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 עירית נתניה 
 תנאי המכרז

 
 

 14/19מכרז מס' / 
                                                                

 5:301בשעה  23.07.2019: מועד האחרון להגשת ההצעות
 
 
 
 תאור המכרז .1
 

אלקטרונית וסוללות מתחומי  עירית נתניה מזמינה הצעות להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת
העיר. רשאים לגשת למכרז גופים המוכרים עפ"י חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 

. בנוסף להוכיח ניסיון של שנה לפחות בפעילות נשוא המכרז עבור רשות מקומית אחת בגודל  2012תשע"ה,
 תושבים ומעלה. 100,000של 

 
 :בריםמסמכים דוגמאות והס .2
 

  
המציע בחתמו על מסמכי המכרז מצהיר בזאת כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את כל 

 המחירים ואת כל הפרטים והמפרטים שבמכרז.
 

 הגשת המכרז .3
 

העתקים זהים על הטפסים של ההמכרז, שנמסרו לו  2 -על המציע להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז ב
למלא בדיו את הצעתו והפרטים הנדרשיםבכל מסמכי המכרז, כן עליו לחתום בראשי  ע"י העיריה. על המציע

במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות  לחתום בחתימה מלאהתיבות על כל דף מהמסמכים הנ"ל, 
 , ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ואת תאריך הגשתהמכרז החוזה והצעת המחיר המצורפים למסמכי

 הצעה.ה
 
 :מסירת המכרז .4

 
על המציע למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז אך ורק במעטפה חתומה  במסירה ביד אצל הגב' לימור חיימוביץ 

, נתניה  בשתי  העתקים על גבי הטפסים שהומצאו למציע  על ידי 6קומה  22אחראית חוזים בעירייה ברח' ויצמן 
 15:30בשעה     23.07.2019 העירייה לשם כך וזאת עד ליום על ידי  העירייה במעטפה המיוחדת שנמסרה לידיו
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 :סתירות ו/או אי התאמות        . 5
 

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר  למובנו המדויק 
 ל.....של כל סעיף או כל פרט שהוא, ובמקרה כזה עליו לפנות לקבלת הבהרות 

מי שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוב',           
 לא תשמענה. -וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 
 .      מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו, תהיה הועדה רשאית לפסול הצעתו.6
 
 :הסתייגות .7

 כל הסתייגות של המציע ו/או שינוי במסמכי המכרז תפסול את הצעתו.
 
מנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, הכל לפי ריה לקבל את ההצעה כולה או חלק מהרשות בידי העי .8

 שיקול דעתה הבלעדי של העיריה.
 
תם לשביעות רצונה או שנוכחה עבוד העיריה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר       .9

  לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
 
 

 בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף. .10
 
 

 תנאי  סף.    11
 

 ,ואלקטרוני ובסוללות חשמלי בציוד סביבתי לטיפול חוק י"עפ המוכר יישום גוף הינו המציע 12.1
 .. 2012"תשע"ה

 את לקיים כדי דין י"עפ הנדרשים וההיתרים רישיונותה כל בעל להיות המציע על
 .זה לכל תקופת ההתקשרות עם הרשות במכרז הנובעות התחייבויותיו

 
 באיסוף במכרז הצעתו הגשת למועד שקדמו לפחות שנה של ניסיון בעל . המציע12.2
 .ומעלה תושבים 100,000 של בגודל אחת מקומית רשות עבור אלקטרונית פסולת ופינוי

 
 -1976ו"התשל– ציבוריים גופים עסקאות לחוק )ב(2 בסעיף הקבועים בתנאים עומד . מציע12.3

 
 למסמכי המצורף ההצעה טופס את למלא המציע על- המציע הצעת טופס מילוי . 12.4

 את  .הנדרשים הפרטים כל את לפרט עליו ובו  הנדרשים במקומותא'(  נספח(המכרז 
 .בלבד בעט למלא יש ההצעה

 
. המציע מתחייב להציב מכלי אצירה אחידים ומשולטים כנדרש, בתיאום עם העירייה, באופן שימנע 12.5

 השלכת פסולת שאינה ייעודית למכלים ככל הניתן.
 

. המציע יספק את כל כוח האדם, הרכבים, המכלים, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה כפי 12.6
 שמפורט במסמך זה.

 
ייב כי הרכבים שבאמצעותם יבצע את הפינויים יהיו בני חמש שנים לכל היותר, תקן .  המציע מתח12.7
 ומעלה. 5יורו 

 

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה. 12
 

 המציע הצעת
 .זה במסמך הנבחנות המידה אמות פי-על תנוקד המציע הצעת1. 
 .במכרז כזוכה ויבחר במידה תחייבו המציע ידי על המוצגת התכנית כי יודגש2. 
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 אמות מידה לבחינת ההצעות
 
 

 איסוף מוקדי פריסת  - 1פרמטר 
 

וציבור, לכל  במבני חינוך ולסוללות שיוצבו חשמל קטנים למוצרי איסוף מוקדי לספק המציע נדרש המכרז במסמכי
  .1:5,000הפחות על פי מפתח של 

