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 תוכן עניינים למסמכי המכרז:
 

 הוראות למשתתפים במכרז  – 1מסמך 

 . תיאור כללי של המציע - 1.1נספח 
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באזור  לאספקת שירותי פינוי אשפה הוראות למשתתפים במכרז
 התעשייה של הישוב עמנואל

 
 

 :כללי .1
 

, 1992ון(, התשנ"ב )יהודה והשומר בהתאם לאמור בכללי המועצות המקומיות )מכרזים(

מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי פינוי  "(החברה)להלן: " עמנואל החברה הכלכלית

שירותי פינוי " ו/או "השירותיםאשפה באזור התעשייה של הישוב עמנואל )להלן: "

 "( כאשר השירותים נשוא מכרז זה כוללים: אזור התעשייה" ו/או "האשפה
 

 פינוי אשפה ל המיועדות חדשות מכולות 28-כשל  אספקה והצבה באזור התעשייה .א

אזור רחבי כאשר הצבת המכולות ב "(המכולות)להלן: " קוב לכל מכולה 10של בגודל 

 . מנהל אזור התעשייהבהתאם להנחיות  תעשההתעשייה 

ופעם בשבוע או במקרה בו איזה  המצויה במכולות באופן סדירפינוי האשפה  .ב

כאשר מדובר על האשפה של כלל בתי העסקים בניהם, מהמכולות תתמלא המוקדם מ

 ו/או המפעלים אשר פועלים באזור התעשייה.   

יכלול פינוי של אשפה, גזם, גרוטאות  מהמכולות פינוי האשפה על ידי המציע הזוכה .ג

 3"( וכן, ברדיוס של האשפהאשר יהיו בתוך המכולות )להלן: "בתפזורת ו/או בערמה 

 מכולה. מטרים מכל מכולה ו

 לאתר שפיכת פסולת מוכר ובעל רישיוןולאחר מכן, שינוע שלה פינוי האשפה  .ד

 . ו/או לאתר מחזור מוכר מהמשרד להגנת הסביבה

  מכמות האשפה החודשית. 20%אחריות למחזור של לפחות  .ה

 

לבצע את כל השירותים שפורטו לעיל וההצעות תתייחסנה לביצוע  הזוכהמובהר, כי על 

 רותים שפורטו לעיל ולא רק לחלק מהם.כל השי
 

 :במכרזסף  תנאי .2

הדרישות והתנאים  כל. רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציע העונה על 2.1

 המצטברים שלהלן:



 

 

   ושינוע שלהבפינוי אשפה  שנה אחתנו בעל ניסיון מוכח של לפחות ימציע שה 2.1.1

אותה במשך במכרז זה את כלל השירותים הנדרשים  שנה זו במסגרתוסיפק 

מגורם אחד מכתב המלצה על המציע לצרף להצעתו  וזאת כקבלן ראשי. שנה

 המציע נתן את שירותיו.  וללפחות 
 

 מציע אשר ברשותו במועד הגשת ההצעה הרישיונות המצטברים 2.1.2

  הבאים:

 לפי צו רישוי עסקים בעל רישיון בתוקף על שמו לניהול עסק 2.1.2.1

 ב לצו רישוי עסקים5.1לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף 

 .2013-)עסקים טעוני רישוי(, התשע״ג

 בעל רישיון מוביל בתוקף על שמו ממשרד התחבורה כנדרש 2.1.2.2

 , והתקנות שמכוחו.1997-על פי חוק שירותי הובלה, התשנ״ז

 לן שירות בתחוםבעל רישיון בתוקף על שמו לפעול כקב 2.1.2.3

קבלני  ידי -חוק העסקת עובדים על פי-על הכלכלההניקיון מטעם משרד 

 .1996-כוח אדם, התשנ״ו 
 

 הרכבים הבאים שאינם מעוקלים ו/אולפחות מציע אשר בבעלותו  2.1.3

לעניין סעיף . משועבדים לצד שלישי אחר )למעט שיעבוד לבנק או לחברת ליסינג(

חברת ליסינג מורשת  בעל הסכם ליסינג בתוקף עם יעמציהיה גם ״בבעלותו״ זה 

המציע,  מצויות ברשותו של ואשר הרכבים נשוא הסכם הליסינג תהיינה ומוכרת,

)של חברת הליסינג(  והרשומות על שמה ואשר הינן בבעלות של חברת הליסינג

 במשרד הרישוי.

 

 משנת למשאית טון 18במשקל כולל של  אחת רמסע תמשאי 2.1.3.1

 לכל הפחות  2015ור ייצ

 במתחם מהמכולות אשר יוצבוהמיועדות לאיסוף אשפה 

 עליהן יותקן מכשירמשאיות״(, ה״ )להלן: אזור התעשייה

  .לניטור איסוף אשפה

 בנוגע למשאיות נות רכב בתוקףעל המציע לצרף להצעתו אישור רישיו  2.1.3.2

 בתוקף.  וכן, אישור על קיומם של ביטוח חובה וביטוח צד ג' שהם 

 2015,2016,2017, בכל אחת מהשנים יציג את המחזור הכספיהמציע  2.1.4

 מהכנסות בגין פינוי ואיסוף

 בנוגע לאמור לעיל.  אישור רו״ח  להצעה יש לצרף אשפה.

 המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים 2.1.5

 ליתהאחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בעבירה פלי

 אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים

 יש לצרף תצהיר בנוסח למסמכי המכרז. 1.5בנספח 

 המצורף כנספח למסמכי המכרז.
 



 

 

 המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו, בשלוש שנים האחרונות 2.1.6

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה על ידי מינהל

 קנסות או יותר, בגין 2-ב הכלכלההאכיפה במשרד ההסדרה ו

 למסמכי 1.5העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בנספח 

 המכרז. מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו

  יש לצרף תצהיר בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז. כקנסות שונים.
 

 ושל בעלי השליטה בו, בנוסח תצהיר בכתב שלו המציע יצרף להצעתו 2.1.7

 למסמכי המכרז בדבר קיום חובותיו בעניין 1.5המפורט בנספח 

 על פי חוקי העבודה המפורטים בו ועל פי צווי םזכויות העובדי

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכים לשלם

 1.7שכר לעובדים שלא יפחת מזה הנקוב בנספח התמחירי נספח 

 כרז.למסמכי המ

יש לצרף אישור .   המציע מנהל ספרים כדין והינו בעל תעודת עוסק מורשה. 2.1.8

 רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרים כדין. 

