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 תנאים כלליים

 
 כ ל ל י .1

 
(להלן: "הרשות") מזמינה בזה הצעות  עיריית בית שאןהרשות המקומית   1.1

 התעשיה באזור ומעורבת תחנת מעבר לפסולת יבשה להקמה ותפעולמחיר 

בשטח הרשות לטיפול בפסולת ) 55 חלקה 22884 גוש( שאן בבית הצפוני

על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי הרשות 

 המכרז.

מתחנת המעבר ,  יבשה והמעורבתשל כל הפסולת ה ופינוי ההעמסובנוסף, 

 לאתר טיפול מורשה כדין על חשבון הקבלן.

 

 .)"כלי הרכב" להלן:(בלבד  משאיתההסעות תתבצענה ב  1.2

 

 בכל התנאים המצטברים המפורטים  ודכלי הרכב שישמשו להסעות יעמ 1.3

 להלן:                

 

 שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו משנת יצור 5גיל כלי הרכב לא יעלה על  1.3.1

 אילך.ו 2015

 

את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד  ולכלי הרכב יכל 1.3.2

 .קוב 40ובלת מכולה בת התחבורה מכלי רכב המשמשים לה

      

ה/ים על עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים חוז  1.4

שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן:  ,פי נוסח החוזה

 )."החוזה"

 

 תנאים להשתתפות במכרז .2

 

 ,רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל

 בכל התנאים המצטברים שלהלן: ,במועד הגשת ההצעות ,העומדים

 

 תאגיד רשום בישראל כדין.המציע הינו יחיד או  2.1

במקרה של מציע שהינו תאגיד על המציע לצרף להצעתו רישום תאגיד (חברה 

אם המציע הינו שותפות לא רשומה  .,עמותה ,אגודה שיתופית או שותפות)

פיו עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר ל

יד על המציע לצרף במקרה של מציע יחהמציע הינו שותפות לא רשומה 

 אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.
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על לעיל.  1העומד בדרישות סעיף  בבעלותם או שבמשרדם רשום כלי הרכב 2.2

 המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב.

    

 הנהג יעמוד לפחות בדרישות האלה:        2.3
 

 במשאית המורשית להוביל שנים לפחות בנהיגה  5א. הנהג בעל ניסיון של 

 קוב. 40מכולה בת      

ב. החברה תציג גיליון עבירות תנועה מהמשטרה של הנהג שהוא ללא עבירות 

אדום, חמורות כגון: מהירות מופרזת בשנתיים האחרונות, נסיעה באור 

עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש השנים האחרונות, נהיגה תחת השפעת 

סמים או אלכוהול, גרימת מוות ברשלנות, ורישיון הנהיגה שלו לא נשלל 

 בחמש השנים האחרונות.

 ג. לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.

 

 של בסכום , לבקשת המשתתף,בישראל  שהוצאה על ידי בנק ,ערבות בנקאית 2.4
 ש"ח. 75,000

                 
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי), לפקודת הרשות,                  

ימים מהמועד  90תהא בתוקף לתקופה של  ,הערבות הרצ"ב דוגמת בהתאם ל
 . וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז האחרון להגשת הצעות במכרז.

                 
לגבייה כל אימת שהמשתתף לא את הערבות  הרשות תהיה רשאית להגיש                

יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, 
כאמור, תביא לפסילת ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות 

 .ועל פי נספח ג' לחוזה 7.4בסעיף  המפורטת
 

 
 ההצעה . 3
 

עותקים, על גבי טופס  2 -הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב 3.1
כחלק בלתי נפרד מהחוזה ובהעתק נוסף. המחירים ירשמו בכתב  ההצעה

 ברור, בעט. 
 

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן   3.2
והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הובלה,   שירותי ה

 שיקבע בהצעתו.
               

במקור. מקום שנדרש המכרז בשולי כל דף מסמכי על המשתתף לחתום על  3.3
 למלא נספחים, יש 

 לעשות כן ולאמת על ידי עורך דין במקום הנדרש.
 

עבור מתן שירותי בהמחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים  3.4 
  .כל תקופת ההתקשרותבמשך  ובלהההקמה תפעול ו

 
לפיו ניתן למסור עבודה  בחוזה, 4זה לפרק מופנית בנושא  מציעיםתשומת לב ה 3.5

לקבלן משנה בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת 
 הרשות, מראש ובכתב. 

 
 

 מסמכים ואישורים . 4
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 את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:להצעתו על המשתתף לצרף 

 
עסקאות גופים ק אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חו 4.1

 .1976 –ניהול חשבונות) תשל"ו   ציבוריים (אכיפת
 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 4.2    
 

יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום  ,היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד 4.3
, ואישור עו"ד או רו"ח על סמכות מורשי מורשי החתימהשמות  ,התאגיד

ושמסמכי המכרז נחתמו על ידי  לחייב את התאגיד בחתימתם החתימה
 המוסמכים לכך.

 
 2 -1מסמכים המוכיחים את קיומם של תנאי המכרז כמפורט בסעיפים  4.4

 לעיל.
 

