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 5/2020לוח זמנים מכרז פומבי  מספר 
 איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית 

 
 הערה תאריך קריטריון
    27.2.2020ה חמישי יום  מועד פרסום המכרז

 12.3.2020י ה חמישעד ליום  אחרון להעברת שאלותמועד 
 12:00בשעה 

 

בכתב בלבד, בפקס שמספרו 
או בדוא"ל 153505522478

שכתובתו 
juda_s@gedera.muni.il 

 26.3.2020 -ראשון ה ליוםעד  מועד אחרון להגשת הצעות 
 14:00בשעה

הצעות תוגשנה לתיבת המכרזים 
י מזכירת הממוקמת במשרד

גב' שלה עקיבא  –וועדות המועצה 
. הצעה שלא גדרה 4פינס ברחוב 

תוגש במועד תיפסל ולא תידון  
 בפני וועדת המכרזים.
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 גדרה מועצה מקומית 
 5/2020פומבי    מכרז

 לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית 
 

 הוראות ותנאים כללים למכרז
 הגדרות .1

רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח   -אחראי לפינוי פסולת .1.1
 חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו.

 
 2012-" חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב -החוק .1.2

 .והתקנות ו/או הנהלים לפיו
 

 ה.המשרד להגנת הסביב -המשרד .1.3
 

לחוק וברשותו מסמך  14גוף המוכר על ידי המשרד לפי סעיף  -גוף יישום מוכר .1.4
 המאשר הכרה כאמור.

 
מכלים ייעודיים, לאצירה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי  –מוקדי איסוף  .1.5

 להשלכה ראשונית של פסולת ציוד וסוללות.
 

מתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד -מרכז איסוף .1.6
 וסוללות.

 
 כמשמעם בתוספת הראשונה לחוק. -מוצרי פסולת אלקטרונית קטנים .1.7

 
 כמשמעם בתוספת הראשונה לחוק. -גדוליםמוצרי חשמל  .1.8

 
 מבוא .2

 
לאיסוף ופינוי פסולת ציוד  הצעות מבקשת   "(המזמינה)להלן: "  גדרהמועצה מקומית   .2.1

הכול בהתאם לתנאים המפורטים    להלן: "השירותים"(חשמלי ואלקטרוני וסוללות )
 במסמכי מכרז זה ונספחיו המהווים כולם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
מכרז זה נועד לקיים את הוראות " חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  .2.2

 והתקנות ו/או הנהלים לפיו. "2012-ובסוללות, תשע"ב
 

 מהות השירותים .3
 

 איסוף ממוסדות ציבור
בתי ספר  10-באמצעות מוקדי איסוף שיוצבו על ידי הספק בסוללות פינוי איסוף ו .3.1

עפ"י תכנית שתוצג על ידי מרכזי איסוף,    2 -מבני ציבור וכן ב  7-גני ילדים ב  51ביישוב,  
מיקומים נוספים ללא עלות  5המועצה. יצוין כי המועצה תהא רשאית לבקש הוספת 

 ו/או תמורה מצידה.
  80%סוללות ממוקדי האיסוף יבוצע כאשר תכולת מיכל יחיד תעלה על איסוף ופינוי 

 מתכולתו.
 

 מרגע שבו הודיעה המועצה לספק.ימים  5בתוך פינוי הסוללות יתבצע על פי קריאה,  .3.2
 

, באמצעות מוקדי איסוף שיוצבו על ידי מוצרי פסולת אלקטרונית קטניםאיסוף ופינוי   .3.3
 לעיל.  3.1עצה כמפורט בסע' הספק  עפ"י התכנית שתוצג על ידי המו
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ממוקדי האיסוף יבוצע כאשר תכולת   מוצרי פסולת אלקטרונית קטניםאיסוף ופינוי 
 מתכולתו.  80%מיכל יחיד תעלה על 

 
מרגע שבו ימים  5בתוך פינוי מוצרי פסולת אלקטרונית קטנים יתבצע על פי קריאה,  .3.4

 הודיעה המועצה לספק.
 

 איסוף ממרכז איסוף
שייקבע על ידי המועצה.  ממרכז איסוףוי פסולת אלקטרונית וסוללות איסוף ופינ .3.5

 באחריות המציע לשאת בעלויות התשתיות הנדרשות להקמת והפעלת המרכז.
 

במרכז האיסוף יוצבו כלי אצירה לקליטת מוצרי פסולת אלקטרונית קטנים, כלי  .3.6
רי חשמל אצירה לאיסוף סוללות, חבית לאיסוף סוללות, משטח/מכולה לאיסוף מוצ

 גדולים.
 

פינוי הפסולת האלקטרונית והסוללות ממרכז האיסוף תתבצע על פי קריאה, כאשר  .3.7
מרגע שבו  ימים 3בתוך מתכולתו   80%הנמצא במרכז תעלה על  מיכל יחידתכולת 

 הודיעה המועצה  לספק. 
 

שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם תיעשה ע"י  איסוף ופינוי מכשירי חשמל גדולים .3.8
הספק עפ"י תכנית שתוצג על ידי המועצה. המועצה תקבע יחד עם הספק ימי פינוי 

 מוסדרים להוצאת מכשירי חשמל גדולים שיובאו לידיעת הציבור.
הספק מתחייב לדאוג לפינוי מכשירי חשמל גדולים שהוצאו מבתי תושבים בימי הפינוי 

 הקבועים.

במידה ולא תוצג תכנית לאיסוף ופינוי בהצעת  – פינוי  פסולת מבתי תושביםאיסוף ו .3.9
 המציע )נספח א'( המועצה תדאג לפינוי ו/או להסדר מול התושב עפ"י שיקול דעתה.

במידה והוצגה על ידי הספק תכנית לאיסוף ופינוי פסולת יעילה ומקובלת על המועצה, 
 יפעלו הצדדים על פיה.

 

ונית ממוקדי האיסוף ומרכז האיסוף תיעשה על ידי הספק איסוף פסולת אלקטר .3.10
 באמצעות עובדים מטעמו.

 
רכישת והצבת מוקדי איסוף, תחזוקתם וחידושם וכן תחזוקת מרכז איסוף  במהלך  .3.11

 תקופת ההתקשרות  תיעשה על ידי הספק.
 

מוקדי האיסוף יסומנו באופן בולט לעין תוך סימון סוג הפסולת שמותר או אסור  .3.12
 לתוכם. עיצוב מוקדי האיסוף ייעשה בתיאום ובאישור המועצה. להשליך

 
 הספק יהיה אחראי לעלויות האיסוף, המיון והפינוי של הפסולת האלקטרונית. .3.13
 

בתום תקופת ההתקשרות תוכל המועצה לרכוש את מוקדי האצירה שנפרסו בתחומי  .3.14
 המועצה בסכום שיסוכם מול הספק במועד חתימת חוזה זה.

 
 יישא בעלויות כוח אדם לתפעול מרכז האיסוף.הספק  .3.15

 
 

 שאלות הבהרה .4
 
 

לפנות בכתב  יוכל כל אחד מהמציעים 12:00בשעה    12.3.2020 -י החמישעד ליום  .4.1
בלבד ולבקש שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז 

או באמצעות דוא"ל   153505522478    זה ותנאיו. הפנייה תעשה בכתב לפקס שמספרו:
 :elana_l@gedera.muni.il'מזכירת אילנה לוי  .יש לוודא קבלת פקס אצל גב ,

 . 08-8593516 בטלפון תפעולמחלקת 
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העתק השאלות והתשובות תימסרנה למציע הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  .4.2
לשאר הרוכשים באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני שאת פרטיהם ימסרו 

יובהר כי התשובות יועברו לרוכשי מסמכי  המציעים במועד רכישת מסמכי המכרז.
 המכרז ולא רק לשואל.