 מעבר וףהאיס מוקדי פריסת להגדלת המציע הצעת על יתבסס זה בפרמטר הניקוד
 שיציע האיסוף מוקדי .המכרז במסמכי המופיעה וכן לעיל המוזכרת העירייה לדרישת

 .המזמינה שתציג תכנית י"עפ העיר ברחבי יוצבו המציע
 בתחום )במכרז למוזכר מעבר( נוספים  איסוף מוקדי ________ לפרוס מתחייב הנני

 .המקומית הרשות
 ) נקודות 30 מרבי ציון (

 

 יקודנ מוקדי איסוף

 10 מוקדי איסוף נוספים מעבר למפתח 10

 15 מוקדי איסוף נוספים מעבר למפתח 20

 30 מוקדי איסוף נוספים מעבר למפתח 30

 
 

 הקריאה ממועד פינוי זמני - 2פרמטר 
 

 :הבאים במועדים פסולת לפנות המציע נדרש המכרז במסמכי
 .ממועד הקריאה ימים 5 בתוך –מרכז האיסוף פינוי •
 .הקריאה ממועד ימים 5 בתוך - איסוף ממוקדי אלקטרונית וסוללות פסולת נויפי •

 לעיל המוזכרים הפינוי זמני לקיצור המציע הצעת על יתבסס זה בפרמטר הניקוד
 .המכרז במסגרת ומחויבים

 ממועד ימים ______ בתוך קטנים חשמל ומוצרי סוללות לפנות מתחייב הנני
 .הקריאה

 ימים ______ בתוך איסוף ממרכז אלקטרונית ולתפס לפנות מתחייב הנני
 .הקריאה ממועד

 ) נקודות 30 מרבי ציון (
 

 ימים  3 ימים  2 ימים 1 קיצור זמן פינוי מרגע קריאה  

 נק' 15 נק' 10 נק' 5 פינוי מרכז איסוף

 נק' 15 נק' 10 נק' 5 פינוי מוקדי איסוף 

 
 

 חינוך ופרסום תכנית הצגת 3 - פרמטר
 

 תכנית פרסום 3.1
הרשות ובמוסדות  אוכלוסיית לכלל ותועבר המציע ידי על שתוצג פרסום והסברה כמפורט לעיל תכנית לצרף יש

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

 נק'( 10)ציון מרבי 
 

 ניקוד קריטריון

 ומגוונת לשונית רב פרסום תכנית הצגת
העיר וכן במוסדות  לאוכלוסיית המתאימה

 החינוך

10 
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 תוכנית חינוך 3.2

 וך.במסגרת המכרז על המציע להציג פעילות אחת לפחות אותה יבצע במסגרת תכנית חינוכית במוסדות החינ
המציע לקיים פעילות אחת או יותר נוספות מעבר לדרישה שפורטה במכרז  התחייבות על יתבסס זה בחלק הניקוד

 זה.
 

 ניקוד קריטריון

 פעילויות נוספות 1 לקיום המציע הצעת
 החינוך במוסדות

10 

 פעילויות נוספות 2 לקיום המציע הצעת
 החינוך במוסדות

15 

 נוספות פעילויות 3 לקיום המציע הצעת
 החינוך במוסדות

25 

 פעילויות נוספות 4 לקיום המציע הצעת
 החינוך במוסדות

30 

 
 נק'( 30)ציון מרבי 

 
 התושב מבית חשמל מוצרי ופינוי לאיסוף תכנית - 4פרמטר 

 
 לאיסוף המתייחסת ומפורטת מקצועית יעילה, תכנית סמך על יינתן זה בסעיף הניקוד

 .שבהתו מבית החשמל מוצרי ופינוי
 זאת לציין עליו ידו על מהתושב שייגבה לתשלום בהצעתו מתייחס והמציע במידה

 .תכניתו במסגרת
 נק'( 15)ציון מרבי עד 

 
 
 

 ניקוד קריטריון

 לפינוי ומפורטת מקצועית יעילה תכנית
 התושב מבית חשמל מוצרי ואיסוף

15 

 
 

 הוראות שונות
 

 

  -העירייה שומרת לעצמה את הזכות   .14
 

כל הצעה או את ההצעות כולן ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי; במקרה של  לדחות .א

 ביטול המכרז לא תהיה העירייה חייבת לפצות את המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.
 

לעיל, תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  14מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .ב

 המכרז בקרות אחת או יותר מהנסיבות הבאות: את
 

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי העירייה, באופן המצדיק לדעת העירייה את ביטול המכרז; .1
 

קיים בסיס לחשד ממשי שהמשתתפים במכרז, או חלקם, תיאמו ביניהם את ההצעות  .2

ן או שיש בו כדי לסכל שהגישו למכרז, או פעלו באופן המהווה הסדר כובל או עבירה על פי די

 את מטרות המכרז;
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התברר לעירייה שנפלה טעות בתנאים ו/או בדרישות המפורטים במסמכי המכרז, או  .3

הושמטו מהם נתונים ו/או דרישות שהינם מהותיים, או שהכנת מסמכי המכרז התבססה 

 על נתונים שגויים ו/או בלתי מספקים.
 