 תעודת עוסק מורשה. 4.5
 

 צילום קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 4.6
 

 ערבות מכרז כאמור לעיל. 4.7
 

 הוצאות המכרז .5
 

ל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כ
 תחולנה על המשתתף. ,במכרז

 
על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, יוכל לרכוש את מסמכי המכרז  5.1

₪. מציע שרכש את  5000,תמורת סכום של  17/05/2020ונספחיו החל מיום 

עליו לשלם את ההפרש בלבד ויצרף קבלה על אשר בוטל, יהיה  2/2020מכרז 

 .2/2020הרכישה של מכרז 

 

 
 תוקף ההצעה . 6

 

יום מהמועד  90המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 

 האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 של החוזה. 7בפרק ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור לזוכה/ים במכרז התשלומים 

 

 הבהרות ושינויים . 7

בשעה   26.05.2020ג'ביום וסיור במקום  תתקיים פגישה לצורכי הבהרות  7.1

המפגש הינו חובה, ותנאי להגשת הצעה  .בית שאן  1רחוב הרב קוק   ב 11:00

                והשתתפות במכרז.
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המשתתפים בכוח במכרז מתבקשים להשתתף בישיבת ההבהרות. נא לדייק 

ולבוא בזמן. לא תהיה אפשרות אחרת לקבל מידע, או לברר שאלות 

המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש בכתב, טכניות/מנהליות בקשר למכרז. 

 (מודפס) בשני עותקים. עותק אחד יימסר לנציג הרשות.

 

  הרשות, רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס   7.2

 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  שינויים ותיקונים                

 המשתתפים.               

ם והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו השינויי

בפרסום באתר האינטרנט של בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

תחת הלשונית "מכרזים ודרושים".  shean.org.il-www.betהעיריה שכתובתו 

 באחריות המציעים לבדוק את העדכונים באתר.

   

 שמירת זכויות . 8

 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו   8.1

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 במכרז זה.

לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את הרשות  תהא זכאית   8.2

 תנאי הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

 

 הגשת ההצעה . 9

בתיבת  ,הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית

 , במשרדי הרשות ברחוב"03/ 2020מכרז פומבי מס' כשעל המעטפה ירשם "המכרזים 

 07/06/2020לא יאוחר מיום וזאת  לשכת מנכ"ל, קומה ראשונה 1ירושלים הבירה 

. יש 13:00 – 8:30קיימת אפשרות למסירת מעטפות בין השעות  .14:00עה בש

 לצורך פתיחת דלת בנין העיריה. 050-6519300להתקשר לטלפון שמספרו 

 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז.

 

 ההצעותבחינת  . 10

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או  10.1

תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי 

עלול  ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,שינוי או תוספת בגוף המסמכים

 לגרום לפסילת ההצעה.

 

http://www.bet-shean.org.il/
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להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה הרשות רשאית לא  10.2

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף 

 שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי. ,מסעיפי המכרז

 

את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא  למתחייבת לקבאינה הרשות  10.3

 יה בין מספר משתתפים.רשאית  לפצל את הזכי הרשות כזוכה. 

 

הרשות תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו  10.4

וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת נסיונה של הרשות ושל 

 רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 

הרשות  תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות  10.5

על מנת לבחון  ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,רצונה המלא  לשביעות ,פותנוס

 שיקוליה, כאמור. ת המשתתף והצעתו במסגרת א

 

 הודעה על הזכיה וההתקשרות . 11

 

 עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה בכתב. המשתתף/ים  11.1

 שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא לרשות 

 להסכם, וכן להחתים את המבטח על  7.4בסעיף  ערבות בנקאית כמפורט

 נספח הביטוח ולקבל לכך את אישור יועץ הביטוח של העיריה.

. הערבות הבנקאית תוחזר יקבל על כך הודעה ,תתקבל משתתף שהצעתו לא

 . לו רק לאחר חתימת חוזה עם הזוכה

 

לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות שהוכרז כזוכה היה והמשתתף  11.2

רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך 

שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה 

נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך 

 זמן שנקבע בהודעה. 

 זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. אין בסעיף             

  

 בוטלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגיש את הערבות הבנקאית שבידה    11.3     

וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה  ,לגביה                    

 סד שיגרם לה בגין כך.          את הרשות על כל הפ

              

 בכבוד רב,  

 ז'קי לוי                             

 ראש העיר
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המציע צריך לצרף 
ערבות מלאה 

         בנוסח זה
 יחד עם הצעתו

 לכבוד 
          

 עריית בית שאן 
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  -(להלן עיריית בית שאןעל פי בקשת 
ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  00075,סכום עד לסך של

), זאת בקשר עם השתתפותם "הפרשי הצמדה" -הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן 
ולהבטחת מילוי אתר פסולת,  הקמה תפעול ופינויבענין   03/  2020במכרז פומבי מס' 

 תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.
 

או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום 
מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 
דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 ים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.למבקש
 

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

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

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

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן 

שפורסם ביום  03/2020 "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש -
"המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה  - (להלן 15/04/2020

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

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 07/09/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ימים מיו ההתקשרות 90לאחר 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 

 תאריך: __________                                         בנק: __________
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 לכבוד
 עיריית בית שאן

 
 נ.,ג.א.