 
ות פרט מהפרטים המצוינים במסמכי המכרז ולא רק אגב שאלת המועצה רשאית לשנ .4.3

הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על שינוי כאמור תועבר 
 למשתתפי המכרז באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"(  .4.4

יחייבו את המועצה, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי   שנמסרו בכתב
ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה 

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

 הגשת ההצעה והוראות כלליות .5
 

על המציע להגיש הצעתו כשהיא ערוכה וחתומה בהתאם להוראות המכרז, )במעטפה   .5.1
מזכירת וועדות במסירה אישית לתיבת המכרזים אשר נמצאת במשרדי אחת( 

 (, קומת כניסה)בניין המועצה גדרה  4פינס ברחוב גב' שלה עקיבא,  –המועצה 
 תתפות במכרז.בצירוף יתר המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הש

 . 08-8593563טלפון גב' שלה עקיבא: 
 

במעטפה סגורה ואטומה הנושאת אך ורק את מספר המכרז וללא ציון  ההצעה תוגש .5.2
 עד ליום , לתיבת המכרזים כאמור לעיל בלבד גביה, ובאופן ידני-פרטי המציע על

תתקבלנה ולא  לא במועד תוגשנה שלא .הצעות 14:00בשעה  3.202026. -ה חמישי
 תידונה ע"י ועדת המכרזים.

 
המועצה שומרת על זכותה להאריך ולשנות את המועדים האמורים לעיל ותודיע על  .5.3

  כך למשתתפי המכרז.
 

, גדרה 4פינס רחוב במשרדי מזכירת וועדות המועצה את טפסי המכרז ניתן לקבל  .5.4
 300תמורת תשלום בסך של  8:00 – 12:00ה' בין השעות –, בימים א')קומת כניסה(

 ש"ח )שלא יוחזר(.
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6
 

המציע הינו גוף יישום המוכר עפ"י חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  .6.1
 .2012-ובסוללות, תשע"ב

 
לקיים את על המציע להיות בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י דין כדי  .6.2

 התחייבויותיו הנובעות במכרז זה.
 

המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז  באיסוף  .6.3
 תושבים ומעלה.  20,000ופינוי פסולת אלקטרונית עבור רשות מקומית אחת בגודל של  

 
-והתשל"–)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים  2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף   .6.4

1976. 
 

 המציע מילא את טופס הצעתו כנדרש. .6.5
 

 מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף .7
 

על המציע לצרף להצעתו, את המסמכים והאישורים הבאים ,להוכחת עמידותו בתנאי 
 :ההשתתפות כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז כמפורט להלן

 
עמוד מעמודי המכרז לרבות ההצעה, על המציע לחתום על כל    -חתימה בשולי כל עמוד .7.1

 ההסכם ונספחיה )תאגיד יחתום בצירוף חותמת התאגיד וחתימת מורשי החתימה(.
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על המציע למלא את טופס ההצעה המצורף למסמכי -מילוי טופס הצעת המציע  .7.2
במקומות הנדרשים , ובו עליו לפרט את כל הפרטים הנדרשים. את    )נספח א'(המכרז  

 ההצעה יש למלא בעט בלבד.
 

על המציע להיות  כנספח ב' .יעודכן בנוסח המצורף  – אישורים אודות ניסיון קודם .7.3
שנתיים לפחות שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז  באיסוף ניסיון מוכח של בעל 

תושבים ומעלה,   20,000שות מקומית אחת בגודל של  ופינוי פסולת אלקטרונית עבור ר
 כנספח ב' מאומת על יד עו"ד. המצורף את האישור ולשם כך עליו למלא 

 
 

על המציע לחתום על הצהרה בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום   -הצהרת המציע .7.4
המצורפת  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו2סעיף בהתאם להוראות 

 ח ג'.כנספ
 

 במקור.  ניכוי מס הכנסהאישור בתוקף על  .7.5
 

אישור תקף מרו"ח/פקיד מורשה שומה המעיד על ניהול   -אישור בדבר ניהול חשבונות .7.6
לפי חוק עסקאות ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף והכל 

 , כשהם בתוקף ליום הגשת ההצעות.1976גופים ציבוריים, התשל"ו 
 

 מסמכי תאגיד
 

 ותקנון התאגדות.כדין  תעודת התאגדותמציע שהינו תאגיד יצרף העתק 
בחברה והחתומים על מסמכי המכרז  אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה

לרבות ההצעה, וכי חתימתם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין במסגרת 
 הסכם ההתקשרות )לתאגיד (.

 
 למסמכי המכרז חתום ומאומת ע"י עו"ד.בנספח ד' המופיע  תצהיר משתתף .7.7

 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .7.8

 
 תוקף ההצעה .8

 
מים מהיום האחרון להגשת ההצעות ותחייב את י 90ההצעה תהיה בתוקף למשך  .8.1

הזוכה במכרז בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, מבלי שינויים כלשהם ולרבות 
הצמדה בגין ריבית ו/או מדד כלשהם. המציע מצהיר בזאת כי ההצעה שתוגש על ידו 
תהיה כוללת ותכלול את כלל המרכיבים למתן השירותים בהתאם להוראות מסמכי 

 . המכרז
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .8.2
המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים 
והיכולת המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא למתן השירותים 

 ה.נשוא המכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז/ החוז
 

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שנערכו על ידו ובאחריותו, ביחס לכל נתון  .8.3
רלוונטי להצעתו, ועל המועצה לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. הגשת הצעתו של 
המציע והשתתפותו כמוה כאישור והצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים 

המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למועצה אשר נמסרו לו על ידי המועצה במסמכי 
ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים 

 אלו.
 

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  .8.4
 כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 
 נת ההצעותבחי .9

 בחינת הצעת המציע ובדיקת עמידה בתנאי הסף. .9.1
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לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף תיבחן  ההצעה בהיבט של איכות כמפורט  .9.2
 בנספח א'.

 
יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה שתקבל את השקלול הגבוה  .9.3

 ביותר או כל הצעה שהיא. 
 

המועצה לזמן את המציע ו/או מי מבין בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית  .9.4
 המועמדים לביצוע השירותים או חלקם מטעם המציע, לפגישות הכרות והתרשמות.

 
המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  .9.5

לבצעו. במקרה שכזה לא תהיה למשתתפים במכרז תביעה ו/או דרישה ו/או טענה 
 .כלשהי

 
 התמורה .10

 
התמורה שתקבל הרשות המקומית בעבור איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית עפ"י  .10.1

חוזה זה תהיה בהתאם להצעת המציע במסגרת מכרז דנן, לאורך כל תקופת 
 ההתקשרות.

 
 לוח זמנים .11

 
ימים נספח ביטוחים   7עם ההודעה על הזוכה במכרז יעביר המציע לידי המועצה בתוך   .11.1

 חתום.
 
החוזה, תמסור המועצה לזוכה הודעה בדבר תחילת עבודה. על הזוכה עם חתימת  .11.2

 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור. 7-להתחיל בעבודתו לא יאוחר מ
 

 תקופת ההתקשרות .12
 

"(, והוא ניתן תקופת ההתקשרות)להלן: " שלוש שניםחוזה זה יהא לתקופה של  .12.1
פות נוספות בנות להארכה ע"י המועצה במידה והמועצה תהיה מעוניינת בכך לתקו

 שנה אחת כ"א, לכל היותר פעמיים. 
 
 המועצה שומרת על זכותה  באם להאריך את ההסכם כמפורט לעיל. .12.2

 

 בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו כל תנאי בחוזה והמכרז. .12.3
 

למרות האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לסיים את ההתקשרות באופן מיידי,  .12.4
 במידה ולא מילא המפעיל אחר התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

 
 פיקוח הרשות המקומית .13

מנהל מחלקת תברואה ו /או מי מטעמו, יפעיל פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים  .13.1
כים לעניין מכרז זה של נותן הניתנים ע"י הזוכה ,ויעביר הערותיו לנציגיו המוסמ

 השירות.
 

 דרישת ביטוח  .14
כל הסתייגות המציע לגבי דרישות הביטוח כפי שמופיעות במסמכי מכרז זה, ייעשו  .14.1

במסגרת שאלות הבהרה בתוך המועד הקבוע לכך. לא תתקבל כל פניה ו/או הסגה  
 מטעם המציע בדבר דרישת הביטוח לאחר הגשת הצעה.

