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 בע"מירושלים מזרח תוח פי

 הזמנה להציע הצעות -מסמך א' 
 

  8/2020 מכרז פומבי מס'

רחובות בעיר העתיקה בירושלים  לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון

 ובסביבתה

 

 12:00בשעה  ,(1.2.2021ב', י"ט שבט, תשפ"א )יום  :המועד האחרון להגשת הצעות

 10:00, בשעה (12.1.2021ג', כ"ח שבט, תשפ"א )יום  :כפוף להרשמה מראש()נוסף  מציעיםמועד מפגש 

 

 כללי .1

(, מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בע"מ )להלן: "החברה" או "המזמין" ירושליםמזרח פיתוח  1.1

, לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 . "(עבודותהבהתאם למפורט במסמכי המכרז )להלן: "

 :גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך( –כל האמור בזכר ) הגדרות 1.2

הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בהסכם על  ונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותןמ

 נספחיו, ובהתאם לאמור להלן ו/או למוגדר במסמכי המכרז במפורש:

 ירושלים בע"מ. מזרח פיתוח  –"המזמין" או  "החברה"

 המציע שמגיש הצעה על פי תנאי הזמנה זו. – "המציע"

 די החברה.מי שהצעתו תבחר על ידי החברה כהצעה הזוכה ותקובל על י –"הזוכה" 

 8/2020הזמנה זו להציע הצעות למכרז פומבי מס'  –"הזמנה להציע הצעות" או "ההזמנה" 

 .לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 להלן 6.1סעיף בכמפורט  –מסמכי המכרז" "

כל נספחיה וכל העדכונים ו/או השינויים  ההצעה שתוגש על ידי המציע, על –"מסמכי ההצעה" 

שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים 

 במסמכי המכרז. 

מפקח מטעם החברה, אשר ימונה ע"י מנכ"ל החברה ויהיה איש הקשר בין הזוכה  – "המפקח"

חיות החברה לזוכה, מעת לעת; לפיקוח על לבין החברה, ויהיה אחראי, בין היתר, להעברת הנ

 ביצוע העבודות; לבדיקתם ו/או אישורם של החשבונות שיוגשו ע"י הזוכה וכיו"ב.

מפקחים מטעם עיריית ירושלים, האחראים לפיקוח על ביצוע תוכנית  – "מפקחים עירוניים"

יצוע, ע"י העבודה, כפי שתיקבע ע"י החברה בתיאום עם העירייה, בכל הקשור לתשומות הב

  הקבלן הזוכה.

לעניין זה יקבעו כל הנתונים המפורטים בכלל מסמכי  –+הפרוייקט ותכולתו )תמצית בלבד  1.3

 המכרז(:

 כללי: .1.3.1
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מכרז זה הינו מכרז מסגרת בשיטה של "הנחה מאומדן", במסגרתו  .1.3.1.1

את אחוז ( מסמך ד')הכספית  הצעהעל המציע למלא בטופס ה

כתב "להלן: ) יריםכתב המחההנחה הקבוע שהוא מציע על 

 .מסמך ד'בהתאם להנחיות ב(, "המחירים

פינוי תכולת ניקיון, טיאוט רחובות, איסוף ושירותי במתן  עוסק מכרזה .1.3.1.2

, פסולת בנייהו)גזם וגרוטאות(  גושית ,פסולת מעורבת, כלי האצירהימ

כל יתר בו יםהטכני יםמפרטב' המצורף למכרז, במסמך  בהסכם,כמפורט 

)להלן:  תאם להנחיות החברה, כפי שיינתנו מעת לעת, ובהמסמכי המכרז

 ."(השירותים" או "העבודות"

"אזור  )להלן: למסמכי המכרז 'גמסמך ב מתוארהן בהתאם ל עבודותגבולות ה .1.3.1.3

 .(העבודות"

העבודות יתבצעו בהתאם להוראות המכרז, על מסמכיו ומפרטיו,  .1.3.1.4

 בהתאם להנחיות החברה, כפי שיינתנו לקבלן, מעת לעת.ו

ובהר: במסגרת מכרז זה יידרש הזוכה לתפוקות, בהתאם למוגדר במסמכי וי .1.3.1.5

המכרז, בתוכנית העבודה ובהנחיות החברה. על הקבלן הזוכה לבצע את 

המטלות המוגדרות במסמכי המכרז. לאור האמור, מוגדרות במסמכי המכרז 

הדרושות, והמפרט המינימאלי, הדרוש, לדעתה של  התשומות המינימאליות

לצורך ביצוע המטלות, כאמור. הקבלן הזוכה, לאחר בחינת תנאי החברה, 

העבודה בשטח והיקף העבודות, יפעיל את התשומות הדרושות לצורך ביצוע 

, ללא תוספת תשלום מעבר להצעתו, העבודות, בהתאם למיטב הבנתו וניסיונו

 .להלן 1.8אלא אם נדרש לעבודות נוספות, כאמור בסעיף 

מימוש תוכנית העבודה, הן בהיבט התשומות יצוין, כי הפיקוח על  .1.3.1.6

המינימאליות והן בהיבט התפוקות, יתבצע באופן משולב ע"י המפקחים 

 ( והן ע"י החברה.אספקת התשומותהעירוניים )בדגש על 

 דגשים מיוחדים: .1.3.2

ובעל חשיבות תיירותית  הפרויקט מבוצע באזור בעל רגישות דתית ופוליטית .1.3.2.1

אתרים בעלי חשיבות דתית, היסטורית  אשר מצויים בוראשונה במעלה, 

ולכן  ותרבותית, המהווים אבן שואבת למיליוני מבקרים מכל העולם מדי שנה.

תיאום עם הרשויות בהתחשב באמור, ותוך כל פעולותיו של הקבלן יתבצעו 

 והגורמים הרלוואנטיים בשטח.

מירה יש להקפיד בביצוע העבודות על שבשטח עתיקות, ולכן  ותמבוצע עבודותה .1.3.2.2

בין היתר, במהלך ביצוע שטיפה וניקוי גרפיטי, על העתיקות, כהגדרתן לפי כל דין, 

 .והחברה, לפי העניין רשות העתיקותוהכל בהתאם הנחיות 

מגבלות לוגיסטיות לרבות , אזור העבודותהגיאוגרפי והפיזי של  בהתחשב באופי .1.3.2.3

בביצוע בות מיוחדת (, בעיות הביטחון וכיו"ב, ישנה מורכמעבר רכבים וכד')כגון 

 .ועל הקבלן ליתן את דעתו על כךעבודות, ה

בשטחים ציבוריים המיועדים לתנועה של הציבור הרחב  ותמבוצע עבודותה .1.3.2.4

להשתלב בשגרת החיים של התושבים ושל המבקרים בעיר העתיקה  ותואמור



 8/2020 מכרז מס' 

 6 

, בדגש על היותן של העיר העתיקה וסביבתה אזור תיירות בינלאומי ובסביבתה

 רבה. יבותבעל חש

ואת הקשיים  ייחודייםאת התנאים הבעת הגשת הצעתו על הקבלן לקחת בחשבון  .1.3.2.5

אזור העבודות, והוא לא יהיה זכאי לכל עבודות ובהקשורים בהאובייקטיביים 

תשלום שהוא מעבר לאמור בכתב המחירים ובכפוף להצעתו מכל סיבה שהיא 

 .רז, אלא אם הדבר צוין במפורש במסמכי המכהכרוכה באמור

על הקבלן לקחת בחשבון את הדרישה במסמכי המכרז לקיום ביטוחים, ולוודא  .1.3.2.6

מראש, כי ביכולתו לספק את הביטוחים המבוקשים. הסתייגויות מדרישות 

הביטוח, יש להעלות בשלב בקשת ההבהרות. לאחר הגשת ההצעות, לא יתגלו 

ת לאחר הסתייגויות לדרישות הביטוח, והגשתן עלולה לפסול את ההצעה לרבו

קביעת הזוכה במכרז ואישור ההתקשרות. למען הסר ספק, במועד הגשת 

ההצעות, אין צורך בחתימת המבטח על אישורי קיום הביטוחים ודי בחתימת 

 המציע בלבד.

ידוע לקבלן, כי לא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין סיכון כלשהו הנובע מבעיות  .1.3.2.7

לו בקשר  אות שיהיו לו, ככל שיהיוביטחוניות באזור העבודות, לרבות בקשר להוצ

. למען הסר ספק, יודגש, כי האחריות לעניינים אלה, לרבות לכל הוצאה לכך

 שתידרש בשל כך, תהיה מוטלת על הקבלן בלבד, ועל חשבונו בלבד.

העסקת קבלני משנה, ככל שתאושר ע"י החברה, תתבצע בהתאם להוראות הסכם  .1.3.2.8

 ן:תקשרות, מסמך ב', בכפוף לאמור להלהה

רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור מראש ובכתב של לא יהיה הקבלן  .א

 החברה )ולא בהסכמה מכללא(.

אין באישורה של החברה ו/או בכל דבר ו/א או מסמך, בו תתייחס החברה  .ב

לקבלן המשנה כדי ליצור התקשרות בינה לבין קבלן המשנה, לא תהיה 

ולקבלן המשנה לא תהיה  לחברה כל אחריות ו/או חבות כלפי קבלן המשנה,

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור בהתקשרותו עם 

 הקבלן הזוכה ו/או בביצוע עבודות.

