איכות הסביבה

 16ספטמבר2020 ,
כ"ז אלול ,תש"ף

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

מכרז זוטא
מס' 5/2020
למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
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עיון במסמכי המכרז באתר המועצה החל מתאריך.____16.9.2020_______ :
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 24.9.2020___ :בשעה .12:00
המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה.__1.10.2020_ :
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו __11.10.2020_ :עד השעה._14:00__ :
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מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
בקשה לקבלת הצעות מחיר (בל"מ) למתן שירותים לטיפול
בפסולת אריזות קרטון
מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
בתחומה המוניציפלי והכול כמפורט להלן:
 .1אספקה ,הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי תכולתם מתחומה
המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל.
לנוהל הצעות מחיר זה מצורפים שני נספחים:
 .1נספח  - 1מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון (להלן" :הנספח הטכני").
 .2נספח  - 2הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן" :הנספח האופרטיבי").
כלל ההוראות וההנחיות ,נשוא נוהל הצעות מחיר זה ,מפורטות בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי ,ועל קבלן
האיסוף למלא אותן במלואן.
יובהר ,כי על אף האמור בכל יתר מסמכי נוהל הצעות מחיר זה ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה
מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני לבין יתר מסמכי נוהל הצעות המחיר ו/או הסכם ההתקשרות
העתידי שייחתם בין המועצה לקבלן הזוכה ,יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני .עוד יובהר כי
בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במסמכי נוהל הצעות המחיר ו/או הסכם ההתקשרות העתידי שייחתם
בין המועצה לקבלן הזוכה ,לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות  -יגברו ההגדרות
המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.
ההסכם שיחתם בין המועצה לבין הקבלן הזוכה יהיה לתקופה של  12חודשים.
על אף האמור ,המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם למשך שנה נוספת בכל פעם
ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא תעלנה על  36חודשים (להלן :התקופה המוארכת") .למען הסר ספק יובהר
כי הארכת ההסכם דורשת את אישורה של 'תאגיד תמיר' מראש ובכתב.
עם סיום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,יפעל הקבלן להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו למועצה
לנציג המועצה ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רם בן יאיר דוא"ל
נייד 052-9272864
בכבוד רב,

ram@tefen.muni.il

פרטי הקבלן המציע:
שם החברה _________________________:
שם מנהל החברה _____________________:
איש קשר___________________________:
טלפון_____________________________ :
תאריך  ____________________________ :חותמת וחתימה______________ :
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כללי
 .1.1לוחות זמנים
ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים ולהוריד אותם לצורכי הגשה ,באתר המועצה שכתובתו:
 www.tefen.muni.ilוזאת החל מתאריך ___.__16.9.2020
 .1.2שאלות הבהרה
 .1.2.1שאלות הבהרה יש להפנות בכתב ,לא יאוחר מיום  24.9.2020בשעה  12:00באמצעות מייל לכתובת
 ram@tefen.muni.ilיש לציין את שם הפונה ואת שם החברה בשמה הוא פונה .אישור על כך יישלח
בדואר אלקטרוני חוזר.
 .1.2.2המועצה אינה מתחייבות להשיב לפניות שיומצאו לה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל או לכל
פניה.
 .1.3בכפוף לאמור בסעיף  1.2המועצה תשיב לפניות הבהרה עד ליום 1.10.2020
 .1.4המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד לתאריך ה  11.10.2020עד השעה .14:00
 .1.5בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל ,בדואר אלקטרוני או בפקס .הגשת ההצעה במועד המצוין
לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
תיבת המכרזים תינעל במועד כאמור לעיל.

 .2הגשת ההצעה
 .2.1המציע יגיש את ההצעה במעטפה סגורה וחתומה המכילה את חוברת המכרז ,ללא זיהוי חיצוני .על
המעטפה ירשם "מכרז זוטא  – 5/2020למתן שירותי פינוי קרטון במועצה מקומית תעשייתית מגדל
תפן" ,לא יאוחר מתאריך  11.10.2020עד השעה  .14:00את המעטפה יש להגיש לתוך תיבת המכרזים
נמצאת במשרדי המועצה המקומית מגדל תפן ,בגן התעשיות במגדל תפן.
על המציע לוודא שהוטבעה על המעטפה חותמת "נתקבל" עם תאריך ושעת מסירה ,על ידי נציג המועצה.
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נספח 1
מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון
("הנספח הטכני  -קרטון")
 .3כללי:
 .3.1נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף (להלן" :הנספח האופרטיבי")
המצורף כנספח  2לקובץ הליך הבל"מ (להלן" :המכרז").
 .3.2מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי
המכרז ,יגברו הוראות נספח טכני זה .עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי
המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה.
 .4פירוט העבודה:
 .4.1על הקבלן להגיש הצעתו למתן שירותים לאספקה ,הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת
אריזות קרטון מסוג "קרטונית" ,ול פינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר
בישראל;
.4.2
 .4.3למען הסר ספק ,השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון ,נשוא המכרז יתבצעו על ידי קבלן איסוף
אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יותר.
 .5תמונת מצב נוכחית ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה קיימים בתחומי הרשות (מספר
 +נפח)