דות המציעים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה או .ג

 את הזכות לדרוש מהמציע הבהרות והסברים להצעתו. וניסיונם, וכן

 

בהגשת ההצעה למכרז רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות 

כת החקירות והבדיקות כאמור כאמור. מציע שימנע משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון העירייה, בערי

ו/או ימסור מידע לא נכון או מידע חלקי או מידע מטעה לעירייה או למי מטעמה,  תהיה העירייה רשאית 

לעיל. כן מתחייב המציע לעדכן את העירייה ללא דיחוי  8לפסול את הצעתו ויחולו לגביו הוראות סעיף 

רק הזמן שיחלוף מאז מסירתו לעירייה ועד לקבלת אודות כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר בפ

 החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.

 

במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת העירייה לעצמה את  .ד

הזכות לבחון כל נתון רלבנטי לדעתה הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם 

ים עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע, סיבות הקודם של גופים אחר

להפסקת התקשרות של גופים אחרים עם המציע, סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה 

עם המציע, רמת אמינותו של המציע, וכן הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח 

בהגשת ההצעה רואים את המציע כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי יע. האדם המועסק על ידי המצ

 לעריכת בדיקות וחקירות כאמור.

 

העירייה תהיה רשאית לפסול מציע שקיימת לגביו חוות דעת שלילית מאת הגופים האחרים, בהתייחס 

ת ההחלטה פה לפני קבל-לשירותים שסיפק להן. במקרה כאמור תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל

 הסופית, הנתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 

 

 

 

 העירייה תהיה רשאית לדחות הצעה, אם תגיע למסקנה שהיא תכסיסנית ו/או הוגשה בחוסר תום לב. .ה
 

 זכיה במכרז, יימסרו בכתב למשתתפים במכרז.-הודעות בדבר זכיה / אי .ו
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                בכבוד רב,
 
 

רים פיירברג איכר, ראש העירייהמ  
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 אלקטרונית פסולת ופינוי איסוף שירותי למתן חוזה
 
 

 לחודש____שנת_____ ____ ביום בנתניה ונחתם שנערך
 נתניה עיריית :בין

  6מרח' הצורן 
 4250606נתניה 

 ________ :טל
 : __________פקס 

 )"העירייה" :להלן (
 ______________ פ.ח/.ר.ע ________________ :לבין

 _________________ 'מרח
 __________________:טל

 
 

 )"המפעילה" :להלן (
 בהתאם והכל וסוללות ציוד אלקטרונית פסולת ופינוי איסוף בשירותי מעוניינת והעיריה :הואיל

 2012 -ב"תשע ,ובסוללות ואלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול חוק " להוראות
 .פיול הנהלים או/ו והתקנות

 , אלקטרונית פסולת ופינוי לאיסוף הצעות והזמינה ________ פומבי מס' מכרז ערכה המזמינה והואיל:
 נפרד בלתי כחלק בזאת המצורפים המכרז בתנאי כהגדרתם המכרז למסמכי בהתאם

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

 
 

 הסעיפים וכותרות המבוא.1
 להתקשרות בסיס ומשמש הימנו נפרד ובלתי אחד חלק מהווה זה לחוזה . המבוא1.1

 והם זה חוזה לפרשנות ישמשו לא וחלוקתם הסעיפים כותרות .לפיו הצדדים
 .בלבד נוחיות לצורכי

 
על ידו לצורך קיום חוזה זה )להלן : . האחראי על קיום החוזה מטעם העירייה מנהל אגף שפ"ע או מי שימונה 1.2

  "המנהל"(.

 
 
 הגדרות .2

 מכוח חובה למעט ,דין כל לפי שחייב מי כל וכן ,מקומית רשות "-פסולת לפינוי "אחראי2.1. 
 .בהחזקתו או שבבעלותו משטח פסולת של ובפינוי באיסוף ,עזר חוק
 2012 -ב"תשע ,ללותובסו ואלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול חוק "-החוק". 2.2

 .לפיו הנהלים או/ו והתקנות
 .הסביבה להגנת המשרד "-המשרד". 2.3
 המאשר מסמך וברשותו לחוק 14 סעיף לפי המשרד ידי על המוכר גוף "-מוכר יישום . "גוף2.4

 .כאמור הכרה
 הביתי מהמגזר וסוללות ציוד פסולת של לאצירה ,ייעודיים מכלים – "איסוף . "מוקדי2.5

 .וסוללות ציוד פסולת של ראשונית הלהשלכ
 ציוד פסולת של ראשוניים ולאיסוף לקליטה המיועדים מתחם או מתקן-"איסוף . "מרכז2.6

 .וסוללות
 .מטעמו מי או/ו ע"שפ אגף מנהל" . "מנהל2.7
 .לחוק הראשונה בתוספת כמשמעם"-קטנים אלקטרונית פסולת . "מוצרי2.8
 .לחוק הראשונה בתוספת כמשמעם-גדולים" חשמל . "מוצרי2.9