יש לצרף קבלה על רכישת מסמכי המשתתף רכש את מסמכי המכרז.  2.1.9

 המכרז. 

המשתתף צירף ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות מכרז( בהתאם לנוסח    2.1.10

 למסמכי המכרז.  1.3צ"ב כנספח המ

 

לרבות אי  האמורים לעיל להשתתפות במכרז לא עמד המציע בכל תנאי הסף    . 2.2

תנאי  בכלהמצאת כל המסמכים המפורטים לעיל והמעידים על עמידת המציע 

מטעם זה בלבד  החברהשל  , רשאית ועדת המכרזיםללהסף ומבלי יוצא מן הכ

 או  מוחלט, לפסול את הצעתו של המציעולפי שיקול דעתה הבלעדי וה

לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 

 ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

 

 : עיקרי ההתקשרות. 3
 

פינוי ל המיועדות חדשות מכולות 28-כ אספקה שליכללו  כאמור השירותים .3.1

. הזוכה יהיה אחראי קוב לפחות 10 בגודל שלכאשר כל מכולה תהיה  ,אשפה

, כאשר מיקום על חשבונו הבלעדי ברחבי אזור התעשייה על הצבת המכולות

מנהל אזור התעשייה המכולות ברחבי אזור התעשייה יהיה בהתאם להנחיות 

   בלבד. 

על  המכולות אשר יוצבו באזור התעשייה על ידי הזוכה מכלאיסוף האשפה  .3.2

 כאשר פינוי האשפה יבוצע על ידי משאיות  ,מנהל אזור התעשייה פי הנחיות

לרבות איסוף פסולת מכל סוג כולל גזם אשר  2.1.3כמפורט בסעיף  ההרמסע



 

 

במכולות וכן, פינוי האשפה גם מחוץ למכולות וזאת, עד לרדיוס  יהיו מצויים

איסוף האשפה מהמכולות אשר יוצבו ברחבי  .מטרים סביב כל מכולה 3של 

פעם בשבוע בהתאם להנחיות מנהלת אזור התעשייה זור התעשייה יבוצע א

 דם מבניהם. או במקרים בהם איזה מהמכולות תתמלא המוק

מהמשרד  מורשה ובעל רישיוןלאתר  הזוכההמציע על ידי  תועבר האשפה .3.3

הזוכה כמו כן,  .ו/או לאתר מחזור מורשה הטמנת אשפהל להגנת הסביבה

, אישור כי החברהמיד עם קבלת דרישה לכך מצד  ברהלחמתחייב להמציא 

 הזוכה לאתר מורשה ובעל רישיון הטמנת אשפההאשפה מועברת על ידי 

. אגרת ההטמנה תשולם ו/או לאתר מחזור מורשה מהמשרד להגנת הסביבה

 הזוכה בלבד.על ידי 

ו/או לאתר המחזור  לאתר להטמנת האשפה האשפה מאזור התעשייה שינוע .3.4

באמצעות כלי הרכב  ןעל חשבונו יבוצע על ידי הזוכה לאתר המעבר אוו/

 (.הרמסע)משאיות  2.1.3.1המפורטים בסעיף 

 בצורה מסודרת, וישאיר האשפה מאזור התעשייהפינוי  שירותייבצע את  .  הזוכה3.5

 מטר לכל 3כשהוא נקי ומסודר ברדיוס של  אזור המכולותאת 

 במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת השירותיםיבצע את  הזוכההפחות. 

 הפסולת מבלי ללכלך אתהאשפה וכל מטרד וכל הטרדה אחרת, ויעביר את 

 הזוכהבזמן ההובלה. כמו כן, על של אזור התעשייה הכבישים והמדרכות 

 למקומם כפי שהיו.המכולות להחזיר את 

ות את המשמשמהמשאיות באיזה  בו יתגלה תקלה מכנית או אחרתבמקרה . 3.6

 על חשבונו משאיתיקצה  הזוכההזוכה לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, 

ובכל מקרה, אין באמור לעיל כדי  השירותיםוציוד חלופיים לצורך ביצוע 

לגורם לעיכוב ו/או לאיחור ו/או להפסקת שירותי פינוי האשפה מאזור 

 התעשייה. 

 עת משאית הפינוילרחוב לפני הג המכולותחל איסור מוחלט על הוצאת . 3.7

 לאחר פינוי האשפה מכל מכולה ומכולה, יש להקפידכאמור, לתחילת הרחוב. 

 .למקומם הקבוע על פי הנחיות מנהל אזור התעשייה המכולותעל החזרת 

בסמוך  המכולותירכזו את כל  הזוכהעובדי  ,גישה למשאית במקומות שאין

 למקומם. את הנוזלים יוחזרו המכולותהקרוב ביותר ולאחר הפינוי כל  לכביש

על אזור התעשייה. יש לרוקן לנקודה שתיקבע ע״י מנהל במשאיות הנאספים 

בהתאם וזאת,  לנקות כל פסולת שנפלה לרחוב במהלך הפינוי הזוכה הקבלן

 לדרישת מנהל אזור התעשייה.

.  מסלול פינוי האשפה יקבע אך ורק על ידי מנהל אזור התעשייה, והזוכה יהיה 3.8

ימתין בתום בו יבוצע פינוי סיום כל יום לפעול בהתאם למסלול זה. במחויב 

. שחרור המשאית השירותיםתורן עד לסיום ביקורת  רכבפינוי האשפה מסלול 

  .אזור התעשייה בלבדע״י מנהל  יתבצע



 

 

 על ,כל מכולה ככל שהדבר יידרשלהחליף ולתקן . על הזוכה 3.9

אשר נגרם במקרה של נזק  ,וזאת תשעו 72 הבלעדי ובתוך לכל המאוחר חשבונו

לעיכוב ו/או לאיחור לגרום מכל סיבה שהיא ואין באמור לעיל כדי  למכולה

 ו/או להפסקת שירותי פינוי האשפה מאזור התעשייה.