בעלות על
כלי אצירה
קיימים

פסולת
אריזות
קרטון

( 21במילים :עשרים ואחד) כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות") בנפח
של  12קוב;

קבלן;

משקל פסולת
האריזות
שנאספה
בשנה
הקודמת
()2019
 128.97טון;

הערות

 .6תמונת מצב מתוכננת ברשות:
פירוט

מספר כלי אצירה מבוקשים לאספקה והצבה על
ידי הקבלן (מספר  +נפח)

פסולת
אריזות
קרטון

( 21במילים :עשרים ואחד) כלי אצירה ייעודיים
לאיסוף פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות") בנפח
של  12קוב;

מועד אספקת
כלים מבוקש
(בימים מיום
קבלת הבקשה)
 45יום

הערות
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 .7שלבי פריסה
 .7.1פעימה אחת אחידה .פריסה מלאה של כלל כלי האצירה הנדרשים.
 .8מפרט טכני בסיסי  -כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית":
.8.1.1כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים.
 .8.1.2כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום ,קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות
את צורתו המקורית .דפנות כלי האצירה (קירות  +גג) יהיו בעובי מינימלי של  1.5מ"מ ומשקלו
המינימלי של כלי האצירה יעמוד על  250ק"ג.
 .8.1.3כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם ,ובעל רווח בין הגג לקירות באורך של  20ס"מ וזאת
על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד.
.8.1.4המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך ,בגובה כניסת קרטון
של עד  1.9מטר.
 .8.1.5המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון".הצבת מתקן תבוצע באישור
מהנדס בטיחות בלבד (מטעם או הקבלן) .
.8.1.6ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה כלי אצירה
ייעודיים ,הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית
מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני ,כאמור.
 .9תמורה (לא כולל מע"מ)
פירוט העבודה
פינוי תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות
קרטון מסוג "קרטונית" – העלות כוללת את כלל
שירותי הקבלן ,נשוא מכרז זה ,לרבות אספקה,
הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף
פסולת אריזות קרטון ,פינוי ושינוע תכולתם למחזור
מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם
להוראות הנספח האופרטיבי;

מחיר
מקסימום
( ₪ 68במילים:
ושמונה
שישים
לפינוי
שקלים)
בודד של תכולת
קרטונית אחת;

הצעת הקבלן
₪
_______
תשלום של הרשות
לקבלן בעבור פינוי
בודד של תכולת
קרטונית אחת.

הערות:
 .9.1כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ – ( 63במילים:
שישים ושלושה) פינויים חודשיים לפינויי תכולתם של כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת
אריזות קרטון ושינועה מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל.
 .9.2קבלן האיסוף יידרש לספק ,להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר יהיו
ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה .עם סיום תקופת ההתקשרות ,בין אם במועדה ,כפי
שנקבע בהסכם ההתקשרות ,ובין אם טרם לכן ,קבלן האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו
ויעביר אותם לחצריו ,הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב.
 .9.3בהמשך לאמור בסעיף  7.2לעיל ,מובהר כי עם סיום הסכם ההתקשרות שבין המועצה לקבלן ,כלי האצירה
יישארו בתחומה של המועצה למשך תקופה של עד  60יום נוספים ממועד סיום ההסכם ,ללא כל תמורה
נוספת לקבלן ,לאחריהם יסלק הקבלן את כלי האצירה ויעבירם לחצריו ,בהתאם ללוח הזמנים שייקבע
על ידי המועצה .עוד מובהר כי במהלך  60הימים כאמור ,המועצה תהא אחראית לבצע את כלל שירותי
התחזוקה הנדרשים בכלי האצירה על מנת שכלי האצירה יסולקו על ידי הקבלן במצב תחזוקתי תקין,
בדיוק כפי שהושארו על ידי הקבלן בתום תקופת ההסכם.
 .9.4ההצעה הנמוכה (הזולה) ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.
 .9.5על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל .חרג הקבלן ממחיר המקסימום
שנקבע – הצעתו תיפסל.
 .9.6מובהר ,כי התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.
 .9.7הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לכלל פסולת אריזות הקרטון ,תכולת הקרטוניות ,בקבלן אחד בלבד.
 .9.8יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או
ו/או לשנות את מספר כלי האצירה
הקטנה
 Migdalאו
של הגדלה
בדרך
הנדרשים
מספר הפינויים
מועצהאת
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הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה ,הכול בהתאם לראות עיניה
ולצרכיה ,ובתוך  60ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי קבעה
הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה ,כמפורט לעיל ,לא
יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.
 .10העברת התמורה
תנאי תשלום – שוטף  45 +מיום הגשת החשבונית.
.10.1
מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.
.10.2
לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום ,כנגד חשבונית מס כדין.
.10.3
התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם
.10.4
ותקופת האופציה ,ככל שתמומש ,ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם ,למעט תוספת בעבור
מע"מ כמפורט בסעיף  8.3לעיל.
מובהר ,כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח
.10.5
האופרטיבי ,לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.
האמור בסעיף  8זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע בנספח האופרטיבי של המכרז.
.10.6
 .11ביטוח – דרישות בסיסיות
הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק (גוף או רכוש) שייגרם
.11.1
לצד שלישי ,ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי
ועקב עבודתו ,בין היתר ,במתן השירותים נשוא הסכם זה ,וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי
דין.
כל צד מתחייב בזה לשפות את הצד האחר בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג
.11.2
או תביעה או דרישה ,בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או
רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה בדבר הגשת
התביעה נגדו  ,וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין
את הנזק (בהתאם לנסיבות).
לצורך התקשרות זו ,הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף
.11.3
ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח ,ביטוח חבות
מעבידים לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו
בגבול אחריות של לפחות  ₪ 5,000,000לתובע ולפחות ₪ 20,000,000 -לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי
רכב אשר בבעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים .מובהר כי ככל שיידרש ,על הקבלן להציג אישור
ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית (למעט ביטוחי רכב) וכל זאת תוך  14יום מקבלת
הדרישה.
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נספח 2
הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף של פסולת אריזות קרטון
("הנספח האופרטיבי  -קרטון")
.1