על הקבלן יהיה לבצע את העבודות בכפוף לכל דין, לעמוד בכל התקנים ו/או  .1.3.2.9

ההנחיות ו/או הדרישות של כלל הגורמים המוסמכים, ובכללם של המשרד 

 ביבה, כפי שיתפרסמו ויחולו, מעת לעת.לאיכות הס

כל האמור בס"ק ובלא לפגוע באמור ביתר מסמכי המכרז, למען הסר ספק,  .1.3.2.10

זה לעיל יתבצע באחריות הקבלן ועל חשבונו בלבד, על הקבלן לקחת את  1.3.2

האמור בחשבון בקביעת מחירי הצעתו, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום 

 בשל האמור.

 רות:תקופת ההתקש .1.3.3

שנים מיום חתימת הסכם  3-תקופת ההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה ל .1.3.3.1

 ההתקשרות.

לחברה בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת ההתקשרות עוד בתקופה/ות  .1.3.3.2

 שנים. 5נוספות, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות, נשוא מכרז זה, לא תעלה על 
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 שקלים עשרת אלפים) ₪ 10,000של בסך את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום  1.4

, ירושלים 18שלומציון המלכה רח' , ב)שלא יוחזר( במשרדי החברה , בתוספת מע"מחדשים(

ה', כ"ג טבת, החל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א' (,"משרדי החברה")להלן: 

  .(28.1.21ה', ט"ו שבט, תשפ"א )ועד ליום (, 7.1.21תשפ"א )

, , קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה)ללא זכות להעתקם( כי המכרזניתן לעיין במסמ 1.5

בתיאום , (28.1.21ה', ט"ו שבט, תשפ"א )ועד ליום (, 7.1.21ה', כ"ג טבת, תשפ"א )החל מיום 

ובאתר  ,02-6254404ו/או  02-6231221באמצעות טל' מס'  ,עם גב' שרונה מזרחי מראש

(, תחת הלשונית "אתר האינטרנט")להלן:  www.pami.co.ilבכתובת  האינטרנט של החברה

 ."מכרזים"

 הפרסום הקודם של מכרז זה. לאחר, (16.12.2020א' טבת, תשפ"א )ביום תקיים המפגש מציעים  1.6

יתקיים   בלבדהשתתפו במועד המפגש הקודם  שלאמציעים המיועד למפגש וסיור מציעים נוסף, 

, נקודת המפגש תהיה במתחם חוצות היוצר, 10:00 בשעה (12.1.21ג', כ"ח טבת, תשפ"א )ביום 

 ירושלים.

-02בטל'  החברה תנאי להשתתפות במפגש ובסיור המציעים הוא תיאום טלפוני עם מזכירות

(, עד ליום א', כ"ו 15:00-ל 09:00ה', בין השעות  –בשעות פעילות המשרד )ימים א'  6231221

לא יתקיים . ככל שלא יהיו נרשמים עד לאותו מועד, 15:00(, בשעה 10.1.21תשפ"א ) טבת,

 .המפגש

 – הינו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז סיור המציעיםההשתתפות במפגש וב .1.6.1

 .מציע ששמו לא נרשם כמי שהשתתף במפגש ו/או בסיור לא יוכל להגיש הצעה

 י התייצבות.דקות למפגש ייחשב כא 15-איחור של למעלה מ .1.6.2

א ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא רק באמצעות עובד של ל .1.6.3

. למען הסר ספק, לא יאושר לנציג אחד לייצג מספר מציעים נציגו המוסמךהמציע או 

 במפגש ו/או בסיור.

למען הסר ספק, בסמכותה של החברה לקיים מפגש ו/או סיור מציעים נוסף, לפי שיקול  .1.6.4

נוסף, ולא ניתנה הודעה אחרת  סיור מציעיםעדי. התקיים מפגש ו/או דעתה הבל

באמצעות פרסום באתר האינטרנט, תחשב ההשתתפות באחד מהמפגשים ו/או 

ויודגש, כי אין בזכותה  הסיורים, לפי העניין, כעמידה בדרישת ההשתתפות האמורה.

להיענות לבקשות ש ו/או סיור נוסף ו/או האמורה של החברה, כדי לחייבה לערוך מפג

 מצד גורם כלשהו לקיים מפגש ו/או סיור נוסף כאמור.

מפגש ובסיור המציעים, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציג ב .1.6.5

עניינים שונים הקשורים במכרז ובפרויקט. למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לכל 

לאחר מכן לידי  התייחסות של החברה למסמכי המכרז במהלך המפגש, אלא אם באו

 ביטוי בהודעה בכתב, שתופץ למשתתפים.

, ויצורף למסמכי ההצעה יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז סיור המציעיםסיכום  .1.6.6

 .כשהוא חתום ע"י המציע

אלא רק במקומות אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי במכרז  – מציעלתשומת לב ה 1.7

תהיה ערות, פירושים, תוספות והכרזות למיניהם אזי אשר יוסיף על דעתו  ה מציעהמיועדים לכך. 

http://www.pami.co.il/
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החברה רשאית לפסול את הצעתו, וזאת מעבר לכך, שאין ולא יהיה תוקף לכל תיקון ו/או תוספת, 

  כאמור, כלפי החברה.

 בהתאםהחברה, כל זכות אחרת המוקנית לחברה במסמכי המכרז, אמור לעיל, ובבלי לפגוע במ 1.8

שאינן כלולות לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות, לעצמה את הזכות לשיקול דעתה הבלעדי, שומרת 

גם לאחר וזאת, , ו/או החורגות מאזור העבודות שאינן מופיעות בכתב המחיריםבמכרז ו/או 

 .("העבודות הנוספות")להלן:  ההתקשרות במכרז ולאחר חתימת הסכם קביעת הזוכה

לעבודות לטבלת המחירים , בהתאם תחושב עלות העבודות הנוספות, עבודות נוספותבמקרה של 

להוראות כתב המחירים(, ובהעדר נתון בטבלה האמורה, בהתאם  –)במסמך ד'  אופציונאליות

 להלן(. 1.11, מסמך ב' למכרז )ס"ק הסכם ההתקשרות

, לרבות ס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרזעד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכני 1.9

השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד  לכ .ובנוגע למועדים הנקובים ב

כמו כן, החברה שומרת על זכותה לשינוי לוחות הזמנים במסגרת המכרז. ממסמכי המכרז. 

באחריות המציעים לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומן של הודעות ו/או קיומם של 

, אך לא היה החברה רשאיתציעים, כאמור, תמבלי לפגוע באחריותם של המ שינויים, כאמור.

ביא את השינויים, ככל שיהיו כאלה, לידיעתם של רוכשי המכרז באמצעות הפקס' או לה חייבת,

 בדוא"ל, בהתאם לפרטים שמסרו במועד רכישת המכרז.

 , יחייבו את החברה.רק מסמכי המכרז הסופיים, לאחר כל השינוייםלמען הסר ספק, 

 .כרז וההתקשרות עם המציע הזוכה כפופים לדיני המכרזיםמובהר בזאת, כי המ 1.10

קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה, ייחתם עמו הסכם התקשרות זכייתו במכרז ולבכפוף ל 1.11

 י המכרז. סמכלמ 'במסמך כהמצורף  בנוסח "( הסכם ההתקשרות)להלן: "

ה תמחה את זכויותיה וחובותיה לפי הוראות המכרז בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך, שהחבר 1.12

רשות לפיתוח ו/או ל( "העירייה")להלן: והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן לעיריית ירושלים 

לגופים ו/או ( "המשרד")להלן:  משרד ירושלים ומורשתו/או ל( "הרשות")להלן: ירושלים 

 . , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיםהקשורים אליה ו/או אליה

 . 'במסמך  ,וראות ותנאים נוספים ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם ההתקשרותה 1.13

, מותנים במספר תנאים אשר העל פיו, ככל שיהי המכרז זה וכן ההתקשרות עם המציע הזוכ 1.14

, של הרשות משרדשל הבין היתר בהחלטות רשויות שונות, ובהן ואין כל וודאות כי יתקיימו, 

של תנאים  קיומם. או של מי מהן לגבי תקצוב הפרויקט ם, לרבות החלטה שלההעירייהושל 

 .ולקיומה לביצוע ההתקשרות( מתלה ומפסיק)תנאי  ואאלה ה

הקבלן ואף לאחר ההתקשרות עם נוסף לאמור, החברה עצמה זכאית בכל שלב במהלך מכרז זה, ב

עים והמציו/או לצמצם את היקפה, המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא את לבטל  הזוכה

ו/או צמצום היקף  ו/או ההסכם המכרז ביטולבגין מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה 

 .ר, כאמוההתקשרות

ישאו בעצמם יבהגשת הצעה על פי מכרז זה, המציעים מצהירים מראש, כי הם לאור האמור, 

 כרזו של המביטולגין בבהשתתפותם במכרז זה, לרבות עלויות הכרוכים כל הסיכונים ובכל הב

, ו/או בגין דחייה בביצוע המכרז גין היקף העבודות שיינתנו לזוכה על פיו )אם בכלל(ו/או ב

קשר עם השתתפותם , ולא יבואו בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכאמור

ו/או בגין הגשת  היקף העבודות שניתן בקשר עם זכייתםו/או המכרז  ביטולבמכרז, לרבות 
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 ., במקרה של ביטולו של המכרזט השבת הערבות, שצירפו למסמכי המכרז, למעהצעותיהם

למען הסר ספק, מוסכם על המציע, כי החברה איננה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו לו 

 בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות ככל שלא התקבלה.

אמור, ובכפוף , כקודם קביעת הזוכה )בלבד( בלא לפגוע באמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז

, יוחזר למציעים התשלום בגין רכישת המכרז, כאמור ע"י המציעים להשבת כל מסמכי המכרז

)במקרה של ביטול המכרז לאחר מתן הודעה על המציע הזוכה, יוחזר התשלום  לעיל. 1.4בסעיף 

 למציע הזוכה בלבד(.