 לכל משמרת הזוכהיקצה  ביצוע שירותי פינוי האשפה נשוא מכרז זה,לצורך . 3.10

     שהינם עובדי הזוכה. עובד + נהג יומית

 אין ולא יהיה בכל שינוי בכמות האשפה כדי להשפיע על ההתקשרות בין.  3.11

  הצדדים והתמורה בגינה.

למכולות יהיה להתאים את מתקני ההרמה של משאיות הפינוי  הזוכהעל . 3.12

 האשפה.

בנוסח  החברהבין הזוכה לבין  תקופת ההתקשרות מכוח ההסכם שייחתם. 3.13

 , הינהרזלמסמכי המכ 4המצ"ב כנספח 

ממועד קבלת ההודעה על הקבלן ימים  14בתוך  תחל והיא יםחודש 24 -ל

למסמכי  4המצ"ב כנספח בנוסח  לחתום על ההסכםהזוכה. המציע יידרש 

 לחברהכמו כן, . ולהגיש את ההסכם חתום במסגרת הגשת הצעתו המכרז

תקופות  נתונה אופציה להאריך על פי שיקול דעתה את תוקף החוזה בשתי

בהתאם לתנאים המפורטים  וזאת, חודשים( כל אחת 12נוספות בנות שנה )

 .הנ"ל ההסכםבנוסח 

בכל עת ולפי שיקול דעתה  החברהתהיה רשאית  לעיל, על אף האמור. 3.14

יום  45של  לזוכההבלעדי, להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב 

כלפי  ת או אחרותכספיו לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ולזוכהמראש, 

, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על החברה

כאמור בהודעה ויראו  עד למועד הפסקת ההתקשרות ידו בפועל אם ניתנו

במועד הנקוב בהודעה כמועד תום תקופת ההתקשרות לכל דבר ועניין, לרבות 

 לעניין חישוב התמורה המגיעה לו.
 

 זכאי הזוכהיום התחייבויותיו עפ״י מסמכי המכרז, יהיה בתמורה לק .3.15

 למסמכי המכרז. מובהר כי התמורה 2מסמך לתמורה הנקובה בהצעתו 

 הינה תמורה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן עפ״י

כל מסמכי המכרז. לתמורה כאמור יתווסף מע״מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף 

תוספת של מכולות יהיה  .שלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדיןבמועד ביצוע הת

 המכולות 28-ה ויתומחר לפי המחיר שניתן בהצעה לפינויעל פי דרישת המנהל 

 36מכולה של פינוי והצבת וכן, הצעת מחיר לתמחור  קוב( 10)מכולה של  הקיימות

 למקרה בו יהיה צורך באספקת מכולה זו. קוב
 

וזאת, עבור החודש  לכל חודש קלנדרי 5-עד ל  לזוכה םתשול החודשית התמורה
  .הקודם
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 ערבות מכרז

 להבטחת קיום התחייבויותיו עפ״י ההצעה למכרז, על המציע לצרף להצעתו .4.1

 48, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט תוך ערבות בנקאית אוטונומית

המציע  שהופקה לבקשתו החברהמנכ"ל של  תשעות על פי פנייה חד צדדי

ערבות נוסח . שקלים חדשים( ףאל חמישים)₪  50,000במכרז, בסכום של 

 למסמכי המכרז )להלן: 1.3כנספח  המצ"ב יהיה על פי הנוסח המכרז

 31/2/19לתאריך בתוקף עד  תהא ערבות המכרז׳׳(. ערבות המכרז״

 ציע ועל חשבונו בפרקע״י המ המכרז תוארך ערבות החברהלפי דרישת  .4.2

וכל ההוראות שבסעיף זה ובמסמכי המכרז  ימים נוספים 90של עד  זמן נוסף

 המוארכת כאמור. המכרזהמחויבים, גם על ערבות  יחולו בשינויים

בסמוך לאחר קביעת ערבות המכרז למציעים שהצעתם לא נתקבלה, תוחזר  .4.3

 . מובהר כי:החברהההצעה הזוכה במכרז ע״י 

 שימציא המציע תופק לבקשתו בלבד. המצאת ערבות ערבות המכרז .4.3.1

 שהופקה שלא לבקשת המשתתף במכרז תביא לפסילת ההצעה.

תביא לפסילת  וצירופה להצעת המציע ערבות המכרזאי המצאת  .4.3.2
 ההצעה.

 ערבות המכרזתהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  החברהכאמור,  .4.3.3

תף במכרז מתחייב במקרה של ימים נוספים והמשת 90למשך 

 .הנ"ל כאמור, להאריך את תוקף הערבות דרישה

בנוסח המצ"ב  ערבות המכרז תשמש כבטוחה לחתימת ההסכם .4.3.4

 המציע אשר הצעתו תזכה במכרזעל ידי  המכרז מסמכיל 4כנספח 

 על זכייתו של הזוכהממועד קבלת ההודעה  ימים 7וזאת, בתוך 

 לחלט את ערבות המכרז אם המציע תהיה רשאית החברהבמכרז. 

על הסכם המצ"ב  החברהיזכה במכרז ולא יחתום אל מול  אשר

למסמכי המכרז וזאת, במועד הנקוב לעיל ו/או לא ימלא אחר 

לרבות המצאת ערבות  בהסכםהתנאים המוקדמים להתקשרות 

תהיה רשאית  החברההמכרז. כמו כן,  ותבמקום ערב החוזה/ביצוע

כרז במידה והמציע נהג במהלך המכרז בערמה, לחלט את ערבות המ

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים או במקרה בו המציע מסר 

לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי ובלתי מדויק או 

במקרה בו צורפה ערבות מכרז שלא בהתאם לנוסח הנדרש בנספח 

למסמכי המכרז. הסכום נשוא ערבות המכרז אשר יחולט  1.3

מבלי  לחברהר יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו כאמו

מסכימים כי  החברהותצטרך להוכיח את נזקיה, והמציע  החברהש

בגין הפרת  לחברהסכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע 

התחייבות המציע כמתואר דלעיל. בכל מקרה, חילוט ערבות המכרז 

זדמנות להשמיע למציע ה החברה תהיה תעשה אך ורק לאחר שנתנה

 את טענותיו בפני ועדת המכרזים.