 
 . דרישות כלליות3

 המציע ידי על תיעשה האיסוף וממרכז האיסוף ממוקדי אלקטרונית פסולת . איסוף3.1
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 .עובדים, מכלים ורכבים מטעמו באמצעות
 במהלך איסוף מרכז ותחזוקת וכן רכישה, הצבה וחידושם תחזוקתם ,איסוף מוקדי והצבת . רכישת3.2

 .המציע ידי על תיעשה ההתקשרות תקופת
 להשליך או אסור שמותר הפסולת סוג סימון תוך לעין בולט ע"י המציע באופן ישולטו ויסומנו האיסוף . מוקדי3.3

  .העירייה ובאישור בתיאום ייעשה האיסוף מוקדי עיצוב. לתוכם
 עלויות ל, לרבותהאלקטרונית כמפורט לעי הפסולת של והפינוי המיון, האיסוף לעלויות אחראי יהיה . המציע3.4
 .האיסוף להקמה, תפעול, תחזוקה ופינוי מוקדי ומרכזי האדם כוח
 בתחומי שנפרסו האצירה מכלי את לרכוש העיריה תוכל ההתקשרות תקופת . בתום3.5

 .זה חוזה חתימת במועד המציע מול שיסוכם בסכום הרשות
 נמצאים אשר והאלקטרונית החשמלית תועל הפסול והאלקטרוני החשמלי הציוד על אחראית העירייה אין .3.6

 .במכלים
במהלך  לכל הפחות 1:5,000המציע מתחייב להקים מוקדי איסוף במוסדות החינוך והציבור על פי מפתח של  3.7

 תקופת ההסכם. 
 
 ציבור וממוקדי איסוף ממוסדות . איסוף4

וצבו מטעם המציע או במימונו. מכלים . איסוף ופינוי סוללות או מצברים באמצעות מכלי אצירה ייעודיים שי4.1.1
תושבים לכל הפחות, לרבות בבתי הספר  1:5,000ליטר יוצבו על פי מפתח של  200-מסוג חביות בנפח של כ

 ובמבני ציבור על פי שיקול דעת העירייה ובתיאום מראש.  
 

מכשירים סלולאריים וכיו"ב  . איסוף ופינוי של מוצרי אלקטרוניקה קטנים כגון מוצרי מחשב, כבלים, שלטים,4.1.2
תושבים לכל הפחות ממוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר נתניה, באמצעות כלי  1: 5,000וסוללות על פי פריסה של  

 אצירה ייעודיים אטומים שיוצבו מטעם המציע על פי שיקול דעת העירייה ובתיאום מראש.
 

יחיד  מיכל תכולת כאשר יבוצע האיסוף ממוקדי וללותקטנים וס אלקטרונית פסולת מוצרי ופינוי . איסוף4.1.3
 .מתכולתו 80% על תעלה

 
ימים  5 בתוךקריאה,  פי על קטנים וסוללות באמצעות מוקדי איסוף יתבצע אלקטרונית פסולת מוצרי . פינוי4.1.4

 מרגע פתיחת הקריאה על ידי העירייה או מי מטעמה לכל היותר 
 

 הזוכה, תיעשה בתיאום ועל פי תכנית עבודה שתוסכם מול הרשות, ולכל י"ע וףאיס כי הצבת מוקדי . מבוקש4.1.5
 להגנת מטעם המשרד המנהל להוראות עסקים ממועד חתימה על החוזה מול הרשות ובכפוף ימי 21 בתוך היותר

 .דין וכל הסביבה
 
 איסוף ממרכז איסוף 5

מרכז איסוף מרכזי  עול, תחזוקה ופינוי שללהקמה, תפ הנדרשות התשתיות בעלויות לשאת המציע . באחריות5.1
 .ומשולט במיקום ציבורי שייקבע ע"י העירייה

 
 כמפורט להלן: אצירה כלי יוצבו האיסוף . במרכז5.2

  ליטר לפחות הייעודי לאצירה של מוצרי אלקטרוניקה קטנים.  1100מיכל אטום בנפח 

 חביות או מכלים אטומים לאיסוף סוללות ומצברים 

 לאיסוף מנורות )מותאמת לשברי זכוכית( חבית אטומה 

  משטח או מכולה אטומה לאיסוף מוצרים גדולים 

 .מכלי האצירה יאפשרו אצירת פסולת לתקופה של חודש לפחות בין פינוי לפינוי 

 
 כאשר קריאה, פי על תתבצע האיסוף ממרכז והסוללות האלקטרונית הפסולת . פינוי5.3

 שבו מרגע ימים 5 בתוך מתכולתו יפונה 80% על התעל במרכז הנמצא יחיד מיכל תכולת
 .למציע העירייה הודיעה

 . מיון הסוללות יתבצע ע"י המציע ללא עלות נוספת. 5.4
 . איסוף מבתי תושבים6
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 י"ע תיעשה לבתיהם מחוץ הוציאו שתושבים גדולים חשמל מכשירי ופינוי . איסוף6.1
 עם הרשות תציע תוכנית איסוף יחד לאישור הרשות על פי שיקולה.המציע  ידי על שתוצג תכנית י"עפ המציע

