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אזורית לטיפול בפסולת תוכנית  להכנת
 חקלאית 
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תוכנית אזורית בנושא  וכתיבת  מתן שירותי ייעוץ לאשכול בתהליך הכנת 
 פסולת חקלאית  

 רשויות השרון אשכול

 

אזורית  להכנת תוכנית  מחיר  הצעות  מבקש לקבל "(  אשכול ה)להלן: "  השרוןאשכול רשויות  איגוד ערים  .1

 . רשויות השרון עבור אשכול לטיפול בפסולת חקלאית

 www.esharon.co.il: אשכולניתן לעיין  במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של ה .2

לפרטי הרכישה ניתן    )שלא תוחזר(.  500₪העברה בנקאית בסך  באמצעות  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .3

   iritt@esharon.co.ilN לפנות לדוא"ל:

 על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף המפורטים במכרז.   .4

 ההשתתפות אינה חובה. . 10:00בשעה 5/22/8בהיוועדות חזותית ביום   מפגש מציעים יתקיים .5

ניתן להגיש בדוא"ל לכתובת:   .6 ,  12:00בשעה    5/22/11עד ליום    iritt@esharon.co.ilNשאלות הבהרה 

תאריך   עד  האשכול  באתר  יפורסמו  הבהרה  לשאלות  טלפוניות  .  12:00בשעה    16.5תשובות  פניות 

 לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול. 

 האשכול שומר על זכותו לזמן לראיון מועמדים מתאימים.  .7

. לא תתקבל הצעה לאחר  12:00בשעה     2226.5.רכה עד תאריך  הא      5.2291.ההצעה תוגש לא יאוחר מ   .8

 המועד האמור 

 :למכרז רלוונטיים תאריכים ריכוז

 שעה תאריך  פעילות

 12:00 11.5.22 לאשכול  הבהרה שאלות להעברת האחרון  המועד

 12:00 26.5.22 הצעות להגשת האחרון  המועד

 

ב .9 המציע  ידי  על  חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  כל  ואת  ההצעות  לה  2  -את  יש  ידנית, עותקים,    גיש, 

מס'   פומבי  מכרז  מצוין  כשעליה  סגורה  המכרזיםולשלשל    8/22במעטפה  האשכול,   לתיבת    במשרדי 

 ______________ ,, בניין מניבים, כפר סבא8, קומה 1הטחנה  בכתובת 

http://www.esharon.co.il/
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 בברכה,

 אורית ארליכמן 

 אשכול השרוןמנכ"לית 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 תוכן עניינים 

 הזמנה להציע הצעות  – מסמך א' 
 

 נספחים:
 אישור עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה   – ( 1מסמך א)
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – ( 2מסמך א)

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים  – ( 3)א מסמך
 תאום מכרזתצהיר בדבר אי  – ( 4)א מסמך
 תצהיר העדר הרשאות  – ( 5)א מסמך

 תצהיר היעדר קירבה  – ( 6מסמך א)
   

 
 

 הצעת המציע  –ב'  מסמך 
 

 נספחים:
 פירוט השכלה אקדמית  – ( 1ב) מסמך
 ניסיון בתחום הפסולת  – ( 2)במסמך 

 ניסיון בהכנת והגשת תוכניות.  ( 3מסמך ב)
 ( 4מסמך ב)

 ( 5)במסמך 
 בסטטוטריקה ניסיון  –

 ניסיון בעבודה מול רשויות ערביות.  
 הצעה מילולית  – ( 6)במסמך 

 
 

 מפרט השירותים  – ' ג מסמך 
  

 הסכם  –  ד'מסמך 
 

 נספחים:
 אישור קיום ביטוחים  – ( 1ד)מסמך 
 נוסח ערבות ביצוע  – ( 2)דמסמך 
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א להציע    –  מסמך  הזמנה 

 הצעות 

 

 הזמנה להציע הצעות  –סמך א' מ

מתן שירותי ייעוץ לאשכול בתהליך הכנת תוכנית אזורית וכתיבתה בנושא  
 פסולת חקלאית  

 אשכול רשויות השרון עבור

 

 כללי  .1

"(  הינו תאגיד אשר הוקם במסגרת התאגדויות  האשכול איגוד ערים אשכול רשויות השרון )להלן: "

אזוריות. מטרת הקמת האשכול ע"י משרד הפנים, היא פיתוח אזורי וקידום שיתוף פעולה בין  

כמפורט    ,רשויות מקומיות  14  -מלמכרז    הבמועד היציארשויות מקומיות שונות. האשכול מורכב  

טייבה,  להלן:   כפ  מועצהעיריית  עיריית  ברא,  כפר  כפר קאסם,  מקומית  עיריית    מועצה ר סבא, 

  אזורית   מועצהג'לג'וליה,    מקומית  המועצצורן, עיריית קלנסווה, עיריית רעננה,  -מקומית קדימה

לב השרון,  אזורית    מועצהצור יגאל,  -כוכב יאירמקומית    מועצהדרום השרון, עיריית הוד השרון,  

"(.  הרשות" או "רשויות האשכולו "א  "הרשויות"   –תל מונד )להלן  מקומית    ומועצהעיריית טירה  

ותקנותיו, לצו ההקמה ובהתאם   1955 –פעילות האשכול היא בהתאם לחוק איגודי ערים, תשט"ו  

ויתווספו   ייתכן  במכרז  הזוכה/ים  עם  הזכייה  בתקופת  אשכולות.  בנושא  הפנים  משרד  לנהלי 

 .מנויות לעילבנוסף לרשויות הוזאת  , ים נשוא המכרזרשויות נוספות כצרכניות לשירות

  אזורית   תוכנית  הכנת  בתהליך  לאשכול  ייעוץ  שירותי  למתןהאשכול מזמין בזאת קבלת הצעות  

ב  בנושא  וכתיבתה למפורט    עבור  חקלאית  פסולתטיפול  בהתאם  השרון,  רשויות  אשכול 

   ."(התוכנית )להלן: " מסמכי המכרז ב

 

 מטרות התוכנית:

 . חקלאית הטיפול בפסולתהסדרת הטיפול בפסולת ו/ או שיפור רמת  •

 בשטחי היישובים ובשטחים הפתוחים ושיפור רמת הניקיון. חקלאית צמצום מפגעי פסולת  •

 ו/או שיפור השירות לרשויות ולתושביהן.  חקלאית  הוזלת עלויות הטיפול בפסולת •

 בחינת הקמת תשתיות איסוף, מיון, טיפול כמתחייב מצרכי הרשויות/ הנחיות משרדי הממשלה  •

ופינוי הפסולת   • לטיפול  מערך משותף  של  ותפעולית באשכול  כלכלית  בניית תשתית ארגונית, 

 לסוגיה  ברשויות. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 

 עיקרי ההתקשרות  .2

כנושא    איכות הסביבה נושא   .2.1 בו  יתעסק  הוא אחד הנושאים שרשויות האשכול בחרו שהאשכול 

הטיפול בפסולות השונות )בניין, גזם,  כולל  ליבה. באזור השרון והמשולש קיימים אתגרים רבים  

 חקלאית, ביתית ועוד(, שטחים פתוחים, נגר ועוד . 

ג'   .2.2 במסמך  השאר,  בין  המפורטים,  לשירותים  מחיר  הצעות  לקבל  מבקש  זה. האשכול  במכרז 

כפי שמפורט     פסולת   בנושא  אזורית  תוכניתוהגשת    כתיבת  ,הכנתהינה    ,'ג  במסמךההתקשרות 

 .  השרון  באשכול  חקלאית

ע"י   .2.3 מתוקצבת  אשר  התוכנית,  קורא  מטרת  לקול  בהתאם  הסביבה  להגנת    12939מס'  המשרד 

אשר תיתן מענה כולל    תכנית עבודה ישומית  )שלב א'( היא לגבש תוכנית בנושא פסולת חקלאית

לטיפול בפסולת חקלאית ביישובי האשכול, בדגש על פסולת צמחית )גזם, מטעים, חממות והטיפול  

 בפלסטיק הנוצר מפעילות חקלאית(.  

)תוכנית תתייחס  ה .2.4 לב    :החברות באשכול  רשויות המקומיותמ  ( 9לתשע  מ.א  דרום השרון,  מ.א 

 מונד, קדימה צורן, רעננה.  קאסם, טירה, קלנסווה, טייבה, תל-השרון, כפר 

י יישום שהאשכול, כגוף אזורי, יקדם בטווח המיידי, הבינוני  י בתכנית שתגובש יהיה דגש על אמצע .2.5

 והארוך ויוגדר תפקידו מול הגורמים הרלוונטים. 

סוגי פסולות חקלאיות באשכול, דרכי הטיפול בהם היום, דרכי  תתייחס לנושאים הבאים:  התכנית   .2.6

 .הטיפול המוצעות, שינוע הפסולת, מתקני טיפול בפסולת חקלאית 

קהילת   .2.7 של  שיתוף  כולל  הרלוונטים  המקורות  מכלל  נתונים  וניתוח  איסוף  תכלול  התכנית 

ותכנית פעולה  ית  אזורהמשתמשים, המלצות אופרטיביות לפעולות לקידום בטווח המיידי, תכנית  

 '. ג במסמךוכן תכנית לניטור ובקרה הכל כפי המפורט במפרט השירותים 

גייס האשכול תקציבים ממשלתיים, ועל כן ידוע לזוכה כי הוא ידרש  כתיבת התוכנית  לצורך מימון   .2.8

למלא אחר כל דרישה שיתבקש לצורך קבלת התקציב ההמשלתי, לרבות חתימה ו/או המצאת כל  

 ידי הגורם המממן.   מסמך שידרש על 

כי  על   .2.9 כל העלויות של כלל כח  המציע לקחת בחשבון בהצעתו  הצעתו תהיה הצעה הכוללת את 

שידרשו   והיועצים  ידרשו(    האדם  התוכנית  )אם  הכנת  בגין  הוצאותיו  בהתאם  האזורית  וכלל 

ג'.   במסמך  המפורטות  המכרזההצעה  לדרישות  למסמכי  ב'  במסמך  לכלל  תמולא  התשלום   .

 .  , לפני הנחה₪ כולל מע"מ  225,000 שללא תעלה על סך  ות רההתקש

הינ .2.10 זה  הסכם  של  ההתקשרות  האשכול  -התוכנית  להגשת  עד    התקופת  של  רצונו    לשביעות 

. הזוכה יתחייב להגיש נוסח סופי לשביעות רצונו של האשכול בתוך  "(תקופת ההתקשרות )להלן:"

   ., בכפוף ללוחות הזמנים של המשרד להגנת הסביבהחודשים ממועד הודעת הזכייה( 7) שבעה
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

, ללא  יום מראש  30  לזוכההא רשאי להפסיק את ההתקשרות ע"י משלוח הודעה בכתב  י  האשכול .2.11

  למעט תשלום   ,צויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרותהא חייב בתשלום פיימבלי שו  צורך בנימוק

 עד למועד הפסקת ההתקשרות.  שלבי העבודה שבוצעו ואושרו על ידי האשכול,עבור 

 

 להשתתפות במכרז סף  תנאי .3

 התנאים המפורטים להלן:  בכל, מי שעומד הז מכרזזכאים להשתתף ב 

במידה   לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל. עוסק מורשהמציע אשר הינו  .3.1

 שותפות להיות רשומה בישראל.  /על החברה ,שותפות /המציע הינו חברה ש

המציע הינו בעל השכלה אקדמאית באחד מתחומי החקלאות, או תחומים הרלוונטיים לטיפול   .3.2
 בפסולת.  