 

 

 ,בעת חתימת החוזה על ידי הזוכה כאמור תוחלף ערבות המכרז .4.3.5

הערבות הביצוע המצ"ב כנספח ג'  ובהתאם לנוסחביצוע הבערבות 

 וזאת, כתנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם.  להסכם
 הביצועערבות 

את ערבות המכרז בערבות ביצוע  מציע אשר זכה במכרז יחליף  . 4.3.6

יום לאחר תום תקופת ההסכם. ערבות  90אשר תהא בתוקף עד 

הביצוע תהיה גם כן, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית 

להסכם כאשר סכום ערבות הביצוע ג' בנוסח המצ"ב כנספח 

יובהר, כי  .לשנהמגובה הצעת המציע  10%יעמוד על סך של 

 ערבות המכרז הזוכה וזה תוחזר למציעהחתימה על הח במועד

בלעדיו אין  איערבות הביצוע הנ"ל. תנכנגד המצאת אך ורק 

ההסכם הינו המצאת ערבות הביצוע לידי  של לכניסתו לתוקף

 המכרז.  ערבותבמקום  החברה

 :צרופות. 5
 

כל מציע יצרף להצעתו את  ,שלעיל 2בנוסף לאישורים הנדרשים כמפורט בפרק 

 ן :המסמכים שלהל
 

שנשלחו  ו/או הבהרות סט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות .5.1

 בכתב, ככל שנשלחו. למשתתפים במכרז
 

. 1.1נספח תיאור כללי של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט ב .5.2

 .למסמכי המכרז
 

 בנוסחו דלעיל 2.1.1 סעיף תיאור ניסיון קודם בהיקף הנדרש במסגרת .5.3

 המציע נתן את שירותיו.לו  מגורם אחד מכתב המלצה בצירוף  1.2 נספח

חתום על ידי מורשי  המכרז למסמכי נספחב המפורט תצהיר, בנוסח .5.4

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי  החתימה מטעם המציע לפיו

 החתימה שלו לא הורשעו בעבירה

 ימות או בעבירותפלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באל

( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה וכן, 10בעשר ) ,מרמה וזאת

למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין  כי

לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית  המנויים

 כאמור.
 

למסמכי  2.1.7 -ו 2.1.6, 2.1.5תצהירים בנוסחים המפורטים בנספחים  .5.5

 בעניין זכויות העובדים.של המציע בדבר קיום חובותיו  המכרז
 



 

 

 של כלי הרכב בתוקףהעתקי רישיונות בתוקף והעתקי תעודות ביטוח  .5.6

לרבות אישור על קיום ביטוחי  )המשאיות) הנדרשים לביצוע העבודות

 חובה ומקיף לרכבים וכן, אישור רישיונות רכב שהם בתוקף. 
 

 )ב( לתוספת לצו5.1רישיון עסק בתוקף לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף  .5.7

 .2013 -רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע״ג
 

 .1997 -רישיון מוביל בתוקף לפי חוק שירותי הובלה, התשנ״ז  .5.8

 

 רישיון בתוקף על שמו לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד.  5.9
 כלכלהה         

 

וכן, אישור רו"ח על  לעיל 2.1.4אישור רו״ח על המחזור הכספי כנדרש בסעיף  .5.10
   2.1.8ניהול ספרים כדין כנדרש בסעיף 

 

הניתנת  (ערבות המכרז) החברהלטובת ובלתי מותנית ערבות בנקאית אוטונומית  .5.11

 החברה  מנכ"לשעות על פי פנייה חד צדדית של  48על פי תנאיה לחילוט תוך 

 בסך של ,1.3כנספח בנוסח המצורף ו

 על הערבות להיות בתוקף עד לתאריך ש״ח(. )חמישים אלף)₪  50,000

 בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן של חודש״המדד היסודי״ .  1/4/2022

12/18  . 
 

 

 כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול .5.12

 , דהיינו אישור מפקיד שומה,1976 -ום חובות מס(, התשל״וחשבונות ותשל

 מנהל את פנקסי המציעמרו״ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי 

 החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך

 חוק מע״מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא -)להלן  1976 -מוסף, התשל״ז

 קיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטלנוהג לדווח לפ

 עליהם מס לפי חוק מע״מ.
 

 . אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה .5.14

 

, לרבות אישור על למסמכי המכרז( 4)נספח  .    נוסח ההסכם על נספחיו שהוא חתום5.15
לוודא מראש עובר להגשת קיום ביטוחים המצורף    כנספח ב' להסכם. על המציע 

הצעתו, כי חברת הביטוח המבטחת את עסקו תסכים לאשר בחתימתה את הנספח 
  הביטוחי בהתאם לדרישות במסמכי המכרז ללא כל שינוי ו/או הסתייגות. 

 

.    הוגשה הצעה על ידי תאגיד, יצורף להצעה תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם 5.16
ו/או מאת כל רשום מוסכמת שיתופיות ו/או מאת רשם האגודות ההחברות 

דבר פרטי רישום התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים לפי העניין באחרת 
הרובצים על נכסיו וכן, אישור עורך דין או רואה חשבון של תאגיד באשר לזכויות 



 

 

החתימה בתאגיד וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את 
 התאגיד לכל דבר ועניין. 

 החברהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית 
מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 

לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה , המציע או לחלופין
 מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.