.2

כללי
.1.1

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון כהגדרתה
להלן (להלן" :המכרז").

.1.2

מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 2011-להלן" :חוק האריזות") ,ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות ,כמקובל בתחום
נשוא הסכם זה.

.1.3

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה
מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה .למען הסר ספק ,יובהר כי בכל
מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז ,לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק
האריזות  -יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.

.1.4

מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו ,ולא יגרעו,
מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז,
וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.

.1.5

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

.1.6

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו
בכך ויתור על אותן זכויות.

הגדרות
על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז ,תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:
.2.1

"ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק
האריזות.

.2.2

"הזרמים הייעודיים" – זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד (אחד או יותר כמפורט
ביתר מסמכי המכרז) ,הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים.

.2.3

"הרשות המקומית" או "המועצה" – מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן.

.2.4

"יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל הנספחים הצרופים לו ,לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב,
ולמעט נספח זה (על נספחיו).

.2.5

"מפעל מחזור"  -אתר מאושר עפ"י כל דין ומורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לקליטה ומחזור
של פסולת האריזות הייעודית מהסוג שמועבר לאותו אתר למיחזור.

.2.6

"מיחזור מוכר" – מחזור במפעל מחזור המורשה על-פי כל דין.
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.3

.2.7

"מכלי אצירה ייעודיים" – כלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים
(קרטוניות) בהתאם להוראות נספח זה.

.2.8

"מנהל העבודה" – נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים.

.2.9

"מסמכי המכרז" -יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה ,על נספחיו.

.2.10

"מערכת הדיווח האינטרנטית" – מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה
בבעלותה ,ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש,
לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.

.2.11

"פסולת אריזות קרטון" – אריזות העשויות קרטון לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו
בראשונה.

.2.12

"פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" – פסולת אריזות קרטון.

.2.13

"קבלן האיסוף" או "הקבלן"  -זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית ,כולו או חלקו
(כאמור במכרז) ,את פסולת אריזות הקרטון.

.2.14

"תמיר" – ת.מ.י.ר  -תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ).

התחייבויות כלליות של הקבלן
.3.1

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז ,הקבלן מתחייב להעניק את השירותים
כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים (להלן" :השירותים"):
.3.1.1

אספקת והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון  -מספר מכלי האצירה
הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם ,ככל שנדרש,
יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה תורה הרשות המקומית מפעם לפעם ,בהתאם לצורך
(להלן" :תכנית הפריסה") ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי לזרם הייעודי כמפורט
ביתר מסמכי המכרז (ככל שמפורט).

.3.1.2

תחזוקת כלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן .

.3.1.3

פינוי תכולת כלי האצירה כלי האצירה הייעודיים בתדירות המפורטת בנספח הטכני.

.3.1.4

העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר ,בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף
 4.3למסמך זה.

.3.2

הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו ,אלא
בהסכמת תמיר והמועצה מראש ובכתב .עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן
כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.

.3.3

המועצה רשאית בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וללא מתן נימוק להחלטתה,
להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  60יום מראש , ,ולקבלן
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות ,בגין סיום תקופת ההתקשרות ,למעט
זכותו של הקבלן לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום תקופת
ההתקשרות.
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.4

התחייבויות שונות ביחס לשירותים
.4.1

תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים :הקבלן מתחייב לפנות את תכולת כלי האצירה
הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון בתדירות המפורטת בנספח הטכני.