 
 

 יואל גמליאל                                                                                                   
 ראש המועצה                                                                                                   
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 נספח א'
 

 הצעת המציע
 

על סמך בין היתר  פי אמות המידה הנבחנות במסמך זה ומתבססות  -על  הצעת המציע תנוקד .1
אותם צירף המציע למסמכי המכרז בנוסח המופיע בנספח ב' אישורים אודות ניסיון קודם 

 למסמכי המכרז , עפ"י הצהרת המציע בנספח זה.
 יודגש כי התכנית המוצגת על ידי המציע  תחייבו במידה ויבחר כזוכה במכרז. .2
על מנת לנקד את ההצעה ולקבל פרטים נוספים בהתאם תוכל המועצה לפנות לאנשי הקשר  .3

 יסיון הקודם.המופיעים באישורי הנ
 

 
 אמות מידה לבחינת ההצעות:

 

 ההצעות תיבחנה לפי השקלול הבא:

 יינתן לרכיב המחיר בהצעה. 60משקל של %  .1

 .1-6יינתן לרכיבים המפורטים בפרמטרים  40משקל של %  .2

 

 ניסיון-1פרמטר 
תושבים   20,000באיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית בעבור רשות מקומית אחת בגודל  ניסיון  
יתבסס על סמך האישורים אודות ניסיון קודם שיספק המציע שיוגשו בנוסח  -ומעלה

 בנספח ב' בלבד.המצורף 
 הנני בעל ______ שנות ניסיון באיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית.

 נקודות( 10)ציון מרבי 

 ניקוד שנות ניסיון
 2 שנתיים

 5 שלוש שנים
 10 שנים או יותר 4

 

 אופן פריסת מוקדי איסוף -2פרמטר 
במסמכי המכרז נדרש המציע לספק מוקד איסוף לסוללות ומוקד איסוף למוצרי חשמל 

 לעיל 3.1קטנים שיוצבו במיקומים האמורים בסע' 
הניקוד בפרמטר זה יתבסס על הצעת המציע להגדלת פריסת מוקדי האיסוף מעבר 

רז. מוקדי האיסוף שיציע לדרישת המועצה המוזכרת לעיל וכן המופיעה במסמכי המכ
 המציע יוצבו ברחבי היישוב עפ"י תכנית שתציג המועצה.

הנני מתחייב לפרוס ________ מוקדי איסוף נוספים )מעבר למוזכר במכרז( בתחום 
 הרשות המקומית.
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 נקודות( 25)ציון מרבי 
 ניקוד מוקדי איסוף

 5 מוקדי איסוף נוספים  2
 15 מוקדי איסוף נוספים  3
 25 קדי איסוף נוספיםמו 4

 

 זמני פינוי ממועד הקריאה-3פרמטר 
 במסמכי המכרז נדרש המציע לפנות פסולת במועדים הבאים:

ימים ממועד  5בתוך  -פינוי סוללות ומוצרי חשמל קטנים ממוקדי איסוף •
 הקריאה.

 ימים ממועד הקריאה. 3בתוך  -פינוי פסולת אלקטרונית ממרכז איסוף •
יתבסס על הצעת המציע לקיצור זמני הפינוי המוזכרים לעיל הניקוד בפרמטר זה 

 ומחויבים במסגרת המכרז.
הנני מתחייב לפנות סוללות ומוצרי חשמל קטנים בתוך ______ ימים ממועד 

 הקריאה.
הנני מתחייב לפנות פסולת אלקטרונית ממרכז איסוף  בתוך ______ ימים 

 ממועד הקריאה.
 נקודות( 10)ציון מרבי 

 
 ניקוד פינוי זמני 

זמני פינוי מטיבים לאיסוף ממוקדי 
 סוללות ומוצרי חשמל-איסוף

5 

זמני פינוי מטיבים לאיסוף ממרכזי 
 אלקטרונית -איסוף

5 

 
 הצגת תכנית פרסום המתאימה לאוכלוסיית היישוב-4פרמטר 

4.1  
 הרשות.יש לצרף  תכנית פרסום שתוצג על ידי המציע ותועבר לכלל אוכלוסיית 

הניקוד בפרמטר זה יתבסס על הצגת תכנית פרסום רב לשונית שתוצג על ידי המציע. על 
 5המציע לצרף לפרמטר זה מסמכים / תכניות שיובאו לידי הציבור כמבוקש בסעיף 

 לחוזה ההתקשרות.
 נקודות( 15)ציון מרבי 

 
 ניקוד קריטריון 

הצגת תכנית פרסום רב לשונית ומגוונת 
 המתאימה לאוכלוסיית היישוב

 נקודות 15

4.2 
הניקוד בחלק זה יתבסס על התחייבות המציע לקיים ימי הסברה במוסדות החינוך 

 ברשות המקומית.
הנני מתחייב לקיים ________ ימי הסברה בשנה שיתקיימו במוסדות החינוך. )מוסדות 

 החינוך ייקבעו על ידי הרשות המקומית(.
 ניקוד קריטריון

ימי הסברה בשנה   2הצעת המציע לקיום 
 שיתקיימו במוסדות החינוך 

10 

ימי הסברה בשנה  3הצעת המציע לקיום 
 שיתקיימו במוסדות החינוך

15 

 נקודות( 15)ציון מרבי  
 

 תדירות פינוי -5פרמטר 
במסמכי המכרז נקבע כי איסוף ופינוי סוללות ומוצרי פסולת קטנים ממוקדי האיסוף וכן 

 .מתכולתו  80%ממרכז איסוף יבוצעו כאשר תכולת מיכל יחיד תעלה על פינוי 
הניקוד בפרמטר זה יתבסס על הצעת המציע לתדירות פינוי מטיבה מהמוזכר לעיל  

 ומחויב במסגרת המכרז.
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הנני מתחייב לפנות סוללות ומוצרי חשמל קטנים כאשר תכולת המיכל  תעלה על 
 ______ מתכולתו.

הנני מתחייב לפנות פסולת ממכרז האיסוף כאשר תכולת המיכל  תעלה על 
 ______ מתכולתו.

 
 ניקוד זמני פינוי 

זמני פינוי מטיבים לתדירות איסוף 
 ממוקדי איסוף

5 

לתדירות איסוף זמני פינוי מטיבים 
 ממרכזי איסוף

5 

 

 נקודות( 10)ציון מרבי  

 תכנית לאיסוף ופינוי מוצרי חשמל מבית התושב  -6פרמטר 

הניקוד בסעיף זה יינתן על סמך תכנית יעילה, מקצועית ומפורטת המתייחסת לאיסוף 
 ופינוי מוצרי החשמל מבית התושב.

עליו לציין זאת  על ידושב במידה והמציע מתייחס בהצעתו לתשלום שייגבה מהתו
 במסגרת תכניתו.

 נקודות( 15)ציון מירבי עד 
 ניקוד קריטריון

תכנית יעילה מקצועית ומפורטת לפינוי 
 ואיסוף מוצרי חשמל מבית התושב 

15 

 

 הצעת מחיר

הצעת המחיר אינה מנוקדת במסגרת -הצעתי לאיסוף ופינוי הפסולת הינה כמפורט להלן:
 תילקח בחשבון בניקוד ההצעה.המכרז ואינה 

עבור כל טון פסולת שייאסף ממוקדי איסוף במוסדות ציבור של המועצה אשלם למועצה  .א
. ₪ _____________ 

 עבור כל טון פסולת שייאסף ממרכז האיסוף אשלם למועצה _________________ש"ח. .ב
 

 שם המציע______________ מס' עוסק מורשה/ח.פ______________

 ציע__________________________________________ כתובת המ

 טלפון המציע_____________ שמות מורשי חתימה_______________

 __חתימה וחותמת המציע_____________ תאריך______________

 

 אישור עו"ד

 

אני ________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע בפניי מר/גב' 
____________ נושא ת.ז שמספרה ______________ המוסמך לתת תצהיר בשם התאגיד 
_____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק, אם 

 לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליו בפניי היום ______________.
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 למסמכי המכרזנספח ב' 

 
 יעודכן על ידי המציע ויצורף להצעתו

 
 

 לכבוד 
 גדרהועדת מכרזים מועצה מקומית 

 

 5/2020מכרז פומבי  
 פרטים אודות המציע  

 
 

 שם המציע _________________________________________________.
 

 בתאגיד(___________________________.שמות מורשי החתימה )אם מדובר 
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי ______________________________.
 

 כתובת המשרד_______________________________________________.
 

 מספר טלפון קווי_____________ מספר טלפון סלולרי__________________.
 

 תובת דוא"ל_________________________.מספר פקס_______________. כ
 

 תחומי עיסוק המציע ____________________________________________
                                 _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

                                            ._____________________________________________ 

 איש קשר מטעמנו למכרז הינו מר/גב ______________________________________

 _____מספר סלולרי __________________________________________________

 פניות ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.
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 פרטים אודות המציע ופירוט ניסיון המציע )המשך נספח ב'(

 פירוט ניסיון המציע באיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 חתימה וחותמת  המציע       

 אישור עו"ד                                                           

אני ________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע בפניי מר/גב' 
____________ נושא ת.ז שמספרה ______________ המוסמך לתת תצהיר בשם התאגיד 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק, אם _____________ ולאחר שהזהרתיו כי  
 לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליו בפניי היום ______________.