 

 כרז והוצאות:רכישת חוברות המ. 6
 

₪  1500את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  .6.1

  א'קומה  ,1ברחוב כיכר הרמב"ם  הכלכלית עמנואל החברה במשרדי

 ה-א בימיםבבניין המועצה המקומית בעמנואל מנוחה גמליאל אצל 

 . סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 16:00- 9:00ובשעות 
 

 ל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרזכל ההוצאות מכ .6.2

ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת 

ע באופן מוחלט הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המצי הערבויות

 .ובלעדי
 

 :ומועד אחרון להגשת ההצעות אופן הגשת ההצעה. 7
 

 2מסמך ב כמפורט הידו בהצע-המציע יציין את התמורה המבוקשת על .7.1

 המכרז. למסמכי

 לבצע בהם מבליהמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, .    7.2

 כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל

 במסמך זה )הוראות למשתתפים במכרז(.המסמכים המפורטים 

מסמכי המכרז )למעט השלמת מכל מין וסוג שהוא, ב ,ערך המציע שינוי.   .37

באמצעות ועדת  החברההפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה 

רשאית מטעם זה בלבד לפסול את ההצעה או לפי שיקול דעתה  המכרזים

 החברהלבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם  או הבלעדי

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי 

 וכפי שנמסר למציעים. החברה, אשר הוכן ע״י המכרז
 

ועל כל יתר  נוסח ההסכם על לרבות המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ..47

בכל  לכךחתימה מלאה במקום המיועד להצעתו, ויטביע  המסמכים המצורפים

 .מסמכי המכרז

בכל  ויחתום ויטביע את חותמתו היה המציע יחיד, יציין את שמו המלא וכתובתו 

 עמוד של כל מסמכי המכרז. 

היה המציע שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את  

 השותפות, תוך ציון שמו המלא וכתובתו, ויצרף את חותמת השותפות. 



 

 

"(, יחתמו מספר התאגידהיה המציע חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן: " 

ון שמו המלא וכתובת ב את התאגיד תוך ציהמנהלים המינימלי הדרוש כדי לחיי

  .התאגיד חותמתהתאגיד ויצרפו את 
 

עותקים בצירוף כל המסמכים והאישורים  2-את ההצעות יש להגיש ב  .7.5

שפורטו לעיל, במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז פומבי מספר 

את המעטפה יש למסור במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים  ".107/18

המועצה המקומית עמנואל, בניין  החברהבלשכת מנכ"ל  המצויה

בשעה   7/1/19, עמנואל עד ליום 1ברחוב כיכר הרמב"ם  המקומית עמנואל

. מסמכים אשר יימסרו לאחר המועד הנ"ל יפסלו ולא יכללו במניין 12:00

 ההצעות של המכרז. 
 

 הצעות המחירים תתייחסנה לביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות .7.6

 תנאיםהו וכמפורט פי מסמכי המכרז-וההתחייבויות שיש לבצע על

 המופיעים בחוזה המכרז, אשר יצורפו להצעת המציע ויהוו חלק בלתי נפרד

 ממנה.
 

למסמכי המכרז(,  2 נספחהמפורטים בהצעת המחיר של הזוכה )מחירי ההצעה  .7.7

 יהיו בתוקף במשך כל

 זכאי לכל תשלום מכל מין תקופת ההסכם והמשתתף שיזכה במכרז לא יהא

 הנ"ל.  וסוג שהוא מעבר למחירים שננקבו על ידו בהצעת המחיר
 

 )ששים( יום מהמועד האחרון להגשת 60כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .7.8

 תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה החברההצעות במכרז. 

 לדרישה זו.)שלושים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם  30למשך 
 

 על מועד .מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .7.9

 הפתיחה תבוא הודעה .
 

  :סיור קבלנים והבהרות. 8

אזור התעשיה ב 11:00בשעה  2/1/19 סיור קבלנים יתקיים בתאריך .8.1

 . עמנואל יציאה מהמועצה

 . חובהאינו מובהר כי סיור הקבלנים 
 

 לפנותיהיה רשאי כל אחד מהמציעים  12:00בשעה  3/1/19עד יום  .8.2

באמצעות  בחברה מר ידיעה שהם מנהל אזור התעשייה והפרויקטיםל

בנוגע  שאלות הבהרה בכתב ,industry@emanuel.muni.ilדוא"ל 

 . העתק השאלות והתשובות יופץ לכללמכרז

 רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 



 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.3

 .החברהתחייבנה את  -שהוא. רק תשובות בכתב  תוקף
 

מועד האחרון להגשת זמן סביר בטרם הרשאית בכל עת עד  החברה .8.4

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או  הצעות במכרז, להכניס

 . השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלקהמשתתפים בתשובה לשאלות

 לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז או והם יוב המכרז בלתי נפרד מתנאי

 או בדוא"ל

יחתמו וידי רוכשי מסמכי המכרז -בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו.-המציע ויצורפו על ע״י
 
 

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה: .9
 

, שתבחן את עמידת החברהשל  מכרז ייבחנו ע״י ועדת המכרזיםההצעות ב  . 9.1

ולאחר ההצעות בתנאי הסף ואת המסמכים שיצורפו להצעות במכרז 

 .תמליץ על ההצעה הזוכהמכן, 

 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי,.    9.2

ו בגוף תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעש

 ובין אם בכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. המסמכים

 את ההצעה הזוכהתהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת  החברה.    9.3

, ניסיונו, כישוריו, של המציע אמינותוגובה הצעת המחיר של המציע, 

ו/או של רשויות  החברה יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של

כך, תהא רשאית  מיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורךמקו

הנוגעים לדבר  לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך החברה

 שיידרש. , ככלהחברהוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 
 

 רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, החברה .9.4

 ות או לנתונים שבמסמכי המכרז,תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדריש

 מונע הערכת ההצעה כנדרש. החברהבאופן שלדעת 
 

 בכפוףאך ורק תהיה רשאית לבטל את המכרז ולצאת במכרז חדש  החברה .9.5

 להוראות כל דין.
 

 רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות החברה .9.6

 אם להוראות כל דין. ובהת רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות
 

 לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא החברהלצורך כך, תהא רשאית  .9.7

 , ככלהחברהומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 

 רשאית ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות החברהשיידרש וכן תהיה 

 להצעתו. על ידי המציע  צורףבהתאם למכתב ההמלצה אשר  של המציע

 



 

 

 לתקן החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה דלעיל, רשאית  .9.8

 טעויות חשבונאיות בהצעה, לפי מיטב הבנתה וההצעה לאחר התיקונים          

 החשבונאיים כאמור, תחייב את המציע.           
 

 :הודעה על זכייה וההתקשרות.  10
 

, במכתב וליתר המציעים ודיע לזוכהת באמצעות ועדת המכרזים החברה .10.1
החלטת ועדת המכרזים בנוגע להצעה על או בדוא"ל  רשום או בפקס

 .הזוכה
 

למסמכי  4)נספח  ההסכם המצ"ב למסמכי המכרזהזוכה יחתום על  .210.