.4.2

רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:
.4.2.1

.4.3

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה ,טעינה ,פריקה וכל שינוע של פסולת אריזות
קרטון (להלן" :רכבי האיסוף") ,הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף
מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא,
פסולת בניין ,פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון בהתאם
להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי .הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי
האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים
ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.

מערכת איתור ,ניטור ובקרה
.4.3.1

.4.3.2

מערכת איתור
.4.3.1.1

קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים
רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט (כדוגמת סקיילוק או איתוראן או
ש"ע) ,על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן
להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל נקודת
מחשב ,בהתאם לצורך ,על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או
מי מטעמן .על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת
האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.

.4.3.1.2

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה
בנתוני המערכות .הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או
למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה
בנתוניהן ,ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  72שעות.

מערכת ניטור ובקרה
.4.3.2.1

בכפוף להוראת תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם ,תותקן על כלי
האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת ניטור
ובקרה .עלות רכישת המערכת ,לרבות התקנתה ,השמשתה ותחזוקתה
תבוצע על ידי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,וקבלן
האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה ,למעט רכישת מכשירי
סלולר או מסופונים ,כמפורט בסעיף  4.3.2.2להלן .עוד יובהר כי על קבלן
האיסוף לאפשר את התקנת המערכת ,והפעלתה ,וישתף פעולה עם
הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,ככל שיידרש ,על מנת
לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת ,הכול בהתאם להוראותיה של
הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן ,כפי שאלה יועברו לקבלן
מעת לעת ,ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור .הקבלן יספק מידע
מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה (מיפוי כלי האצירה) ויוודא כי
משאיות הפינוי יועמדו זמינות לצורך התקנת המערכת הכול מבלי
שתהיה לו דרישה כספית נוספת והכול במסגרת מתן שירותיו ,נשוא
ההסכם.
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.4.3.2.2

.4.3.2.3

.4.3.2.4

.4.3.2.5

.4.3.2.6

בהמשך לאמור בסעיף  4.3.2.1לעיל ,קבלן האיסוף יצייד את עובדיו
במכשירי טלפון סלולרי חכמים ( )Smart-Phonesאו במכשירי מסופון
חכמים (( )Portable Smart Data Terminalלהלן" :המכשירים"),
לפחות טלפון אחד ו/או מסופון אחד בעבור כל צוות פינוי ,אשר ביכולתם
לסרוק ולקרוא ברקוד ,להתחבר לרשת אינטרנט סלולרית ולאפשר זיהוי
מיקום באמצעות רכיב  GPSמובנה .על קבלן האיסוף לוודא כי
המכשירים יהיו טעונים במלואם וזמינים לפעילות מידית בכל רגע נתון
במהלך ביצוע השירותים .כמו כן ,קבלן האיסוף מתחייב לאפשר לרשות
המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת אפליקציה ייעודית על כל
המכשירים ,אשר יספק הקבלן לנהגי רכבי הפינוי כחלק ממתן שירותיו
(בעלי מערכת הפעלה מסוג  IOSאו מסוג אנדרואיד) ,כמפורט ברישא של
סעיף זה ,ויוודא כי המכשירים יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה
רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר ,הכול ללא תמורה נוספת
מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן מתחייב להנחות את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך
תפעולה הטכני של המערכת לרבות ,אך מבלי למעט ,התחברות מרחוק
למערכת המידע/נתונים ,צילום קרטוניות ,שקילת הפסולת על גבי
מערכות שקילה ייעודיות ,וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי
פסולת ,הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או
מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור
השירותים נשוא הסכם זה.
איתור ותיקון תקלות:
תקלות חומרה ( – )Hardwareעל קבלן האיסוף לדווח
.4.3.2.4.1
לתמיר במידית על כל תקלה במכשירים אשר יסופקו על
ידו לצוות הפינוי .יובהר כי כל בעיה ו/או תקלה שנובעת
מחומרה ( )Hardwareלא תקינה של מכשיר מסוים,
תטופל על ידי הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה ,תוך
 24שעות מרגע גילוי/איתור התקלה .במקרה בו נדרשת
החלפה של מכשיר מסוים במכשיר תקין אחר – יחליף
הקבלן את המכשיר ויעדכן את תמיר בדבר ההחלפה
האמורה והכל בתוך  24שעות ממועד גילוי התקלה.
בנוסף ,קבלן האיסוף יעדכן את הרשות המקומית ותמיר
תוך  24שעות על כל מכשיר אשר תוקן והוחזר לשימוש
סדיר.
תקלות תוכנה ( – )Softwareכל בעיה ו/או תקלה שנובעת
.4.3.2.4.2
מתוכנה (באגים במערכת ,בעיות בשרת וכ') – תטופל על
ידי תמיר ,על חשבונה ובאחריותה המלאה ,והקבלן לא
יידרש לכל הוצאה כספית או אחרת בעניין זה.
המידע הגולמי אשר יתקבל על ידי מערכת הניטור ירוכז ויעובד על ידי
תמיר .מובהר כי הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות
לבצע על פי שיקול דעתן ,בהתאם לתוצאות הניטור שיתקבלו ,כל עדכון
נדרש בקשר וביחס למערך איסוף פסולת האריזות הקיים בתחומה של
הרשות המקומית ,לרבות עדכון מספר כלי אצירה הייעודיים הפרוסים
בתחומה של הרשות המקומית ועדכון תדירות הפינוי של הפסולת .מובהר
לקבלן כי התמורה אשר תשולם לו בעבור מתן שירותיו עשויה להתעדכן
בהתאם לשינויים אלו.
במקרה של השבתת מערכת הניטור ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בעיות
תוכנה או חומרה ,הרשות המקומית ותמיר שומרות לעצמן את הזכות
לבצע עם הקבלן כל התחשבנות ,מכל סוג ומין שהיא ,ולקבל כל החלטה,
בהתבסס על תקופת ניטור אחרונה או מקבילה כפי שבוצעה בתחומה של
הרשות המקומית ,ככל שבוצעה.
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.4.3.2.7