 
 03/     2020  מכרז פומבי מס'פסולת   הקמה תפעול ופינוי אתרל מכרז 

 
 הצהרת המשתתף

 
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים 

 כדלקמן:ומתחייבים בזה 
 

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, 
כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

כי הצעתנו זו  ,התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרזאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל 
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי 

 ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 

יום  90יתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה נ
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם 

 חוזה מחייב בינינו לביניכם.
 

ש"ח, בתוקף  75,000של להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך 
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90לתקופה של 

 
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי  7אנו מתחייבים כי תוך  ,היה והצעתנו תתקבל

וכן נציג את נספח הביטוח  החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה
 חתום על ידי המבטח.

 
מוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית היה ומסיבה כלשהי לא נע

שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות 
 יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 
 המציעאנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי 

וכי אין כל מניעה  ,על הצעה זו המציעלחתום בשם  םאנו זכאי כי ,בשמו מוגשת ההצעה
 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:         

 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד ) ולמילוי הפרטים על ידי הקבלןX –לסימון (ב 
 

 
    ____ אין //יש      דף ובמקום המיועד לחתימהחתימה בשולי כל מסמכי המכרז ו
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    ____ יש / אין /               ש"ח  75,000 ערבות בנקאית ע"ס

 
 

    ____ אין/יש/            אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
 
 

 _____/אין יש/ תקף על ניכוי מס הכנסה במקור אישור
 
 

    ____ יש / אין /                                      ובלהלה ואשר ישמש הרכבכלי רשיון תקף ל
 
 

    ____ יש / אין /ימה                          לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חת
 

 
 יש/ אין / ____                                   ובלההוכחות בדבר בעלות ברכב מתאימים לה

 
 יש/ אין / ____       אישור מע"מ 
 
 יש/ אין / ____   2.3אישורים להוכחת דרישות לנהג לפי סעיף  

 
 
 
 

                              ______________________________ שם המשתתף: 
 

           ________________ ______________ טל:  כתובת: 
 

                        _______________________________ איש הקשר: 
 

                     _______________חתימה וחותמת: _____________
 

                __________________________________ תאריך: 
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 ח ו ז ה
 
 

 2020שנת  שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ 
 
 

 -ב י ן  -
 

 500292008עיריית בית שאן ח.פ.   
 1רח' ירושלים הבירה 

 בית שאן
 (להלן: "הרשות המקומית")                                                                    

 אחד     מצד                         
 

 -ל ב י ן  -
 

                   
  _____________________ 
  ____________________ 

 (להלן: "הקבלן")
 

 מצד שני;
 
 

לביצוע  03 /2020והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס'  הואיל 
 סילוק פסולת יבשה ומעורבת; למתן שירותי הקמה ותפעול תחנת מעבר  ו

 
הקמת אתר  וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן, שירותים של  והואיל 

 -סילוק פסולת לרבות העמסה, שינוע וטיפול או הטמנה פסולת ותפעולו ,
אם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת לרשות בהת

 ;, כאמורהובלה ופינויהמקומית שירותי 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי - 1פרק 
 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.  1.1
 

 כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות   1.2
 

 .עיריית בית שאן ""הרשות
 

_________________________ לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו,          "הקבלן" 
 שליחיו, ומורשיו המוסמכים.

 
להקמה תפעול ומתן המכרז שהתפרסם על ידי הרשות למתן       -"המכרז" 

מכרז פומבי מס' פינוי אתר פסולת הקמה, תפעול ושירותי 
2020 /03. 

 
פירושו של החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם  -"החוזה" 

מצורפים, לרבות כל מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף 
 לחוזה בעתיד.
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מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה   -"המדד" 
המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 במקומו.
 

 
  מי שיקבע על ידי אורן דרעי מנהל היחידה הסביבתית או                  -"המנהל" 

  לעת, לשמש נציגה לענין חוזה זה.ת  מע ,הרשות                                                
 
 

 שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:הנספחים   1.3
 

 ומחירים.סילוק פסולת מפרט   -נספח א'
 

 אישור על קיום ביטוחים. - 'בנספח 
 

 להשתתפות במכרז.נוסח ערבות בנקאית  - 'גנספח 
 

 תצהיר העדר הרשעות.  - נספח ד'
 

 תצהיר העדר קירבה. - נספח ה'
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.  - נספח ו'
 

 הצהרה בענין מורשי חתימה.  - נספח ז'
 

 .חוזהביצוע הערבות בנקאית לנוסח   - 'חנספח 
 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור
 "מסמכי החוזה". 

  
הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים   1.4

והתנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות 
 המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

 
ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא   1.5 

 מעת לעת.    ,בתוקף
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים,     1.6 
המיומנות, כלי    הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על 

וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכלי הרכב אשר  הובלותפי כל דין לביצוע ה
וזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת לפי הח ביצוע העבודות ישמשו ל

 בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין. ובלהאת שירותי ה
 

ת בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, ובלוהקבלן מתחייב בזה לבצע את הה  1.7
 בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

 
מתן שירותי הקמת האתר ותפעולו ובפעולה הקשורה ב הקבלן אחראי לכך כי כל  1.8

על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או  סילוק הפסולת 
מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או 

 מילוי אותו תנאי.
 