___________________ 

 חתימה וחותמת                                                  

 

שם הרשות  פרמטרים
המקומית לה 
 ניתן השירות

תקופת 
 השירות 

מספר 
 התושבים

טלפון  
ליצירת 

קשר עם 
גורם 

מוסמך 
מטעם 

הרשות 
 המקומית

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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 נספח ג' למסמכי המכרז 

 גדרהמועצה מקומית 

 לחוק עסקאות גופים  ציבוריים 1ב2-ב ו2תצהיר בעניין קיום הוראות סעיף 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר  ____________________________________ אני הח״מ .1
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, 

 )מחק את המיותר( כדלקמן: 

 
אני ו/או התאגיד אותו הנני מייצג ו/או כל ״בעל זיקה״ כמשמעות המונח "בעל זיקה"  .1.1

)להלן:״החוק״( לא  1976 -ב׳ בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  התשל״ו  2בסעיף 
איסור - הורשענו בפסק דין חלוט  ביותר משתי עבירות )עבירות לפי חוק עובדים זרים

חוק שכר מינימום ,  ; 1991-ים, התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנ
 (.1987-התשמ"ז

 
אני או התאגיד אותו הנני מייצג הורשענו בשתי עבירות לפי החוקים הנזכרים בסעיף .1.2

א לעיל אך במועד ההתקשרות כמשמעותו בחוק חלפה שנה אחת לפחות ממועד 1
 ההרשעה האחרונה. 

 

 )מחק את המיותר( :   הנני מצהיר בזאת כי .2

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים   9ו/או התאגיד אותו אני מייצג מקיימים את הוראות סעיף  אני   3.1

 עם  מוגבלות.
 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינן חלות עליי ו/או על התאגיד  9הוראות סעיף  3.2
 אותו  הנני מייצג.

 
פנות למנהל הכללי עובדים לפחות מתחייב ל  100אני ו/או התאגיד אותו הנני מייצג המעסיק   3.3

, וכן 9של משרד העבודה והרווחה ) להלן: "המנהל"( לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף 
 ימים ממועד ההתקשרות כמשמעו בחוק. 30אעביר הצהרה זו למנהל בתוך 

 
אני ו/או התאגיד אותו הנני מייצג מצהיר בזאת כי פניתי למנהל כנדרש וכן הנני מקיים את  3.4

 המנהל ופועל ליישומן.הוראות 
 

לאיסוף ופינוי  גדרהאני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם מועצה מקומית  .3
 פסולת אלקטרונית.

__________________ 

 חתימה וחותמת  המציע       

 אישור                                                           

________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע בפניי מר/גב' אני 
____________ נושא ת.ז שמספרה ______________ המוסמך לתת תצהיר בשם התאגיד 
_____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים בחוק, אם 

 צהרה דלעיל וחתם עליו בפניי היום ______________.לא יעשה כן, אישר את נכונות הה

____________ 

 חתימה וחותמת
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 נספח ד למסמכי המכרז 

 5/2020תצהיר המציע מכרז פומבי 

ת.ז._________ , לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את    אנו הח"מ 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלהלן:

 איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית. 28/2019אני מגיש הצעתי  להשתתפות במכרז פומבי  .1
 

י כל הגורמים המשפיעים על קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל פרטי המכרז, וכ .2
השירותים נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי, וכן אני מסכים לכל התנאים שבמסמכי המכרז 

 ומגיש את הצעתי בהתאם לתנאים אלה ומתחייב למלא אחריהם.
 

כפי שצורפה על ידי למכרז זה, תקוים בהתאם   "הצעתי המופיעה בנספח א'הנני מצהיר בזאת כי   .3
 לאמור בה .

 
 

בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין הנני מצהיר כי איני נמצא  .4
בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן שלא הוטלו על 

 נכסיו עיקולים מהותיים.
 

 להעסיק עובדים כנדרש במסגרת המכרז.הנני מתחייב  .5
 

 
הנני מצהיר כי התאגיד/ עוסק מורשה עומד בכל התנאים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה במכרז  .6

וכי הוא בעל הכשירות, הרישיונות הדרושים לביצוע ההתחייבויות  נשוא המכרז, מבחינה 
 מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

האישור/ים שצורפו על ידי להוכחת ניסיוני לשם עמידה בתנאי מכרז זה  הנני מצהיר בזאת כי  .7
 הינם נכונים ותואמים את עבודתי אצל המזמין.

 
 

א' 103הנני מצהיר כי אין ביני לבין עובד הרשות ו/או חבר מועצת הרשות קרבה כמוגדר בסעיף  .8
 1950-התשי"אלצו המועצות המקומיות  142וסעיף  1950-לצו המועצות המקומיות התשי"א

 
 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים הבאים: .9

 ליד המסמך המצורף: Xהמציע יסמן 

 סימון המציע         

 ______              חתימה בכל שולי דף .
 חתימה בכל שולי דף ובמקום במיועד לחתימת הספק. -______              חוזה

 הצעת המציע, חתום על ידי המציע )נספח א'(.טופס  -______              מילוי נספח א'
 לחוק עסקאות גופים ציבוריים )נספח ג'( 1ב2-ו 2______              הצהרה לפי סעיף 

יצרף תעודת התאגדות, רישום בעלי המניות ואישור עו"ד בדבר  תאגיד   ______         
 מורשי החתימה בתאגיד.

 סיון קודם )נספח ב'(.______               אישור אודות ני
 תצהיר מאומת ע"י עו"ד כמופיע בנספח ד'.                                                          

 ______               אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות.
 ______               אישור על ניכוי מס.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.              ______
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   זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10
  

 המציעה:____________________________ 

 כתובת: ______________________ טלפון: _________________

 _____________________________________________דוא"ל: 

 חתימות: ____________________________________________

 תאריך: __________________

 אישור עו"ד

 אני עו"ד  _____________ מספר רישיון______________ מאשר כי ביום ___________

 

 ______ נושא ת.ז מס' ______________מאשר כי ביום __________ הופיע בפניי מר______

 

 המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד_____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל 
 וחתם עליה בפניי היום ___________.

      
     _______________ 

 חתימה וחותמת    
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 חוזה למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית 
 ביום ___  לחודש ______ שנת ________  גדרהשנערך ונחתם ב

 
 גדרהמועצה מקומית   בין:

 , גדרה 4פינס רחוב  
 "המועצה"( : להלן)

 

 ______________________________ ע.ר./ח.פ  לבין:

 מרח' _________________ 

   טל:__________________              
 המפעילה"(" או "הספק"להלן: )                   

 

והמועצה מעוניינת בשירותי איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית ציוד וסוללות והכל בהתאם  הואיל:
 2012-ואלקטרוני ובסוללות, תשע"בלהוראות " חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי 

 והתקנות ו/או הנהלים לפיו.

, לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית והזמינה הצעות  5/2020המזמינה ערכה מכרז פומבי  והואיל:
בהתאם למסמכי המכרז כהגדרתם בתנאי המכרז המצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד 

 .מחוזה זה

ן והיכולת לספק את השירותים אשר יפורטו בהסכם זה ולמפעילה הכלים, הידע, הניסיו :והואיל
 להלן.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 המבוא וכותרות הסעיפים .1
 

המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ומשמש בסיס להתקשרות הצדדים .1.1
 לצורכי נוחיות בלבד.לפיו. כותרות הסעיפים וחלוקתם לא ישמשו לפרשנות חוזה זה והם  

 

 הגדרות .2
 

רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח  -אחראי לפינוי פסולת""  .2.1
 חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו.

 
והתקנות   2012-חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב  -"החוק" .2.2

 .לפיו ו/או הנהלים
 

 המשרד להגנת הסביבה. -"המשרד" .2.3
 

לחוק וברשותו מסמך המאשר  14גוף המוכר על ידי המשרד לפי סעיף  -"גוף יישום מוכר" .2.4
 הכרה כאמור.