.4.3.2.8

.4.3.2.9

.4.3.2.10

לימוד והדרכה:
באחריות הרשות המקומית ותמיר לקיים הדרכה לקבלן
.4.3.2.7.1
ועובדיו באשר לאופן השימוש במערכת הניטור והבקרה,
הכול על חשבונה של תמיר וללא כל הוצאה כספית מצד
הקבלן .בהדרכה ינכחו נציג מטעם תמיר ונציג מטעם
הרשות המקומית .מיקום ההדרכה ייקבע על ידי הרשות
המקומית ותמיר ויועבר לקבלן  7ימי עבודה מראש לפחות
לפני המועד שנקבע לביצוע ההדרכה .הקבלן מתחייב כי
מנהל העבודה מטעמו ועובדיו ישתתפו בהדרכה כאמור.
ייתכן ובעתיד ,בכפוף להחלטתה הבלעדית של תמיר ,תתאפשר
התממשקות של מערכת הניטור והבקרה עם מערכת הדיווח ,כך שנתוני
הניטור והבקרה יעברו באופן אוטומטי למערכת הדיווח .במקרה כאמור,
תמיר והרשות המקומית יעדכנו את הקבלן באשר לשינויים הנדרשים
באופן ודרך הגשת הדיווחים ,כמפורט בסעיף הוראות הדיווח להלן,
והקבלן מתחייב לבצע את כל ההתאמות הנדרשות לצורך עמידה
בשינויים אלו.
הקבלן מתחייב ,ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או מי מטעמה,
לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש
במערכת הניטור והבקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה,
והכל בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
יובהר מעל לכל ספק כי פינוי תקין ,שבגינו תשולם תמורה ,הינו פינוי אשר
עומד בכל אחת מהדרישות המצטברות כמפורט להלן )1( :קליטת נתון:
"זיהוי חד ערכי" של כלי האצירה (סריקת ברקוד); ( )2קליטת נתון:
"מיקום גאוגרפי" של כלי האצירה בהסתמך על נתוני ה  GPS -המובנה;
( )3קליטת נתון" :צילום כלי האצירה" ,קרי :צילום כלי האצירה
ותכולתו בשני מצבים – לפני הפינוי ולאחר הפינוי ,באופן שיאפשר לאמוד
בצורה ברורה את תכולת פסולת אריזות הקרטון בכלי האצירה; ()4
קליטת נתון" :שעת הצילום" – השעה המדויקת שבה בוצעה עבודת
הפינוי של תכולת כלי האצירה ,כמפורט בס"ק  3של סעיף זה; ( )5קליטת
נתון" :נפח פסולת אריזות הקרטון" – נפח פסולת אריזות הקרטון בכלי
האצירה ,לפני הפינוי ולאחריו 75% ,50% ,25% ,0%( ,ו –  )100%כפי
שידווח הנהג כחלק מדרישות הדיווח של האפליקציה .מבלי לגרוע
מהאמור בסעיף זה ,ייתכן כי בהמשך ישולבו דרישות נוספות ביחס
לחובת הניטור ועל קבלן למלאן במלואן באופן מיידי מרגע קבלת
הדרישה ,כפי שתועבר אליו על ידי המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם.

.4.4

יעד העברת תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון  -בכפוף להוראות סעיף  5להלן,
הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ,שנאספה
על ידו בכל סבב פינוי ,למחזור מוכר בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל
יום פינוי.

.4.5

הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה  06:00בבוקר .פינוי תכולת
כלי האצירה הייעודיים יעשה במהירות וביעילות ,תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר.
הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של  1מטר ממקום
פינוי הפסולת ,וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר.
יובהר למען הסר ספק ,כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה
הייעודיים בלבד .כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה ולא
תפונה על ידי קבלן האיסוף ,אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה וסביבתם
נקיים.
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.4.6

נעילת פח לאחר ריקון :הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו.