(כל השבוע   24/6ילוק הפסולת  סתפעול התחנה ו הקבלן מתחייב ליתן את שירותי  1.9
בכפוף לתנאים שיקבעו בכל יום, וזאת לפי קביעת הרשות המקומית, למעט יום שבת) 

 .על ידי הרשויות המוסמכות
 
 



 03/2020מכרז פומבי מס' 
 הקמה , תפעול ופינוי אתר פסולת

 עבור עיריית בית שאן
 

 חתימת המציע_________________

 
 
 
 

 : . השירותים2
 

 .הקמה ותפעול תחנת המעבר:2.1
 

הקבלן מתחייב להקים את תחנת המעבר בהתאם להוראות החוק לרבות גידור,  2.1.1
שערים חשמליים, משטח תיפעול ומתקן לטיפול בתשטיפים, ניקוז, עמדת כיבוי, 

 מצלמות, משקל ואמצעי בקרה ופיקוח.
 

 .הקבלן מתחייב לפנות את האתר מכל פסולת בסוף כל יום עבודה       2.1.2
 

  הקבלן מתחייב להעביר את הפסולת לאתרים מורשים כדין לטיפול בפסולת ו או      2.1.3
 להטמנתם.              

 
 הקבלן הזוכה מתחייב לאפשר לנציג העירייה ו או מי מטעמו לפקח ולבקר את    2.1.4  

 נה. עבודתו לרבות בקרה על אופן הטיפול בפסולת במפעלי המיחזור, המיון ו או ההטמ             
 

הקבלן מתחייב לבחון את תנאי המסגרת של רישוי העסקים להקמת תחנת מעבר   2.1.5
לפסולת יבשה ולא יהיו לקבלן טענות בעניין עלויות ההקמה ו או העמידה בתנאי הסף 

 הקבועים בחוק. 
 

הקבלן מתחייב בזאת לקבל את הפסולת היבשה מעיריית בית שאן לאורך כל שעות    2.1.6
ימים בשבוע כמו כן על הקבלן לשקול את הפסולת בכניסה וביציאה  24/7היממה 

 מהאתר תוך תיעוד און ליין והעברת המידע לרשות. 
 

המחיר שיקבע במכרז יהייה עבור כל  טון פסולת רטובה,גושית וגזם בכניסה לאתר,    2.1.7
 על הקבלן לגלם את עלות הקמת האתר במחיר זה. 

 
במידה והקבלן יפר את ההסכם באופן מהותי לעירייה תהייה הזכות להפסיק את    2.1.8

ריו במכרז, העבודה באופן   חדצדדי ולהשית את העלויות במכרז על הקבלן שיזכה אח
 במקרה כזה יהייה על הקבלן להמתין זמן סביר לקבלת הכספים. 

 
 החזר הכספים בצקרה של הפקת עבודה מצד הרשות יתבצע באופן הבא: 

 
 החזר מסך ההשקעה  90% במהלך שנה א' 

 החזר מסך ההשקעה  75% במהלך שנה ב' 

 החזר מסך ההשקעה  50% במהלך שנה ג' 

 החזר מסך ההשקעה  25% במהלך שנה ד' 

 החזר מסך ההשקעה  10% במהלך שנה ה' 

 
 

 על הקבלן לתעד ולאשר  את כל הרכישות שיבצע בהקמת האתר      2.1.9
 

כניסת הפסולת לאתר תתבצע רק על ידי עיריית בית שאן. לא ניתן יהייה באתר     2.1.10
 תב מהרשות.  לקבל פסולת ממקור אחר ללא אישור מפורש בכ

 
להלן הערכת הפעולות והכמויות שיהא על הקבלן לבצע על חשבונו  להסדרת     2.1.11

 האתר: 
 

 סה"כ  מחיר   כמות יח'   יחידות  סעיף 
   700 מ"ר  –הכשרת השטח  
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חישוף השטח 
כולל צמחיה 
ניקוי ופינוי 

 השטח. 
ריסוס שטחים  

בחומר הדברה 
לקטילת שוריש 
צמחיה ועשבי 

 בר. 

   774 מ"ר

עבודות בטון  
 –יצוק באתר 

רצפת בטון 
ס"מ  15בעובי 

יצוקה על גבי 
 מצע מהודק 

   774 מ"ר 

קורות מעקות  
 וחגורות 

   2 מ"ק 

 –פיתוח האתר  
חפירה וחציבה 

 מילוי והידוק 

   160 מ"ק 

   250 מ"ק  מצעים ותשתיות  
עבודות אספלט  

 ציפוי יסוד  –
   400 מ"ר 

שכבת בטון  
 אספלט גס 

   400 מ"ר

 2גובה  –גידור  
מ' פח מגולוון 
כולל חיזוקים 

 4ואלכסונים כל 
עמודים ועיגון 

 ביסודות בטון . 