 
מכלים ייעודיים, לאצירה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי  –"מוקדי איסוף"  .2.5

 להשלכה ראשונית של פסולת ציוד וסוללות.
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מתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד -"מרכז איסוף" .2.6
 וסוללות.

 
 מנהל מחלקת תברואה ו/או מי מטעמו. -"מנהל" .2.7

 
 כמשמעם בתוספת הראשונה לחוק. -קטנים""מוצרי פסולת אלקטרונית  .2.8

 
 כמשמעם בתוספת הראשונה לחוק. -"מוצרי חשמל גדולים" .2.9

 
 מהות השירותים .3

 
 איסוף ממוסדות ציבור

בתי   -באמצעות מוקדי איסוף שיוצבו על ידי הספק ב איסוף ופינוי סוללות.3.1
  -מבני ציבור וכן ב  -גני ילדים ב ספר ביישוב, 

ידי המועצה. יצוין כי המועצה תהא רשאית לבקש הוספת   עפ"י תכנית שתוצג על  
 מיקומים נוספים ללא עלות ו/או תמורה מצידה. 5

  80%איסוף ופינוי סוללות ממוקדי האיסוף יבוצע כאשר תכולת מיכל יחיד תעלה על 
 מתכולתו.

 
ימי עסקים מרגע שבו הודיעה המועצה  5פינוי הסוללות יתבצע על פי קריאה, בתוך .3.2

 לספק.
 

, באמצעות מוקדי איסוף שיוצבו על ידי מוצרי פסולת אלקטרונית קטניםאיסוף ופינוי  .3.3
 מבני ציבור עפ"י תכנית שתוצג על ידי המועצה.  2-בתי ספר בעיר וכן ב 5-הספק ב

ממוקדי האיסוף יבוצע כאשר תכולת   מוצרי פסולת אלקטרונית קטניםאיסוף ופינוי 
 ולתו.מתכ  80%מיכל יחיד תעלה על 

ימי עסקים מרגע  5פינוי מוצרי פסולת אלקטרונית קטנים יתבצע על פי קריאה, בתוך .3.4
 שבו הודיעה המועצה לספק.

 
 איסוף ממרכז איסוף

שייקבע על ידי המועצה.  ממרכז איסוףאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית וסוללות .3.5
 באחריות הספק לשאת בעלויות התשתיות הנדרשות להקמת והפעלת המרכז.

 
במרכז האיסוף יוצבו כלי אצירה לקליטת מוצרי פסולת אלקטרונית קטנים, כלי .3.6

אצירה לאיסוף סוללות, חבית לאיסוף סוללות, משטח/מכולה לאיסוף מוצרי חשמל 
 גדולים.

 
פינוי הפסולת האלקטרונית והסוללות ממרכז האיסוף תתבצע על פי קריאה, כאשר .3.7

ימים מרגע שבו  3מתכולתו בתוך   80%הנמצא במרכז תעלה על  מיכל יחידתכולת 
 הודיעה המועצה  לספק. 

 
שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם תיעשה ע"י  איסוף ופינוי מכשירי חשמל גדולים.3.8

הספק עפ"י תכנית שתוצג על ידי המועצה. המועצה תקבע יחד עם הספק ימי פינוי 
 מוסדרים להוצאת מכשירי חשמל גדולים שיובאו לידיעת הציבור.

הספק מתחייב לדאוג לפינוי מכשירי חשמל גדולים שהוצאו מבתי תושבים בימי הפינוי 
 הקבועים.

במידה ולא תוצג תכנית לאיסוף ופינוי בהצעת  איסוף ופינוי  פסולת מבתי תושבים 3.9
 המציע )נספח א'( הרשות תדאג לפינוי ו/או להסדר מול התושב עפ"י שיקול דעתה.

נית לאיסוף ופינוי פסולת יעילה ומקובלת על הרשות במידה והוצגה על ידי הספק תכ
 המקומית, יפעלו הצדדים על פיה.

 
איסוף פסולת אלקטרונית ממוקדי האיסוף ומרכז האיסוף תיעשה על ידי הספק  3.10

 באמצעות עובדים מטעמו.
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רכישת והצבת מוקדי איסוף, תחזוקתם וחידושם וכן תחזוקת מרכז איסוף  במהלך  3.11
 עשה על ידי הספק.תקופת ההתקשרות  תי

 
מוקדי האיסוף יסומנו באופן בולט לעין תוך סימון סוג הפסולת שמותר או אסור  3.12

 להשליך לתוכם. עיצוב מוקדי האיסוף ייעשה בתיאום ובאישור המועצה.
 

 הספק יהיה אחראי לעלויות האיסוף, המיון והפינוי של הפסולת האלקטרונית. 3.13
 

וש את מוקדי האצירה שנפרסו בתחומי בתום תקופת ההתקשרות תוכל המועצה לרכ 3.14
 הרשות בסכום שיסוכם מול הספק במועד חתימת חוזה זה.

 
רכישת והצבת מוקדי איסוף, תחזוקתם וחידושם וכן תחזוקת מרכז איסוף  במהלך  3.15

 תקופת ההתקשרות  תיעשה על ידי הספק.
 

וף על הספק לדאוג לקיום ומימון התשתיות הנדרשות להקמה והפעלה של מרכז איס 3.16
 בכפוף להוראות החוק.

 
הודעה מסודרת לעניין איסוף ופינוי פסולת כמתואר בפרק זה, תפורסם באתר   3.17

האינטרנט של המועצה, תועבר לתושב באמצעות ידיעון שיצורף להודעת תשלום 
 הארנונה וכן באמצעות שילוט הכולל הוראות לעניין איסוף הפסולת.

 
 הספק יישא בעלויות כוח אדם לתפעול מרכז האיסוף. 3.18

 
קיים פעולות הסברה והדרכה במוסדות חינוך ברחבי היישוב לצורך הספק מתחייב ל 3.19

 קיום הוראות החוק והכל בהתאם לתכנית שתקבע מול המועצה ובהתאם להנחייתה.
 
 

 פעולת הסברה והדרכה תיישם את הוראות החוק לרבות הנושאים הבאים:
 

 החובה להפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת. .א
 רות של פסולת ציוד וסוללות ואפשרות החזרתה.אפשרויות ההשלכה המות .ב
 חשיבות ותועלת בהעברת פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר למחזור או להשבה. .ג
 השפעות סביבתיות ובריאותיות של חומרים מסוכנים המצויים בפסולת ציוד וסוללות.  .ד

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהזוכה שקילה של משאיות הפינוי לפני  3.20
ביצוע האיסוף ובסיום ביצוע האיסוף, וזאת באמצעות מאזני גשר הממוקמים בשטחי 

 המועצה ונמצאים בבעלות המועצה. 
 

 תקופת החוזה .4
 
החל מיום __________ ועד ליום שלוש שנים חוזה זה יהא לתקופה של .4.1

___   )להלן: "תקופת החוזה"( והוא ניתן להארכה ע"י המועצה בהתאם __________
 לשיקול דעתה הבלעדי לתקופות נוספות בנות שנה אחת כ"א, לכל היותר פעמיים. 

 
 המועצה שומרת על זכותה  באם להאריך את ההסכם כמפורט לעיל..4.2
 
 בתקופה המוארכת יחולו כל תנאי בחוזה והמכרז. .4.3

 
 הצהרות הספק .5

 

מתחייב ליתן את שירותיו בצורה הטובה ביותר, במיומנות מומחיות ומקצועיות הספק .5.1
. 
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הספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לצורך קיום הסכם זה על  .5.2
 נספחיו.

 
הספק מתחייב לפעול על פי הוראות המועצה ומתחייב לשתף פעולה עם מי מטעמה וכן  .5.3

 ידע הדרוש במסגרת מתן השירותים.להעמיד לרשות המועצה את המ
 

הספק מתחייב להקפיד ולמלא אחר כל ההוראות , החוקים הצווים והתקנות של הרשויות  .5.4
 הנוגעות בדבר מתן השירותים החלים ו/או יחולו במהלך תקופת ההתקשרות .

 
הספק מתחייב להשיג את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים למתן השירותים , והוא  .5.5

 מצהיר כי במשך כל תקופת ההתקשרות ידאג לחדשם ולהאריכם במידה ויפוג תקפם.
 

הספק מתחייב להפריד פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד לשימוש חוזר לבין פסולת  .5.6
 ציוד חשמלי ואלקטרוני אחר.