 

 תנאי סף .2

)למעט  בעצמםהעומדים כרז ואשר רכשו את חוברת המ ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים

 במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן.ובמקרים שצוינו במפורש במסמכי המכרז( 

למען הסר תאגיד רשום כדין בישראל. יחיד תושב ישראל או , אחת משפטית אישיות הוא מציעה 2.1

או תאגיד  לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד"ספק, 

  .שאיננו רשום בישראל

 להצעתו: לצרף על המציע ,עמידה בתנאי סף זההוכחת הצורך ל

מאושר כנאמן  , לפי העניין,ההתאגדות של המציע העתק ת.ז. של המציע או העתק תעודת .2.1.1

 .למקור ע"י עו"ד

תדפיס עדכני )לכל המאוחר חודש לפני המועד האחרון  -במקרה של מציע שהוא תאגיד  .2.1.2

 .רשם החברותהתאגיד ב רז( שללהגשת הצעות במכ

תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך ו/או  להצעתויצרף  חברה ציבורית, מציע שהוא .2.1.3

 הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.

, בו יצוינו, בין היתר, 4ס טופבמסגרת י, בנוסח המצ"ב כללמו כן, יצרף המציע דף מידע כ .2.1.4

כל עניין הנוגע להזמנה זו, להסכם ו/או גם פרטי איש הקשר המוסמך מטעם המציע ל

לעבודות, אשר יהיה מוסמך לפנות לחברה בשמו של המציע ולקבל הודעות ו/או הנחיות 

מאת החברה עבור המציע ובשמו. פרטי איש הקשר יכללו, לפחות, שם פרטי ומשפחה, 

ון )לרבות מס' טלפ כתובת קשר, מס' טלפון בהם יהיה זמין בשעות הפעילות המקובלות

 ., מס' פקס', כתובת דוא"לנייד(

 למען הסר ספק, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

ועומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול בישראל  הינו עוסק מורשה ציעהמ 2.2

  .1976 -חשבונות ותשלומי חובת מס(, התשל"ו 

 :להצעתוע יהמצתנאי סף זה, יצרף עמידתו בצורך הוכחת ל

 .ק מורשה, ומספרו אצל רשויות המסהיותו עוס דבראישור ב .2.2.1

בונות כחוק, או שהוא ישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשא .2.2.2

 .פטור מלנהלם

 .אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור .2.2.3

"חוק  )להלן: 1976 –התשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםכל אישור אחר הנדרש לפי  .2.2.4

, מאושר ומאומת כדין , לרבות התצהיר הנדרש לפי החוק(גופים ציבוריים" עסקאות

 (5ס טופ)
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או עו"ד ע"י רו"ח כנאמנים למקור יאומתו )למעט אלה המונפקים מהאינטרנט( האישורים 

 .מטעם המציע

 -בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג המציע הינו  2.3

 אשפה ופסולת: איסופה, הובלתה. –)ב( 5.1מים ופסולת, סעיף  – 5וצה , קב2013

 לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו:

 העתק נאמן למקור של רישיון העסק על שמו של המציע. .2.3.1

בתחום הניקיון, לפי חוק העסקת עובדים על ידי  תקף"קבלן שירות" בעל רישיון המציע הינו  2.4

 .1996 -ם, התשנ"ו קבלני כוח אד

 לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו:

 על שמו של המציע."קבלן השירות" העתק נאמן למקור של רישיון  .2.4.1

המציע הוא בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה, בהתאם להוראות חוק שירותי הובלה,  2.5

 , ותקנותיו. 1997 –תשנ"ז 

 זה, יצרף המציע להצעתו: לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף

 העתק נאמן למקור של רישיון המוביל על שמו. .2.5.1

 שמירה על חוקי העבודה: 2.6

 3-לא הורשעו ב ,י השליטה בובעלאו ו/לעיל, המציע  2.2.4בלא לפגוע באמור בסעיף  .2.6.1

"מועד  )להלן: השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 "ק זה, בנוגע לחוקי העבודה המפורטים בסאו יותרעבירה פלילית אחת , ב(ההגשה"

(, ולא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד "1 "חוקי העבודהלהלן )להלן: 

, 1 חוקי העבודהלפי קנסות בגין עבירות  2-ביותר מ( "מינהל האכיפה" )להלן:הכלכלה 

 .הגשהשבוצעו שנה האחרונה שקדמה למועד ה

  1945יד )הודעה( פקודת תאונות ומחלות משלח. 

  1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל. 

  1949 –חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט. 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א. 

  1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א. 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג. 

  1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

 1954 –שי"ד חוק עבודת נשים, ת. 

  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד. 

  1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח. 

  1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט. 

  1967 –חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז. 

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

  1957 –חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז. 

 1987 –, תשמ"ז חוק שכר מינימום. 
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  1988 –חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח. 

  1991 –חוק עובדים זרים, תשנ"א. 

  1996 –חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו. 

  1998 –פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח. 

  המידות או במינהל א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר 5סעיף

 .1997 –התקין(, תשנ"ז 

  1998 –לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  8סעיף. 

  2001 –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א. 

  2000 –לחוק מידע גנטי, תשס"א  29סעיף. 

  2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב. 

  2006 –חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו. 

"בעל המציע ו/או על בעל זיקה אליו, כמוגדר בחוק עסקאות גופים ציבוריים )להלן:  .2.6.2

להלן  "ק זה( לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בסזיקה"

 (. בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההגשה."2"חוקי העבודה )להלן: 

 1951 –שה שנתית, תשי"א חוק חופת לפי פרק שני למתן חופשה שנתי. 

  1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א ל 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים. 

  1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א ל 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף. 

  חוק שעות ל 6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף

 .1951 –עבודה ומנוחה, תשי"א 

 העסקת בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר  איסור

 .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי ל

  חוק שעות עבודה ומנוחה, ל 9איסור העסקה במנוחה השבועית ללא היתר לפי סעיף

 .1951 –תשי"א 

  1951 –ת עבודה ומנוחה, תשי"א חוק שעול 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף. 

  חוק שעות עבודה ומנוחה, ל 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף

 .1951 –תשי"א 

  חוק עבודת הנוער, ל 20איסור העסקת נוער מער לשעות העבודה הקבועות בסעיף

 .1953 –תשי"ג 

  תשי"ג  חוק עבודת הנוער,ל 21איסור העסקת נוער במנוחה השבועית לפי סעיף– 

1953. 

  חוק עבודת הנוער, ל 24איסור העסקת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף

 .1953 –תשי"ג 

  חוק עבודת הנוער, ל 25איסור העסקת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף

 .1953 –תשי"ג 
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  1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח ל 25איסור ניכוי סכומים משכר של עובד לפי סעיף ,

 יכוי הסכומים היה ביוזמת המזמין או לפי הוראותיו.כשנ

  1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח ל א25העברת סכומים שנוכו ליעדם לפי סעיף. 

  1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח ל (1ב)ב()25איסור הלנת שכר לפי סעיף. 

  1987 –תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז. 

  הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה לפי סעיף תשלום שכר מינימום לפי

 .1957 –יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 33

 .תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה 

-לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה עיצומים כספיים ע"י מינהל האכיפה בשל יותר מ .2.6.3

האחרונות שקדמו למועד  בשלוש השנים 2הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה  6

. לעניין סעיף זה יראו במס' הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ההגשה

ניתן אישור ממינהל האכיפה, לפיו ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל 

 בסיס שולם לו שכר.

 :להצעתוע יהמצזה, יצרף  2.6בסעיף סף התנאי עמידתו בצורך הוכחת ל

, בו יפורטו ('א5טופס מאושר ומאומת כדין ) מציעמטעם הבכתב צהיר ת .2.6.3.1

ו/או עיצומים כספיים  מבעלי הזיקהההרשעות הפליליות של המציע ו/או של מי 

בשלוש השנים שקדמו למועד  ניתנו כלפי מי מהנ"לופסקי דין חלוטים, ככל ש

ל נ"ל ע"י מינהו/או קנסות שהוטלו על מי מהלמכרז האחרון להגשת ההצעות 

שבוצעו בשנה האחרונה  ,2ו/או  1 רות על חוקי העבודהיאכיפה, בגין עבה

 שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

, לגבי קנסות ו/או מי מבעלי הזיקה ישור תקף של מינהל האכיפה לגבי המציעא .2.6.3.2

השנים  3-ועיצומים כספיים שהושתו )או שלא הושתו( כאמור, המתייחס ל

   עד האחרון להגשת ההצעות למכרז.האחרונות שקדמו למו

ו/או עובדים שאינם  תחייב שלא יעסיק בביצוע השירותים, נשוא מכרז זה, עובדים זריםמהמציע  2.7

שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ,  מחזיקים בתעודת זהות ישראלית,

ציע ובין אם (, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע"י המ7.12.9כהגדרתם בהוראת תכ"מ 

 באמצעות קבלן משנה ו/או גורם אחר, עמו יתקשר המציע.

לצורך עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו תצהיר והתחייבות בנוסח המצ"ב  .2.7.1

 .ב'5טופס למכרז כ

המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשעו ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום  2.8

דות ו/או בעבירה שעניינה בתיאום מכרז ו/או בעבירה על חוק בעבירה מתחום טוהר המי

ההגבלים העסקיים, ובלבד שמדובר בעבירה הקשורה ו/או עוסקת במישרין ו/או בעקיפין בסוג 

 השירותים ו/או במתן שירותים, נשוא המכרז.