 . החקלאית או עירונית הפסולת שנים לפחות בתחום ( 3 שלוש ) בעל ניסיון שלהמציע הינו  .3.3

הדומות  אורגנית   /או פסולת עירוניתתוכניות בנושא פסולת חקלאית  ( 3שלוש ) והגיש   הכיןהמציע   .3.4

 .  רט הנדרש במסמך ג' למכרז זהלמפ

  מוגשים   אשר  המכרז  למסמכי  הקבלה  את  וצירף₪    500רכש את מסמכי המכרז בסך של  המציע   .3.5

 .ידו על

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות בהליך זה, רשאי האשכול, מטעם זה בלבד ולפי שיקול  

דעתו הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  

לממליצים    איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. האשכול שומר לעצמו את הזכות לפנות

 המופיעים במסמכים המצורפים. 

 

לאחר רכישת    ,באמצעות ביצוע העברה בנקאית  -      3.5מסמכי המכרז כמפורט בסעיף    רכישתלאחר   .3.6

יועברו המכרז  מסמכי  לתאם   בדוא"ל.  המכרז  המכרז    יש  מסמכי  קבלת    -בדוא"לאת 

 niritt@esharon.co.il  ואסמכתא של ביצוע העברה.  המציע בצירוף פרטי 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל   .3.7

 המציע.   זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על 

גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא   .3.8

 העומדות למציע במכרז. יהא זכאי לזכויות  

מסמכי המכרז הנם רכושו של האשכול וקנינו הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות   .3.9

רז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם עפ"י מכרז זו ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכ

 אלא למטרת הגשת הצעתו.  

 באתר האינטרנט של האשכול. ללא תשלום, לעיין במסמכי המכרז ניתן   .3.10

mailto:niritt@esharon.co.il
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 
   מכרז הבהרת מסמכי ה .4

וקיום    מכרזמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה   ,בתוכן העניינים לעילהמפורטים    כל המסמכים .4.1

 כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

. קישור ישלח  10:00בשעה    8.5.22  בתאריך"(  zoomיתקיים בהיוועדות חזותית )"  מציעים  מפגש .4.2

 .  מהווה תנאי להגשת הצעה אינה  . ההשתתפות במפגשesharon.co.ilniritt@ לנרשמים בדוא"ל

לאשכול   .4.3 להפנות    יה י פנ  באמצעות  11.5.22  יוםעד    הבהרה  שאלותניתן 

העתק  כל זאת בציון שם הפונה וחברתו, דוא"ל לשם מתן תשובה.   .  niritt@esharon.co.il דוא"לב

 השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

את הפניות יש להעביר בקובץ וורד    .איזה סעיף במכרז מתייחסת השאלהעל השואל לציין בברור ל .4.4

 ניתן לעריכה במבנה הבא בלבד:

 תשובה שאלה  סעיף ותת סעיף עמוד מס"ד

     

 

בהירויות,   .4.5 אי  המשתתף  ימצא  אם  ביסודיות.  השונים  המכרז  מסמכי  את  לבדוק  המשתתף  על 

סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי  

לפנות   עליו  אחרת,  בסעיף    לאשכול התאמה  הנקוב  למועד  עד  וזאת  בכתב,  דלעיל.    5.3ולפרטם 

הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל    משתתף שלא יפנה לקבלת

 .טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .4.6 ולא  פה, אין 

 תחייבנה את האשכול.  –בכתב 

ל   האשכול .4.7 האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  ותיקונים  רשאי,  שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  הגשת 

ביוזמת  יהוו    ובמסמכי המכרז,  כאמור  והתיקונים  המשתתפים. השינויים  לשאלות  בתשובה  או 

המכרז   מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  נפרד  בלתי  לפי    בדוא"לחלק 

 ידו להצעתו. - ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע - הפרטים שנמסרו על

 

 הצהרות המציע   .5

הגשת הצעות של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם   .5.1

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה  

בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא  

 הצעת המציע.    תתקבל לאחר הגשת

ו/או    מכרזכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ה .5.2

 ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
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אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כשלהו מתנאי   .5.3

לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות   המכרז ו/או ההסכם. האשכול רשאי 

 המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.  

ובין   .5.4 בין המיוחדות  כל ההוצאות של המציע,  כוללת את  כי הצעת המציע  ומודגש בזאת  מובהר 

אדם,  הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח  

 ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב. 

על המשתתף למלא את מסמכי המכרז על כל סעיפיהם. על כל מציע לחתום על כל מסמכי המכרז,   .5.5

 . לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד

  

 הגשת ההצעות   .6

"( כאשר המציע" או "המשתתףתוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה: "ההצעה   .6.1

תעודות  , למעט  כל המסמכים, והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

 .)אם יש(נסיון אנשי הצוות השכלה ו 

ת .6.2 שינוי,  תיקון,  כל  בהם  לבצע  מבלי  המכרז,  מסמכי  של  מקורי  בקובץ  תוגש  או  ההצעה  וספת 

 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל. 

  ב'כמסמך  המציע" הרצ"ב    העתקים זהים, על גבי טופס "הצעת  שניעל המציע להגיש הצעתו ב  .6.3

למסמכי המכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם  

ק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים ייחתמו ע"י המציע  ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חל

 בחתימת ידו וחותמת התאגיד. 

 הצעת מחיר:  .6.4

עלות הפרויקט כולו. אחוז ההנחה המקסימלי אינו יכול ל  הנחה  אחוז   תפרט  המחיר   הצעת .6.4.1

 הנחה.   10%לעלות על 

  מע"מ.לכל היותר, כולל  225,000₪המחיר המקסימלית תעמוד על  הצעתיובהר כי  עוד .6.4.2

אשר תכלול את כל    עמודים   10עד    –  להצעת המחיר שתפורט במסמך ב', יש לצרף הצעה מילולית .6.5

   (.6)ב  מסמךשנדרש על פי 

כי ההצעה בכללותה, על המתודולוגיה שלה, מחייבת את מגיש ההצעה לכל אורך תקופת    יצויין .6.6

האשכול של  דעתו  לשיקול  בכפוף  לקבל את  .  ההתקשרות,  זכות  לעצמו  שומר  כי האשכול  יצוין 

וללא   לערוך בה שינויים בהתאם לצרכיה,  וכן לדרוש מהמתכנן  כולה או חלקה,  ההצעה הזוכה 

 תוספת כספית.  

לצרף   .6.7 שהופצו  יש  ועדכונים  תיקונים  ההבהרה,  ותשובות  שאלות  לרבות  ההצעות  את  להגשה 

 למציעים עד למועד הגשת המכרז. 
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,  1הטחנה  בכתובת:  ההצעה תוגש במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי האשכול,   .6.8

 . בלבד  8/22 בציון מכרז פומבי, , כפר סבא8בניין מניבים קומה  

 26.5.22 5.2291.המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .6.9

האשכול רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל מי שרכש   .6.10

שהדוא"ל  ווידא    ,  niritt@esharon.co.il את מסמכי המכרז ו/או שנרשם ששלח דוא"ל לכתובת

ת הדוא"ל . אין באמור בסעיף זה  חזאת על פי המען שציין בעת הרכישה או בשליששלח נתקבל. ו

 .והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול   כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות

קישור   .6.11 יישלח  המועד,  ולקראת  פומבית,  הינה  המכרזים  תיבת  מנת    "זום "פתיחת  על  למגישים 

 שיוכלו להיות נוכחים בפתיחה.

 : ע יצרף להצעתו את המסמכים הבאיםכל מצי .6.12

  .כולל אסמכתאות (1)ב ובמסמך זה למסמך 3.2בסעיף  כנדרשהשכלה אקדמית פרוט  .6.12.1

החקלאית/עירונית   .6.12.2 הפסולת  בתחום  ניסיון   ובמסמך   זה   למסמך   3.3בסעיף  כנדרש  פרוט 

 . (2)ב

   (. 3)ב  ובמסמך  זה  למסמך3.3בסעיף  כנדרש  פרוט ניסיון בהכנת ובהגשת תוכניות ודוגמאות   .6.12.3

בתחום    פרוט .6.12.4 אין    (.4)ב   במסמך-  הסטטוטוריקה ניסיון  שאין    – )אם  במסמך  לרשום  נא 

 ניסיון(. 

 נא לרשום במסמך שאין ניסיון(.  –)אם אין  (. 5ב) ניסיון בעבודה מול רשויות ערביות מסמך  .6.12.5

 . הלןל  (6)ב במסמךכמפורט  ,הצעה מילולית .6.12.6

אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   .6.12.7

 . 1976  -ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

הי  .6.12.8 והמציע  במידה  מורשה.  עוסק  המציע  היות  בדבר  של  אישור  צילום  יצורפו  תאגיד,  נו 

תעודת הרישום של התאגיד, תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום  

 נותן השירות במרשם החברות. 

מוגשת   .6.12.9 ההצעה  לצרף  ע באם  יש  תאגיד,  ידי  לגבי    ל  מוסמך  מס  עו"ד/רו"ח/יועץ  אישור 

מסמך כ  התאגיד בחתימתםהאנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את  

 . (1א)

מסמך תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כ .6.12.10

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר   ,(2א)

 מינימום. 

מסמך מך זה כתצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למס .6.12.11

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים   , (3א)

 זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם אשכול השרון.

תצהיר חתום בעניין אי תאום הצעות על ידי המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  .6.12.12

 .  (4מסמך א)כ

כנגד המ .6.12.13 לפיו אין  ו/או מועמד התאגיד,  תצהיר  ו/או מנהלי המציע  ו/או בעלי המציע  ציע 

 .  (5מסמך א)הרשעה פלילית שנקבע שיש עימה קלון בנוסח המצ"ב כ
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 . (6מסמך א)כהצהרה בדבר קרבה משפחתית בנוסח המצורף  .6.12.14

כלל בהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל או לדרוש    האשכול יהא רשאי שלא לידון .6.13

 מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף. 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה  .6.14

כי  בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש  

יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה  

 וכן רשאי האשכול להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא. בוטל המכרז או הוקטן היקפו   .6.15

ו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה  או הוגדל היקפו א 

מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף  

 אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.   

 

 תוקף ההצעה .7

של  תוקף ההצעה   .7.1 במכרז תעמוד לתקופה  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90עד להחלטה 

 המכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, ככל שיבחר בכך. 

 

 שמירת זכויות  .8

כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות לאשכול, והמשתתפים בהזמנה לא יהיו רשאים לעשות כל   .8.1

 בהזמנה זו.    שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה

 האשכול יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו בהזמנה.  .8.2

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד האשכול ו/או מי מטעמו,   .8.3

אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור בהזמנה זו, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד 

  שפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. מ

 

 בחינת ההצעה/ות  .9

האשכול שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר   .9.1

ו/או אישור   כל מסמך  לדרישות המכרז  ו/או לתקן בהתאם  פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים 

המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי  מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש  

 . , והכל בכפוף לכל דיןהסף של המכרז

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי להתחשב   .9.2

 בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה.  
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האשכול רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות   .9.3

 המכרז, באופן שלדעת האשכול מונע הערכת ההצעה כנדרש. לדרישות או לנתונים שבמסמכי 

ניסיונו,   .9.4 בבחירת ההצעות את אמינותו,  וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה 

של הרשויות החברות באשכול לעניין זה, לרבות    ןכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונ 

הא רשאי האשכול לבקש ולקבל מהמציעים  י. לצורך כך,  התייעצות עם גורמים שונים ברשויות אלו

 כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם האשכול, ככל שיידרש. 