 
יב כי אופן ההפרדה והאיסוף לא יפגע באפשרות לשימוש חוזר, להכנה הספק מתחי .5.7

לשימוש חוזר או למחזור של פסולת הציוד והסוללות, וימנע התפזרות של חומרים 
 מסוכנים או גרימת מפגעים סביבתיים ובריאותיים מהפסולת האמורה.

 
דרושים הספק מתחייב לספק את כוח האדם, הרכיבים, התשתיות החומרים והציוד ה .5.8

 לביצוע העבודה נשוא מכרז זה.
 

הספק יודע ומבין כי אין המועצה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו ולא תהיה לו כל טענה  .5.9
 בקשר לכך.

 
הספק אחראי לבצע את הפרדת ואיסוף הפסולת באופן שיבטיח זמינות לציבור ואיסוף  .5.10

 בתדירות שתמנע הצטברות של פסולת.
 

 מועצה ולספק מידע אודות ביצוע העבודה.הספק מתחייב לשתף פעולה עם ה .5.11
 

 הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת בצוע העבודות. .5.12
 

הספק מתחייב להציב מיכלי אצירה אטומים או מקורים כך שתימנע הרטבה של פסולת  .5.13
 הציוד והסוללות.

 
אלקטרונית. הספק אינו הספק אחראי למימון עלויות איסוף והפרדה רק לגבי פסולת ציוד   .5.14

 אחראי למימון עלויות הפרדה ואיסוף בעבור פסולת שאינה פסולת אלקטרונית.
 

הספק מתחייב כי השירותים שיינתנו על ידו ייעשו באופן שוויוני, בתדירות ובאופן  .5.15
 שיבטיחו פינוי סדיר וזמין לציבור וימנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות.

 
ולת ציוד וסוללות מזיקה ולפנותה עפ"י הוראות המשרד להגנת הספק מתחייב להפריד פס .5.16

 הסביבה.
 

 ( לחוק.7)א( )14הספק מתחייב להעסיק עובדים שמתקיים בהם האמור בסעיף  .5.17
 

 פרסום וידיעת הציבור .6
 
המועצה תפרסם בתחומה מידע לעניין מרכזי האיסוף ומיקומם, מועדי הפינוי לאיסוף .6.1

 ולמועדי פינוי פסולת אלקטרונית מבית התושב.מכשירי חשמל גדולים 
המועצה תפרסם בתחומה את האפשרות להבאה והשלכת ציוד וסוללות במרכזי .6.2

 האיסוף, בלא תשלום מיחיד שאינו עוסק בפסולת.
פרסום חזית מכלי האצירה לפסולת ציוד וסוללות, סוגי ציוד וסוללות שמותר/אסור .6.3

 להשליך למכלי האצירה.
הפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת ולא להשליכה שהיא פרסום החובה ל.6.4

 מעורבת בפסולת אחרת.
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פרסום  שלטים הכוללים הוראות ברורות לעניין השלכת פסולת וציוד והסוללות ובעניין .6.5
 איסור לקיחה או איסוף פסולת בלא אישור .

 פרסום ימי פינוי קבועים לאיסוף מכשירי חשמל גדולים..6.6
המועצה  והספק יממנו את עלויות הפרסום וההסברה המנויות   -ברהעלויות פרסום והס.6.7

כנגד הצגת תחשיב  הספק יישא במחצית מעלויות הפרסום החלות על המועצהלעיל. 
עלויות צפויות שיוצג על ידי  המועצה. הפרסום יתואם ויאושר מראש  על ידי המועצה 

 והספק.
 

 התמורה ואופן חישובה .7

 שירותים נשוא הסכם זה  תהא זכאית המועצה לתמורה כמפורט להלן:עבור ביצוע .7.1

עבור כל טון פסולת שייאסף ממוקדי איסוף במוסדות ציבור של המועצה אשלם  •
 למועצה _____________ ₪ בתוספת מע"מ כדין.

עבור כל טון פסולת שייאסף ממרכז האיסוף אשלם למועצה  •
 _________________ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 
 מועדי התשלום

ימים יעביר הספק לידי המועצה  30-לאחר כל איסוף שיתבצע על ידי הספק ולא יאוחר מ
 דו"ח המפרט את כמות הפסולת שנאספה וכן את התקבול הנובע מהכמות כאמור.

 
 פיקוח הרשות המקומית .8

הניתנים מנהל מחלקת תברואה ו /או מי מטעמו, יפעיל פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים .8.1
 ע"י הספק, ויעביר הערותיו לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הספק.

 
לצורך ביצוע מעקב ובקרה, יעביר הספק לידי המועצה מידי חודש דוח איסוף ופינוי בהם .8.2

באם פונתה פסולת יתאר את מועדי הפינוי, מקומות הפינוי, כמות הפסולת והגדרתה, 
 לות החיוב שחויב התושב.יציין הספק גם את ע-מבית התושב

 
בתום ביצוע איסוף מתחום המועצה יפנה הספק את הפסולת לאתר בו מוצב משקל .8.3

 המועצה בהתאם למידע ימסר על ידי מנהל מחלקת תברואה 
מנהל מחלקת תברואה ו/או מי מטעמו יהיה נוכח בביצוע השקילה המבוצעת על ידי 

 ום המועצה.הספק על מנת לבדוק את כמות הפסולת שפונתה מתח
 

 היעדר יחסי עובד ומעביד .9
הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד הספק ו/או מי מטעמו כלפי המועצה בכל  .9.1

הקשור לחוזה זה, הינו כשל קבלן עצמאי ונותן שירותים בלבד, ואין בחוזה זה כדי ליצור 
משפטיים אחרים בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם יחסי עובד ומעביד ו/או כל יחסים 

היה ומועצה תיתבע על ידי הספק ו/או עובדיו  למעט כאלו שבין קבלן עצמאי ומזמין.
ו/או מי מטעמו בטענה כי למועצה חבות כמעביד כלפי התובע מתחייב הספק לשפות את 
המועצה על כל חיוב שיוטל עליה על פי דין ובגין כל הוצאה שתיגרם לה לרבות הוצאות 

 .משפט והגנה
 

 
 בנזיקין ושיפוי ריותאח .10

 

 מועצהל  שייגרמו,  אחר  או/ו  רכוש  או/ו  גוף  הפסד  או/ו  אובדן  או/ו  נזק  לכל  אחראי  ספקה .10.1
 או/ו לעובדיו או/ו ספקל או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו לעובדיה או/ו

 חוזה פי על התחייבויותיו הפרת או/ו השירותים מתן עם בקשר או/ו עקב מטעמו למי
 .זה

 
 מי או/ו ספקה של מקצועית שגיאה עקב שיגרם אובדן או/ו נזק כל בגין אחראי ספקה .10.2

 המקצועית חובתו במילוי במחדל או/ו במעשה השמטה או/ו הזנחה או/ו טעות, מטעמו
 חוסר  או/ו  מועצהה  לדרישות  התאמתם  חוסר  או/ו/ו  לקויים  באביזרים  שימוש  עקב  או/ו

 לאחר  שיתגלה  מקרה  כל  לגבי  גם  תחול  ספקה  של  אחריותו.  הנדרשים  לתקנים  התאמתם
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 תחול  זה  בסעיף  האמור  בגין  ספקה  של  אחריותו.  זה  חוזה  פי  על  ההתקשרות  תקופת  תום
 .בשליחותו או מטעמו מי ידי על שבוצעו שירותים בגין גם

 
 כדי תוך מועצהה  ציוד או/ו רכוש, למתקני שיגרמו חבלה או/ו נזק לכל, אחראי ספקה .10.3

 תחת  הנמצאים ומתקנים ציוד זמן ובכל זה הסכם פי-על השירותים מתן עם בקשר או/ו
 .דיחוי ללא, כאמור, נזק כל ולתקן אובדן כל להשלים מתחייב והוא, ספקה השגחת

 
 הנמצא ותאור סוג מכל לציוד קלקול או/ו נזק או/ו אבדן לכל בלעדית אחראי ספקה .10.4

 פוטר  והוא  השירותים  ביצוע  עם  בקשר  מטעמו  מי  ידי  על  או/ו  ידו  על  שהובא  או  בשימושו
 .כאמור לציוד שיגרם אובדן או/ו נזק מכל מועצהה את