לצורך עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו תצהיר מאומת ומאושר כדין, בנוסח  .2.8.1

 .ג'5טופס למכרז כ המצ"ב

 .1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9תחייב לפעול לפי סעיף ממציע ה 2.9
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תצהיר בנוסח המצ"ב להסכם זה להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו  .2.9.1

 ד'5טופס כ

 ניסיון המציע  2.10

, במתן 1.9.2017יום חודשים רצופים לפחות, החל מ 24המציע הינו בעל ניסיון מוכח של  .2.10.1

  שונות )לרבות באמצעות תאגיד של הרשות המקומית(,רשויות מקומיות  לשתים שירותי

באזור  פינוי פסולת מעורבתו ניקיון רחובותשל , באמצעות המציע עצמו, בביצוע יומיומי

 מס' מקבלי השירות האמור בפועל כאשר, ("האזור"מעורב של מגורים ומסחר )להלן: 

היקף פינוי פסולת חודשי באיש, ו 0,0004הוא לפחות רשות מקומית בנפרד(  )בכל באזור

 בשטחה, , כאמורניסיון מוכח או בכל אחת מהרשויות המקומיות ,טון לפחות 006של 

הוא  זורבאשל רשות מקומית אחת לפחות, אשר מס' מקבלי השירות האמור בפועל 

 טון לפחות. 0001,של  איש, ובהיקף פינוי פסולת חודשי 00007,לפחות 

, במתן 2017משנת חודשים רצופים לפחות, החל  24המציע הינו בעל ניסיון מוכח של  .2.10.2

שירותי טיאוט ברשות מקומית אחת לפחות, באופן שוטף, באמצעות מכונות טיאוט 

עם מזמין/י העבודה )ולא עם קבלן במישרין שסופקו על ידו, על פי חוזה התקשרות 

 ראשי(.

 זה, על המציע לצרף את המסמכים להלן: 2.10בסעיף לשם הוכחת האמור  .2.10.3

, , כאמוררשויות המקומיות בהן נתן שירותיםת האת רשימ 4 בטופסהשלים ל .2.10.3.1

 2יש למלא את סעיף ) תוך שהוא ממלא את כל הפרטים הדרושים לפי הטופס

 .(בנפרד רשות מקומיתעבור כל  4בטופס 

גיד בבעלות הרשות או של חשב תא גזבר הרשות המקומיתישור חתום של א .2.10.3.2

, לגבי ההתקשרות המקומית )ככל שהשירותים ניתנו באמצעות אותו תאגיד(

 בטופס, בתוספת חוות דעת ו/או המלצה, כמפורט או עם התאגיד ם הרשותע

6. 

ו"ח מיוחד מטעם רו"ח המציע, המאשר את עמידת המציע בהוראות הסעיף, ד .2.10.3.3

 .(₪-ים יצוינו ברותשי)למען הסר ספק, היקפי ה 7כטופס בנוסח המצ"ב 

 , בהתאם לדרישות להלן:כלי רכבהמציע  בבעלות 2.11

, המותאמות ואילך 2017( שנת ייצור מ"ק 1.2עד )מיכל בנפח  קטנותמכונות טיאוט  2 .2.11.1

, לרבות בשטחים מרוצפים במרצפות ו/או באבנים לאיסוף ופינוי פסולת הטיאוט

 .משתלבות ו/או סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות

, המותאמות לאיסוף ופינוי ואילך 2017שנת ייצור  ,ות/ייעודיותטיאוט גדול תומכונ 2 .2.11.2

, והמותאמות לטיאוט של שטחים מרוצפים במרצפות ו/או באבנים פסולת הטיאוט

 ומעלה מ"ק 4מיכל בנפח . מאפיינים: משתלבות ו/או סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות

ליטר,  600ג, נפח מיכל מים לפחות ק" 4,000עם יכולת נשיאת פסולת במשקל של לפחות 

מ' לפחות, מערכת היגוי ומברשות המאפשרות טיאוט  1.8אפשרות טיאוט ברוחב של 

מערכת מתזים להתזת מים על המברשות בעת ביצוע פעולת הטיאוט בשני צידי הכביש, 

למניעת מפגעי אבק, מערכת התזת מים )גרניק( המותקנת על חלקו העליון של הרכב 

משאבה בלחץ של  ולה במשולב ובמקביל עם הפעלת המברשות ופעולת הרכבוהעובדת 
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מטר  12בר לפחות להתזת מים בלחץ גבוה, עם אקדח מים וצינור לחץ גמיש באורך  140

 .לפחות מגולל על תוף וזרוע גמישה

לביצוע פינוי הפסולת מעגלות אשפה ומכלי  ,ואילך 2017שנת ייצור  ,טרקטורים 12 .2.11.3

גז מיטען שעליו מרכב מהפך מכני להיפוך עגלות אשפה בנפח של עד אשפה, הכולל אר

 .הטרקטורים והעגלות יהיו מותאמים לאיסוף ופינוי אשפה מעורבת .ליטר 360

סמ"ק  2,500בנפח מנוע של  ואילך, 2017, שנת ייצור יםייעודיוקרצוף שטיפה  כביר 6 .2.11.4

הכוללים ת מרוצפים, בלחץ גבוה ברחובווקרצוף בעלי יכולת ביצוע שטיפה , לפחות

ליטר לפחות,  400מערכת התזת מים המותקנת על רכב השטיפה, הכוללת מכל מים בנפח 

ליטר  21, ספיקה של לפחות בר לפחות להתזת מים בלחץ גבוה 200משאבה בלחץ של 

מעלות צלסיוס לפחות, עם אקדח מים וצינור לחץ גמיש  50וטמפרטורה של  בדקה,

התזת מים הכוללת  ,לל על תוף וזרוע גמישה, ומערכת קירצוףמטר לפחות מגו 50באורך 

ספיקה שלא ליטר לפחות,  1,000עם מיכל מים בנפח של , בר 300–בלחץ שלא יפחת מ

 .מעלות צלסיוס 100–וטמפרטורה גבוהה שלא תפחת מ ליטר לדקה, 41-תפחת מ

ות למניעת מפגעים , תקנ1961-בחוק למניעת מפגעים, תשכ"אעל כל כלי הרכב לעמוד בהוראות 

וכל דין אחר  1992-, תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג1990-)רעש בלתי סביר(, תש"ן

 .והנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין

רכב, כאמור, המוחזק כלי לעניין מכרז זה משמעותה כלי רכב הרשום ע"ש המציע ו/או  "בעלות"

הרכב איננו מעוקל או משועבד, למעט שעבוד לטובת )ובלבד ש ע"י המציע בהתאם להסכם ליסינג

 .ו/או חברת ליסינג( ו/או חברת ביטוח ישראלית בנק

לעניין מכרז זה משמעה יבואן של כלי הרכב ו/או חברה שעיקר עיסוקה  "חברת ליסינג"

 בעסקאות של ליסינג מימוני או תפעולי.

ר, משנת הייצור הנקובה לעיל אלא ככל שאין בידי המציע, במועד הגשת ההצעה, כלי רכב, כאמו

שנים קודם לשנת הייצור הנקובה לעיל בלבד(, יהיה על המציע לצרף,  3משנת ייצור קודמת )עד 

הזמנות חתומות ע"י  פרט למסמכים הנקובים להלן, שיצרף בנוגע לרכב שמוחזק על ידו,

נת הייצור הנקובה יבואן/ים מורשה/ים ו/או הסכמי רכישה לרכישת כלי הרכב הרלוואנטיים מש

 .חודשים ממועד הגשת ההצעה 6וקבלתם בתוך לעיל, 

 להוכחת האמור בסעיף זה, יצרף המציע להצעתו:

  כולל רשימת כלי הרכב ופרטיהם8כטופס תצהיר המציע בנוסח המצ"ב , . 

 הרכב נותרישיומ יםהעתק. 

  שום ע"ש , ככל שהרכב איננו רפיםתק )תפעולי או מימוני( ליסינג מיהסכהעתקים של

 אלא ע"ש חברת ליסינג ו/או יבואן רכב. המציע

  תעודת ביטוח חובה של כלי הרכבהעתקים של. 