כלל ההצעות ייבחנו קודם כל בעמידתן בתנאי הסף. מציעים שעומדים בכלל תנאי הסף, הצעותיהן   .9.5

  ל הבא: ידורגו לפי מרכיב האיכות ומרכיב המחיר בשיקלו 

 . 60%  –, מרכיב המחיר 40%  –מרכיב האיכות 

  .לפחות נקודות 50  של איכות סף לעבור יש כשרה תחשב שההצעה מנת על

 

 

 דירוג מרכיב האיכות ייעשה כדלקמן: 

 משקל  דגשים להערכה 

 איכות

 ההצעה 

המילולית   העבודה   -ההצעה  למטרות  התאמה 
ג'-והמפרט    מסמכי המכרז    ולדרישות בשלות ;  מסמך 

המוצעת; העבודה  ועומק  היקף  גישה   ההצעה;  הצגת 
למגוון   המתייחסת  החקלאיותרחבה  רמת    ;הפסולות 

בארץ  הנעשה  עם  והכרות  פסולת  בנושא  בקיאות 
מבטן  ובעולם;   מנקודת  העבודה  מטרות  על  התבוננות 

שונות אוכלוסייה  קבוצות  ביצוע פירוט  .  של  אופן 
 המיפוי.  

 .הנ"ל יוצג בעת הראיון 

 10עד  
 נקודות

ראיון 
והתרשמות 

 אישית

המציע יוזמן לראיון בפני ועדה מקצועית שתמונה. 
עם העובד מטעמו המיועד  יחד  להגיע  עליו  לראיון 
למתן השירות לאשכול. הועדה תתרשם מהשירות  
ציבוריים(,   גופים  זה  )ובכלל  לגופים אחרים  שניתן 
ממידת   השירות,  למתן  המציע  זמינות  ממידת 
העבודות   עם  המציע  של  וההיכרות  הניסיון 

 ת במסגרת פניה זו וכו'.הנדרשו

בעניין   שיתקבלו  מהמלצות  תתרשם  הוועדה  כן  כמו 

המציע מלקוחות, לרבות התרשמות מפרויקטים שביצע 

 המציע. 

  

 30עד  
 נקודות
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

הכרות ועבודה 
 ברשויות ערביות 

הגשות לקולות קוראים, מיפוי, כתיבת תוכניות עבודה,  
 נקודות 5 - . ברשויות ערביותליווי תפעולי 

 נקודות 5- הכרות עם הרשויות הערביות של האשכול 

 10עד  
 נקודות

יישום תוכניות 
בנושא פסולת 

חקלאית או  
עירונית/  
 אורגנית

פירוט היישום    יושמה כולל   15  –כתיבת תוכנית אשר 

 נקודות  

 

 30עד  
נקודות  
 בסה"כ

כתיבת תוכניות  
בנושא פסולת 

חקלאית או  
עירונית 

 אורגנית  /

 נקודות 5 –תוכניות  3-על כל תוכניות שנכתבה מעבר ל
 10עד  

נקודות  
 בסה"כ

ניסיון בתחום 
הסטטוטוריקה  

 התכנון והבניה /

 נקודות 2 –על כל שנת ניסיון 
 10עד  

נקודות  
 בסה"כ

 

  דרוג מרכיב המחיר יתבצע כדלקמן :  אחוז מהציון הכולל.  60מרכיב המחיר יהיה  .9.6

שאר המציעים יקבלו  אחוז מהניקוד הכולל.    60ההצעה הנמוכה ביותר יקבל  שווי  המציע שנתן את  

 את הניקוד בגין המחיר בהתאם לנוסחה הבאה: 

  =     ניקוד מרכיב המחיר    60*      שווי הצעה הנמוך ביותר
   שווי ההצעה הנבדקת  

 

למען הסר ספק כהצעה נמוכה תלקח בחשבון הצעה של מציע שעמד בתנאי הסף וקיבלה ניקוד  

 . איכות שלא גרם לפסילתה

  ה  כזוכ  ז  יוכר  )איכות ומחיר(  הגבוה ביותר  המשוקללהציון    בעלה  ויהי  מכרזהבתנאי    שעמד  המציע   .9.7

 . מכרזב

 מטעם האשכול   שיקולי הועדה המקצועית .10

לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם,   –כולם או חלקם  –לזמן את המציעים  האשכול הרשות בידי   .10.1

מטעם   ועדה  תדרג  ובהם  מוצריהם  יוצגו  שבה  מצגות  לערוך  התרשמותה   האשכוללבקשם    את 

 מהמציעים, מהמוצרים, והשרותיים המוצעים.  

לוועדת המכרזים    ותעביר,  11כמפורט בסעיף  הועדה המקצועית תמליץ על דירוג איכות ההצעות,   .10.2

  את המלצותיה. 

 

 הודעה על זכייה והתקשרות .11

 בהליך.  הנבחרה כזוכ ו שהצעת האשכול יודיע למציע .11.1
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח  ממועד הודעת הזכייה,    ימים  10וכה בתוך  ז כמו כן ימציא ה

 .להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישראל ( 1)דמסמך 

לא עמד המציע בדרישות האמורות במועדן, יהא רשאי האשכול לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז   .11.2

 זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם.

   .תפסל הצעתוסרב הזוכה, מכל סיבה, לביצוע העבודה,  .11.3

ידי האשכול ולקיום מסגרת תקציבית  -ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על   ביצוע .11.4

 .מאושרת כדין

 שונות .12

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז על   .12.1

כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז,  

לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש  הזכ דבר אחר שיש  וכל  בו  ויות המשפטיות 

הצעה ואם להתקשר עם רשויות האשכול בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל  

 בעתיד.  –כולן או מקצתן  –טענה כלפי האשכול ו/או מי מטעמו ו/או רשויות האשכול 

להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,    האשכול אינו נושא בכל אחריות  .12.2

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.

 

 

 בכבוד רב, 

 ארליכמן אורית 

 אשכול רשויות השרון מנכ"ל 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 1)מסמך א

 אישור על זכויות החתימה 

 

 

 לכבוד  

 ערים אשכול רשויות השרון איגוד  

 

 

 אישור זכויות חתימה 

 

 

רו"ח** של המציע  / כעו"ד  רו"ח**, המשמש   / עו"ד   :אני הח"מ, _________________________ 

זה   ____________________ גבי ההצעה שאישורי  על  כי  בזה  ומס' התאגיד(, מאשר  )שם התאגיד 

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________  ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את   ________________

  .כל דבר וענייןשם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע ל

 

 

  ____________________     ____________________ :.תאריך

 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 

 

החשבון   רואה   / הדין  עורך  של  המכתבים  נייר  גבי  על  בנפרד,  דלעיל  בנוסח  האישור  את  לצרף  *ניתן 

 המאשר

 .נא מחקו את המיותר **
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 2)מסמך א

 תצהיר חוקי עבודה 

 

 

 תצהיר חוקי עבודה                                               

 

 בתצהיר זה: 

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

 . 1981  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   -"בעל שליטה"  

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.  - "חוקי העבודה" 

 

 

הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני  

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 אזכה במכרז, אקיים אחר האמור בחוקים הבאים:  הנני מצהיר ומתחייב כי באם .2

 . 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 . 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 .1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו •

 . 1950 - חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 . 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד  •

 . 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  •

 . 1953 -תשי"ג חוק עבודת הנוער,   •

 . 1953  -חוק החניכות, תשי"ג •

 .1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(*, תשי"א •

 . 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 . 1963  -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג •

 . 1995 -חוק הביטוח הלאומי, )נוסח משולב(, תשנ"ה •

 . 1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז   •

 .2002  -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב •

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף   .3

 הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לרשות. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן:  .4

o י אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה  אני הח"מ מצהיר כ

 מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

o   ,אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה

  2מהחוקים המנויים בסעיף הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר  

זאת,   עם  יחד   ,)_________________________: החוקים  שמות  את  יפרט  )המציע  לעיל 

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה  

 האחרונה לפי חוק _______________ נעשתה בתאריך ___________. 

o  ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה,  הנני הח"מ מצהיר כי אני

 הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן: 

 

 עבירה על חוקי עבודה : ________________________ -

 עבירה בדין הפלילי לפי חוק : ____________________   -

במשרד   - והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על  והמסחר     נקנסתי   התעשייה 

שקדמו    האחרונות  השנים  בשלוש  העבודה  חוקי  על  עבירה   בגין 

 להגשת ההצעה.   

 מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס )בש"ח ( __________  

 

ממינהל .5 אישור  אצרף  ההרשעות    לבקשתכם  בדבר  והמסחר  התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה 

 והקנסות כאמור או העדרם. 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

 

  _______________      ______________ 

 המצהיר              תאריך              

 

 אישור

 

כ בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _____________ הח"מ,  מר/גב'  אני  בפני  הופיע   ___________ ביום  י 

וכי אם לא   עליו להצהיר את האמת  כי  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו  נושא   ____________

    יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.       

                                                                

            ___________ 

 דין  – עורך                     
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 3)מסמך א

 תצהיר העסקת עובדים זרים

 
 

 תצהיר העסקת עובדים זרים 

 בתצהיר זה: 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

בעל השליטה בו  מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם   - "בעל זיקה" 

 או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

 . 1968  –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח    -"שליטה" 

  – חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א   - "חוק עובדים זרים"

1991 . 

 

 

ל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישרא

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות שלהלן:  .2

o ר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים.אני מצהי 

o   אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי חוק

למועד   בשלוש השנים שקדמו  היתה  לא  זאת, ההרשעה האחרונה  עם  יחד  זרים,  עובדים 

כי העבירה הא נעשתה  ההתקשרות. אני מצהיר  זרים  עובדים  חוק  לפי    לפני/אחריחרונה 

1.1.2002. 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 ________________                                      _________________ 

  המצהיר                                                     תאריך    

 

 אישור

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' _________  

נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 חתם בפני על תצהירו זה. לעונשים הקבועים בחוק,  

 

      _____________ 

 דין  –עורך                  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 4)מסמך א

 תצהיר אי תאום מכרז 

 

 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 

זה   תצהיר  על  לחתום  כדין  מוסמך   _______________ ת.ז.   __________________________ הח"מ  אני 

הצעת   עם  למכרז    "(,המשתתף____________________________________)להלן:"בקשר 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן: המכרז )להלן: " 2/21, מכרז פומבי מס' ____________

 

 תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על  .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 התייעצות, הסדר   .3

 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המחירים בהצעת המשתתף למכרז   .4

 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 המשתתף למכרז.  .6

 בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב  .7

או   .8 עם מתחרה  כלשהו  ודברים  דין  נעשית בעקבות הסדר או  ולא  לב  הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

שובה(.  )יש לסמן בעיגול את הת  נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9

 אם לא נכון, נא פרט:  

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

של תיאומי    המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות .10

 אם לא נכון, נא פרט: .  )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –מכרזים 

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

            

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

 

 _______________     __________________     _________________     __________ 

 תאריך                   שם המשתתף                שם המצהיר ותפקידו            חתימת המצהיר        

 



 

 52 מתוך   20 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 אישור 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני  

שמספרה   ת.ז  הנושא  להתחייב  __________________________  והמוסמך   _________________

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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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 5)מסמך א

 תצהיר העדר הרשעות 

 

 

 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה   ___________ת.ז.   ____________אני הח"מ  

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

 

1. " )להלן:   _______________________ בשם  או  כמציע  זה  תצהיר  נותן  שהוא  המציעהנני   )"

פרסום מכרז    ( בעקבותהאשכול"המבקש להתקשר עם איגוד ערים אשכול רשויות השרון  )להלן: "

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז : "להלן) 2/21מס 

הנני מצהיר בזאת כי המציע  ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי   .2

פלילית  המניות שלו ו/או מי מעובדיו ו/או מועמד התאגיד, במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה  

 שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מין.  

הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשו כנגד המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי   .3

 המציע, כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 
         ____________________ 
 חתימת המצהיר                  

 
 
 
 
 

 אישור
 

אשר    ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפני,  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי  

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  עליו להצהיר את האמת  

 דלעיל וחתם עליו בפני. 

 

 

          ____________________ 
 חתימת עורך הדין              
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 6)מסמך א

 תצהיר העדר קרבה משפחתית

 

 לכבוד  

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר האשכול

 

 האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 

לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין    : ")ב(  1977-לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"ז  37ס'   ▪

ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או  

מהשירות שירות  קבלת  בדבר  לחוזה  פרט  בשמו,  או  האיגוד  למען  האיגוד,  עם  שנעשה  ים  עסק 

שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי  

 האיגוד.

ו   )ג( )א(  או ועדה או עובד האיגוד מחמת    רשות)ב( לא יחולו על חבר ה-הוראות סעיפים קטנים 

בעסק כא לו חלק או טובת הנאה בחוזה או  בגוף משפטי שיש  מור  היותם בעלי מניות או חברים 

זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף   באותם הסעיפים הקטנים, 

 ." 5%המשפטי או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש  רשות א. )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ :"חבר  122ס'   ▪

ל עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד  לאחד מהאמורים חלק העולה ע

בן זוג, הורה, בן או בת,   –לענין זה, "קרוב"   ; אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה

 ".אח או אחות

, קרובו, סוכנו או  רשותא. "חבר   :,כדלקמן  1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א 103סעיף   ▪

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם   10%אגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  שותפו, או ת 

בן זוג, הורה,    – מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב  

 .  "בן או בת, אח או אחות

לא יהיה נוגע    רשות ,קובע כי פקיד או עובד    1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א  142סעיף   ▪

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה  - ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

  עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענה".

המקומית  89סעיף   ▪ המועצות  לצו  אזוריות(א'  תשי"ח)מועצות  חבר   :,כדלקמן  1958-,  , רשות"ג. 

בהונו או ברווחיו, או   10%יד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  קרובו, סוכנו או שותפו, או תאג

  – שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב  

 . "בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

משפחתית קירבה  לך  אין  או  ישנה  אם  שבנספח  בהצהרה  להודיע  מתבקש  הינך  לכך  לפי  בהתאם   ,

רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול    רשותההגדרות דלעיל, עם חבר  

 .או עובד האשכול

 

 

 

 הצהרה 

 

מצהיר    ,_______ מס'  במכרז  להשתתף  המעוניין   ___________________________ הח"מ  אני 

  :ומתחייב בזאת כדלקמן

 

 את האמור לעיל והנני מצהיר: קראתי. .1

לי בן   )בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר .א

 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

לאחר  .ב המיותר(  את  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  לתאגיד 

בהון או ברווחים, ואין אחד    5%עיל חלק העולה על  מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור ל

  .מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי

מרשויות   .ג באיזו  ו/או  באשכול  העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  בן  המיותר(  את  )מחק  לי  יש/אין 

  האשכול.

לי קרבה משפ .2 יש  לפסול את הצעתי אם  של האשכול תהיה רשאית  ועדת המכרזים  כי  לי  חתית  ידוע 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

 –במסמך 

 והצעת המציע  הצהרת

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 א.נ., ג.
 

 והתחייבות  הצהרה
 

במסגרת מכרז   הצעתנו   בזאת מגישים , המכרז מסמכי כל את  זהירה בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר, מ" הח אנו 
 :  כדלקמן בזה ומתחייבים  מצהירים, ______  'מס

 

  כל   את  ובדקנו,  אליו  מצורפים  שאינם  ובין   אליו   המצורפים  בין,  המכרז  במסמכי   האמור   כל  את  הבנו  .1
 .  םעליה להשפיע העלולים או/ו שירותיםה  בביצוע הקשורים הגורמים

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל,   .2
וכן בחנו את כל הגורמים  כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת   זו,  הצעתנו 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.    שירותיםהאחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע ה
לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  

מכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה,  , אלא על האמור במסמכי הוו/או מי מטעמ וו/או עובדי האשכול
  אי   על   המבוססות   דרישות  או   תביעות   כל  נציג  ולאכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

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

  לביצוע  הדרושים  והכישורים  ההיתרים,  שיונותיהר ,  הכשירות,  המומחיות,  הידע  בעלי  אנו .3
 . המכרז  מסמכי  לכל  בהתאם,  המקצועית  מהבחינה  והן  המימון  מבחינת  הן,  המכרז  נשוא  שירותיםה

 

  הדרישות  כל  על  עונה  זו  והצעתנו  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו .4
  נצרף   ולא  במידה  כי  לנו  ידוע.  הנדרשים  המסמכים  כל  את  מצרפים  אנו  ולראייה  המכרז  שבמסמכי

  כי  לנו  ידוע  עוד.  הצעתנו את  לפסול   עלולה המכרזים  וועדת, דלעיל  המפורטים מן אישור  או/ו  מסמך
  כל   להציג  מאיתנו  ולדרוש  או/ו  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת

,  המימון  אפשרויות,  מומחיותנו,  ניסיוננו,  כשירותנו  להוכחת  יידרש  אשר  נוסף  מסמך  /מידע
  הוועדה   רשאית,  כאמור  מסמך  או  מידע  למסור   נסרב  אם.  ב"וכיו   שירותיםה  לביצוע  התאמתנו

 .  ההצעה את  לפסול ואף  עיניה ראות לפי מסקנות להסיק
 

 .   הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים  ההתחייבויות כל את  לבצע עצמנו על מקבלים אנו .5

 

נשוא   השירותים תקשר איתנו בהסכם, נבצע את י  והאשכולהננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז   .6
בשלמו  רצון  תםהמכרז  לשביעות  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  בהתאם   ,

 . האשכול

וכות  כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכר אנו מתחייבים כי הצעתנו   .7
ובין   במישרין  )בין  נלווית  אחרת  הוצאה  וכל  ההזמנה  תנאי  פי  על  ההזמנה  נשוא  העבודה  בבצוע 
בעקיפין(, ציוד משרדי, ביטול זמן, העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות  

 הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, אגרות, מיסים וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג. 
 

לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  כן ידוע   .8
 הוזכרה במפורש במסמך זה. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 .  אחרים משתתפים עם תיאום  או קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כי בזה מצהירים אנו .9
 

  יום (  תשעים)  90  במשך  תקפה  ותהא,  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתנו .10
  תוקף   הארכת  לדרוש  רשאי  האי  האשכול   כי,  לנו  ידוע .  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון   מהמועד 
  לגרוע   מבלי  והכל,  מהצעתו  בו  שחזר  כמי   נחשב ,  לכשנידרש  זו   הצעתנו   נאריך   לא  אם  וכי ,  ההצעה

 .   דין כל  פי- על או /ו המכרז פי- על  האשכול  זכאי להם  אחרים תרופה או סעד מכל
 

  המסמכים   כל  את   נמציא,  ידכם  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו,  תתקבל  והצעתנו   היה .11
  על  והאישור,  כדין  חתום,  ההסכם  לרבות,  המכרז  למסמכי  בהתאם  להמציא   שעלינו  והאישורים

 .  ביטוחים עריכת
 

  ביצוע   על  בעתיד  יחולו  אשר  או  החלים,  שהוא  סוג  מכל,  חובה  תשלום,  היטל,  מס  כל  כי  לנו  מובהר .12
  שיגיעו   מהסכומים  האשכול   כה ני,  כך  לצורך.  ידינו  על   וישולמו   עלינו  יחולו ,  זה  חוזה  י "עפ  השירותים

 . לנו  תשלום תהווה  לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות ושעלי  סכום כל לנו

 

, מכל מין וסוג שהוא, כלפי האשכול, בכל עניין  לנו כל טענה ו/או דרישה  תהיהאנו מצהירים כי לא   .13
אנו   התמורה.  בתשלום  עיכובים  יחולו  בו  במקרה  רק,  לא  אך  לרבות  התמורה,  לתשלום  הנוגע 
נשפה   כנגד האשכול, אזי  נגיש תביעה  זאת  ובכל  זה,  ונפר סעיף  כי במידה  ומתחייבים,  מצהירים 

   גרם לה כתוצאה מכך.   ונפצה את המועצה בגין כל נזק, אובדן ו/או הוצאה שתי

 

זו מוגשת על ידי תאגיד   .14   והסמכויות   המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי   מצהירים  אנו  -ככל שהצעה 
,  זו  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו   כי ,  ההצעה  מוגשת   בשמו  התאגיד   במסמכי  הקבועות

 .  זו הצעה על  לחתימתנו הסכם או  דין פי-על מניעה כל  אין וכי
 

(  9ידוע לנו כי על התוכנית להיות מוגשת למשרד הגנת הסביבה תוך תשעה )ידוע    מאשרים כיאנו   .15

 חודשים מרגע החתימה על ההסכם.   

, אשר מהווה אינו סעד  האשכולאנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד   .16
כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד  

 משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.  
  

 הינה:  נוהצעת

_______________אחוזים(,   )במילים:   ________  % של  הנחה  לכלל  ₪    225,000מסכום  אחוז 

 . הפרוייקט

 . לכלל הפרויקטכלומר _____ ₪ )לא כולל מע"מ( 

 מעבר לסכום זה לא תשולם ע"י האשכול תמורה בגין עבודה בפועל.  

 .%10הערה: קיימת הגבלה על ההנחה המוצעת עד לאחוז מקסימלי של  

נשוא   השירותים  אספקת  במסגרת  הוצאותינו  מלוא  את  שקללנו  לעיל  הצעתנו  במסגרת  כי  יודגש, 

 חייבים לא להעלות כל דרישה לכל תמורה ו/או תשלום נוסף.המכרז ואנו מת
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 : זו הצהרתנו של המלאה  משמעותה את שהבנו לאחר החתום על  באנו ולראיה
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________ 

 _______________ כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: 

 דוא"ל: ______________________  

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________ 

 :______________________ חתימה  ________   תאריך
 

 

 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד   -אישור עו"ד 

)להלן:    ע.ר./ח.פ.      עו"ד של   אני הח"מ   ___________________
ה"ההמשתתף" זו  הצהרה  על  בפני  חתמו   __________ ביום  כי  בזה  מאשר   )"  

האישורים   וכל  ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי  המשתתף,  בשם   ___________________
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי  

 מת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. חתי

 __________________  _____________________
              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                                   תאריך

 להגשת הצעה ע"י יחיד   -אישור עו"ד 

___  אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז. _____________
 "( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.  המשתתף)להלן: "

 

 __________________  _____________________
              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                                  תאריך
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 8/22מכרז מס'  

   –( 1ב)מסמך 

   השכלה אקדמית  פירוט  

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 

 

 המציע פרטים על  .1

 

          : המציעשם  .1.1

          ת.ז או ח.פ :  .1.2

          : המציעמען  .1.3

        : המציעשם איש הקשר אצל   .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

          טלפונים:  .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 
 * אין חובה שיהיה צוות   השכלה אקדמית

יש לצרף תעודות      -   על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות אשר יצורפו להצעתו של המציע.

 השכלה להוכחת סעיף זה.  