כאשר  ,ההודעה על זכייתו במכרז ממועד קבלתימים  7בתוך  המכרז(

ההסכם לתוקף,  במועד החתימה על ההסכם ותנאי מתלה לכניסת

ג -)נספחים ב ואישור על קיום ביטוחים הביצועאת ערבות ימציא הזוכה 

 .להסכם(
 

 לעיל תוך 10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3

 התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים,

ו, תהא רשאית אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעת

 המכרז לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולחלט את ערבות החברה

 כפיצוי קבוע ,במצורף להצעתו וזאת הזוכה אשר הוגשה ע״י

 ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכות

 החברהנוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית  החברה

מבלי לגרוע מכל  ,מין את העבודה מכל מציע אחר והכללהז במקרה זה

פי כל -פי המכרז ו/או על-על החברהאחרים להם זכאית  סעד או תרופה

 דין.
 

 שמירת זכויות:.   11
 , והמשתתפים במכרז לא יהיולחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .11.1

 שת הצעהרשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והג

 במכרז זה.
 

 
 
 

 בכבוד רב,    
 

 מנכ"ל החברה מר יוסף הדרי,



 

 



 

 

 תוכן עניינים למסמכי המכרז:
 

 הוראות למשתתפים במכרז  – 1מסמך 

 תיאור כללי של המציע.  - 1.1נספח 

 תיאור ניסיון קודם.  - 1.2נספח 

 נוסח ערבות בנקאית. -1.3נספח 

 נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים.   - 1.4 נספח

 תצהיר בדבר העסקת כח אדם וקיום הוראות חוקי העבודה. - 1.5נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות ו/או קנסות ו/או העדר חוו״ד שלילית  -1.6נספח  

 נספח תמחירי.  - 1.7נספח 
 

 הצהרה והצעה של משתתף במכרז - 2מסמך 
 

 כתב כמויות - 3מסמך 
 

 הסכם -מסמך * 

 דגשים מיוחדים לעבודה.  -נספח א 

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים.  -נספח ב 

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג 



 

 

 107/18מכרז 
 

 . 1.1נספח 
 
 

 תיאור כללי של המציע

 פרטים על המציע .1

 שם המציע:

 כתובת:

 מספר טלפון:

 פר פקסימיליה:מס

)אם המציע מורכב ממספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד 

 מהתאגידים. כמו כן יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת, שותפות וכוי(.

 תאור החברה )כולל פירוט בעלי תפקידים בחברה(: .2
 

 כוח האדם )מספר המועסקים ותפקידיהם(:

 : עובדי מנהלה, נהגים, פועלי איסוף ועוד.הפרוט יכלול
 
 
 .     ציוד וכלי רכב3

)יש לפרט את כל מצבת הציוד וכלי הרכב של החברה כולל 

 ולצרף רישיונות רכב(

 

       

     ____________ 

  
 חתימת המציע  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר רישוישנת יצור ומספ



 

 

 מכרז _________
 

 . 1.2נספח 
 
 

 תיאור ניסיון קודם
 

 על המציע לפרט את העבודה הרלוונטית, שם הממליץ מועדי הביצוע והיקף:

  -א. המזמין

 -ב. תיאור העבודה        

  -ג. מקום ביצוע        

  -ד. מועד הביצוע התחלת העבודה              

 ה. מועד הביצוע התחלה:

 

 ו. היקף תקציבי של העבודה: 

 

ז. איש קשר אצל המזמין 

  -לרבות טלפון

 

 



 

 

 הערות:

 יש לצרף מכתב המלצה עבור העבודה שנזכרה לעיל. .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 
 
 

  ______________ חתימת וחותמת המציע:
 

  _________________________ תאריך:



. 1.4נספח   

 

  1.3נספח 

 ערבות מכרז

 לכבוד

  512815382החברה הכלכלית עמנואל ח.פ 
 

 בנקאית אוטונומית למכרז מספר ______ערבות הנדון: 
 

)להלן: "המציע"(   ________________ , ח.פ/ת.ז ________________ על פי בקשת המציע .1

)ובמילים : חמישים אלף  ₪ 50,000אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

 2אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף ״הסכום הבסיסי״(, ש״ח(, )להלן: 

ת המציע בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז מספר _____ לאספקת להלן, שתדרשו מא

 שירותי פינוי אשפה מאזור התעשייה של הישוב עמנואל. 

 לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן 1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

פי כ 12/18המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש 

 ״המדד הבסיסי״(.שפורסם )להלן: 

״המדד אם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על פי כתב ערבות זה )להלן: 

יהיה גבוה מן המדד הבסיסי נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה נמוך החדש״( 

 מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
 

 ימים לאחר 7לכם את סכום הערבות האמור לעיל, תוך  אנו מתחייבים בזאת לשלם .3

 שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב בלי תנאי כלשהו ומבלי להטיל עליכם חובה

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע

 וב כלשהוהנ״ל, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחי

 כלפיכם.
 

 אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר .4

 דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם

 לא יעלה על סכום הערבות.
 

 יטול.ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לב .5
 

ועד בכלל, וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  30/2/19ערבות זו תעמוד בתוקפה עד לתאריך      6.

 וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  4/3/19למען הרשום מטה עד ליום 
 

 .    ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.7
 

 בכבוד רב,

  ____ בנק



 

 

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת _____________ ת.ז. ______________ אני הח״מ

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

 שהואף״( ״הגו -)להלן  ____________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם .1

הגוף המציע במכרז והמבקש להתקשר עם החברה הכלכלית עמנואל. אני מצהיר/ה כי הנני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 

 ב2כהגדרתם בסעיף ״עבירה״  -ו״בעל זיקה״ בתצהירי זה, משמעותם של המונחים  .2

 כרלחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, ש

״חוק עסקאות גופים  -)להלן 1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל״ו 

תנאי -תחת הכותרת ״תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ציבוריים״(, 

לעסקה עם גוף ציבורי״. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני 

 מבין/ה אותם.