  לראות את מספרי הרישוי , באופן שניתן )צד וחזית( של כלי הרכבעדכניים צילומים

 .ואת ארגז המטען לאצירת הפסולת, ככל שרלוואנטי שלהם

  עובדים, כלהלן:המציע מעסיק  2.12

 סמך כדין.קצין בטיחות מו .2.12.1

 רשאי לנהוג בכל מכונה ניידת". – 125נהגים בעלי רישיון נהיגה מסוג " 2לפחות  .2.12.2

 להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו:
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 .אישור רו"ח בדבר העסקת העובדים, כאמור, אליו יצורפו .2.12.2.1

 תעודת קצין בטיחות בתוקף. .2.12.2.2

 העתק רישיונות הנהיגה של הנהגים, כאמור. .2.12.2.3

 איתנות פיננסית 2.13

לשנה  ₪מיליון  60בסכום של  2017-2019כספי שנתי בשנים חזור ציע הוא בעל ממה .2.13.1

 .לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות

 לצורך הוכחת עמידתו בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:

אישור , ו9201-7201לעניין מחזור ההכנסות שלו לשנים  מציעה תצהיר  .2.13.1.1

 .למסמכי המכרז 9בטופס הנכלל רו"ח בנוסח 

 .2017-2019דו"חות כספיים מבוקרים לשנים  .2.13.1.2

, בהתאם לדו"חות ₪מיליון  15,000,000המציע הוא בעל הון עצמי של לפחות  .2.13.2

 .2019הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  .2.13.3

הדו"חות ת שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, בקשות תלויו

 וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותייםהכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", 

העיקולים המוטלים על נכסיו, נכון למועד הגשת  כל)לעניין זה, על המציע לפרט את 

 .ההצעה(

 בסעיף זה, על המציע לצרף להצעתו:לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ש

עו"ד או רו"ח בנוסח תצהיר המציע לעניין האמור, בצירוף אישור  .2.13.3.1

 למסמכי המכרז. א'9 כטופסהמצורף 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע לפי שיקול  .2.13.4

הצעתו, דעתה, לרבות בקשת מסמכים נוספים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את 

מתחייב להעביר לחברה כל מסמך שתבקש, כאמור, בקשר עם הבדיקות. החברה 

מתחייבת לשמור בסודיות על המסמכים / הנתונים שיסופקו לה, כאמור, ואלה ישמשו 

 .לצורך מכרז זה בלבד

  :מכרזרבות ע 2.14

חמש מיליון ו) ₪ 1,500,000ל על סך שהמציע יצרף להצעתו ערבות מכרז  .2.14.1

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז  חדשים(שקלים  אלף מאות

(. הערבות תהיה ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי "הערבות")להלן: 

מזרח פיתוח  טובתמותנית, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית ל

 המצ"ב. 10לטופס נוסח ערבות המכרז יהיה בהתאם  שלים בע"מ.ירו

סר ספק, מכתב עיכוב או המחאה בנקאית או המחאה אישית לא ייחשבו ערבות למען ה

 לצורך מכרז זה.

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על  .2.14.2

, כפי 12/2020חודש ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס יהיה מדד 

חברת הביטוח, תיחתם ע"י  ע"ישתינתן יובהר כי ערבות  .1202.1.15פורסם ביום יש

 ע"י סוכן שלה.  ולאחברת הביטוח עצמה 
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החברה  .(30.6.2021כ' תמוז, תשפ"א )עד ליום הערבות תעמוד בתוקפה  .2.14.3

תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה/ות נוספת/ות, שיסתיימו 

זו  היה והמציע לא ייענה לדרישה .(31.12.2021מיום כ"ז טבת, תשפ"א ) לא יאוחר

)שבעה( ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה  7לפחות 

בו החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי שחזר 

 מהצעתו.

 הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על  .2.14.4

או לנמק ו/כל חובה להוכיח  ה, מבלי להטיל עליהחברהצדדית של  ה חדיפי פניצ

 .האת דרישת

הערבות תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם הסכם ההתקשרות עם  .2.14.5

 . , בכפוף לקבלת ערבות ביצוע מאת המציע הזוכההמציע/ים הזוכה

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות  .2.14.6

 בכל מקרה בו המציע:  בפני הבנק

בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; נהג במהלך המכרז  .2.14.6.1

 או

מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  .2.14.6.2

 או

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון  .2.14.6.3

 להגשת ההצעות במכרז; או

לא פעל לפי ההוראות הקבועות  ,אחרי שנבחר כזוכה במכרז .2.14.6.4

 שרות של החברה עם הזוכה במכרז.במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתק

להלן ו/או מנע  9.2-9.5לא פעל בהתאם להוראות סעיפים  .2.14.6.5

 להלן; ו/או 9.6מהחברה לפעול בהתאם לסעיף 

להלן;  12.10.4לא האריך את הערבות, בהתאם להוראות סעיף  .2.14.6.6

 ו/או

 לעיל. 2.14.3בהתאם להוראות סעיף לא האריך את הערבות,  .2.14.6.7

ייבת, להזמין את המציע להשמעת טענותיו בקשר עם חברה תהיה רשאית, אך לא חה

 חילוט הערבות, כאמור.

לעיל מהווה פיצוי קבוע ומוסכם  2.14.1 סכום הערבות, כאמור בס"ק .2.14.7

, 2.14.6 של החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים בס"ק מראש, לפיצויה

י ובהגשת הצעתו, מסכים המציע לסכום זה. אין בחילוטה של הערבות, כאמור, כד

לפגוע בכל זכות ו/או סעד, העומדים לרשות החברה כנגד הזוכה, לפי כל דין ו/או 

 לעיל. 641.2. לפי מסמכי המכרז, עקב אחד המקרים המפורטים בס"ק

מבלי שתצטרך כמו כן, מובהר, כי החברה רשאית לחלט את הערבות,  .2.14.8

גת לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או לפנות קודם אל המציע, וזאת על ידי הצ

כתב הערבות בפני הגורם הפיננסי המאושר שנתן את הערבות, והמציע לא יהיה 

 רשאי להתנגד לחילוטה של הערבות, כאמור

  תביא לפסילת ההצעה על הסף , בהתאם לאמור לעיל,יובהר כי אי המצאת הערבות
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 להלן. 3כרז, בהתאם להוראות סעיף המציע רכש את מסמכי המ 2.15

י סף זה, יצרף המציע להצעתו קבלה בדבר התשלום להוכחת עמידתו בתנא .2.15.1

 עבור מסמכי המכרז.

 , בהתאם לנדרש ע"י החברה.סיור המציעיםהשתתף במפגש ו/או ב המציע 2.16

פרוטוקול/ים של להצעתו המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף  .2.16.1

 ים, כאמור.מציעהמפגש/ים ו/או סיור/י ה

הצעתו באופן העלול להיחשב תיאום מכרז ו/או עבירה צהיר והתחייב כי לא פעל בהגשת ה המציע 2.17

 .1988 –לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח  47לפי סעיף 

תצהיר חתום ומאושר להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו  .2.17.1

 .א'01טופס לעניין אי תיאום מכרז, בנוסח המצ"ב כ

נמצא מתאים לדרישת רשימת התיוג  או שהוא 10000או ת"י  SA 8000למציע אישור תקף לפי תקן  2.18

 .2018אחריות חברתית משכ"ל  

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו אישור תקף בדבר  .2.18.1

 עמידתו באיזה מהתקנים הנ"ל.

 .ISO  9001-2008שור לבקרת איכות לפי תקן יאמציע ל 2.19

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו אישור מגוף מוסמך  .2.19.1

 דבר היותו בעל תקן, כאמור.ב

 איכות המציע: 2.20

 להלן. 10.10.2המציע עמד בציון האיכות המינימאלי, כאמור בסעיף  

לעניין עידוד  1992-( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון תשס"ג )מס'  2.21

ם להגדרות בשליטת אישה, בהתאהינו נשים בעסקים, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר, לפיו העסק 

 .חלק מתנאי הסף( לא) התיקון לחוק

 אי עמידה בתנאי הסף יגרום לפסילת ההצעה. 2.22

הווה ילצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, לא  המסמכיםלמען הסדר הטוב יובהר כי אי המצאת  2.23

עילה לפסילת הצעת המציע, למעט אם צוין הדבר במפורש, ובלבד שבמועד הגשת ההצעה עמד המציע 

 7בתוך  שהמציא את המסמכים החסרים לוועדת המכרזים של החברה ף לגופם, וכןבכל תנאי הס

 ע"י וועדת המכרזים. ,ימים מדרישה או בתוך מועד אחר, ככל שנקבע כזה

 

 רכישת מסמכי המכרז ותשלום בגין השתתפות במכרז .3

החל מיום , 14:00-ל-09:00ה', בין השעות -בימים א', את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה 3.1

עשרת ) ₪ 10,000 תמורת ,(28.1.21ה', ט"ו שבט, תשפ"א )ועד ליום (, 7.1.21ה', כ"ג טבת, תשפ"א )

לפקודת בנקאית , אשר ישולמו באמצעות המחאה כחוק מע"מ בתוספתשקלים חדשים(,  אלפים

 , ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות, במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתםהחברה

 ת המציעהצעל. סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. אישור בגין התשלום האמור יצורף למכרז

 .ומהווה תנאי להגשת ההצעה למכרז
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למען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  3.2

ות במקרה של ביטולו של לרבלהשתתפות המציע במכרז,  ותרוקשה/או וובהגשתה ההצעה למכרז 

 . תחולנה על המציע בלבד, ע"י החברה מכל סיבה שהיא המכרז

כמו כן מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז היא אישית, ולא ניתן להעביר את זכות הרכישה לגורם אחר  3.3

 אלא בהסכמתה של החברה מראש ובכתב, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .4

לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על בעצמו ראי כל מציע אח 4.1

לרבות בדיקת אזור העבודות ונתוניו, הוא אחראי לעריכת כל בדיקה , הצעתו ועל ביצוע העבודות

הדרושה להגשת הצעתו על חשבונו, לרבות קבלת כל חוות דעת משפטית, כלכלית, חשבונאית, 

מסתמך על כל רת הדרושה להכנת הצעתו ו/או הגשתה, ואין הוא שמאית ו/או כל חוות דעת אח

 .מצג של החברה, למעט אלה האמורים במסמכי המכרז ו/או במסמכים שצורפו ו/או יצורפו להם

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את  4.2

 לתנאי המכרז. 11 כטופסנוסח האישור מצורף  תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

והמציע  ונסיבותיו, למען הסר ספק, לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז 4.3

לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי הזמנה זו. חזר בו המציע 

יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות,  -מהצעתו מכל סיבה שהיא 

 ומבלי לפגוע בכלליות האמור, חילוט ערבות ההצעה.