 

   

 
 

 פרטי התקשרות מקצוע ושנות וותק רקע והשכלה  שם תפקיד

 1צוות  איש 

 

    

 

 2איש צוות  

 

    

       3איש צוות  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 8/22מכרז מס' 

   –( 2ב)מסמך 

 ניסיון בתחום הפסולת  

 

 

 

 על ניסיון אישור  הנדון:

 

 .בתחום הפסולת החקלאית/העירוניתשנות ניסיון  _____  בעל  הנניבזאת כי הריני מאשר 

 

:  הניסיון  תיאור

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 _____________ __________________________________________________ 

 מקבל השירות:____________________________________________________________ 

 החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _________ )חודש/שנה(. תאריכי הפרוייקט:  

 ___________________ היקף הפרוייקט: ________________________________________ 

  שם וטלפון איש הקשר אצל מקבל השירות:

 _____________________________________________________ ___________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________ 

 חתימה: _______________     

 ניתן לצרף מספר אישורים לצורך הוכחת הניסיון הנדרש. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 8/22מכרז מס' 

   –( 3ב)מסמך 

 הכנת והגשת תוכניות  

 

 

 יש לפרט על שלוש תוכנית לפחות. * –תוכניות הכנת והגשת 

   למייל: לפחות חובה לשלוח דוגמה של תוכנית אחת 

niritt@esharon.co.il 

 פירוט התוכנית   שם מקבל השירות 

 לרבות היקף כספי 

 האם וכיצד יושמה  

 התוכנית

 שם איש הקשר אצל  

 מקבל השירות ומספר 

 צורפה דוגמא 

 כן/לא  

     

     

     

     

     

     

 

 

 בטבלה.על המציע לרשום את כל מקבלי השירות במילוי כל הפרטים המופיעים 

 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות אשר צורפו להצעתו של המציע.  

 

 

 בכבוד רב, 

 

 _________________ 

 חתימה וחותמת המציע           
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

  

 8/22מכרז מס' 

   –( 4ב)מסמך 

ניסיון בתחום  
 הסטטוטריקה  

 

 

 

 על ניסיון אישור  הנדון:

 .הסטטוטריקההתכנון והבניה/ בתחום שנות ניסיון  _____  בעל  הנניבזאת כי הריני מאשר 

:  הניסיון  תיאור

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

_____________________________________________ __________________ 

 מקבל השירות:____________________________________________________________ 

 החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _________ )חודש/שנה(. תאריכי הפרוייקט:  

 היקף הפרוייקט: ___________________________________________________________ 

אי וטלפון  השירות: שם  מקבל  אצל  הקשר    ש 

 _____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 תאריך: ________________ 

 חתימה: _______________     

 

 ניתן לצרף מספר אישורים לצורך הוכחת הניסיון הנדרש. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס' 

   –( 4ב)מסמך 

ניסיון בעבודה מול רשויות  
 ערביות  

 

 

 

 בעבודה מול רשויות ערביותעל ניסיון אישור  הנדון:

 .בעבודה מול רשויות ערביותשנות ניסיון  _____  בעל  הנניבזאת כי הריני מאשר 

:  הניסיון  תיאור

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 ________________________________________ מקבל השירות:____________________ 

 החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _________ )חודש/שנה(. תאריכי הפרוייקט:  

 היקף הפרוייקט: ___________________________________________________________ 

  שם וטלפון איש הקשר אצל מקבל השירות:

 _____________________________________________________ _________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

 תאריך: ________________ 

 חתימה: _______________     
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 
 8/22מכרז מס'  

 - ( 6ב)מסמך 

 הצעה מילולית 

 

 מילולית  הצעה

 )לא כולל דפי קורות חיים ופירוט ניסיון ועבודות(  עמודים 10 עד –  הצעה מילוליתיש לצרף 

 :  להלן המפורט  ולרבות  אזוריתה  התוכנית הכנת לצורך המציעכלול את כל שנדרש לשיטת ת ההצעה 

הגשת    -  אם יותר מאדם אחד יש לפרט:   ((1ומסמך ב )  לעיל  3.2פירוט צוות הליבה )ראה סעיף    .1

התייחסות   תוך  קודמות,  עבודות  ורשימת  מקצועי  ניסיון  אקדמיים,  תארים  חיים,  קורות 

  )תחת "ניסיון מקצועי"(.  11.6לפרמטרים המפורטים בסעיף 

 

וכתיבת תוכניות לטיפול בסוגי  מיפוי  תוכניות אב סביבתיות,    :ניסיון מוכח בעבודות קודמות .2

וציינו את  בנושאי פסולתפסולת שונים, הגשות לקולות קוראים   . תארו בקצרה את העבודה 

 פרטי מזמין העבודה )איש קשר, מספר טלפון(.  

פסולת  יש לתאר את האתגרים וההזדמנויות המרכזיים המאפיינים את ה  הגישה התכנונית: .3

 באשכול השרון.  החקלאית

 : אופן הבנייה וההכנה של התוכנית כולל תאור :אופן השגת המידע לצורך כתיבת התוכנית .4

הפסולת,   • סוגי  בשטח,  הפסולת  כמות  את  לאתר  כדי  המציע  ע"י  שיעשו  הפעולות  פירוט 

 המתקנים הקיימים בשטח וכדומה.  

 לוחות זמנים משוערים להשגת המידע.   •

 מידת פירוט המידע.   •

ולהתייחס   יש להציג סקירה ראשונית וכללית של ארגזי כלים אפשריים אפיון של ארגזי כלים: .5

 .  'גמסמך ב, כמענה למטרות העבודה ולנושאים המפורטים גם לדוגמאות
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 8/22מכרז מס'  

 מפרט השירות  – ג'מסמך 

 

 

 השירות   טמפר – ' ג סמךמ

 השרון  באשכול חקלאית פסולת  בנושא אזורית  תוכנית  וכתיבת הכנת

התוכנית תיבנה על בסיס קול קורא פסולת חקלאית אולם תכלול דרישות נוספות, כמפורט בתיאור העבודה  

 :להלן

 תיאור העבודה  

לטיפול   החקלאית תוכנית  )תשע(  תתייחס  אשר    בפסולת  המקומיות  9ל  דרום    : הרשויות  מ.א 

 מונד, קדימה צורן, רעננה.  קאסם, טירה, קלנסווה, טייבה, תל- השרון, מ.א לב השרון, כפר

 

 כללי  .1

כתיבת תכנית עבודה  יישומית אשר תיתן מענה כולל לטיפול בפסולת חקלאית ביישובי   .1

האשכול, בדגש על פסולת צמחית )גזם, מטעים, חממות והטיפול בפלסטיק הנוצר מפעילות  

 חקלאית(.  

התוכנית תביא לידי ביטוי גם את תהליך בחינת חלופות להסדרה כמו גם פירוט של כלל   .2

והפעולות הנדרשות לצורך יישום בפועל של התוכנית, כשכל חלופת טיפול תכלול  ההיבטים 

. התכנית   משלב היווצרות הפסולת עד לטיפול הסופי בה תוך התייחסות  סגירת מעגל הטיפול

תציג את ההשלכות הכלכליות, תפעוליות , רגולטוריות ועוד על הגורמים המעורבים ככל 

לדוג' על החקלאים לבצע הפרדה בין הניילון לצנרת, – שישנן, והמחויבויות של כל גורם

השקעות ועוד, העבודה תכלול השוואה בין כלל הפרמטרים על פי הנחיית האשכול ,כולל  

 סיכום השוואתי  והמלצה על החלופה הנבחרת. 

 

כולל   .3 מענה  תיתן  "התוכנית"(  )להלן,  חקלאית  בפסולת  אזורי  לטיפול  יישומית  עבודה  תוכנית 

על   בפסולת  יפול הט להסדרת הבקשה,  מגיש  של  המקומיות  הרשויות  כלל  בתחומי  החקלאית 

"סגירת מעגל" ו עיקרון  היא למקסם מיחזור  אפס פסולת להטמנה "- בסיס  ". כלומר, המטרה 

ושימוש חוזר ולמזער זליגה של חומרים ברי מיחזור להטמנה. טיפול ואיסוף הפסולת החקלאית  

 צרות מפגעים סביבתיים. יעשה בצורה ובתדירות המונעת היוו

 המפורטים בקול קורא ובנספח זה   כל הנושאים/מרכיביםהתוכנית תכלול לכל הפחות את  .4

המערך  של מערך כולל לטיפול בפסולת חקלאית.    להקמתו, תפעולו ותחזוקתוהתוכנית תתייחס   .5

לפי    תכלול ושינוע  ושיפור מערך איסוף  בניית משטחי אצירה, הצבת מתקנים לאצירה, הקמה 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

הרלוונטיות, טיפול ומיחזור פסולת חקלאית. יש להתייחס למצב הקיים, לדוגמת צורך ועלויות  

 תיקון מיכלים ושיפוץ משטחים קיימים. 

יכלול   .6 החקלאיתהמערך  הפסולת  יצרני  עבור  כלל  הבקשה,  מגיש  בתחומי  הניתן,  ככל  סוגי  , 

 להלן:  הפסולת

 . טעיםפסולת חקלאית צמחית כולל ממשקי חממות, מגדמים וממ .7

 פסולת פלסטיק כולל ממשקי חממות, משדות גד"ש וממטעים,  .8

 וצאן.פסולת חקלאית מבעלי חיים, כולל פרש ופגרים ממשקי לול,  .9

 מפרט העבודה הנדרשת   .1

 מיפוי מצב קיים   -שלב א' 1.1

. בבחינת התשתיות  בחינת כלל התשתיות הרלבנטיות במרחב לטיפול בפסולת באיזור 1.1.1

 יכללו גם היבטי התנועה והשינוע בנוסף לכלל התשתיות.  

 מיפוי מבחינת המצב הקיים , הווה אומר תכניות קיימות והסדרים קיימים לטיפול.   1.1.2

 מיפוי ובחינת מפגעי הפסולת החקלאית הדרושים לטיפול ביישובי האשכול.   1.1.3

,  כירכב, כמויות וכיוב'(. יובהר הצגת אזורי ייצור וסוגי הפסולת הנדרשים לטיפול )ה 1.1.4

 הכמויות ייבחנו בצורה יישומית ולא רק עפ"י מידע קיים המבוסס על השערות.   

בהצעה   המכרז המסמכייש להסביר בכתב את האופן שבו יושג המידע בהגשת  

 .  המילולית

 סיוע בבחינת החקיקה המקומית וההסדרים הקיימים בשטח.   1.1.5

  סיוע במיפוי השחקנים במרחב. 1.1.6

 סיוע בסקירה סטטוטורית ובכלל זאת ההיררכיה התכנונית הנדרשת.   1.1.7

 ניתוח המצב הקיים  -שלב ב' 1.2

 מיפוי של כלל התוצרים כולל פתרונות קיימים ומתוכננים )בכתב ועל גבי מפה(.   1.2.1

 הכנת תכנית עבודה לפינוי מפגעי פסולת חקלאית הנמצאים בשטח יישובי האשכול.   1.2.2

ל התכנית התפעולית כולל לוחות זמנים לביצוע  הכנת תכנית עבודה ליישום ש 1.2.3

 כשהזוכה ילווה את היישום בפועל . 

הצגת החסמים לביצוע לאור תכניות שקודמו בעבר )תכניות אב ותכניות   1.2.4

 סטאטוטוריות(.  