   128 מ'

שער חשמלי  
כולל שלט 
אלחוטי לפתיחה 

 וסגירה 

 1   

   1  מצלמות אבטחה  
   1  עמדת כיבוי אש  
 –עמדת שומר  

 בוטקה 
 1   

   1  נקודת חשמל  
   1  חיבור לביוב  
   1  שילוט  
מערכת לטיפול  

בתשטיפים 
נדרש לברר 

 עלויות 

    

משקל כולל  
מערכת לתיעוד 

 12באורך של 
מטר בכניסה 

 לאתר 

 1   

סה"כ הערכה  
כללית כולל 
מע"מ לכל 

 הפעולות  

   250,000.00 
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 סילוק הפסולת (העמסה, הובלה והטמנה) שירותי  - 2.2פרק 
 
עבודות סילוק הפסולת על ידי כלים מתאימים לרבות שופל הקבלן מתחייב בזה לבצע   2.2.1

בהתאם לתנאי חוזה אחד או יותר לפי דרישת המזמין  עד לפינוי כל הפסולת מהאתר 
מעט יום כל יום ברציפות ללחוזה, ב נספח א'זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו ב

 .השבת
 

 הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: 2.2.2
 

 לפחות בנהיגה בסוג הרכב הנדרש במסמכי המכרז והחוזה. 5א.  הנהג בעל ניסיון של 
,  כגון:  שבו  אין  לנהג  עבירות  חמורותב.  לנהג  גיליון  עבירות  תנועה  מהמשטרה  

 מהירות  מופרזת 
בשנתיים האחרונות, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש השנים 
האחרונות, נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, גרימת מוות ברשלנות, ורישיון 

 הנהיגה שלו לא נשלל בחמש השנים האחרונות.
 

ה על פי חוזה ובלהמשמש למתן שירותי ההקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב   2.2.3
כך שבכל  ,רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה הפעיל זה, ידאג ל

 ולפי התנאים שבמסמכי החוזה. רצףות בובלמקרה תבוצענה הה
 
בכתב של הרשות, בכלי רכב מראש והקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור   2.2.4

, לא ובלהרט, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע הההשונים מהמפורט במפ
יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט. בכל מקרה לא 

, במקרים של שינוי בנספח א'תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על המחיר המצוין 
 .ובלהבכלי הרכב המשמשים לה

 
יחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בט  2.2.5

החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של 
הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם 
לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים 

 שיונותיהם של הרכבים.בהם או בר
 
כל ות יהיו מצויידים בובלהקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו הה  2.2.6

ובלות נשוא חוזה אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים לה
 , הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.זה

 
ים, דהיינו שנת שנ 5ת יתבצעו ברכב שגילם לא יעלה על ובלוהההקבלן מתחייב כי   2.2.7

 ואילך. 2015 ייצור 
 
 

 שינויים - 3פרק 
 

, סילוק הפסולתו ההקמה , התפעול הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי  3.1
שעות  24כולם או חלקם, לתקופה קצובה ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 

 מראש.
 

 ניתנה על ידי הרשות  הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או   3.2
 .יםהמבוטל  השירותיםפיצוי כלשהו בגין              

 
 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה - 4פרק 
 

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה   4.1
  ,פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשותעל 

 מראש ובכתב.
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או  25%היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת   4.2
יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין 

 לעיל. 4.1זכות המנוגדת לסעיף אם נעשתה בחלקים, כהעברת 
 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי   4.3
החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית 
תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים 

תו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא להחלטתה, שלא לאשר העסק
 האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

 
בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם            

לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים  2 -ו  1עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 
 ,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.המחויבים

 
 

 וביטוח אחריות – 5פרק 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד     5.1
 המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

 
ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל    5.2

איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות ו/או 
לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או 

, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע םייבעקיפין, ממעשה או מחדל רשלנ
 בלן על פי מסמכי החוזה.התחייבויות הק

הקבלן יפצה את הרשות ו/או את הניזוק(ים), לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  
הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל  לו(ה), להם(ן).

 אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.
 

שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק הקבלן אחראי כלפי כל צד   5.3
, או 1968שירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 

או כתוצאה מביצוע  ובלהלפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי הה
עיל, יהא . אם תתבע הרשות  על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לובלהמתן שירותי הה

על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי 
 בית משפט בפסק דין סופי.

 
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל   5.4

תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי 
לעיל  -5.2ו 5.1ובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף מע

לכל אדם כולל לרשות ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות 
 במלואן שייגרמו.

 
מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,   5.5

 בונו את הביטוחים המפורטים להלן:מתחייב הקבלן לערוך על חש
 

 יפחתו שלא אחריות בגבולות, דין כל פי על הציבור כלפי חוקית חבות ביטוח  5.5.1
 .הביטוח אישור בנספח מהמפורט

 
ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על   5.5.2

 ידי הקבלן בקשר עם החוזה.
 
רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה ביטוח צד ג'   5.5.3

 לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.
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 בפוליסות יכללו התנאים הבאים:  5.6

 
 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח. (א) 

 
 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.   (ב) 

 
יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון  (ג) 

יום לפחות לפני  60המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות  
 מועד הביטוח המבוקש.

 
 .הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים (ד)        

 
 .ראשוניים ביחס לביטוחי הרשותנקבע כי ביטוחי הקבלן הינם  (ה) 

 
 תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות. (ו) 

 
 

 ,'בנספח  ובלה,הקבלן ימציא לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי ה  5.7
 .כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח

 
 

 יחסי הצדדים - 6פרק 
 

הקבלן כעצמאי ולא בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות לבין הקבלן יחשב   6.1
כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב 

 הרשות כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
 

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד   6.2
קשורות במתן שירותי ההסעות על פי והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות וה

מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות 
אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל 

ה, את האמור ובלתקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי ה
 מלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.בכל דין ול

 
 תשלומים וערבות - 7פרק 

 
תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה   7.1

  בנספח א'.בהתאם למפורט במפרט 
 לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר.