 

 הבהרות .5

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  ל המציעע 5.1

ם, או כל אי התאמה או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיה

אחרת, עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות 

הבהרה כמפורט להלן. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע 

 כאמור. ,מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות

' ו', געד ליום רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז,  המציעים יהיו 5.2

, למר ישראל יפת. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב 13:00, בשעה (21.191.שבט, תשפ"א )

עתק משאלות ה .9660609-02חובה לוודא קבלת השאלות בטל'  .israel@pami.co.il לדוא"ב

 .רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה. sharona@pami.co.il  דוא"לבההבהרה יש לשלוח 

או  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה 5.3

באמצעות  צוופיבכתב ו נוינתית החברה לשאלות ההבהרה ו. תשובלהימנע מתשובה

פק המציע בעת רכישת לכל רוכשי מסמכי המכרז המלאים, בהתאם למידע שיספקסימיליה 

 ., בלא לחשוף את זהותו של הפונהמסמכי המכרז

החברה תהיה רשאית, בכל עת, קודם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים  5.4

 לעיל. 1.9 בהרה, כאמור בסעיףבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות הה

בנוסף, בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו במסמכי המכרז גם לאחר פתיחת תיבת  5.5

תהיה החברה ואף לאחר קביעתו של המציע הזוכה וחתימת הסכם ההתקשרות, המכרזים 

mailto:israel@pami.co.il
mailto:sharona@pami.co.il
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רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין, לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, כדי 

 הסדיר את הסתירות ו/או להתאים את הדורש התאמה.ל

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק  מכרזשינוי תנאי ההבהרה ו 5.6

, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי מודגשמכרז. בלתי נפרד מתנאי ה

אלא אם ניתנה  ל החברה,, לרבות תשובות לשאלות ו/או הבהרות ושינויים ביוזמתה שהמכרז

 למשתתפים. בהודעה בכתב

לעיל, באופן שיוגדר בהודעה שתועבר  5.6המציעים יאשרו קבלת ההודעות, כאמור בס"ק  5.7

 שעות ממועד קבלת ההודעה. 24אליהם, כאמור, בתוך 

ועל המציע יהיה לצרף  ,השינויים ו/או ההבהרות, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 5.8

 ., כשהם חתומים על ידוהשינוי ו/או ההבהרה, בהתאם לעניין מסמכיכל ת אלהצעתו 

 

 מסמכי המכרז .6

, לרבות כל לעיל 3מסמכי המכרז הם כל המסמכים המפורטים בפרק "טפסים ונספחים", עמ'  6.1

, תשובות סיור המציעיםשינוי ו/או עדכון ו/או תיקון, שייערכו בהם )ולרבות פרוטוקול/י מפגש / 

 .וכל הודעה שהחברה תעביר למשתתפי המכרז, בהתאם להוראות הזמנה זו( לשאלות הבהרה

 עדיפות בין מסמכים: 6.2

עד להכרזה על הזוכה במכרז ומועד חתימת ההסכם, העדיפות בין המסמכים תהיה לפי  .6.2.1

 הסדר המפורט להלן:

 ההזמנה להציע הצעות )תוכן ההזמנה גובר על האמור בטפסים(; -מסמך א'  .6.2.1.1

תקשרות )תוכן ההסכם גובר על האמור בנספחים הסכם הה –מסמך ב'  .6.2.1.2

 ובמסמכים שצורפו לו(;

 הסכם ההתקשרות.ביתר מסמכי המכרז לפי סדר העדיפות האמור  .6.2.1.3

סדר הקדימויות, בהתאם לסדר , בהיבט המשפטי בלבד, לאחר חתימת ההסכם, יחול .6.2.2

 המפורט להלן:

 (מסמך ד'והצעת הקבלן ) המפרט מיוחד –מסמך ג'  .6.2.2.1

ההתקשרות )לרבות לעניין סדרי העדיפות בין יתר  הסכם –מסמך ב'  .6.2.2.2

 המסמכים(.

 ההזמנה. –מסמך א'  .6.2.2.3

מובהר, כי בסדרי העדיפות לביצוע, יחולו הוראות להסכם ההתקשרות. למרות האמור,  .6.2.3

, תגבר הסכם ההתקשרותקבע סדר עדיפות שונה מהאמור בתבכל מקרה שהחברה 

 . של החברה על סדר הקדימויות המפורט לעיל ההחלטת

על אף האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, כי במקרה  .6.2.4

 של סתירה בין מסמכים )לרבות ההסכם( יגבר האמור בהצעת הקבלן.

כדי לשנות את מחירי היחידה יהיה אשר יהיה, כי אין בהיקף העבודות שיועבר בפועל לקבלן, , ויובהר 6.3

 , ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים(מסמך ד' – חיריםכתב המ) שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו

, לרבות ככל שיוחלט על ביצוע לצורך ביצוע העבודות, נשוא המכרז, בכל מקרה וכמחייבים את הקבלן

 .עבודות נוספות )בכפוף להוראות הסכם ההתקשרות(
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 תוקף ההצעה .7

 .(30.6.2021, תשפ"א )כ' תמוזעד ליום  ,ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 7.1

ליום עד /ות, וזאת נוספת /ותלתקופה ה של המציעהצעההחברה תהא רשאית להאריך את תוקף  7.2

 .ימים קודם תום תוקפה של ההצעה 7, בהודעה בכתב (31.12.2021) "א, תשפ"ז טבתכ

נמסרה ו/או זוכה נקבע  אפילו, רשאית החברהבמהלך תקופת התוקף של ההצעה, כאמור, תהיה  7.3

 זכייתם מכל סיבה שהיא.להודיע למציעים נוספים ו/או אחרים על  מציע במכרז, על זכיית הודעה

 

 כללי הגשת ההצעות .8

 :התאמה לתנאי המכרז 8.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. החברה תהא רשאית, על  .8.1.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או

 השמטה ביחס לתנאי המכרז.

, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, ובלא לפגוע באמור לעיללמען הסר ספק,  .8.1.2

לרבות בהסכם ההתקשרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את החברה ולא יהיה 

 כל תוקף מחייב כלפי החברה.להם 

את  צעההפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה לכלעל המציע להתייחס בהצעתו  .8.1.3

, כאשר כל המסמכים וכל האישורים )לרבות הערבות הבנקאית( המסמכים הנדרשים כל

 .הינם על שמו בלבד

צעה רשאי המציע לצרף להלעיל,  8.1.2-ו 8.1.1ובלא לפגוע באמור בסעיפים בנוסף,  .8.1.4

פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים 

המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי להצביע על כושרו, ניסיונו ויכולתו 

בנושאים נשוא המכרז, ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה 

 מיטבית של הצעתו.

כל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתו  של החברה רשאית לדרוש מ .8.1.5

המציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע באופן כללי והן ביחס 

 .של המציע בהצעתו היבטים הטכנייםל

 הצהרת המציע: 8.2

 .2כטופס  המציע יצרף להצעתו הצהרת מציע חתומה בנוסח המצ"ב .8.2.1

בין היתר, כי הצעתו אושרה כדין, ע"י האורגנים יאשר המציע,  2טופס במסגרת  .8.2.2

המוסמכים מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה ובחתימתו על הסכם ההתקשרות )ככל 

שייבחר כזוכה במכרז( משום סתירה ו/או הפרה של מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או 

ק חושל כל התחייבות אחרת של המציע ו/או של כל דין, לרבות ומבלי לגרוע הוראות 

 .1988-ההגבלים העסקיים, התשנ"ח

 :הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 8.3

יהיו חתומים בחתימה  ,שיש להגיש על פי דרישות המכרז ,וכל טופס ומסמךההצעה  .8.3.1

ובהתאם , , ככל שמדובר בתאגידמורשי החתימה מטעם המציעהמציע או של מלאה של 
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מאושרות על ידי רו"ח או כשהחתימות להחלטות המציע בנוגע לזכויות החתימה שלו, 

 .עו"ד, ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך

של על כל אחד מהעמודים מו כן, יחתום המציע או מורשי החתימה שלו, לפי העניין, כ .8.3.2

, ועל יד כל תיקון טעות, ככל שיהיה כזה, וכל השלמה בכתב בראשי תיבותמסמכי המכרז 

 יד, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

, בדבר זכויות החתימה אצל 3כטופס מציע אישור עו"ד בנוסח המצ"ב בנוסף, ימציא ה .8.3.3

המציע, שמות החותמים, קיומו של התאגיד ופעולתו כדין והיות ההצעה תואמת את 

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד המציע והחלטותיו.

למען הסר ספק, במסגרת הצעתו, המציע יחתום גם על הסכם ההתקשרות באופן מלא,  .8.3.4

, ויגיש את הסכם ההתקשרות החתום (לרבות אישור עו"ד בשוליו, כנדרש) על כל נספחיו

 במעטפת ההצעה.