 תכנית תפעולית הכוללת פתרונות מוצעים  -שלב ג' 1.3

ת מכל  הצגת חלופות לטיפול כולל בשרשרת הטיפול הנדרש והמשמעויות הנגזרו 1.3.1

היבט התפעולי והכלכלי ינתן מענה לכל השרשרת מהחקלאי  חלופה. בהצגת חלופות ל

 . הקצהפתרון    /ועד מתקן

 החלופות יתייחסו בין היתר להיבטים הבאים:   1.3.2
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מודל כלכלי לכל חלופה, שיכלול את כל עלויות ההקמה והתפעול השוטף כולל   -

 עלויות בכל שרשרת הטיפול )הובלה, אחסון ועוד(.  

 השלכות סביבתיות של החלופות כולל יחס לתשתיות סמוכות.   -

בחינת חלופה תכלול בתוכה בין היתר גם התייחסות לתשתיות סמוכות ואת כל   -

 שרשרת הטיפול בחומרים.  

 התייחסות תפעולית וכלכלית לכל אחת מהחלופות.   -

 התייחסות סטטוטורית לכל אחת מהחלופות.   -

 הצגת הנדרש מכל שחקן )רשות/ יזם/ משרדי ממשלה/ איגודי ערים וכו'(  -

 במרחב על מנת להשלים את המהלך מבחינת כלכלה וחקיקה וכיוב'.   

 .    בנושאחוק עזר עירוני -

כמו גם בהיבטים הסביבתיים הנדרשים להכנת התכנית, יעבוד הזוכה  יובהר שוב, כי בניתוח הכלכלי  

עם צוות האשכול בעבודה משותפת ואינו נדרש לביצוע פעולות אלה לבדו ו/או באמצעות יועצים  

 מטעמו. 

   שוטף ליווי –' ד שלב 1.4

 ליווי התוכנית בשיתוף צוות האשכול והרשויות המקומיות.  1.4.1

 ולת החקלאית.  השתתפות בדיונים לקידום הטיפול בפס  1.4.2

ליווי האשכול לקבל הערות לתוכנית ותיקון התוכנית עד לקבלת תוצאות הקו"ק   1.4.3

 לשלב ב'.  

 : לתוכנית  ראשי פרקים מומלצים 1.5

 תקציר מנהלים   -

 רקע כללי   -מבוא -

מיפוי מצב קיים: כמויות, הרכב, תשתיות קיימות ונדרשות, בחינת חקיקה קיימת, מיפוי   -

 השחקנים וכיוב'.  

ניתוח המצב הקיים: פתרונות קיימים ומתכוננים, חסמים קיימים, הצגת חלופות   -

 בהיבטים השונים: טכנו כלכליים, סביבתיים, תפעוליים, סטאטוטוריים.  

 יימים לכל חלופה מוצעת. חקיקה קיימת ונדרשת ופערים ק -

 סיכום הדרישות מכל אחד מהשחקנים במרחב לגבי כל אחת מהחלופות.   -

    וסיוע לכתיבתו.חוק עזר  ראשי פרקים ל -

 תכנית עבודה יישומית הכוללת לוח זמנים לצורך יישום כל אחד ממרכיבי התכנית.   -

 הסביבה. לצורך ההגשה, ניתן יהיה לקבל במשרד להגנת  מידע מפורט יותר לעניין כתיבת התכנית
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 8/22מכרז מס'  

 הסכם  –ד מסמך 
 

 

   סכםה

 הכנת וכתיבת תוכנית אזורית בנושא פסולת חקלאית באשכול השרוןל

 

 

 2021ביום _______ לחודש _______ שנת ________שנערך ונחתם ב

 

 אשכול רשויות השרוןבין :

 "(המזמינה )" 

 מצד אחד         

 

 

  :לבין 

 שם :  ______________________  ח.פ./ת.ז. :  _______________ 

 כתובת :  ________________________________ 

 טלפון : ______________  נייד :  ________________

         "( נותן השירות)להלן " 

 מצד שני         

 

 

שירותים    והמזמינה  הואיל  בקבלת  פסולת למעוניינת  בנושא  אזורית  תוכנית  וכתיבת  הכנת 

 חקלאית באשכול השרון 

 לרבות מפרט   8/22מכרז מס'  "( והכל בהתאם ועל סמך  השירותים"  -)להלןעבור אשכול רשויות השרון  

 "(;  המכרז" –)להלן  למסמכי המכרזמסמך ג' השירותים 

 

 

הגיש    והואיל:  השירותים  הזוכה  ונותן  ההצעה  היא  השירותים  נותן  והצעת  המכרז  במסגרת  הצעה 

 ; , בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ________במכרז

 

ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לספק את השירותים נשוא חוזה    והואיל: 

 ;להוראות כל דיןזה, כמפורט בחוזה על נספחיו, ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם 
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ונותן השירות מצהיר בזאת שהינו מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים      והואיל

 ; המזמינהושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של 

 

וחובותיהם    והואיל זכויותיהם  להסדיר את יחסיהם ההדדיים,  הנוגע למתן    והצדדים מעוניינים  בכל 

  השירות נשוא הסכם זה. 

 

 :  לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן

 מבוא .1

 מבוא להסכם זה, והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ה .1.1

 ההסכם המנוסח בלשון זכר, מיועד לשני המינים כאחד.  .1.2

 ההתקשרות .2

נשוא הסכם    יםהשירות מקבל על עצמו, את ביצוע השירותלנותן השירות ונותן  מוסרת בזה    המזמינה .2.1

 זה, הכול בהתאם להוראות ההסכם ותנאיו. 

 ם הסכהשרותים נשוא ה .3

המצורף    יםהשירות  .3.1 הביצוע  שירות  למפרט  בהתאם  השירות,  הנותן  ידי  על  יינתן  ג' מסמך  כאשר 

 .  ( להסכם4ד) כנספח, אשר יצורף  למסמכי המכרז

או למי שיוסמך מטעמו,  ו/או מי מטעמה לנותן השירות    המזמינהבהתאם לדרישות    נויינת  יםהשירות  .3.2

 ככל שיידרש ובכפוף להוראות כל דין.

  נותן השירותיםהצהרות  .4

 מצהיר ומאשר בזאת כי:  נותן השירותים

וכל מסמך נלווה ו/או נחוץ  לצורך הבנתם ו/או    מכרז מצהיר כי קרא את מסמכי ה  נותן השירותים .4.1

שבמסמכי   והדרישות  התנאים  לאשורם  לו  וברורים  ידועים  כי  ביכולתו    מכרזה פירושם,  יש  וכי 

הדרוש   כל  את  ולבצע  תוכנית  לקיימם  חקלאיתלהכנת  בפסולת  לטיפול  הדרישות  אזורית  פי  על   ,

 ובמועדים שנקבעו.    הסכםוב  מכרזהוהתנאים המפורטים במסמכי 

הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים    נותן השירותים  .4.2 הפיננסית,  היכולת  לו את  יש  כי  מצהיר 

והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ולשביעות רצונה המלא  

 . המזמינהשל 

מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע    הסכםעל פי ה  מתן השירותיםמצהיר כי ידוע לו כי    השירותים נותן   .4.3

והוא מתחייב למלא אחר   ומהימנות  גבוהה של אמינות  וכן שמירה על רמה  למידע שיגיע לרשותו 

ולמלא אחר כל התחייבויותיו במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על    הסכםביצוע הוראות ה 
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 כל דין לרבות אך לא רק, כל דבר חקיקה הנוגע לצנעת הפרט. הוראות 

זה מהווה תמורה מלאה והוגנת לביצוע    הסכםמצהיר כי התמורה שתשולם לו על פי    נותן השרותים .4.4

 . מכרזהתחייבויותיו בהתאם למסמכי ה כל

ד  תבחר לעבו שהמזמינהמתחייב לשתף פעולה בצורה טובה ובאופן מלא עם כל גורם  נותן השרותים .4.5

 עימו ו/או לבוא עימו בשיתוף פעולה. 

על ידו כולל ביצוע פעולות והנחיות שקבע    שמתן השירותיםמצהיר ומאשר כי ידוע לו    נותן השרותים .4.6

כל מוסד קובע אחר,  הרשויות המקומיות ו/או  או    המדינה ו/או מוסדות התכנוןאו רשויות  ו/  המחוקק 

במועדים שיקבעו    ,להוראות כל דין וחוקי מדינת ישראלוכי פעולות אלה תבוצענה על ידו בהתאם  

 מתחייב לבצע שינויים אלה במועד וללא כל תמורה נוספת.   הגורמים הנ"ל ונותן השירותיםע"י 

כי לא קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר  מצהיר    נותן השירותים .4.7

כל ניגוד אינטרסים והוא לא יפעל בניגוד אינטרסים ליתן  התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו  

 שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה.

כי השיקולים והקריטריונים לפיהם ייתן נותן השירות את חוות דעתו  הינם  מצהיר    נותן השירותים .4.8

   מקצועיים ותמי לב.

הא בהן כדי לפגוע  מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שי  נותן השירותים .4.9

 .  המזמינהבמעמדו כקבלן עצמאי כלפי  

וכי לא   ,מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השירותים על פי הסכם זה  נותן השירותים .4.10

יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, שהותר לו  

בכל דבר ועניין שבחוזה   למזמינהתובת יחידה ובלעדית להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כ

 זה. 

מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ובעלי   נותן השירותים .4.11

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן ומתאים לביצוע    ו/או רשיונות,  הסמכה

 .וכות או הנובעות מתנאי חוזה זהכל העבודות /ואו השירותים הכר

 נותן השירותים התחייבות  .5

השירותים .5.1 כל    נותן  את  לבצע  בצורה    העבודותמתחייב  ובהתאם    יסודיתהדרושות,  ומקצועית 

 להוראות המקצועיות. 

מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות    נותן השירותים .5.2

 בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. במישרין ו/או 

כן    נותן השירותים  .5.3 קיבל הוראה לעשות  יחל בביצוע העבודה בטרם  עבודה  לא  ללא קבלת הזמנת 

 .  מאושרת וחתומה על ידי מורשי החתימה של המזמינה

להסכם    ( 3) ד  כנספחהשירותים מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שאושר על ידי המזמינה ויצורף    נותן  .5.4
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 .זה

כפי שיהיו מעת לעת וזאת    רשותמתחייב לפעול בהתאם להנחיות, נהלים וקביעות ה  נותן השירותים .5.5

 . רשותמבלי שהדבר גורע מאחריות ו/או יוצר יחסי עובד מעביד בינו לבין ה

 .אצל המזמינה מיםהקיי  י העבודהנוהלל יהיה מחויב לציית   נותן השירותים .5.6

המזמינה ו/או הרשויות המקומיות    המופיעים ברשומותמתחייב לשמור את הפרטים    נותן השירותים .5.7

 .  המזמינה, אלא באישור בכתב ומראש של ולא להעבירם לצד ג' כלשהו ,בסודיות החברות באשכול

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול    למזמינהמתחייב להודיע    נותן השירותים .5.8

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו  

  .לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה

ועיים  עסיק מספר מספיק של עובדים מקצכי אם יעסיק עובדים אזי י מתחייב בזאת    נותן השירותים  .5.9

ועל פי המפורט    ומיומנים לתפקידם ובעלי כל הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה

תקופת   כל  למשך  וזאת  במכרז,  להצעתו  ובהתאם  המכרז(  למסמכי  ג  )מסמך  השירותים  במפרט 

 . ההתקשרות

עובדי   .5.10 של  הביצוע  מרמת  או  התנהגותם,  או  מתפקודם  מרוצה  יהיה  לא  והממונה  נותן  במידה 

,  המזמינה, לבקשת  נותן השירותים  , יחליףהמזמינההעומדים בקשר עם   השירותים ו/ואו מי מטעמו

 . המזמינההמלאה של ה  את העובדים בעובדים אחרים בתוך שבוע לכל היותר, לשביעות רצונ

השירותים, וישלם    מתן נותן השירותים מתחייב למלא הוראות כל דין קיים ו/או עתידי בקשר עם   .5.11

, במשך תקופות  והמוטלים עליו לצורך מתן השירותים ל המסים, האגרות וההיטלים הנדרשיםאת כ

 ההתקשרות לפי הסכם זה. 