 לעובדים שיועסקו על ידי לצורך אספקת השירותים את השכראני מחייב לשלם  .3

 המגיע להם על פי הדין שלא יפחת משכר המינימום.
 

 בחלופה הנכונה( X)למילוי ולסימון  .4
 

 בפסק דין חלוט לפי חוק עובדים זרים לא הורשעוהגוף ו״בעל זיקה״ אליו  __ 

ו/או חוק שכר  1991 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א 

, בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעה מטעם המציע 1987-מינימום, התשמ״ז

 ״מועד ההגשה״(. -למכרז לאספקת שירותי נקיון וטיאוט )להלן 
 

 הגוף או ״בעל זיקה״ אליו הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים ___ 

ו/או חוק  1991 -ם(, התשנ״א זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני

 בשנה שקדמה למועד ההגשה. 1987-שכר מינימום, התשמ״ז
 

 בחלופה הנכונה במקרה שהגוף או ״בעל זיקה״ אליו הורשעו X)למילוי ולסימון  .5

 בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא

 -ו/או חוק שכר מינימום, התשמ״ז 1991 - כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א

1987:) 
 

 בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה. לא הייתהההרשעה האחרונה  _ 



. 1.4נספח   

 

 בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה. הייתהההרשעה האחרונה  __ 

 בחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד(: X)למילוי ולסימון  .6
 

 .2015בדצמבר  31יום  לפניירה נעברה העב __ 
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7
 

 חתימת המצהיר
 
 

 , עו״ד מ.ר. ___________________ , הופיע בפני, ____________ הריני לאשר, כי ביום

 , המוכר לי באופן ______________ , מר/גבי _______ , אשר משרדי ברחוב _______ 

ם הקבועים בחוק אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי

 אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 חתימה וחותמת עוה״ד תאריך



   1.5נספח 

 

וי אשפה, הצהרה בדבר העסקת כוח אדם הדרוש לאספקת שירותי פינ

 גזם וגרוטאות וטיאוט וניקיון רחובות לתשלום שכר על פי דין

 ולקיום הוראות הדין
 

 )שם ________________________________ ת.ז./ח.פ. __________________ אנו הח״מ,
 המציע( מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:

 

 הצהרתנו זו ניתנת בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההתחייבויות שנטלנו על עצמנו .1

 במסגרת תנאי המכרז שבנדון.
 

 הירים כי התחייבות זו ניתנת לאחר שבחנו את כל מסמכי המכרזאנו מצ .2

 ובדקנו את פרטי העבודות נשוא המכרז, על כל המשתמע מכך.
 

 ברשותנו כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז, תוך עמידה .3

 בלוח זמנים ברמה המקצועית ובאיכות המקצועית להם אנחנו מתחייבים על

 .פי מסמכי המכרז
 

 התחייבותנו זו אינה תלויה ו/או מושפעת ו/או תושפע בצורה כלשהי ממחסור .4

 קיים ו/או עתידי בפועלי שטחים ו/או אחרים, סגר על השטחים, שביתה ו/או

 כל סיבה אחרת שעלולה למנוע מפועלים מלהגיע לעבודה.
 

 יומןאנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח אדם מ .5

 מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המנויות דלעיל. ידוע לנו כי מחסור בכוח

 אדם לא יהיה צידוק, סיבה, טענת הגנה ו/או עילה להפרת תנאי המכרז ו/או

 לעיכוב ו/או איחור ו/או הארכה בלוח הזמנים.
 

 לביצוע העבודות אני מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק שירות .6

 , ובשום מקרה לא אעסיק לביצוע העבודות עובדים1959 -שי״ט התעסוקה ת

 שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק

 בישראל.
 

 הריני להצהיר כי שילמנו בקביעות ונשלם לכל עובדנו כמתחייב מחוקי .7

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים

 במידה שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים עלי,

 סוציאליים כנדרש. אנו מתחייבים להמשיך ולמלא אחרי כל חוקי העבודה

 ולשלם לעובדינו את כל התשלומים המגיעים ושיגיעו להם על פי כל דין ולא

 פחות משכר מינימום. אנו מתחייבים להמציא לכם כל מסמך שתדרשו לצורך

 בדיקת עמידתנו בהתחייבות זו.
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 .     בנוסף אנו מתחייבים לקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים:8
 

חוק שעות  1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי״ט

חוק דמי מחלה, תשל  1951 -עבודה ומנוחה, תשי״א

חוק  1950-חוק חופשה שנתית, תשי״א 1976-״ו

חוק שכר שווה לעובד  1954-דת נשים, תשי״דעבו

חוק עבודת הנוער,  1965-ולעובדת, תשכ״ו

 1953-חוק החניכות, תשי״ג 1953-תשי״ג

חוק הגנת  1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי״א

חוק הביטוח  1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג 1958השכר, תשי״ח 

חוק שכר מינימום ,  1995 - הלאומי )נוסח משולב(, תשנ״ה

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( , התשס״ב  1987-התשמ״ז

לרבות התקנות  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש״ל 

פקודת  1954 -שהותקנו מכוחה חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי״ד 

חוק שוויון ההזדמנויות  1945תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(,  1988-בעבודה, תשמ״ח

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו 1991-תשנ״א

 8סעיף  1998-פרק ד׳ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח

חוק הסכמים קיבוציים,  1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ״ח

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,  1957-תשי״ז

חוק הגנה על  2000-לחוק מידע גנטי, תשס״א 29סעיף  2001-תשס״א

ל עובדים א לחוק הגנה ע5סעיף  2006-עובדים בשעת חירום, תשס״ו

 1997-)חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ״ז
 

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובשאר מסמכי המכרז, אנו מתחייבים לשפות את החברה 9

הכלכלית עמנואל בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבותנו זו. כן מוסכם 

ית קנס ו/או חובת תשלום מכל סוג שהוא בגין עלינו כי ככל שיוטל על החברה הכלכל

אי קיום חובותיכם תהא רשאית החברה הכלכלית לקזז סכום זה מהתמורה שתגיע 

 לנו ככל שהצעתנו תיבחר במכרז.