 חלק הכספי בהצעה:ה 8.4

המחיר המירבי מכרז זה הינו "מכרז הנחה מאומדן", במסגרתו קבעה החברה את  .8.4.1

דר גלביצוע שירותי ניקיון, איסוף פסולת וטיאוט רחובות, בכל אזור העבודות, כמו

ת ביצוע כלל העבודות הנלוות, נשוא המכרז, במלואם ובשלמותם, במסמכי המכרז, לרבו

בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, וזאת לכל חודש קלנדרי, והכל 

 (, ובכפוף להוראותיו."ההצעה הכספית")להלן:  מסמך ד'כמפורט ב

 כוללים מע"מ. אינם מסמך ד'בהנקובים למען הסר ספק מודגש, כי המחירים  .8.4.2

 כתב המחירים, אותו יעניק ביחס לקבועדרש לנקוב בהצעתו אחוז ההנחה המציע נ .8.4.3

(. למען הסר ספק, הצעה כספית שתכלול תוספת או הנחה "ההצעה הכספית")להלן: 

 תיפסל. 0%בשיעור של 

לביצוע העבודות ולמתן השירותים המפורטים בטבלה למען הסר ספק, המחירים  .8.4.4

חלק מההצעה  מהווים(, ציונאלית"טבלת המחירים האופ") ד' מסמךהמצורפת ל

, ככל ת המציעאיחייבו הם ונדרש ליתן הנחה לאותם מחירים(  לא)המציע הכספית 

ו/או תדרוש  במקרה שהחברה תדרוש ממנו שירותים אופציונאליים, כאמורשיזכה, 

 .כתב המחיריםממנו תשומות נוספות ו/או תפחית מהתשומות, נשוא 

למעטפה  בשני עותקים מקוריים, אשר יוכנס סמך ד'מההצעה הכספית תירשם על גבי  .8.4.5

הכספית לא תיפתח אלא לאחר  סגורה שתוכנס למעטפת ההצעה )להלן(. מעטפת ההצעה

, ולאחר בדיקת יתר מסמכי ההצעה, וככל שאלה יעמדו בדרישות המכרז ותנאי הסף

 .ביצוע בדיקת האיכות

הוצאותיו  כלללת את בהגשת ההצעה הכספית מצהיר המציע, כי ההצעה הכספית כו .8.4.6

וכל העלויות הכרוכות במתן השירותים, נשוא  הישירות והעקיפות, מכל סוג שהוא

עלויות העסקת העובדים, , לרבות, בין היתר, את מלא ושלםהמכרז וההצעה, באופן 

את כל ההיטלים,  שכר, זכויות סוציאליות, הדרכה והכשרה, ציוד וחומרים, כלי רכב, וכן

 וכן את הרווח הקבלני. (למעט מס ערך מוסף)החובה המיסים ותשלומי 

לעיל, מובהר, כי כל העלויות,  8.4.6למען הסר ספק, ובלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .8.4.7

, אותה יאסוף הקבלן מאזור (מכל מין וסוג, לשינוע הפסולת )לרבות פסולת טיאוט

 ת המעבר, יחולו על הקבלן בלבד.העבודות לתחנ
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, 1984 –והיטל הטמנה, כקבוע בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד שלום אגרת הטמנה ת

 לא יחולו על הקבלן.

, לרבות מוצהר בזאת, כי החברה לא תכסה כל הוצאה הכרוכה בביצוע העבודות .8.4.8

 , שאינה כלולה ו/או שלא חושבה ע"י המציע במסגרת הגשת הצעת המחיר.האחזקה

 מוגדר בהסכם ההתקשרות.תנאי ההצמדה ותנאי התשלום של התמורה יהיו בהתאם ל .8.4.9

 :הגשת ההצעות 8.5

"תכולת מעטפת הצעה",  1 בטופסהמציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  .8.5.1

 המצורף למכרז זה

 ויצרף אותו להצעה. 1 בטופסהמציע ימלא את טור "ביקורת המציע"  .8.5.2

ם להוראות המכרז ו/או , בהתאכל עמודי ההצעה )לרבות המסמכים המצורפים לה .8.5.3

 ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.( יהיו לעיל 8.1.4לפי סעיף מסמכים שצירף המציע 

עליה , ש("מעטפת ההצעה")להלן:  וחתומהההצעה החתומה תוגש במעטפה סגורה   .8.5.4

 :)ללא ציון שם המציע ו/או כל פרט מזהה של המציע על גבי מעטפת ההצעה( יירשם

ביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר ל 8/2020 מספר "מכרז 

 " העתיקה בירושלים ובסביבתה

 מעטפות נפרדות, כלהלן: 4-מסמכי ההצעה יוכנסו לתוך מעטפת ההצעה ב .8.5.5

בהתאם יסודרו כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף יוגשו בקלסר,  .8.5.5.1

ות חוצץ, הנושא את מס' דר תנאי הסף, הקבוע בהזמנה זו, תוך הפרדה באמצעלס

מעטפה בהסעיף הרלוואנטי בין תנאי סף למשנהו. הקלסר יוכנס למעטפת ההצעה 

 "."תנאי הסףסגורה שאליה ייכתב 

תוכנס למעטפת ההצעה  01 בטופסבנוסח האמור ( מקור) מכרזערבות ה .8.5.5.2

 ."כתב ערבות"ה יירשם יבמעטפה סגורה על

, (מקוריים )בשני עותקים תוכנס מסמך ד'בבנוסח האמור ההצעה הכספית  .8.5.5.3

 ."הצעת המחיר", עליה יירשם במעטפה סגורה למעטפת ההצעה

כל יתר המסמכים יוגשו באופן מסודר, כולל תוכן עניינים ומיספור רץ של  .8.5.5.4

 ."מסמכי ההצעה"העמודים, בקלסר נפרד, שיוכנס למעטפה נפרדת, עליה יירשם 

רי או מאושר כנאמן למקור כל מסמך שאמור להיות מצורף למסמכי ההצעה יהיה מקו .8.5.6

ע"י עו"ד. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר למציע להשלים את אישורי 

 עוה"ד על המסמכים, כאמור, גם לאחר פתיחת ההצעות.

מסמכים שאינם בעברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית מאושר ע"י נוטריון. הנוסח הקובע  .8.5.7

ח המקור עומד בדרישות המכרז )לרבות בכל יהיה נוסח התרגום לעברית, ובלבד שנוס

 הנוגע לתנאי הסף, בהתאם לעניין(.

שלומציון רח' החברה, ב במשרדי המכרזיםלתיבת  ידנית תימסר ותוכנסהמעטפה  .8.5.8

 12:00בשעה  (1.2.2021ב', י"ט שבט, תשפ"א )יום לא יאוחר מ, ירושלים, 18המלכה 

 לא תיבדקנה ,ועד והשעה שלעילמהשתתקבלנה במשרדי החברה לאחר  ,ההצעות בדיוק.

 ותוחזרנה למציע כמות שהן.
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 8.5.8או בדרך שונה מהאמור בסעיף  לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה באמצעות הדואר .8.5.9

 .לעיל

-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עלרשאי להאריך את  המזמיןעל אף האמור לעיל,  .8.5.10

, באמצעות פקס' תששילמו את דמי ההשתתפו ,למציעיםשתישלח בהודעה בכתב  דעתו,

 או בדוא"ל.

למעט אלה המצוינים לעיל, בהזמנה זו כאמור  ,כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו 8.6

והמציע מצהיר, כי ידוע לו  ,ייחשבו גם כנספחים להסכם ההתקשרותלעיל,  8.1.4 בסעיף

מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,כלולים במסמכים אלושיהיו  ,שהנתונים והמידע

 על כל המשתמע מכך.ההתקשרות, 

תנאי איזה מו/או שלא בהתאם ל המסמכים המבוקשים כאמור,כל הצעה שתוגש ללא  8.7

 .או לקבלה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לפסלה החברהתהיה  המכרז,

על המציע להחזיק בידו העתק של כל מסמכי הצעתו, וזאת בין היתר, ככל שיידרש להשלמת  8.8

 להלן. 9יל ו/או לע 2.23מסמכים, בהתאם לסעיפים 

  

 ע"י החברה בקשת הבהרות .9

מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות להחברה תהא רשאית לפנות למציעים )או  9.1

או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות 

 ., לרבות לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסףוהערכתן

בתוך המועד שקבעה  ,ה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשיםהמציעים יעבירו לחבר 9.2

. ובדרך שקבעה החברה )בפקס', בדוא"ל, ישירות למשרדי החברה וכיו"ב(החברה בפנייתה 

 תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.

לי את אהחברה רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונט 9.3

 הצעה ולקבל הבהרות לגביה.ה

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר  החברה 9.4

ין בו, וכן כל מידע יזהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, או של בעלי ענ

לבחון  החברה. כן רשאית לו רלוואנטיות להתקשרות, נשוא מכרז זהאחר שלדעתה יש 

ויקטים אחרים של המציע במסגרת בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד פר

 לאיכות המציע.

המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם  9.5

יחול, במידע שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד 

 עד לחתימה על ההסכם. –וכה, ואם נקבע כזוכה בדבר הז החברהפרסום החלטת 

רשאית, בכל שלב משלבי המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לצדדי ג', בין החברה   9.6

ביחס  פרטים נוספיםשצוינו בהצעת המציע ובין אם לאו, ולבקש מהם אישורים ו/או 

טי לקבלת החלטה לעבודות שביצע המציע וכל מידע אחר שהוועדה סבורה כי הוא רלוואנ

בהגשת הצעות, יראו את המציעים כאילו הסכימו לביצוע הבדיקות  בדבר הזוכה במכרז.

 ., וכאילו נתנו לצדדי ג', כאמור, הוראה למתן המידע המבוקשדלעיל על ידי החברה
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או מסר מידע לא  שיידרש על ידה, כאמור,את המידע  חברהמציע אשר נמנע מלמסור ל  9.7

שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  ההחבררשאית  –נכון 

 או לפי כל דין.ו/העומדת לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה 

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע  9.8

זכייתו, מבלי שהזוכה יהיה את ל בטרה לחלקי בלבד ו/או מסר מידע מטעה, רשאית החב

זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה 

 לחברה כתוצאה מההפרה.