נכונות הצהרותיו   .5.12 לו שאי  ידוע  כי  נותן השירותים, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, 

לוא הסעדים  בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את המזמינה במ

 העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים. 

נותן השירותים אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה כולו, או חלקו,   .5.13

ו עפ"י  או כל טובת הנאה לפיו ו/או זכות מזכויותיו ו/או חוב מחובותיו ו/או התחייבות מהתחייבויותי

 חוזה זה, לכל אדם או תאגיד אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

 

 השירותים   מתן .6

בנספח  מפרט, כאמור  ול  , למועדיםאת השירותים, בהתאם לדרישות  לבצענותן השירותים מתחייב   .6.1

 .  ובהזמנת העבודה החתומה  להסכם ( 4ונספח ד) (3ד)

השירותים   .6.2 על  יבצענותן  שייקבע  כפי  ובמועד  לו  תורה  שהמזמינה  במקום  השירותים    ידה-את 
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 .  ובתיאום עם המורשים מטעם המזמינה

 שולמו על ידו. והן י  נותן השירותים ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה .6.3

. ככל  ךביצועם או בסמוך לכנותן השירותים מסכים, כי השירותים יבדקו על ידי המזמינה במועד   .6.4

תודיע המזמינה  בביצוע השירותים,  שיוחלט על ידי המזמינה כי קיים פגם או ליקוי או אי התאמה,  

    . הצורך בתיקונם ונותן השירותים מתחייב לתקנם לאלתרלנותן השירותים על 

, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי המזמינה תהא רשאית להודיע לנותן  ספקלמען הסר   .6.5

ביצוע  יום מיום    90בשירותים, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך    ליקוייםעל  השירותים  

 .מביניהם, המאוחר השירותים

תהא    על ידה  כאמור לעיל, תוך המועד שנקבע   יתקן ליקויים בעבודתובמידה ונותן השירותים לא   .6.6

לענ  המזמינה רשאית שירותים אחר,  נותן  ו/או באמצעות  בעצמה  התיקון  לרבות  לבצע את  זה  יין 

רכישת השירותים מנותן השירותים אחר, ולנכות מסכום החשבון הסופי, את מחיר התיקון שנעשה  

ו/או הפרש המחיר בין השירותים אשר היו אמורים להיות מסופקים על ידי נותן   או צריך להיעשות

 השירותים לבין המחיר ששולם בפועל. 

 על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם. לנקוט בכל סעד אחר בנוסף תהא רשאית המזמינה  .6.7

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לנקוט בכל אמצעי אשר עומד לזכותה על   .6.8

 פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. 

השירותים, כולם או חלקם, על    מתן נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי   .6.9

לוח הזמנים ו/או    פי  ולרבות תביעות  נזקים כבדים  הנקוב בהזמנת העבודה, עלול להסב למזמינה 

דרישות מצד ג', וכן מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד, הוצאה או תביעה שתוגש נגדה עקב אי עמידת  

לנותן   להודיע  המזמינה  בזכות  לפגוע  מבלי  זאת  זה,  פי הסכם  על  בהתחייבויותיו  נותן השירותים 

ול ההזמנה. במקרה של ביטול ההזמנה כאמור, תהיה המזמינה פטורה מתשלום  השירותים על ביט

 התמורה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומכל יתר הסעדים העומדים למזמינה, בהתאם להסכם זה ובהתאם   .6.10

איחור   יום  כל  עבור  למזמינה  לשלם  השירותים  נותן  מתחייב  קבוע    במתןלדין,  פיצוי  השירותים 

לכל יום איחור החל מהיום השלישי שלאחר המועד האחרון    ₪  100שווה ל  ומוסכם מראש בסך ה

 .לביצוע על פי הזמנת העבודה 

 תקופת ההסכם  .7

הגשתה וקבלת  עד השלמת הכנת התוכנית  ו במ  הסכם זה בתוקף ממועד חתימת הצדדים, ויסתיים  .7.1

 )להלן: "תקופת ההסכם"(.נשוא הסכם זה לשביעות רצונה של המזמינה תוצאות ההגשה  

  או   אחד  בקרות  לאלתר  זה   הסכם להפסיק  רשאית   תהא   המזמינה ,  לעיל האמור   בכלליותלפגוע   מבלי .7.2
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 : הבאים  מהמקרים יותר

  קבלת  צו  או פירוק צו נגדו ניתן  או קבוע או זמני מפרק לעסקיו או/ ו לנותן השירותים  מונה אם .7.2.1

  פשיטת   או/ ו  פירוק  בקשת  נגדו  הוגשה  אם  או  נכסים  כונס  לו  מונה  אם  או,  רגל  בפשיטת  נכסים

 . הגשתה ממועד יום 30  תוך הוסרה   לא והיא, ח" אג לאכיפת  בקשה או/ו רגל

  בין ,  לאחר  פיו-על   חובות  או/ו   זכויות  או/ו  חלקו  או  כולו  זה  הסכם  העביר  נותן השירותים  אם .7.2.2

  קבלני  העסיק  אם  או,  המזמינה  של  ובכתב   מראש   הסכמה  ללא,  בתמורה  שלא  ובין  בתמורה

 . זה הסכם לתנאי  בניגוד עובדים או  משנה

 . החוזה  בביצוע מתרשל או/ ו  הסתלק שנותן השירותים  המזמינה  דעת להנחת  הוכח .7.2.3

 . ימים 3 תוך  תיקנה ולא, בהסכם  כמפורט מהתחייבויותיו התחייבות הפר נותן השירותים .7.2.4

  בהסכם   התחייבות  או  תנאי  קיום  אי  או/ו  יסודית  הפרה  של  במקרה  כי  מוסכם,  האמור  מן  לגרוע  מבלי .7.3

  תוך ההפרה תיקון שאי לנותן השירותים בכתב להודיע רשאית המזמינה,  נותן השירותים ידי על, זה

  מבלי   וזאת  מיידית  ההתקשרות   את   לסיים   המזמינה  רשאית  תהא ,  המזמינה  הודעת   ממועד   ימים  3

 . דין כל הוראות   לפי אחרים ותרופה סעד כל  לקבל המזמינה  בזכות לפגוע 

 הפרת תנאי ההזמנה  .8

תנאי   .8.1 כמפר  ייחשב  השירותים  נותן  זה  הסכם  מהוראות  לגרוע  שירותים  ההזמנה  מבלי  סיפק  אם 

שונים מאלה שהוזמנו ו/או שאינם מתאימים בשל היותם פגומים ו/או לקויים ו/או מכל סיבה אחרת,  

 בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת )"אי התאמה"(. אשר 

 תמורה .9

פי הסכם זה תשלם המזמינה לנותן השירותים את  - תמורת ביצוע כל התחייבויות נותן השירותים על .9.1

המצ"ב    התמורה המאושרת,  המחיר  בהצעת  ד)כמפורט  השירותים    ובהתאם  (,5כנספח  להזמנת 

 .  המזמינההחתומה על ידי מורשי החתימה של  

בגינו הוגשה    אישורימים ממועד    45+שוטף  בתנאי  יבוצע  התשלום .9.2 המזמינה בדבר השלמת השלב 

   .  (4)ד נספחלמזמינה חשבונית, ובהתאם לאבני הדרך שפורטו במפרט 

 למחירים דלעיל יוסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק. .9.3

, התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאותיו של  ספקלמען הסר   .9.4
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 נותן השירותים במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו.  

 

 אחריות נותן השירותים כלפי המזמינה  .10

נותן השירותים לבדו אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או   .10.1

לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו לשירותים, למזמינה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי  

כלשהו, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של נותן השירותים או הזנחה  

של שירותים או ציוד או אביזרים    ביצועלוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב שימוש או  במי

לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד נותן השירותים ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין  

לרבות עובדיו, שלוחיו או    -  "נותן השירותים"   ספק  מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר

 מי מטעמו. 

נותן השירותים פוטר את המזמינה ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור,   .10.2

בזדון לנזק  מי שגרם  כלפי  ברשלנות  למעט  מי  או  או  המזמינה  ולשפות את  לפצות  בזה  ומתחייב   ,

עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו,  מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל 

נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות נותן  

כך. המזמינה   פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב  השירותים על 

 אפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו. תודיע לנותן השירותים על כל תביעה או דרישה כאמור ות

 אחריותו נותן השירותים לשירותים תחול גם לגבי נזקים כאמור, שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה.  .10.3

 ביטוחים  .11

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים ואחריותו לנזקים לפי הסכם זה, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין,  

ונו בחברת ביטוח הרשומה ופועלת במדינת ישראל כחוק, את עצמו  מתחייב נותן השירותים לבטח על חשב

  1968  -ואת כל עובדיו ושלוחיו ו/או כל אדם אחר, המועסק בשירותיו, לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  

 ו/או לפי כל דין, יחדיו, בביטוחים מתאימים.  

דה לפני תחילת ביצוע החוזה(  ימי עבו  7השירותים מתחייב כי לפני תחילת ביצוע עבודתו )לפחות    נותן 
שם   ועל  שמו  על  חשבונו,  על  שהוצאו  תקפות  ביטוח  פוליסות  בידיו  יהיו  ההסכם  תקופת  כל  ובמשך 

, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן  נההמזמי
 וט כדלקמן:"( ובהתאם לאמור ולפיר ביטוחה"אישור עריכת )להלן:  '1דכנספח 

, היה  זמינה₪.; הביטוח מורחב  לשפות את המ  20,000,000בגבול  אחריות של  ;  מעבידים  חבות  ביטוח
השירותים פטור מלהמציא ביטוח מעבידים אם אינו מעסיק    נותן באחריות כמעביד.  תא נושאיויקבע כי ה 

 תצהיר מתאים. ליתן עליו ועובדים  

 . ₪ 1,000,000כלשהו בגבול אחריות של  שלישי צד כלפי  אחריות ביטוח

ביטוח    הרחבות לפוליסה: ביטול חריג תביעת שיבוב של  ועובדיהם,  בגין קבלני משנה  חבות המבוטח 
השירותים, נזק לרכוש    נותןלאומי, זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי, עבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של 

 יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה.   נההמזמי
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₪. הביטוח יהא בתוקף גם בסיום ההתקשרות    4,000,000בגבול אחריות של    מקצועית  אחריות  חביטו
אחריות    השירותים  נותןשנים, לכל הפחות, מתום ההתקשרות וכל עוד קיימת ל   7בין הצדדים ולמשך  

 לפי דין.; 

,  בוש ועיכוהרחבות ותנאים לפוליסה:אי יושר עובדים, אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן שימ
 הוצאות משפט פלילי.

 חודשים  6 –תקופת גילוי 

 מתאריך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה.  –תאריך רטרואקטיבי 

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת  

 

תחילת   , לפני נהלהמציא לידי המזמינותן השירותים , מתחייב נהללא צורך בכל דרישה מצד המזמי .11.1

 ביטוח  כשהוא חתום על ידי המבטח.העבודתו את אישור עריכת 

ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי  המצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת  נותן השירותים   .11.2

היה זכאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור  ת  נה והמזמי  ביצוע עבודתולתחילת  

 . מועד תחילת ביצוע העבודהה לפני האמור לא הומצא ל

פי הסכם זה,  - עלנותן השירותים  ביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות  האי המצאת אישור עריכת   .11.3

 לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. 