.4.7

ביצוע שקילה

.4.8
.4.9

.4.10

.4.7.1

מדי יום עבודה ,בטרם תחילת ביצוע העבודות ,לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי
נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר ,מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל
משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת
לעת .באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת
"אפס" כאמור.

.4.7.2

בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר,
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות
המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל ,במקרים
חריגים ,הרשות המקומית ו/או מי מטעמה ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,רשאים לפטור
את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר כאמור.

.4.7.3

למען הסר ספק מובהר ,כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה של
תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר ,לפני פריקתה.

.4.7.4

הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות – הן של
שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל .כמו כן ,יעביר הקבלן למנהל
העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.

ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה
.4.7.5
וביציאה ממפעל המחזור ,כמפורט בסעיפים  4.7.1-4.7.3לעיל ,השקילה הנוספת תבוצע
באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של המועצה או בסמוך לתחומה
המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה ("הלוך") או אל
מפעל המחזור ("חזור") ,הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג
ומין שהם.
שמירה על איכות פסולת האריזות :הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצירה הייעודיים
לפסולת אריזות קרטון עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא ,וזאת לאורך כל תקופת ההסכם.
מכלי האצירה הייעודיים:
.4.9.1

הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם
להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית.

.4.9.2

ככל שהדבר רלוונטי (ראה לעיל סעיף  ,)3.1.1הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים
בתכנית הפריסה.

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:
.4.10.1

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי
האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן,
כתוצאה מבלאי שימוש ,ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה
הייעודיים .עם זאת ,ועל אף האמור לעיל ,קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק ,לרבות
נזק בלתי הפיך ,אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו ,ובמצב כזה ייתקן כל נזק או
יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות
המקומית ,כפי שתועבר אליו מראש ובכתב .החלטת הרשות המקומית באשר לגורם
הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.
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.4.10.2

.4.11

עובדים
.4.11.1

.4.12

למען הסר ספק מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או
נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי .כמו כן ,ידוע לקבלן כי אין הרשות
המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או
נזק שייגרם לכלי האצירה.

הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים .על הקבלן להעביר את
כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה ,לרבות שמות הנהג והפועלים ,מספר רישוי
המשאית/יות ,שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו .צוותי העבודה והמשאיות לא
יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד ,כדלקמן:
.4.11.1.1

תקלה במשאית.

.4.11.1.2

הכנת המשאיות לבחינת רישוי (טסט).

.4.11.1.3

מחלת נהג או עובד.

.4.11.1.4

יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.

.4.11.1.5

סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.

.4.11.2

במקרים האמורים בסעיף  4.11.1לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה
חלופיים .הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש
ובכתב על ההחלפה כאמור.

.4.11.3

הקבלן אחראי לכך שכלל העובדים במסגרת הסכם זה מבצעים את עבודתם בהתאם
לתקני הבטיחות הקיימים ,וכן ציוד מגן נדרש כגון :נעלי עבודה תקניות וכו'.

דיווחים
.4.12.1

ביחס לפסולת אריזות הקרטון ,מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן:
.4.12.1.1

קבלן האיסוף ידווח ,לא יאוחר מ 15-ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי
("החודש המדווח") ,על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה על ידו
מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית ,במהלך החודש המדווח,
ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל ,וזאת על ידי מערכת הדיווח
האינטרנטית .השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם
לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי
השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם .הדיווח יבוצע בהתאם להוראות
תמיר ,כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית ,ויכלול את כל המידע
שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ,ככל שיידרש ,לרבות צירוף
אסמכתאות ,תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו
הועברה הפסולת (להלן" :הוראות תמיר").

.4.12.1.2

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כאמור
בסעיף  5.2להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את הדיווחים
באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית ,וזאת בהתאם להוראות תמיר.

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף  4.12.1.1ו–  ,4.12.1.2על
.4.12.1.3
הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ( )PCבעל חיבור לרשת
האינטרנט במהירות גלישה של ( 10עשרה) מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן מסוג
 ChromeLocalותוכנות .Office
Councilמסוג
ומעלה) ו/או
(גרסה 9
Migdal
TefenExplorer
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.5

.6

.4.13

פיקוח :הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן
לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן
מעת לעת.

.4.14

ביטוח :הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם
כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים .הקבלן ימציא
לתמיר ,עם דרישתה ,את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים
.5.1

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד .עם זאת
תמיר הסכימה ,לצורך מכרז זה ,כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ישמשו
כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.