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm


 

 

 חותמת המציע חתימת המציע
 
 
 

 תאריך
 
 
 

 אישור עו״ד
 
 

.ר., עו״ד מ ______________ , הופיע בפני, __________ הריני לאשר, כי ביום

 _________________________ , 

 , המוכר לי באופן אישי, ______________ , מר/גבי _______________ אשר משרדי ברחוב

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
 

 חתימה וחותמת עוה״ד תאריך
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 תצהיר
 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ______________ ת.ז. ______________ ״מאני הח

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 ״המציע״( -)להלן  _______________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם .1

שהוא הגוף שהגיש הצעה למכרז מספר _____ לאספקת שירותי פינוי אשפה באזור התעשייה 

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.בעמנואל. אני מצהיר/ה 

 הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממורשי .2

 החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעברת מרמה/

 רכוש וכן, כי למיטב ידיעתם של מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין

 יל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.המנויים לע

 הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו שלו ו/או מי .3

 מהמועסקים על ידו לא הורשעו בעבירות על פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ו/או עברות פליליות אחרות

 עם ביצוע עבודות מן הסוג שבמכרז וכן לא הוטלו עלינו קנסות על ידיבקשר 

 מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש

 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה, וכי למיטב ידיעתם של

 מורשי החתימה, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או

 הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.

 הנני מצהיר בזאת כי לגבי המציע ו/או בעלי השליטה בו לא קיימת חוו״ד .4

 שלילית בכתב או דו״ח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה או הרשויות

 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה 3המקומיות איתם התקשרנו במהלך 

 סקו על ידנו בהתקשרות עימם.שעניינם זכויות עובדים שהוע

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5
 

 חתימת המצהיר
 אישור עו״ד

 

 , עו״ד מ.ר. ___________________ , הופיע בפני, ___________ הריני לאשר, כי ביום

 אשר ______________ , מר/גבי ________________ , אשר משרדי ברחוב __________ 

 המוכר לי באופן אישי, ולאחר/ ____________ זיהיתיו/תיה לפי ת.ז מסי

צהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק שהזהרתיו/תיה כי עליו/ה לה

 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה

  ___________________________________________ עליו בפני. 

 תאריך  __________________________ 
 חתימה וחותמת עוה״ד



 

 

 נספח תמחירי -1.7נספח 



 

.3  

 2מסמד 
 

החברה הכלכלית 

אל  מכרז מספר עמנו

___________ 
 

הצעה והצהרת המשתתף במכרז לאספקת שירותי פינוי אשפה באזור 

 התעשייה בעמנואל 
 

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

 בזה כדלקמן :
 

 והננו מסכימיםהבנו את כל האמור במסמכי המכרז, קראנו בעיון, בחנו בקפידה  .1

 לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתנו זו מוגשת בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והננו מוותרים בזה מראש על כל

 טענה כאמור.
 

 בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לעבודות כהגדרתן .2

לנו כי הן כוללות פינוי אשפה גזם וגרוטאות מאזור התעשייה בעמנואל.  כמו לעיל וידוע 

כן, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ״י מסמכי 

המכרז, את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל גורם אחר 

 י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשרשאישורו נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ״

 יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה

 בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה,

 דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.
 

תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ואת כל דיני הננו מתחייבים כי במשך כל 

העבודה ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל 

 תמורה נוספת שהיא.



 

 

 אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ״י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו .4

 שוא המכרז.לבצע את העבודות, נ
 

 בידנו כל האישורים, הרישיונות והתעודות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות. .5
 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .6
 

 ידוע לנו כי החברה הכלכלית רשאית לבחור יותר מקבלן אחד כזוכה במכרז ומוסכם עלינו .7

 ים כפי שתמצא לנכון החברה.אופן חלוקת העבודה בין הקבלנ
 

 יש בידנו כח אדם מיומן ומנוסה לביצוע העבודות ובידיו כל האישורים והרישיונות .8

 הנדרשים לביצוע העבודות.
 

 יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים, המשאיות וכל הציוד .9

 ז,הנדרש על מנת לבצע עבודות פינוי האשפה במועדים הנקובים במסמכי המכר

 ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 

 אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לעבודה שניתן ומתחייבים לפעול לפיהם .10

 לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת.
 

 60הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11

 גשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי החברה הכלכלית תהא)ששים( יום מהמועד האחרון לה

 )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא 30רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

 נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-תרופה אחרים להם זכאית החברה הכלכלית על



 

 

 
 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי .11

 המכרז.
 

 היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת החברה הכלכלית על .12

 הזכייה, נחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי החברה הכלכלית כתב ערבות ואישור על

 יכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודותער

 ביום שהחברה הכלכלית תורה לנו.
 

 היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה .13

 על ידינו עם הצעתנו במכרז, תחולט וזאת,

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

 כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי אנו מצהירים .14

 התאגיד בשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי

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

 הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציעה בשמה מוגשת .15

 , אנו זכאים לחתום בשם המציעה על הצעה זו, חתימתנו מחייבת אתההצעה

 המציעה ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

 בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא .22

 התחייבויותינו עפ״י מסמכי המכרז, הננו מבקשים בזאת לקבל את התמורה

 שלהלן :
 

 הנחה/תוספת למחירים המפורטים _______________ שירותי פינוי אשפה % א.
 למסמכי המכרז. 3בכתב הכמויות מסמך 

 



 

 

 

 )ידוע לי כי אי סימון בהצעה אם היא להנחה או תוספת תיחשב ההצעה כהנחה).
 

בגין אספקת ידוע לנו כי התמורה הנקובה לעיל הינה סופית, כוללת את כל התמורה 

 השירותים נשוא המכרז.
 

לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע״מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל 

 תשלום ותשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 
 
 

 חתימת המציע תאריך
 
 
 
 

 )להלן: ____________________________ , עו״ד של __________________ אני הח״מ

 כל יתרחתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל  ____________ מאשר בזה כי ביום״המציע״( 

 -ו _________________ ת.ז. ________________________ מסמכי המכרז וההצעה ה״ה

 בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל _______________ ת.ז. _________________ 

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע 

 על ההצעה למכרז וכי חתימת ה״ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
 
 
 
 

 ,עו״ד



 3 מסמך

 

 כתב כמויות



 נספח גי

 

 
 