 .הציבור לידיעת שיובאו גדולים חשמל מכשירי להוצאת פינוי מוסדרים ימי המציע לרבות 
 בימי תושבים מבתי שהוצאו גדולים חשמל מכשירי לפינוי לדאוג מתחייב המציע
 .הקבועים הפינוי

 בהצעת ופינוי לאיסוף תכנית תוצג ולא במידה – םתושבי מבתי פסולת ופינוי . איסוף6.2
 .דעתה שיקול י"עפ התושב מול להסדר או/ו לפינוי תדאג הרשות ) א' נספח( המציע
 הרשות על ומקובלת יעילה פסולת ופינוי לאיסוף תכנית המציע ידי על והוצגה במידה

 .פיה על הצדדים יפעלו ,המקומית
ולת אלקטרונית מכל סוג שהוא מבתי התושבים בעיר וזאת בהתאם לפניות . העירייה תאפשר למציע לפנות פס6.3

ישירות של התושבים ובתיאום ישיר מולם. הנושא יפורסם במסגרת פרסום והסברה לציבור בנושא. התושב יישא 
 בעלויות הפינוי.

 
 . תכנית לפרסום והסברה  7

א זה בהתאם למתווה שייקבע מראש בין . המציע יישא במחצית מעלויות פרסום והסברה לתושבים בנוש7.1
 הרשות למציע בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס. הפרסום יכלול את המרכיבים הבאים:             

 פעמים בשנה. 4א. עיצוב ופרסום מודעות עמוד מלא במס' שפות במקומונים למשך שבועיים 
 ב. עיצוב והפקה של שלטי חוצות )שטחי פרסום של העירייה(.

 
 
 תכנית חינוכית למוסדות חינוך .8

המציע יישא במחצית מעלויות תכנית חינוכית למוסדות חינוך בנושא זה בהתאם למתווה שייקבע מראש בין 
הרשות למציע. התכנית תכלול אחד או יותר מהאפשרויות הבאות: מערכי שיעור לבתי"ס והסברה לחדרי 

 פעילות אחרת.  /מורים/מפגשי הסברה בבתי"ס/ יום שיא לבתי"ס
 
 . דיווח לרשות9

היקפי  דו"ח כמויות ומשקלים על המציע ימי עבודה מהחודש שעבר, יעביר 5לחודש, לא יאוחר מ  . אחת9.1
הפסולת  סוגהנקודה ממנה נאספה הפסולת,  שםבעיר בחודש הקודם. על הדיווח לכלול את  שנאספו הפסולת

 רות, מוצרים קטנים/גדולים(.לכל סוג פסולת )סוללות, נו כמויותשנאספה ו
יום לאחר תום השנה, יעביר המציע הזוכה לנציג העירייה פירוט סך  45-. בתום כל שנה ולא יאוחר מ9.2

משקל הפסולת שפונתה מתחומי העיר לצורך עריכת דוח מחזור שנתי במסגרת דרישות החוק. על 
לכל סוג פסולת  כמויותשנאספה והפסולת  סוגהנקודה ממנה נאספה הפסולת,  שםהדיווח לכלול את 

 )סוללות, נורות, מוצרים קטנים/גדולים(.

 ההתקשרות תקופת .10
 
 להארכה ניתן והוא) ההתקשרות" תקופת":שנה )להלן של לתקופה יהא זה חוזה10.1.
 אחת שנה בנות נוספות לתקופות בכך מעוניינת תהיה והעירייה במידה העירייה י"ע
 .פעמים 5 היותר לכל ,א"כ

 .לעיל כמפורט ההסכם את להאריך באם זכותה על שומרת העיריה10.2. 
 .והמכרז בחוזה תנאי כל יחולו המוארכת ההפעלה בתקופת10.3. 
 ,מידי באופן ההתקשרות את לסיים רשאית העירייה תהא ,לעיל האמור למרות10.4. 
 .זה הסכם במסגרת התחייבויותיו אחר המפעיל מילא ולא במידה

 
 

 המקומית הרשות פיקוח .11
 בנוגע ובקרה פיקוח יפעילו מטעמו ומנהלת אגף איכות הסביבה או מי מטעמה מי או/ ו השפ"ע אגף מנהל

 .השירות נותן של זה מכרז לעניין המוסמכים לנציגיו הערותיהם ויעבירו ,י הזוכה"ע הניתנים לשירותים
 
 

 התמורה .12
 י"עפ אלקטרונית פסולת ופינוי איסוף בעבור המקומית הרשות שתקבל התמורה12.1. 

 תקופת כל לאורך ,דנן מכרז במסגרת המציע להצעת בהתאם תהיה זה חוזה
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 .ההתקשרות
ימים מסיום הרבעון דו״ח המפרט את הפינויים אשר נעשו ממרכזי  30. המציע הזוכה יגיש מידי רבעון, עד 12.2

יים לכל חודש ברבעון שחלף ומשקל הפסולת האיסוף אשר יכלול בין היתר: תאריכי הפינוי, סה״כ כמות הפינו
 שפונתה.

