,אם יקרה הדברהאיסוף והפינוי. במהלך עבודות  ,מרכבי הפינוי

יבצע את כל התיקונים הנדרשים ברכב הפינוי ושנזלו כאמור  העבודה, ינקה ויאסוף את הנוזלים  

השטח אם  מיכל התשטיפים.ת הנזילה. כן ירוקן הקבלן את ו/או בכלי האצירה למניעת הישנו

במקום  לנקות את המקום , אך לא חייבת,, רשאית המועצהלדעת המנהל לא ינוקה כראוי

 )חמישה עשר אחוז( הוצאות תקורה,   15%בתוספת    ,הקבלן ולגבות מהקבלן את הוצאות הניקוי

 .שיגיעו לקבלן מהמועצהמהכספים לרבות על ידי קיזוזן 

 

 מועדי הפינוי של כל סוגי מכלי האצירה 
 

לחוזה. המועצה רשאית  "א"בנספח הפסולת תפונה מכל כלי האצירה, בתדירות המפורטת  .17

או להפסיק את את תדירות הפינוי , בהודעה בכתב שימסור המנהל לקבלן, להקטין או להגדיל

 מהם, בכל אזורי הפינוי או בחלק ,באופן קבוע או לתקופות מסוימותהפינוי של כלי אצירה, 

 אצירה מסוימים. -וכן באופן פרטני לכלי
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 חתימת המציע: ______________

 

או להפסיק את הפינוי להקטין או להגדיל את תדירות הפינוי את זכותה  המועצהמימשה  .18

להקטנה, להגדלה  לקבלן באופן יחסי המגיעהלעיל, תקטן או תגדל התמורה  17כאמור בסעיף 

 .פורש אחרת במסמכי החוזהולהפסקה האמורים, אלא אם נקבע במ

 

 - 06:00בין השעות  ,הפינוי תתבצע  בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים(האיסוף ועבודת  .19

18:00.  

 

על אף האמור לעיל מובהר, כי באזור של מוסדות חינוך )בי"ס / גנ"י(, לא יבוצע פינוי בין השעות 

 .14:00 - 12:00, או בין השעות 09:00 - 07:00

 

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני   2" משמע:  ימי חג"  לעיל,  זה  סעיף  לענין

 עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום העצמאות ושבועות.

 

מובהר שהימים הבאים ייחשבו כימי עבודה רגילים: חנוכה, פורים, אחד במאי, יום השואה 

, יום בחירות ארצי, תשעה באב, חול המועד, אסרו חג ובכל והגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל

 ., והעבודות יבוצעו כסדרן בימים אלהחגי העדות הנוצריות, המוסלמיות והדרוזיות

 

עבודות איסוף ופינוי הפסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש על  .20

וי במסלולי ו/או במועדי הפינוי, מחייב כל שינ ידי הקבלן למנהל בכתב ותאושר על ידי המנהל.

 הסכמה מראש בכתב מאת המנהל.

 

למנהל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות הפינוי ואת מסלולי  .21

 ימים מראש. (שלושה) 3 שתימסר לקבלן לפחותהפינוי, בהודעה בכתב 

 

 הקבלן לפעול לפיהן.תכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב תחייבנה את  .22

 

במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום חג או ימי חג בצמוד ליום שבת )דהיינו  .23

ביום ו' או ביום א' בשבוע(, יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב חג או בערב בשבת 

, גם אם עקב כך ייאלץ הקבלן לפנות את וזאת ללא תוספת תשלוםולמחרת החג או השבת 

 הפסולת באותם שבועות מעבר למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי הסכם זה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם חל יום חג באחד מימי הפינוי הקבועים באזור מסוים, מתחייב 

ובלבד שסך ימי הפינוי לאותו  ,הקבלן לפנות את הפסולת באזור זה לפני אותו היום או אחריו

 .חוזהאזור לא יפחת ממספר ימי הפינוי השבועיים באותו האזור, לפי ה

 

 בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן .24

 על ידיקראו לכך  ילהיות נכון ולבצע את העבודות במקרים דחופים וחריגים בכל עת ומיד עם ה

המנהל. למען הסר ספק, פינוי הפסולת במקרים חריגים, )בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים 

 .תשלוםיבוצע ללא תוספת רית אחת(, אבמשך שנה קלנד מקרים)עשרים(  20לא יעלה על 
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 חתימת המציע: ______________

 

 הוראות כלליות 
 

 לרגל  ועדרותישלא יוחלף אלא במקרים של ה ,נהג קבועהקבלן יעסיק בכל רכב פינוי פסולת  .25

הקבלן להודיע מתחייב  חופשה או שרות מילואים פעיל. בכל מקרה של חילופי הנהג ממחלה,

 על כך מראש למנהל.