 
 לכל אחריות מכל, בשירותה הנמצא אדם כל או/ו עובדיה או/ו מועצהה את פוטר ספקה .10.5

 או/ו לשפות ומתחייב דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על באחריותו שהם נזק או/ו אובדן
 את  או/ו עובדיה את או/ו מועצהה את, בכתב דרישה קבלת עם מיד ,מלא באופן לפצות

 או/ו אובדן בגין לה שתגרם הוצאה או/ו דרישה או/ו תביעה כל בגין סכום בכל שלוחיה
 הוצאות לרבות, דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על באחריותו שהם לרכוש או/ו לגוף נזק

 זמן בתוך כאמור תביעה קבלת על ספקל תודיע מועצהה. לכך בקשר ואחרות משפטיות
 . מפניה להתגונן לו ותאפשר מקבלתה סביר

 
  ביטוח .11

 
 תקופת תחילת ממועד, דין כל פי ועל זה הסכם פי על ספקה באחריות לפגוע מבלי .11.1

 תקופת כל ולמשך המוקדם לפי, השירותים מתן תחילת ממועד או ההתקשרות
 בחברת חשבונו על ולקיים לערוך ספקה מתחייב(, שלה הארכה כל לרבות) ההתקשרות

כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס  מורשת ביטוח
 נפרד   בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  המצורף  1  כנספח  מסומן  -  ביטוחים  קיום  על  האישור

 . בישראל המורשית ביטוח חברת אצל"(, הביטוח אישור: "להלן) ממנו
 

 :הבאים הסעיפים את לכלול ספקה מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .11.2
 

 :מועצהו/או ה ספקה –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .א

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.ועובדיה ו/או חבר לרבות: הביטוחי הכיסוי" לעניין מועצה"ה

בגין  הועובדי מועצהאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות ה ביטוח •
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  ספקהו/או בקשר עם מעשה או מחדל של 

אחריות  ההיה ותוטל עלי מועצהאת ה שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח •
לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  הכמעביד

 ם ביצוע השירותים.בקשר ע ספקה

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי בפוליסותסכום השתתפות עצמית  .ב

 ₪ . 50,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי הו/או עובדי מועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ג

 .שגרם לנזק בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .ד

ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב  ספק"י העהודעה בכתב,  מועצהל שתימסר

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60רשום, 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . .ה

 בדרך מגביל או מקטין או מפקיעה( כזה יש אם) ספקה בפוליסות סעיף כל .ו

 כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  ספקה מבטחי אחריות את כלשהי

 הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  מועצהה ולגבי, מבטחיה וכלפי מועצהה
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 ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא מועצהה את המזכה", ראשוני ביטוח"

 נותן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי מועצהה בביטוחי השתתפות זכות

 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף מועצהה ממבטחי תביעה זכות השירות

 על מוותר  ספקה מבטחי, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק

 . מבטחיה וכלפי מועצהה כלפי כפל ביטוח של טענה

פוליסות "ביט" של יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי ה .ז

 .קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

 עבודות כוללות העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו ספקה ביטוחי .ח

 .ופירוק הקמה, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה

 הסכם  על  החתימה  עם  מועצה  לידי  להמציא  מתחייב  ספקה,  מועצהה  מצד  דרישה  כל  ללא .11.3
 המצאת   כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  ספקה.  מבטחו  ידי  על  חתום  כשהוא  הביטוח  אישור  את,  זה

 השירותים למתן ומקדמי מתלה תנאי הינו המבטח ידי על חתום כשהוא הביטוח אישור
 על או/ו זה הסכם פי על ספקה של מהתחייבויותיו תגרע לא המצאתו אי ואולם, ידו על
 ספקה מתחייב, ספקה ביטוחי תקופת תום מועד לפני יום 14- מ יאוחר לא. דין כל פי

 לתקופות תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את מועצהה בידי להפקיד
 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח

 
 מועצהל הביטוח פוליסות את להמציא ספקמה לדרוש, חייבת לא אך, רשאית מועצהה .11.4

 תיקון  או/ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה מתחייב ספקוה
 .מועצהה שתדרוש התאמה או/ו
 

 כאמור  ספקה  ידי  על  שיומצא  הביטוח  אישור  את  לבדוק,  חייבת  לא  אך,  רשאית  מועצהה .11.5
 להתאים  מנת  על  שיידרשו  התאמה  או/ו  תיקון  או/ו  שינוי  כל  לבצע  מתחייב  ספקוה,  לעיל

 כי מצהיר ספקה. זה הסכם פי על להתחייבויותיו הביטוח אישור נשוא הביטוחים את
 על מטילה אינה לעיל כמפורט השינויים ולדרישת הבדיקה לעריכת מועצהה זכויות

, הביטוח  אישור  נשוא  הביטוחים  לגבי  אחריות  כל  או/ו  חובה  כל  מטעמה  מי  או/ו  מועצהה
 המוטלת  שהיא  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ואין,  היעדרם  לגבי  או,  ותוקפם,  היקפם,  טיבם

 כמפורט   שינויים  עריכת  נדרשה  אם  בין  וזאת,  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  ספקה  על
 .לאו אם ובין הביטוחים אישור נבדק אם בין, לאו אם ובין לעיל

 
 ובמועדם  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם,  הביטוחים  תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  ספקה .11.6

 להפקיע או/ו לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא הצורך לפי לעת מעת ולחדשם
 העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל יישא ספקה כי, יודגש. הביטוחים תוקף את

 .ספקה בביטוחי הנקובים
 

 שהיא כל בצורה לגרוע או לצמצם כדי ספקה ידי על הביטוחים בעריכת אין, כי מובהר .11.7
 לפצות  או/ו  לשפות  מחובתו  ספקה  את  לשחרר  כדי  או  זה  להסכם  בהתאם  מהתחייבויותיו

 תשלום. דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על לו אחראי ספקשה נזק כל בגין מועצהה את
 לו הפיצוי או/ו השיפוי מסכום להפחית כדי אלא בהם יהיה לא כלשהם ביטוח תגמולי

 .הפסד או נזק בגין מטעמה מי או/ו מועצהה זכאים יהיו
 

 עריכת באישור כמפורט הביטוחי הכיסוי היקף ואו האחריות גבולות קביעת כי מוסכם .11.8
 ממלוא  אותו  פוטרת  שאינה  ספקה  על  המוטלת  מינימום  דרישת  בבחינת  הינה  הביטוחים

 האחריות גבולות את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון ספקה על. זה הסכם לפי חבותו
 כלפי דרישה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע הוא כי בזאת ומאשר מצהיר ספקה. בהתאם

 הכיסוי היקף או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור בכל מטעמה מי או/ו מועצהה
 . ידו על שהוצא הביטוחי

 
 המובא לרכוש נזק או/ו אובדן לכל מאחריות מטעמה מי או/ו מועצהה את פוטר ספקה .11.9

 לו תהיה ולא, השירות מתן לצורך המשמש או/ו מועצהה לחצרי מטעמו מי או/ו ידו על
 נזק  או/ו אובדן בגין מטעמה מי או/ו מועצהה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל

 .בזדון נזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור; כאמור
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 בטיחות  .12
 

פי כל דין ותנאים -הנדרשים עלהספק מתחייב להנהיג באתר העבודות תנאי בטיחות  .12.1
 לשמירת שלום העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין.

 
הספק  מצהיר כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות  .12.2

ובמיוחד, מבלי גרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי בדק את הסיכונים הקיימים באתר 
ובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה, וכי העבודות, כי יש לו ולע

ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך אבטחה מלאה של בטיחות 
ובריאות עובדיו, עובדי המועצה ועוברי אורח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר 

עם הסיכונים ונושאי הבטיחות הכרוכים הספק כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד 
 בעבודות מושא חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו.

 
מבלי לגרוע מההוראות לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הספק  בנושא הבטיחות, הספק   .12.3

   .'2כנספח מתחייב בזאת לקיים במלואן הוראות נספח הבטיחות המצורף להסכם זה 
 

 ותהסבת החוזה והמחאת זכוי .13
 

אין הספק רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  .13.1
כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.  ו/או למסור ו/או להמחות

הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה בכל 
דרך ואופן שהוא, מאחר שהוא זכה במכרז עפ״י כישוריו, יכולתו הכלכלית, ניסיונו 

 וכיוצ״ב.
 

העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן   .13.2
העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה 

 לאחר.
 