           
 םשירותיהכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות חשבון בגין האחד לחמישה בבין    7.2

 שניתנו על ידו בחודש החולף.
 

הרשות המקומית תשלם לקבלן את  ימים ויאשרו. 7המנהל יבדוק את החשבון תוך 
ממועד המצאת חשבונית מס  יום 45שוטף + הסכומים שאושרו על ידי המנהל 

 לתשלום.
 

לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא לכל תשלום שיש לשלם   7.3
 בתוקף בעת ביצוע התשלום.
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 'חכנספח לפי הנוסח הרצ"ב , עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית  .47
וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מגובה הצעתו,  5%של לחוזה, בסכום 

 ,זהחוזה חודשים ממועד חתימת  14מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 
והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת הרשות, כך שהיא תהא בתוקף 

בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי  בכל תקופת תוקפו של ההסכם.
תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד  ,ותדרישת הרש

למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  
 על פי חוזה זה.

ככל שמדובר בקבלן אשר העיריה חייבת לו כספים בשיעור הערבות האמור, יכולים  
"חלף העיריה, חלף מתן ערבות (להלן הצדדים להסכים על עיכוב הכספים אצל 

 –). יצוין כי התנאים לעיכוב הכספים יהיו זהים לתנאי הערבות, דהינו ערבות"
התנאים לחילוט הכספים, מועד עיכוב הכספים וכל יתר התנאים החלים על הערבות 

 כמפורט להלן.
 

זה זה ואי המצאת ערבות ביצוע / חלף ערבות כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחו 7.5
המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל 

 את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.
 

ערבות הביצוע / חלף ערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי  7.6
 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: החוזה. 

 
כל נזק או הפסד העלול להיגרם רשות המזמינה, עקב או בקשר עם הפרה או אי  .א

 מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
 

ות והתשלומים הקשורים לקבלן, שהחברה המנהלת ו/או הרשות כל ההוצא .ב
 המזמינה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

 
בכל מקרה, כאמור, תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, 
כולם או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, 

 , ההוצאות והתשלומים כאמור.ההפסדים
 

 
 תקופת החוזה וסיומו - 8פרק 

 
 .לשנה מיום הזמנת העבודה מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף   8.1

 
לעיריה האופציה החד צדדית להאריך הסכם זה לעוד שתי תקופות של שנה אחת  8.2

 באותן התנאים של הסכם זה.
 

תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,לעיל 8.2 – 8.1על אף האמור בס"ק  8.3
 להביא חוזה זה 

יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או  30לידי סיום בהודעה מראש של 
תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את 

יום ההתקשרות, ובכפוף התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד ס
 להוראות חוזה זה.

 
 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים - 9פרק 
 

הנם תנאים  5.6 -ו 5.5, 4.3, 4.1, 8, 2.7, 2.5, 2.4הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים     9.1
עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים 

וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סעד  ,₪ 5000סך וקבועים מראש במוסכמים 
 ., המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דיןותרופה אחרים

 
לעיל מכל סכום  9.1הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף   9.2

 שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
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הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן תשלום   9.3
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
החוזה ו/או איזה הרי אם הפר הקבלן את  ,לעיל 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   9.4

תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה  ,הפרה יסודית מתנאי המכרז
ועל פי הדין.  1970-רופות בשל הפרת חוזה) תשל"אעל פי חוק החוזים (ת ,משפטית

תהא הרשות זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או  ,מבלי לגרוע מהזכויות האמורות
לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות 

 הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.
 

הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  ,לעיל 9.1גרוע מהאמור בסעיף מבלי ל 9.5
חוזה זה ויזכו את הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין 

 במקרה של הפרה יסודית:
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי   9.5.1
או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או      נכסי הקבלן, כולם 

 ביצועם. יום ממועד  30הוסרו לחלוטין תוך 
 
הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,   9.5.2

ו/או ניתן נגדו צו פשיטת  כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל
, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו

מונה לו מפרק החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או 
של חוק  350פי סעיף -זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על

לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או או שהוא הגיע  ,1999 -החברות התשנ"ט 
למען  הגיש בקשה לפשרהאו  ,חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה

 .1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350על פי סעיף  ,הסדר איתם
 
 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  9.5.3
 
או אדם אחר מטעמו נתן או הציע הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן   9.5.4

שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או 
 בקשר לחוזה זה או ביצועו.

 
של הקבלן שניתנה במכרז מהותית הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה   9.5.5

או שהקבלן לא גילה עובדה  ,או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה
 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.מהותית 

 
לא יראו את השימוש האמור  זה, 9השתמשה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף    9.6

בזכויות הרשות  כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך 
לא במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד 

 נתנה לו הודעה כאמור.
 

יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן  14איחור בתשלום של עד    9.7
  .בפיצוי כלשהו מהרשות

 
 

 שונות - 10פרק 
 

   גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין       10.1

   ,הוראות החוזה לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים             

 יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי               

 המנהל, יחייב את הקבלן.             
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 מעת לעת. ,תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף 10.2
 

 
הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין  10.3

הסכם, קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל 
 התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.

 
ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי  10.4

 חוזה זה.
 

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא  10.5
כמים והתחייבויות, בין תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הס

 בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  10.6
 בכתב, ובחתימת שני הצדדים.

 
ן במסירה אישית או במכתב כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינת 10.7

 רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .
 

שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  10.8
 בישראל.

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

 ______________         ________________      ___________           ____________  
       גזבר          העירראש       העיריהחותמת      הקבלן           

 
 
 

של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום  / רו"ח ___________  עו"ד  אני הח"מ 
_______המשמשים כמנהלי _______ _________ הופיעו בפני ה"ה

_____________(להלן: "הקבלן") וחתמו בפני על חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל 
ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של 

 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.
 
 

                               
         

_______ 
 עו"ד/רו"ח

 
 

 :אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן
 

כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין; כי 
ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף ________ בתקציב רגיל/מאושרות 

 תקציב בלתי רגיל מס'________.
 

     ________________         _________________ 
            גזבר הרשות המקומית  ראש הרשות המקומית              
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 נספח א'
 

 סילוק הפסולת (העמסה, שינוע והטמנה) מחירים  
 

 
 

 החוזה הוא לסילוק הפסולת מכל סוג שהוא מהאתר כמוגדר במכרז. 
 

המחיר הוא מחיר של ____________ ₪ כולל מע"מ לכל טון שמועבר לטיפול 
במטמנה ו/או אתר למיון ו/או אתר למיחזור הפסולת (בהתאם להפרש בין השקילה של 

העבודות לרבות  רכב העיריה בכניסה וביציאה מהאתר). המחיר המוצע הוא בעבור כלל
קוב לפחות, הובלת  40העמסת הפסולת באתר העירייה על ידי שופל לתוך מכולות בנפח 

 הפסולת לאתר מורשה והטיפול בפסולת כאמור והכל משוכלל במחיר לטון בהצעה זו. 
 

₪ לסילוק/טיפול בכל טון פסולת (לא כולל  300ידוע לי כי אומדן העיריה הינו 
 ת הנחה על סכום זה. סכום גבוה מסכום זה יפסול את ההצעה.מע"מ) וכי אני נדרש לת

 
 
 

 
 שם החברה: ______________                                                                                               

      חתימת וחותמת הרשות: ______________
                      

 
 חתימה וחותמת החברה:                                 

 
 
 

 תאריך: ___________              
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 נספח ביטוח – 'בנספח 
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 'גפח נס
 

 כתב ערבות בנקאית
 (נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז) 

 
 לכבוד 

 עיריית בית שאן  
 

 )העירייה  –(להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

) מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –(להלן  עיריית בית שאןפי בקשת -על .1
___________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד), אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

למתן שירותי הדברה בשטח השיפוט  3/2020למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בהתאם למכרז פומבי 
המכרז), לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של  –של עיריית בית שאן  (להלן 

₪) בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים  שבעים וחמישה אלף –₪ (במילים  75,000
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -), כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדלצרכן (כללי) (

ע ביום הגשת ההצעות במכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד ) בין המדד שהיה ידוהמדד –(להלן 
 ).סכום הערבות –חילוט הערבות (להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או  1את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

) ימים 7לעיל, תוך שבעה ( 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
ידי ראש העירייה  ו/או מנכ"ל העירייה  -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

תכם ו/או גזבר העירייה , וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דריש
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז 
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע 

 הנערב.
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 

 (כולל). 07/09/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
 

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש העירייה ו/או מנכ"ל העירייה ו/או גזבר  .6
) יום נוספים 90העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים (

 דלעיל. 5מהמועד הנקוב בסעיף 
 

קבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להת .7
לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה)  5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 צורה שהיא.ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל  .8
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 נספח ד

 תצהיר העדר הרשעות
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כלהלן:
 

"), אני מכהן כ________________ החברהאני נציג ___________________ (להלן: " .1
 ברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.בח

 
ב(א) 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף  .2

")) לא חוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפ

") או לפי חוק שכר מינימום, חוק עובדים זרים(להלן: " 1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
 "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-התשמ"ז

 
ב(א) 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף  .3

 :מתאימה אחת אופציה לסמן ישלחוק עסקאות גופים ציבוריים) 
o  הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר

 מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
o  לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר

 חרונה.מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה הא
 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,  .4

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

 
חייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להת .5

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון  6.1
בישראל, ושעליהם חל  וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד

פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות 
 .1994-שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 6.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  6.2.1
 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 

 שוהה בישראל כדין.    6.2.2
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.   6.2.3
תו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת בעד עיסוקו בתחום מומחיו  6.2.4

מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
 לסטטיסטיקה.