 

 צוות העובדים במשאית דחס ימנה: נהג ושני עובדים. .26

 

הרכב והציוד הנדרשים כל כלי )ג( לחוזה, 7.5בכפוף לדרישות הקבועות לענין זה ברישת סעיף  .27

הזרועות והמיתקנים   ,לרבות מרכבי הדחס, ארגזי המטען, שילדות המשאיות,  לביצוע העבודות

בתקופת תוקפו של   .או משנת ייצור מאוחרת יותר  2016  , יהיו משנת ייצורכלי האצירהלהרמת  

 )שש( 6החוזה מתחייב הקבלן שלא להשתמש בביצוע העבודות ברכב לפינוי פסולת שגילו מעל 

 שנים.

 

בתחילת יגיעו הקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות לפי חוזה זה לפינוי פסולת כל כלי הרכב ש .28

מיד בתום איסוף  נקיים ושטופים באופן יסודי., ריקיםכשהם יום העבודה למקומות הפינוי 

 .ופינוי הפסולת יוביל אותם הקבלן לאתר סילוק

 

, יהיו תקינים ושמישיםתחייבויותיו שבחוזה זה ישתמש בהם בקיום הכל כלי הרכב שהקבלן  .29

  ויעמדו בדרישות הבאות:

 

. מעל תא הנהג ומעל החלק האחורי של ארגז הדחס  בבכל כלי רכב יותקן פנס צהוב מהבה 29.1

 הפנסים יופעלו במשך כל שעות העבודה.

 

 כל כלי רכב יכיל ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקנות התעבורה. 29.2

 

 כלי ניקיון: מטאטא, מגרפה, את העמסה, דלי ויעה.כל כלי רכב יכיל  29.3

 

הקבלן ידאג לבצע, על חשבונו, חיטוי של כל כלי הרכב שישמשו לפינוי פסולת, בחומרים  .30

 מתאימים ובתדירות הדרושה לשמירתם נקיים מזיהום ומזיקים.

 

 הקבלן לא יחנה את רכבי פינוי האשפה באזורי מגורים בתחום שיפוט המועצה. .31

 

 לרבות צעקות ומפגעי רעש כלשהם, יצירת מפגעים סביבתייםהעבודות יבוצעו תוך הימנעות מ .32

 .אחרים

 

, בכל עת, בבגדי עבודה ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה  יופיעו  והקבלן אחראי לכך שעובדי .33

בתקופת החורף יספק  .לעבודה ווסט זוהר המתאימותבטיחותיות נעלים  ,אחידים ונקיים

 עובדיו ביגוד מתאים לעבודה בימים גשומים וחורפיים.הקבלן ל
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 חתימת המציע: ______________

 

 ווח יבקרה וד ,קוחיפ
 

 לסוגיה , כמויות הפסולתלסוגיהםקבלן ינהל רישום יומי של מספר הפינויים של כלי אצירה ה .34

רישום ו ,מוחזרוסולקו ו, כמויות וסוגי הפסולת שאת הפסולת, פרטי כלי הרכב המפנים שפונו

אלה הרישומים האת  המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה, וימסור    ל ידישיידרש עכל מידע אחר  

 למנהל לפי דרישתו.

 

שסופקו על  ביחד עם החשבון עבור השירותיםכל חודש קלנדארי, סוף בלמנהל  מציאהקבלן י .35

אשר יכלול פירוט דוח שיוכן לפי מתכונת שתיקבע על ידי המנהל, , ידו במהלך החודש האמור

הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי וסוגי  כמויות    הפינוי והסילוק )תאריכים ושעות(,  מועדישל  

וכל מידע אחר שיידרש   הרכב שנכנסו לאתר הסילוקשביצע כל פינוי של פסולת, פרטי כלי  הרכב  

את העתקי תעודות  הקבלן יצרף לדוחעל ידי המנהל ו/או על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 

 .באתר הסילוק בכל יום עבודה הפסולת שנקלטהשל קילה הפרטניות ותעודות השהמשלוח 

 

בכתב שימסור לקבלן את מתכונת הדוח החודשי בהודעה מעת לעת רשאי לשנות  יההמנהל יה

 .מראשימים  )עשרה( 10לפחות 

  

)עשרים   24זמין לצורך שמירת קשר קבוע,  טלפון נייד  הקבלן מתחייב לשאת עמו בכל עת מכשיר   .36

 שעות ביממה, בין הקבלן  למנהל.וארבע( 

 

מתכונת שיקבע המנהל, על מועד תחילת וסיום כל יום עבודה של כל  לפיהקבלן ידווח למנהל,  .37

  .נוטלים חלק בביצוע העבודות לפי חוזה זההקבלן הכלי הרכב של אחד מ

 

עם רכבו,   ביצוע העבודות לפי חוזה זההגים העוסקים בלפי דרישת המנהל, יתייצב כל אחד מהנ .38

 סיום יום העבודה.  או /במקום עליו יורה המנהל, עם תחילת ו

 

 

 

 

 

__________________                 _________________ 

  הקבלן                   המועצה             
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 חתימת המציע: ______________

 

 נספח "ג" 
 

 ביטוחיםאישור על קיום 
 (נפרד מסמך)ראה 