נציג העירייה יאשר את הדו״ח ויוציא דרישת תשלום למציע הזוכה בהתאם לסך משקל הפסולת שפונתה  12.3
 ולמחיר לטון פסולת על פי הצעתו של המציע הזוכה.

 ם תימסר לקבלן קבלה.ימים מיום הוצאת הדרישה. לאחר התשלו 45. המציע הזוכה ישלם את החוב תוך 12.4

 
 

 . אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח13

המפעילה תישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שנגרמו על ידה עקב העבודות  13.1

 שבוצעו על ידה.

המפעילה תישא באחריות מלאה ובלעדית לתחזוקה שוטפת של המכלים כמפורט לעיל על פי פרקי זמן  13.2

 המציע לרשות.שיוגדרו בין 

המפעילה תהיה אחראית לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש לרבות נזק כספי שייגרם לעירייה ועובדיה ו/או לצד  13.3

שלישי כלשהו ו/או למפעילה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של המפעילה 

 וכל מי מטעמה בכל הקשור לשירותים על פי ההתקשרות.

אית בלעדית לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור, הנמצא או שהובא על ידה המפעילה תהיה אחר 13.4

 ו/או על ידי מי מטעמה לצורך השירותים והיא פוטרת את העירייה מכל אחריות לציוד כאמור.

המפעילה פוטרת בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייבת  13.5

יה ואת הפועלים מטעמה על כל סכום שיחויבו לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות לשפות את העירי

 משפטיות ואחרות בקשר.

להבטחת אחריותה של המפעילה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה,  13.6

ות שבדין מתחייבת המפעילה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחרי

כלפיה ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותה בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

הנדרשים באישור הביטוח. המפעילה תמציא במעמד הודעת הביצוע להזמנה את טופס האישור על קיום 

 ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי המפעילה על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.

 
 תשירו

על המציע הזוכה לשקול את הפסולת שנאספה ממרכז האיסוף בפתח מתקן הטיפול ולהעביר לידי   13.7

יום לאחר תום הרבעון. תעודות השקילה  30-העירייה העתקי תעודות שקילה אחת לרבעון ולא יאוחר מ

 יכללו תאריכים ושעות קליטת הפסולת ומשקל נטו. 

ול את כל המצוי באתרי האיסוף של העירייה והספק לא הפסולת אשר תיאסף על ידי המציע הזוכה תכל 13.8

 יוכל לברור את הפסולת אשר תיאסף על ידו.

 העברת הפסולת למתקן הטיפול תעשה על ידי המציע הזוכה ועל חשבונו. 13.9

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע הזוכה לשקול את רכביו מעת לעת  -לעניין פינוי ממרכז האיסוף  13.10

 , נתניה ולבצע השוואה עם המשקל במתקן הטיפול.24רייה ברחוב: המסגר בתחנת המעבר של העי

 
 

 המציע הצהרות .14
 א.

 . ומקצועיות מומחיות במיומנות ,ביותר הטובה בצורה שירותיו את לספק מתחייב המציע  14.1
 .יונספח על זה הסכם קיום לצורך הדרושים והכישורים הניסיון ,הידע בעל הינו כי מצהיר המציע 14.2
 לרשות להעמיד וכן מטעמה מי עם פעולה לשתף ומתחייב העירייה הוראות פי על לפעול מתחייב המציע 14.3

 .השירותים מתן במסגרת הדרוש המידע את העיריה
 בדבר    הנוגעות הרשויות של והתקנות הצווים החוקים ,ההוראות כל אחר ולמלא להקפיד מתחייב המציע 14.4
 .השירותים מתן
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 כל במשך כי מצהיר והוא ,השירותים למתן הנדרשים והאישורים הרישיונות כל את להשיג מתחייב מציעה 14.5
 .תקפם ויפוג במידה ולהאריכם לחדשם ידאג ההתקשרות תקופת

 חשמלי ציוד פסולת לבין חוזר לשימוש המיועד ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת להפריד מתחייב המציע14.6 
 .אחר ואלקטרוני

 למחזור או חוזר לשימוש להכנה ,חוזר לשימוש באפשרות יפגע לא והאיסוף ההפרדה אופן כי מתחייב מציעה 14.7
 ובריאותיים סביבתיים מפגעים גרימת או מסוכנים חומרים של התפזרות וימנע ,והסוללות הציוד פסולת של

 .האמורה מהפסולת
 נשוא העבודה לביצוע הדרושים והציוד ומריםהח התשתיות ,הרכיבים ,האדם כוח את לספק מתחייב המציע 14.8
 .זה מכרז
 .לכך בקשר טענה כל לו תהיה ולא כלשהו עבודה להיקף מתחייבת העיריה אין כי ומבין יודע המציע 14.9

 שתמנע בתדירות ואיסוף לציבור זמינות שיבטיח באופן הפסולת ואיסוף הפרדת את לבצע אחראי המציע 14.10
 .פסולת של הצטברות