.5.2

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות
קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן" :פעולות אסורות") ,אלא אם כן קיבל אישור
מתמיר מראש ובכתב:
.5.2.1

מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;

.5.2.2

ייצוא לחו"ל;

.5.2.3

השבה;

.5.2.4

מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל;

.5.2.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה
.6.1

הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן ,וכמפורט בנספח הטכני של
המכרז.
.6.1.1

.6.2

כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות") תשלום של המועצה
לקבלן  -עלות בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת
אריזות קרטון מסוג "קרטונית" – העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי
קבלן האיסוף ,לרבות אספקה של כלי האצירה ,הצבתם ,תחזוקה חודשית מלאה
ושוטפת ,איסוף ופינוי תכולתם ושינועה למחזור מוכר בישראל (להלן" :התמורה
לקרטון") .למען הסר ספק מובהר ,כי כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון יפונו
בתדירות קבועה כפי שפורטה בנספח הטכני .עוד מובהר ,כי התמורה הכוללת שתשולם
לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ואינה מותנית
במשקל פסולת אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה.

החשבונית:
.6.2.1

החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תכולת כלי האצירה הייעודיים תונפק על
ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית ,ויחולו ההוראות הבאות:
.6.2.1.1

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא
מחייב ,והרשות המקומית תבדוק את הפירוט ,ולאחר אישורה תעבירו
לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.
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.6.2.1.2

בנוסף ,להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי
הקבלן (להלן" :ההוראות הנוספות") :הקבלן יציין על גבי החשבונית את
הכיתוב הבא" :בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר" .כמו כן
הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק ,חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב
לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול
חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.
מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות
הנוספות במלואן על ידי הקבלן.

.6.2.1.3

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות
הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית ,הרשות תעבירו לתמיר
בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל הדיווחים
והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.
מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת
על הפירוט של הקבלן ,ולערער על הפירוט ,וכי תנאי לתשלום הינו אישור
תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן.

.7

סנקציות על הפרות הקבלן
.7.1

מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן:
.7.1.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ,בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו ,שלא
ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף  4.1לעיל :יקבע על בסיס הנוסחה
הבאה { מספר כלי האצירה המפונים בסבב} * {התמורה בש"ח בעבור פינוי בודד
של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד} = גובה הקנס.

.7.1.2

אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית ₪ 80 :לכל נקודת איסוף
בכל סבב פינוי.

.7.1.3

ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים
אחרים או כל סוגי פסולת אחרת ,כאמור בסעיף  4.8לעיל 1,500 :ש"ח לכל סבב פינוי.

.7.1.4

אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות,
כאמור בסעיף  4.4לעיל –  ₪ 1,000לכל סבב פינוי.

.7.1.5

אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו ₪ 125 :לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.

.7.1.6

אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות ,בכל סבב
פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת ,כאמור בסעיף  4.3.2של הנספח האופרטיבי25 :
 ₪לכל קרטונית שלא צולמה ו/או נשקלה ,כאמור.

.7.1.7

שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף  4.2לעיל
וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע ,או רכב שממנו נופלים לקרקע
פריטים שנאספו ₪ 1250 :לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב
כאמור.

.7.1.8

אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר
נתונים כאמור בסעיף  4.3לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי.
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.7.1.9

אי התקנת מערכת ניטור ובקרה ו/או ליקוי במערכת הניטור והבקרה ו/או אי יכולת
שימוש במאגר הנתונים של מערכת הניטור והבקרה ו/או אי השתתפות בהדרכה
הנדרשת לצורך למידת אופן השימוש במערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 4.3.2
לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי או לכל מקרה.

.7.1.10

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף  4.3לעיל3,750 :
 ₪לכל פינוי כאמור.

.7.1.11

אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף  4.7לעיל ₪ 1,800 :לכל סבב פינוי.

.7.1.12

החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף 4.11
לעיל ₪ 500 :לכל סבב פינוי.

.7.1.13

ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף  5.2לעיל ₪ 6000 :לכל פעולה
אסורה ביחס לכל פינוי.

.7.1.14

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  4.12לעיל ,או דיווח לא נכון ₪ 10,000 :לכל הפרה.
הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות
המקומית או לתמיר כאמור לעיל.

.8

.7.2

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף
 7.1לעיל ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי
המכרז ,וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.

.7.3

יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד
שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע
קבלת הדרישה ,כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב .יובהר כי החלטת המועצה לעניין "זמן
סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין
שהם לעניין זה .עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק.

הפרות יסודיות
.8.1

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות (ככל
שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל ,מוסכם בזאת כי:
.8.1.1

הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים  ,4.14 ,4.12 ,4.10 ,4.7 ,4.3 ,4.2 ,4.1ו-
 5.2לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז (להלן
לצרכי סעיף זה" :ההסכם") וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד הרשות ,ומבלי
שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

.8.1.2

כמו כן ,כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך  14ימים ממתן
ההודעה על ההפרה ,תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

.8.1.3

בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף  8.1זה הרשות המקומית תהיה
רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי ,ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן
כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות ביצוע).

.8.1.4

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם ,יוטל על
הקבלן פיצוי כספי בשיעור של כ ( ₪ 8,266להלן" :הפיצוי המוסכם") .הצדדים
מסכימים ומצהירים בזאת ,כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות
העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.
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.8.1.5

.9

היעדר יחסי עובד-מעביד
.9.1

.10

עוד מובהר בזאת כי ,אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות
כאמור בסעיף  8.1זה ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין
ו/או על-פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז ,וכי כל זכויות הרשות יהיו
במצטבר.