 
        _________________________ 

 חתימה                            
 אישור עו"ד

 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי 
שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 

 זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת 
 



 03/2020מכרז פומבי מס' 
 הקמה , תפעול ופינוי אתר פסולת

 עבור עיריית בית שאן
 

 חתימת המציע_________________

 
___ (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה לתת תצהיר זה בשם ______________

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.

 
 חותמת ___________________   עו"ד ____________________



 03/2020מכרז פומבי מס' 
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 עבור עיריית בית שאן
 

 חתימת המציע_________________

  
 רבההצהרה בדבר העדר קי -נספח ה

 
 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני 

 מצהיר כלהלן:
 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 
 קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. ).1(

 
 מועצת העיר.סוכנו או שותפו של חבר  ).2(
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. ).3(

 
) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2( –  )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

) לעיל מנהל או עובד 2( –) ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (
 אחראי בתאגיד. 

 
ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או הנני מצהיר כי  .ב

בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 

למי שעובר על בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה 
הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור 
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 את שוויו של מה שקיבלה.
 

הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור כמו כן  .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי הנני מאשר בזה כי 
שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 
זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת 

לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה  לתת תצהיר זה בשם _________________ (להלן: "המציע").
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 
 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________
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 עבור עיריית בית שאן
 

 חתימת המציע_________________

 
            

 תאום מכרז תצהיר בדבר אי  -נספח ו' 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 
 "),המשתתף____________________________________ (להלן: "בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז________ (להלן: "מכרז פומבי מס' , למכרז ____________
 
 מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
ת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצע .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 המשתתף למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
(יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 ). את התשובה
 אם לא נכון, נא פרט: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .10
אם לא נכון, נא . לסמן בעיגול את התשובה) (ישנכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 

            פרט: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11
     ______________________     _________________     _________

_______________ 
תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת       

 המצהיר 
 

 אישור

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 
_________________ והמוסמך בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה 

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 
 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
_______________                                                        _________                            _______________ 

 תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת         
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 חתימת המציע_________________

 נספח ז
 

 הצהרה בענין מורשי חתימה של עיריית בית שאן 

 

1.   

עבודות / מתן  ו/או כל תוספתידוע לי שעל מנת לחייב את העירייה בגין הסכם זה,  .2

שירותים/אספקת טובין מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל עבודות 

ו תוספת להסכם בכתב חוזה/הסכם ו/א מראשאחרות שאינן קשורות להסכם זה, עלי לקבל 

גזבר העירייה (במצטבר), וכי הזמנה בעל פה ו/או חוזה/הסכם חתום חתום ע"י ראש העירייה ו 

מורשי החתימה של העירייה (במצטבר) לא יחייבו את העירייה (לרבות תוספות  2שלא ע"י 

 להסכם/ חוזה) בשום מקרה ובשום תנאי. 

עירייה יחשב כמאושר רק לאחר שנחתם ע"י מנהל הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחשבון שהוגש ל  .3

המחלקה הרלוונטית + גזבר, וכי חשבון שנחתם חלקית לא יהווה אסמכתא משפטית  כחשבון 

 שאושר ע"י העירייה. 

 את יחייבו  לא ונספחיו  ההסכם עפ"י שלא טובין  אספקת שירות/ שמתן  בזאת מאשר הריני .4

 מראש מוותר  והנני הצבי,  קרן  על הכסף את חלהני וכמוהן  תנאי,  ובשום מקרה בשום העירייה

 .לב תום חוסר טענת על וכן  במשפט,  ולא עושר עשיית טענת על

 הריני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על  הנספח.  .5
 

 

 

     ________________             _______________________________________ 

 שם הספק/ נותן השירות                       חתימה                                 תאריך 
 

 

 אישור 

 

. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ________    אני הח"מ ___________ עו"ד, מ.ר

___________      _________________  אשר זיהיתי אותם על פי תעודת זהות / המוכרים לי אישית, 

 הינם מורשי החתימה של ___________   וכי חתימתם מחייבת את ________, חתמו בפני על נספח  זה.   

 

 

                   _________         _____________               ________________ 

 תאריך                                             שם עו"ד                               חתימה וחותמת 
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 חתימת המציע_________________

 

 ערבות ביצוענספח ח'   
                                        לכבוד

 
 עיריית בית שאן

 
 א.נ.

 כתב ערבות   הנדון:
 
 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "המבקשים") -על פי בקשת _______________  (להלן 

) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים _______ ש"ח"ח (______ שכל סכום עד לסך של 
וזאת להבטחת כל  ,")"הפרשי ההצמדה -הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן מהצמדת הסך 

 . 03/2020לסילוק הפסולת מספר מכרז התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים 
 

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

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

ם הנ"ל בפעם אחת או במספר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   - "המדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
 יחושבו כדלקמן:הפרשי הצמדה 

 
 -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן 

 שפורסם ביום_____ "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 
"המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה  -היינו נקודות __________ (להלן _____

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

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 07/09/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי  לא תענה.
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ימים 90לאחר 

 
 ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 

        תאריך:___________                                                             בנק:_________
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 חתימת המציע_________________

 
 

 

 

 


	5.1    הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.
	_________     _________________     ______________________     _______________
	תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר
	תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר
	תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר
	אישור
	אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי ...
	_______________                                                        ________________________
	תאריך                                                                                                שם מלא + חתימה + חותמת