 .העבודה ביצוע אודות מידע ולספק העירייה עם פעולה לשתף מתחייב המציע 14.11
 .העבודות בצוע בעת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט מתחייב המציע 14.12
  .והסוללות הציוד פסולת של הרטבה שתימנע כך מקורים או אטומים אצירה מיכלי להציב מתחייב המציע 14.13
 למימון אחראי אינו המציע .אלקטרונית ציוד פסולת לגבי רק והפרדה איסוף עלויות וןלמימ אחראי המציע 14.14
 .אלקטרונית פסולת שאינה פסולת בעבור ואיסוף הפרדה עלויות
 בתדירות ,שוויוני באופן ייעשו ידו על שיינתנו השירותים כי מתחייב המציע 14.15
 .וסוללות ציוד פסולת של רותהצטב וימנע לציבור וזמין סדיר פינוי שיבטיחו ובאופן
 .הסביבה להגנת המשרד הוראות י"עפ ולפנותה מזיקה וסוללות ציוד פסולת להפריד מתחייב המציע 14.16
 .לחוק (7 )א (14) בסעיף האמור בהם שמתקיים עובדים להעסיק מתחייב המציע 14.17
 היקף עבודה כלשהו.ידוע לנותן השירות והוא מסכים לכך, כי העיריה אינה מתחייבת ל 14.18

נותן השירות אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, אלא בהסכמת העירייה 

 בכתב ומראש.

 

נתנה העירייה הסכמתה כאמור לעיל אין בהסכמה האמורה כדי לפטור את נותן השירות מאחריותו והתחייבויותיו  ב.

 נותן השירות יישא באחריות מלאה לכל מעשה של מבצע העבודות.לפי חוזה זה ולפי דין ו

 

 הוראות  בטיחות  . 15
 

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין לכל הקשור בביצוע  .א
 העבודות, לרבות הוראות בטיחות וגהות עפ"י תקנות משרד העבודה ותקנות משרד הרווחה.

 
נקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה, על המפעיל ל .ב

 ולמלא אחר כל הוראות נציג העירייה או מנהל הבטיחות והגהות של העירייה או מי מטעמם.
 

 
 

 תנאים  סוציאליים  ורווחת  העובדים .16
 

 
ו במתן השירותים נשוא המפעיל מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על יד .א

הסכם זה, את המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים 
הרלוונטיים ו/או הסכם קיבוצי המאחד או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יותקנו בעתיד לרבות צווי 

 .הרחבה שהוצאו וכן לקיים את הוראות ודרישות ההסכם המפורטות בסעיף זה
 

מוסכם על הצדדים כי הבטחת רווחתם של עובדי המפעיל ע"י תשלום התנאים הסוציאליים ודמי  .ב
הנסיעה המגיעים לעובדי המפעיל הם מעיקרי ההסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  
אם יפר המפעיל פריט אחד מן הפריטים המפורטים בהסכם זה, הוא מתחייב לתקן את ההפרה 

שילם תשלום כלשהו לעובד עליו לשלמו באופן מידי, אם לא הפריש או העביר כספים לאלתר: אם לא 
לקרן, קופת פיצויים ו/או גמל או כל גוף שהוא, שאליו היה אמור המפעיל להעביר כספים לטובת 
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העובד, עליו להעביר את הכספים באופן מידי, או בגין כל הפרה אחרת עליו לשפות ו/או לפצות את 
 .העובד בהתאם

 
 

מוסכם על הצדדים, כי בנוסף לכל הסעדים העומדים לזכות המזמין עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, אם  .ג
יפר המפעיל את ההסכם ולא ישלם ו/או יעביר כספים בגין הזכויות הסוציאליות של העובדים 

 כמפורט  בהסכם זה, מתחייב המפעיל להחזיר את כל הכספים למזמין עפ"י דרישתו הראשונה.
 

סכם על הצדדים כי בנוסף לכל זכות קיזוז העומדת לרשות המזמין עפ"י הדין ועפ"י הסכם זה, מו .ד
למזמין תהא זכות קיזוז בגין כל תשלום שלא העביר ו/או שילם המפעיל להבטחת הזכויות 

 הסוציאליות של העובדים עפ"י הסכם זה.
 

ידים ע"י המפעיל לגבי מוסכם על הצדדים, כי בכל תקופת ההסכם תתקיים פוליסת חבות מעב .ה
 העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה.