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ,ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד-
מעביד בין הקבלן לרשות המקומית (ככל שישנן כאלה) ,הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.9.1.1

הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.9.1.2

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד
מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.9.1.3

הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל
האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו ,יועסקו על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות
לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.9.1.4

בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי
מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות
לגביו או למי מעובדיו ,בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת ,וכי הוא וכל
מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.

.9.1.5

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז ,מועסק על ידו

.9.1.6

בלבד ,כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי הוא ידאג על
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל
עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על כל רכיביה ,ולרבות תשלומי חובה ,מסים וכל היוצא
באלה ,לרבות הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.

.9.1.7

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל ההוצאות מסוג
כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.

.9.1.8

הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום שבו
נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית
מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות המקומית .כמו כן הוא ישפה
ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד ,נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת
עובד כנ"ל ,ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או
דרישה כאמור לעיל.

בחירת זוכים
.10.1

הרשות המקומית רשאית ,על פי שיקול דעתה ,שלא לבחור כלל זוכה במכרז במקרה בו קבלן יחיד
יגיש הצעה למכרז .במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת
להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים ,אף אם לא הגישו הצעה במסגרת המכרז,
והכל בכפוף לדיני המכרזים.
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נספח ביטוח
נספח 3
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור
שם :מועצה מקומית מגדל תפן ומי מטעמה וגופים שלובים
("המזמין")

המבוטח
שם......................... :
("הקבלן",/המבוטח הראשי") ו/או
"המזמין"

ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען :מגדל תפן

מען

אופי העסקה
☒שירותים

ממעמד מבקש
האישור
☒מזמין
שירותים
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כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

רכוש:
ציוד
ומוצרים
באתר
צ.מ.ה.

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
בסיס תמליל
"ביט" או
שקול

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע
ש"ח

ערך כינון

השתתפות
עצמית
סכום

מטבע

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

 309ויתור תחלוף,
" 328ראשוניות",
רכוש שעובדים בו,

צד ג'

4,000,000

אחריות
מעבידים

20,000,000

 302אח' צולבת,
 304הרחב שיפוי,
 307קבלני,
 309ויתור תחלוף,
 ,312צ.מ.ה.
 315מל"ל,
 318המבקש מבוטח,
 322המבקש כצד ג,
" 328ראשוניות",
 329רכוש המבקש
צד ג,
ביטול סייגי חבויות:

המוצר/מקצ'
מורחב:
משולב ו/או
מפוצל

stand alone

רכוש שעובדים בו,

רשלנות רבתי,

,328 319 309

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג') :נשוא
הביטוח כולל עבודות טיפול ופינוי אריזות קרטון
ביטול/שינוי הפוליסה :שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא
 60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת המבטח:
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נספח '4
(ערבות הצעה למכרז (פינוי קרטון 5/2020
כתב ערבות בנקאית
לכבוד,
המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן
)להלן "המועצה"(
הנדון :ערבות בנקאית מספר_______________
על פי בקשת _____________ (להלן הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .אנו ערבים– -
.1
בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז זוטא מס'  5/2020לקבלת
שירותי פינוי קרטון ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של ₪ 5,200
(במילים חמשת אלפים ומאתיים ) ₪להלן סכום הערבות .
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או
.2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה
על הסך הכולל בסכום הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך  ( 7שבעה ) ימים
.3
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי -ומבלי
להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם 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
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ( 15/01/2021כולל(.
.5
תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של דגזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק ,בלא צורך
.6
בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של תשעים ( ) 90יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  5דלעיל.
כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף 5
.7
לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה( כאמור
בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
.8
בכבוד רב,
________________
שם הבנק
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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נספח  '5למכרז
(ערבות ביצוע למכרז (פינוי קרטון 5/2020
כתב ערבות בנקאית
לכבוד,
המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן
)להלן "המועצה"(
הנדון :ערבות בנקאית מספר_______________
על פי בקשת _____________ (להלן הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .אנו ערבים– -
.1
בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז זוטא מס'  5/2020לקבלת
שירותי פינוי קרטון ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של ₪ 5,200
(במילים חמשת אלפים ומאתיים ) ₪להלן סכום הערבות .
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או
.2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה
על הסך הכולל בסכום הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך  (7שבעה )ימים
.3
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי גזבר המועצה ,וזאת ללא כל תנאי -ומבלי
להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם 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
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ( 31/12/2021כולל(.
.5
תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של גזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק ,בלא צורך
.6
בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של תשעים ( ) 90יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  5דלעיל.
כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף 5
.7
לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה( כאמור
בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
.8
בכבוד רב,
________________
שם הבנק
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף
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