נותן  לעיל ו   רכאמונותן השירותים  ביטוח שיומצא ע"י  עריכת האישור    לבדוק את  תרשאי  נההמזמי .11.4

נותן  .  ומתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיתם השירו

המזמיהשירותים   של  הביקורת  זכות  כי  לאישור    נהמצהיר  וזכותהביחס  כאמור  של    הביטוח 

או מי    נה כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמינותן השירותים  להורות על תיקון ביטוחי  המזמינה  

ותוקפו ואין  ביטוח כאמור, טיבו, היקפו הובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור כל ח ה מטעמ

 הסכם זה.בה לגרוע מכל חבות המוטלת על נותן השירותים על פי 

, לשלם את דמי הביטוח  ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד נותן השירותים   .11.5

יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת    ובמלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחי

 ההסכם. 

למרות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תהיה בתוקף   .11.6

 גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד חלה על נותן השירותים אחריות עפ"י דין. 

מ .11.7 יאוחר  תקופת    7- לא  כל  תום  מועד  לפני  בידי  ימים  להפקיד  השירותים  נותן  מתחייב  ביטוח 

 המזמינה אישור ביטוח חדש בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.

כלשהיא   .11.8 זה מסיבה  תוקף הסכם  פג  בטרם  הביטוחים  המציא אישור  ונותן השירותים  בוטלו  לא 

ת, אך לא  רשאי  נההיה המזמיתביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה,  

  נה. המזמי השלמם לדרישתיולשלם את דמי הביטוח אם לא    ולבצע את הביטוחים תחתי  בת,חיי

רשאית ממנ  תהיה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  תשלומים  השירותים  ל  הלנכות  או  נותן  שהוא  זמן  בכל 

 בכל דרך אחרת.  נותן השירותיםלגבותם מ 
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הינה    הביטוח המצ"ב,ח  נספ  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי .11.9

שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם  נותן השירותים  בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  

על   השירותים  זה.  בהתאם.  נותן  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  לחבות  החשיפה  את  נותן  לבחון 

ו/או מי    נה מימצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המז השירותים  

כאמור.  המטעמ המזעריים  האחריות  לגבולות  הקשור  לדעת     בכל  השירותים  אם  צורך  נותן  יש 

נותן השירותים  מתחייב    באישור הביטוח,המפורטים    ובעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי 

ותן  נ לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים לביטוחי  

)לעניין ביטוחי רכוש( ושם    נהכאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמי השירותים  

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.)לעניין ביטוחי חבויות(  נה המבוטח יורחב לכלול את המזמי

  להמציא   השירותים  נותן  מתחייב  כן.  המזמינה  בהסכמת  אלא  תבוטלנה  ולא  תשוננה  לא  הפוליסות .11.10

  האמור   בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל.  ביטוחיו  של  חתומים  העתקים,  דרישתה  עם  מיד,  למזמינה

  השירותים   נותן  מתחייב,  המזמינה  ולדרישת,  זה  בחוזה   האמור  לבין  השירותים  נותן  ביטוחי  בהעתקי 

  כי ,  במפורש  בזה  מוסכם.  זה  חוזה  להוראות  להתאימם  מנת  על  האמורים  הביטוחים  לשינוי  לגרום

,  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  כדי  בשינוייםאו  /ו   בהמצאתם,  האמורים  הביטוחים  בעריכת   אין

  פי   על  השירותים  נותן  של  אחריותו  את  יצמצם  ולא  המזמינה  על  כלשהיא  אחריות  יטיל  לא  והדבר

 . דין כל פי על  או זה חוזה

לכלול גם את המזמינה.  הפוליסות שם המבוטח בביטוחי נותן השירותים המפורטים לעיל יורחב    בכל .11.11

נגד כל    SUBROGATIONביטוחי נותן השירותים יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף  

יחיד מיחידי המבוטח, גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור  

 לעבודה.  

  אם ניים לכל ביטוח אחר שנערך,  השירותים יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשו  נותן ביטוחי   .11.12

 ועל ידי גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".  זמינה, ע"י המנערך

 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה.  .11.13

יום קודם    60  זמינה יום עפי"ו מתחייבת המבטחת להודיע למ  60הפוליסות יכללו סעיף ביטול של   .11.14

 ו/או כל שינוי.  זמינהחידושן למלביטול הפוליסות ו/או אי 

 ערבות .12

עם    רשות להבטחת קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה מתחייב נותן השירות להמציא ל .12.1

החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת הרשות במקומית, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה  

 להסכם זה.  (2) דכנספח בנוסח המצורף  ₪, 10,000של למדד המחירים לצרכן בסך של 

ל .12.2 עד  בתוקפה  ונותן    .חודשים  24-הערבות תעמוד  הערבות  לדרוש הארכת  המזמינה תהיה רשאית 

 להאריכה בהתאם לדרישת המזמינה. השירותים מתחייב

תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או    המזמינה .12.3

 הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת. 

 עקב ובגין ההפרה.    המזמינההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות   .12.4
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 שמירת זכויות  .13

הינו רכושה    כולו או חלקו,  במסגרת הסכם זה,  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי המידע   .13.1

 לעשות כן.  , אם תחליטרשותעל פי רצונה של ה  לנותן השירותים, אשר יימסר המזמינההבלעדי של 

   , לנותן השירותיםכמו כן, מוצהר ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו   .13.2

של   קניינה הבלעדי  רשויות האשכולהינם  ו/או  ו המזמינה  מוחלטת    הספק,  יהא אחראי באחריות 

 בתקופת ההסכם ולאחר סיומו לכל נזק ואבדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. 

 רותסיום התקש .14

יפעל   .14.1 זה  הסכם  פי  על  ההתקשרות  השירותיםבסיום  הנתונים,    נותן  כל  של  מסודרת  להעברה 

פריט   כל  או  תעודה,  מסמך  כל  לרבות  השירות  למתן  הנוגע  אחר  פרט  כל  או  התיעוד,  המסמכים, 

וכד'(.   צילום, מדיה מגנטית  )נייר,  כל מדיה שהיא  על  בידי      אינפורמציה  יישאר  נותן  באופן שלא 

ללא כל תמורה    נותן השרותיםשבון  והכל על ח  שום פרט אשר לא היה בידיו לפני הסכם זה.  השירותים

יובהר כי כל נתון שנמצא ע"ג מדיה מגנטית או דיגטלית יועבר על מדיה מגנטית או דיגטלית    . נוספת

בהתאמה בליווי של טבלאות תרגום של קודים ומסמכים המתארים את מבנה הנתונים באופן שניתן  

 יהיה להסב אותם בקלות. 

 קיזוז .15

, כנגד כל סכום  ימים מראש לנותן השירותים  10וף למתן הודעה בכתב  בכפהמזמינה רשאית לקזז,   .15.1

המגיע לפי החוזה לנותן השירותים, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם נותן השירותים  

וכן כל חוב קצוב אחר של המזמינה לנותן השירותים. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המזמינה  

בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי  לגבות את החוב האמור  

על אף האמור    אחר העומד לרשות המזמינה כלפי נותן השירותים מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

לעיל, עומדת למזמינה זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה של קיזוז בגין שירותים  

 . באופן לקוישסופקו  שלא סופקו בפועל או

 

 העברת זכויות וחובות .16

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי    לנותן השירותיםמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור   .16.1

משנה או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם    לספקהסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא  

 לכך בכתב ומראש.  רשות קבל את הסכמת ה

 ויתור והימנעות מפעולה .17

על זכויותיה    רשות לא ייחשבו כויתור ה  רשותכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד ה .17.1
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 על כך בכתב ומראש. רשותאלא אם כן ויתרה ה

 שינוי ההסכם  .18

 הסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה.אין לשנות כל הוראה ב .18.1

 כתובות והודעות  .19

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  .19.1

יחשב כאילו נמסר לתעודתו    מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל,  כל הודעה .19.2

ואם    במועד מסירתה,  -יד  שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ב   72תוך  

 בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.  נשלחה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 ____________________ 

 הספק 

 ____________________ 

 רשות ה
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 אישור עריכת ביטוח 

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 שם
  אשכול רשויות השרון 

עיריית טייבה, ו/או 
מקומית כפר ברא,    מועצה

עיריית כפר סבא, עיריית 
  מועצהכפר קאסם, 

צורן,  -מקומית קדימה
עיריית קלנסווה, עיריית 

מקומית    הרעננה, מועצ
אזורית    מועצהג'לג'וליה, 

דרום השרון, עיריית הוד  
מקומית   מועצה השרון, 

צור יגאל, -כוכב יאיר
אזורית לב השרון,   מועצה

  ומועצה עיריית טירה 
 ל מונד מקומית ת

 שם
 למלא

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

הכנת אחר: ☒
אזורית תוכנית 

לטיפול בפסולת 
באשכול   חקלאית

 רשויות השרון
 
 
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 למלא

 מען
בניין מניבים  , 1הטחנה 

 כפר סבא 
 
 

 מען
 למלא

 

 כיסויים
 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
הפולי 

 סה

נוסח 
ומהדו
רתהפו
 ליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

מט  סכום 
 בע 

מטב  סכום 
 ע

כיסוי יש לציין קוד  
 בהתאם לנספח ד' 

 1,000,000   ביט  צד ג'
 

 אחריות צולבת  302   ₪ 

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי לתביעות    315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי  

 המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג בפרק זה 

 ראשוניות   328

רכוש מבקש    329
 האישור ייחשב כצד ג 

אחריות 
 מעבידים

20,000,00   ביט 
0  

 ₪ 
 

 הרחב שיפוי  304  

  ויתור על תחלוף 309
 האישור  לטובת מבקש

מבוטח נוסף היה   319
וייחשב מעבידם של  

 הנ"ל
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 ראשוניות   328

אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים  -301   ₪  4,000,000    

 אחריות צולבת   302

 דיבה/ השמצה  -303
 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי ומחדלי  

מבקש   -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי יושר  -325
 עובדים  

 פגיעה בפרטיות  -326
 עיכוב/ שיהוי  -327
 ראשוניות   328

  6תקופת גילוי -332
 חודשים 

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מתכננים/יועצים  038
 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 040

 

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים                           
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 להסכם ערבות בנקאית  

 

 

 

 נוסח ערבות בנקאית 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 א.ג.נ,

 

 

 

 

   8/22 ( בקשר להסכם ממכרז מס' "המבקש" -)להלן   על פי בקשת ח.פ. ______________ 

 (.ש"ח" עשרת אלפים"₪ )במילים:  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

יום מיום דרישתכם הראשונה    10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

, מבלי להטיל  אשכול רשויות השרוןבכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי  

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  

טענת הגנה כלשהי שיכולה    מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם

 לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 תי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובל

זו תישאר בתוקפה עד   יאוחר    ______________ערבות  וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא 

 מהמועד הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 

   _________ _____________תאריך:

 ________________________ בנק:

  



 

 52 מתוך   50 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 3ד)מסמך 

יצורף לקראת    – לוח זמנים  

 החתימה על ההסכם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 52 מתוך   51 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 4ד)מסמך 

השירותים לצרף    - מפרט 

למסמכי   ג  מסמך  את 

 המכרז

 
  



 

 52 מתוך   52 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 8/22מכרז מס'  

   –( 5ד)מסמך 

המחיר   יצורף    –הצעת 

 מסמך ב למסמכי המכרז 

 