 
 
 
 מעביד –אי קיום  יחסי  עובד  .17 

 
מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין העירייה לבין המפעיל יהיו יחסים של מזמין שירותים  .א

 המפעיל, עובדיו או מי מטעמו.וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין 
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה לעירייה לפקח, להדריך או  .ב
להורות לזוכה או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, 

ד העירייה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, ולזוכה ולמועסקים על ידו לא תהיה זכויות כלשהן של עוב
פיצוים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום 
חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים עפ"י חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או 

 חוזה זה, מכל סיבה שהיא.סיום חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים עפ"י 
 

 
 המחאת  זכויות .81

 
המפעיל לא יהא רשאי להמחות )להסב( את זכויותיו והתחייבויותיו עפ"י מכרז זה או חלק מהן לאחר, אלא אם 
כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המזמין לכך. המפעיל מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה 

 לשאת בכל התחייבויותיו עפ"י מכרז זה.אחרת, או גוף אחר, ימשיך המפעיל 
 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                
 
 

 
 
 

 
____________________                                      ___________________ 

 המפעיל      עיריית נתניה                                                           
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 אישור על קיום ביטוחים

 

 לכבוד

 עיריית נתניה 

 , נתניה 6הצורן 

 "העירייה"( -)להלן 

 

אישור על עריכת פוליסות ביטוח של ________________ )להלן: "המפעילה"( בגין שירותי  הנדון: 

אספקה, הובלה, פינוי ו/או טיפול בציוד אלקטרוני וסוללות עבור העירייה ובתחומי רשותה ו/או 

הצבה ותחזוקת כלי אצירה ו /או מתן שירותים נלווים )להלן: "השירותים"(, בקשר עם חוזה 

_________ 

 

 אנו הח"מ _________________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת, כדלהלן:

 

 כמפורט להלן: אנו ערכנו למפעילה פוליסות ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של המפעילה, .1

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי א. 

 הציבור )"ביטוח צד שלישי"(

פוליסה מספר 

___________________ 

לכיסוי אחריות על פי כל דין של המפעילה ו/או עובדיה ו/או אחריותה בגין מי 

מטעמה לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או 

 בקשר עם ביצוע השירותים. לעירייה בגין ו/או

 למקרה ולתקופת ביטוח.₪   4,000,000סך  גבולות אחריות:

 

 תנאים מיוחדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השתתפות עצמית:

הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין מעשה או מחדל של המפעילה  .1

 ואחריותה בגין מי מטעמה. 

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .2

 בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.כיסוי  .3

 כיסוי בגין שירותים הקמה ופירוק. .4

כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  .5

 כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו. 

 רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'. .6

 

 לכל מקרה ביטוח.₪  40,000אינה עולה על 

  ביטוח חבות מעבידים.   ב

פוליסה מספר 

_____________________ 

לכיסוי אחריות המפעילה על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 

בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדים המועסקים על ידה בביצוע 

 השירותים. 

 

 ולתקופת ביטוח . ₪  20,000,000 -למקרה ו ₪  6,000,000סך  גבולות אחריות:

 

הביטוח מורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לנזקים בגין  תנאים מיוחדים:

 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעילה בקשר עם השירותים.

 

 ______________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 

 צורך אישור זה שם המבוטח יהיה: המפעילה ו/או העירייה, בהתאם להרחבות השיפוי לעיל.ל .3

 "העירייה" לעניין אישור זה: עיריית נתניה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.



15 
 

 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 י העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפ א.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות  ב. 

חריג רשלנות רבתי מבוטל בזה אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  במועד התחלת הביטוח

  המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.

 נכלל סעיף אחריות צולבת.  ג. 

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

 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60שנמסור למפעילה ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 

עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  המפעילה לבדה אחראית לתשלום דמי הבטוח .5

 בהן.

 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר  .6

א לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה , ולגבי העירייה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלו

השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה 

, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה ומבטחיה, בקשר עם השירותים נשוא אישור זה

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות   .7

 והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _____________  ____________________  __________________ 

 חותם                                 חתימת חברת הביטוחשם ה                   תאריך 

 

 

 

  

 פרטי סוכן הביטוח: _____________________ טלפון ____________________פקס: _____________
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להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות  -הצעת המציע
 מתחומי העיר נתניה

 
 

  לכבוד
 ת נתניהיעירי

 
 א.נ.,
 

הקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי הנדון:  
 העיר נתניה

 
 
אני/ו הח"מ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את החוזה  .1

 שצורף למכרז.
 
כל הגורמים  הננ/נו מצהיר/ים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי .2

האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו 
 את הצעתי/נו.

 
.   הנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את כל הנדרש בתנאי החוזה ונספחיו לשביעות רצונה הגמורה 3

 של העיריה.
 
אלקטרונית ממוקדי האיסוף וממרכז  הנני מציע להפעיל את הפרויקט לאיסוף ופינוי פסולת .5

 ימים מיום הוצאת הדרישה. 45האיסוף בהתאם להצעתי שתאושר ולשלמה לרשות תוך 
 
ידוע לי כי ההצעה הזוכה תיבחר על פי תוכנית הפעילות שתוצג ותוצע על ידי, ותיבחן על ידי  .6

 הגורמים המקצועיים הרלבנטיים בעירייה.
    

 כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה.הנני/נו מצהיר/ים בזה  .6
 
אם לא אעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייב/ים, בנוסף  .7

לאחריותנו כמותנה בחוזה, לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל  הפרה, 
 כפי שנקבע בחוזה.

 
)תשעים( יום מהמועד האחרון  90אותי/נו במשך תקופה של הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב  .8

 למסירת ההצעות למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה.
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