נתנה המועצה את הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין היא חייבת לעשות זאת,  .13.3
אין בהסכמתה האמורה כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 

ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי והספק י
 כוחם ועובדיהם.

 
כל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים, לא יחשבו כויתור על זכויות מי  .13.4

 פי חוזה זה, אלא אם נאמר כך בכתב ובמפורש.-מהצדדים על 
 

 הפרה יסודית .14

ימים מיום  5תיקן את ההפרה בתוך הפר המפעיל הוראה מהוראות הסכם זה, ולא  .14.1
קבלת התראה מאת המועצה תהיה למועצה זכות לביטול ההתקשרות עמו כמו גם לכל 

 תרופה או סעד אחר על פי דין.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

___________________ ___________________ 

 הספק                המועצה
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 1נספח 

 2019/16מכרז פומבי 

 אישור על קיום ביטוחים

 ) פינוי אשפה ופסולת (  

 

 

 
 
 
 

 :הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 האישור. שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 מבקש האישור מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

 המועצה המקומית גדרה 
)המזמינה ו/או חברות בנות ועובדים  

 של הנ"ל( 

 שם
 
 

 שירותים☒
 
 

 אחר: ☒
 

איסוף ופינוי פסולת 
ו/או  אלקטרונית 

 שירותים נלווים. 

 מזמין שירותים☒
 

 ______________________אחר ☐
 ת.ז./ח.פ. 

____________ 
 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען

 גדרה   4פינס  

 מען
 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

למקרה  גבול האחריות
 סכום ביטוח  /ולתקופה 

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

 מטבע  סכום 

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000    
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312
 תביעות המל"ל  315
 מבוטח נוסףמבקש האישור  318
 ראשוניות  328
 יחשב כצד ג  רכוש מבקש האישור 329

אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי  304 ₪      20,000,000    
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 אשפה ושירותי מחזור  004

 הפוליסה * ביטול/שינוי 
 בדבר האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 . הביטול או השינוי
 חתימת האישור

 המבטח:
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 2נספח 
 
 

 הוראות בטיחות 

______________________________________________________________ 

באחריות הספק לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר לעניין זה מראש בכתב ע"י 
"ממונה הבטיחות"(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות   –המועצה )להלן  

 טיחות מטעם המועצה.זה ולהחתים עליו גם את ממונה הב

 מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הספק מול ממונה הבטיחות באופן ישיר.

 התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הספק במזומן ובמועד ההדרכה.

 ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם. 7-על הספק לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הספק וע"י ממונה תחילת העבודות בפועל 
 הבטיחות.

 הצהרת הספק
הספק מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות מושא מכרז  .א

זה לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה, קרא והבין את 
הוראותיו של נספח בטיחות זה  וחתם על "הצהרת  הבטיחות" המצ"ב, ובה הוא מאשר 

ה, קרא את נספח הבטיחות והוא כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אות
מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו מושא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על 

, נספח 1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1954 –העבודה תשי"ד 
 הבטיחות והוראות הדין.

לי הספק מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות מושא מכרז זה על פי כל .ב
הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח 

 במועצה ונספח בטיחות זה.
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 נושאי בטיחות: דגשים
על הספק במסגרת התחייבויותיו מושא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות  .א

חוק ארגון "  )להלן:  1954-בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
פקודת )להלן: " 1970-"( ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להפיקוח

 "( והתקנות על פיהם.הבטיחות
על הספק לפעול במילוי התחייבויותיו מושא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת  .ב

רווחתם שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים 
הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות מהנדס המועצה את כל  

 ו/או המפקח במועצה.
הספק יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב  .ג

ביצוע העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד 
אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת  והחומרים אשר הנם בשימוש, ידאג לנקיטת

 שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הספק אחראי בהקשר  .ד

לעבודות מושא הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של המועצה 
שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת  או מטעמו הבאים  לפיקוח או לבדיקות

 העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות מושא המכרז.
מבלי לפגוע באמור לעיל, על הספק חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט  .ה

ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים 
העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח במהלך העבודה,  

)בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים 
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות 

ומספקים  בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הספק לנקוט באמצעי בטיחות נאותים
 להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.

על הספק לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך  .ו
 ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

הספק מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  .ז
הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא  המצויים בשימוש במסגרת

פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם 
 מיועדים.

הספק מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם  .ח
 צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות מושא הסכם זה.

מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת הספק  .ט
פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, 

 הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו  .י

ן דהוא מתחייב הספק לדווח על המקרה באופן מיידי למהנדס ו/או ברכושו של מא
המועצה ו/או למפקח במועצה, ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש 

 על פי כל דין(. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הספק להגיש דווח מלא של האירוע למהנדס  .יא

לרבות הסקת מסקנות  שעות ממועד האירוע 72המועצה ו/או המפקח במועצה תוך 
 והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.

במידה וימצא מהנדס המועצה ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הספק  .יב
מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו מושא הנספח דנן, יוכל המועצה באמצעות 

והספק לא תיקן מהנדס המועצה ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לספק. היה  
ימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל המועצה באמצעות מהנדס  7ההפרה כנדרש תוך 

המועצה ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותו עם הספק על פי הסכם זה, ומועד 
 סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

ם למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדי .יג
 והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
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למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  .יד
במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים 

 על הספק במסגרת מילוי התחייבויותיו מושא הסכם זה.
כמו כן, יודגש כי פעולת הספק בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת  .טו

אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים 
 להם הוא כפוף.

 
 
 
 

 ציוד מגן אישי
הספק מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  .א

תקנות )להלן: " 1997-ם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"זבהתא
"(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו ציוד מגן אישי

 בו.
הספק ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה,  .ב

הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם חזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן 
 הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 הספק יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .ג
במידה והספק לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, יוכל המועצה באמצעות מהנדס  .ד

תם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות המועצה ו/או המפקח ושיקול דע
 ימים, להפסיק את עבודת הספק. 7אשר לא מולאה תוך 

 
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
וכיו"ב ובכלל זה  על הספק לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה .א

מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים 
לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק 
מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים 

מוסמך, על הספק לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר וכשירים בבדיקת בודק 
יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר 
הוראות ההסכם ונספח זה הספק ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

 עיף זה.ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בס
מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הספק לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים  .ב

וכיו"ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה 
יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י 

נ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור ה
מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הספק ישא באחריות 
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי 

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה
לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע על הספק  .א

עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות 
תקנות העבודה )להלן: " 1986-בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו

 והשפעת מזג האוויר."(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו על גגות שבירים
במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  .ב

 "זהירות, גג שביר".
הספק יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי  .ג

הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על 
גות שבירים". הספק יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם ג

 יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
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מבלי לפגוע באמור לעיל, הספק מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים  .ד
ות העבודה על יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנ

 גגות שבירים.
 .2007-הספק מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז .ה

 
 גהות תעסוקתית

הספק יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו  .א
לרבות בתנאי ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה  

העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי 
 התחייבויותיו מושא הסכם זה.

הספק יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את  .ב
העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור 

כל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות מושא הסכם או ב
 זה.

הספק ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות  .ג
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט 

 על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
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 יחותטופס הצהרת בט

 

אני החתום מטה, ................................................................ מצהיר בזאת, כי הובאו לידיעתי 
שעלי לבצע את העבודה בתחום המועצה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום 

ם הנדרשות למניעת תאונות הבטיחות בעבודה וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בעבודה, והדרכי
 עבודה בגינם. 

הריני מתחייב להקפיד לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים, פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום 
הבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה ועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד 
הכלכלה ו/או במועצה ולנהוג בהתאם להן. הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל 

מוסמכת ו/או מהמועצה או ממונה הבטיחות מטעמה או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית   רשות
 בהתאם.

הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים ו/או 
חלט, מועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומו

למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן 
הנני אחראי לכך שיקוימו ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו/או 

 מהנחיות הגופים האמורים באישורי זה דלעיל. 

ת כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה א
 המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט

ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה 

 יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין המועצה.

 ולראיה באתי על החתום:

 ............................................................. ת.ז./ח.פ. ..................................................... שם 

 העבודה ........................................................................................................ 

 ....................................... חתימה ............................................................. תאריך.............
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