בכל מקרה של סתירות ואי התאמות שיתגלו על ידי בלא לפגוע בכל האמור לעיל ולהלן,  9.9

לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכאית, החברה החברה במסמכי המכרז לאחר הזכייה, תהא 

לשנות את תנאי הסכם ההתקשרות, ככל שיידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או להתאים 

 הנדרש התאמה.

ו/או מנע  לעיל 9.2-9.5ככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפים למען הסר ספק,  9.10

 , תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.לעיל 9.6מהחברה לפעול בהתאם לסעיף 

לעיל ו/או ימנע  9.2-9.5ען הסר ספק, ככל שמציע לא יפעל, בהתאם להוראות סעיפים למ 9.11

לעיל, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו, וזאת  9.6מהחברה לפעול בהתאם לסעיף 

 לעיל. 2.14.6.5בנוסף לזכותה לחלט את ערבות ההצעה, שהגיש, כאמור בסעיף 

 

 קביעת ההצעה הטובה ביותר  .10

בהתאם ו יבחניהסף שנקבעו במכרז(  תנאיההצעות הכשרות )שיעמדו במובהר בזאת כי  10.1

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז,  .להלןלמפורט 

 . הוגדרה ע"י וועדת המכרזים של החברה, כטובה ביותר, בהתאם לאמור להלןאשר ו

 גם אם ,יעים או חלקם, לקיים התמחרות בין המצאך לא חייבתהחברה תהיה רשאית,  10.2

לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ת, הצעותיהם אינן זהו

)לפי קווים מנחים  לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך

, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז )אך קודם שתיקבע בדבר היקף התיקונים שיותרו(

ו/או לפצל  ו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם הסכם ההתקשרות( החתימה על

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין ו/או את אזורי העבודות את העבודות

. החברה בלבד תקבע את מיהות סדר ההתדיינות ולשמירה על עקרון השוויון בין המציעים

 .ות, כאמורבכל מו"מ ו/או התמחר ומיהות המתדיינים

תהיה רשאית לבקש מהמציעים היא לפצל את העבודות, כאמור, החברה כל שתבקש כ 10.3

להשוות את המחיר  שעברו את תנאי הסף או מחלק מהם, לפי שיקול דעתה הבלעדי,

כתנאי  , לרבות כזו שתתקבל במסגרת התמחרות, כאמור,בהצעתם להצעה הנמוכה ביותר

 לזכייה בחלק מהעבודות כאמור. 

ה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן לבקר החבר 10.4

המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות החברה ו/או פעל פועל בהם וברשויות באתרים 

 מהמציע. 

במסגרת בדיקותיה, תהיה החברה רשאית להיעזר, בין היתר, ביועצים מקצועיים ובגורמים  10.5

 מקצועיים מטעמה.
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ה, יבלתי סבירה מבחינת מחירנראית לה הצעה שו/או לפסול לא להתחשב שת החברה רשאי 10.6

אינה מתאימה לדרישות המכרז ו/או ו/או חסרת תום לב תכסיסנית  כולם או חלקם ו/או

היא מבוססת על טעות בהבנת ו/או הצעה שמעוררת יסוד סביר לחשש, כי  ו/או איננה מלאה

 .המכרז ו/או תנאיו

למחול על פגמים טכניים ו/או אחרים,  כדי למנוע מהחברהלעיל  10.6בס"ק אין באמור  10.7

להשלים ו/או לתקן טעויות סופר ו/או חישוב בהצעות, , שיפלו בהצעה ו/או בלתי מהותיים

, תהא , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית לעשות כןבכפוף לדיני המכרזים

התיקון ייעשה ההצעה, כאמור,  של ככל שיבוצע תיקון. ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא

, במהלך בדיקת ההצעות בידי החברה וירשם בפרוטוקול, הודעה על התיקון תימסר למציע

בלא לפגוע  .ההצעה תכלול את תיקון הטעויות, כאמור, ותחייב את המציע לכל דבר ועניין

המחיר  באמור, יודגש, כי ככל שיופיע מחיר שונה בעותקים שונים של ההצעה, יובא בחשבון

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה שהיא נגד החברה בשל הפעלתן  הנמוך מבין השניים.

 או אי הפעלתן של זכויות החברה, כאמור בס"ק זה.

החברה רשאית לבחון, במסגרת בחינת ההצעות, את אמינותו וכושרו של המציע, גם  10.8

גוף ציבורי לכל ו/או  היבעבר ע"י המציע לחברה ו/או לעירי עבודותבהתייחס בטיב מתן 

למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול  , בכפוף לקיום שימוע למציע.אחר

 את המציע, בשל העדר אמינות ו/או כושר של המציע, וזאת מנימוקים שיירשמו.

כי המציע מחויב לשתף פעולה עם החברה במתן הפרטים שיידרשו, ככל  שוב, מובהר בזאת 10.9

מציע שלא  .ובהווה בעבר עבודתואופן בות מתן אפשרות לחברה להתרשם משיידרשו, לר

 ישתף פעולה, כאמור, תהיה החברה רשאית לפסול את הצעתו.

, שלבי-תלת במסגרת הליך בדיקת והערכת ההצעות ובחירת המציע/ים הזוכה/ים תיעשה  10.10

 כדלקמן:

 .המכרזהסף של בדיקה זהות המציע ועמידתו בתנאי  - שלב א' .10.10.1

לוודא שההצעה עומדת , כדי מציעהזה יבדקו המסמכים שהוגשו על ידי בשלב 

כוללת את כל המסמכים  אבדרישות הסף שנקבעו לצורך השתתפות במכרז, וכן שהי

שהמציע נדרש לצרף להצעתו. החברה זכאית אך לא מחויבת לבקש  ,והאישורים

 הבהרות והשלמות ככל שיידרשו לה.

, מטעם החברהסמכים האמורים לעיל, רשאית א צירף המציע להצעתו איזה מהמל

 דעתה הבלעדי, לפסול את-ולפי שיקול לעיל, 2.23 עיףבס, בכפוף לאמור זה בלבד

כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר  ,חלופין לבקשלהצעתו של המציע או 

ה חברהכן רשאית  .איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה

 דעתה הבלעדי.-ים שאינם מהותיים, לפי שיקוללהתעלם מפגמ

  .ולא תיבדק לגופה הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף כאמור לעיל, תיפסל

 (:40% –איכות המציע )פרמטר איכותי בדיקת  - שלב ב' .10.10.2

תיבדק איכות המציע ובו  ,הצעות שלא נפסלו בשלב א' דלעיל, יעברו לשלב ב'

, טיאוט ניקיוןמביצוע עבודות המציע  בחינת היקף המחזור הכספי שלבאמצעות 

בהן  /רשויות מקומיותיםי, מספר גופים ציבוריומי(-ופינוי אשפה ופסולת )יום

(, היקף יומי-וט ופינוי אשפה ופסולת )יוםהעניק/מעניק המציע שירותי ניקיון, טיא



 8/2020 מכרז מס' 

 26 

וכן התרשמות ועדת המכרזים מאיכות מביצוע עבודות ניקיון;  מחזור כספי

. הניקוד יינתן לכל מציע בנפרד )לא ביחס נים בעברביעות רצון המזמיהשירותים וש

 :פי הפרמטרים שלהלן-למציע אחר( על

 10.10.2ציון האיכות ייקבע מחיבור הציונים שיקבל המציע בסעיפי המשנה של ס"ק 

שיקבל ציון איכות  ,מציע  .נקודות( 30)קרי,  75%הוא ציון האיכות המינימאלי זה. 

נקודות בבדיקת איכות וטיב השירות  7-או שיקבל ציון איכות נמוך מ 75%-נמוך מ

 .יפסל ולא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחירי, להלן( 2.10.10.2)סעיף 

 האמורתקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף ילא ל שככ

 10.10.2.2בסעיף תהיה החברה רשאית להוריד את ציון הסף , המינימאלי האמור

 .נקודות( 28)קרי,  70%-ו/או את ציון האיכות הכולל ל נקודות 6-ל

 נקודות(: 20היקף המחזור הכספי ) .10.10.2.1

  בלבד  במרחב הציבורי הפתוח ניקיון שווקים –היקף המחזור הכספי– 

 נקודות(. 10) וכיו"ב בתי חוליםבקניונים, בלא 

 נקודות 0    ₪ 250,000עד 

 נקודות. 5   ₪ 250,000מעל 

 נקודות 10  ₪ 500,000מעל 

  מהכנסות בגין שירותי ניקיון  2017-2019מחזור כספי ממוצע לשנים

 נקודות(. 5וטיאוט רחובות בלבד )

 נקודות. 0   מלש"ח 50עד 

 נקודות 1   מלש"ח 50 מעל

 נקודות 3   מלש"ח 60 מעל

 נקודות 5   מלש"ח 80מעל 

 יון מס' הרשויות המקומיות להן העניק המציע שירותי טיאוט וניק

חודשים רצופים לפחות  24, במשך 2016-2020רחובות במהלך השנים 

 נקודות(: 5תושבים ו/או משתמשים לפחות ) 30,000ובהיקף של 

 נקודות 0  :מקומיות רשויות 2עד 

 נקודות 1 ומעלה:מקומיות רשויות  3

 נקודות 3 ומעלה:מקומיות רשויות  6

 נקודות. 5 ומעלה:מקומיות רשויות  9

יב השירות של המציע ומידת שביעות הרצון משירותיו איכות וט .10.10.2.2

 נקודות(: 20בעבר לפי התרשמותה של וועדת המכרזים )

  במסגרת בדיקה זו, תיצור וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה קשר עם

מקבלי שירות להם נתן המציע שירותי ניקיון ו/או טיאוט  4לפחות 

בנתונים שסיפק  רחובות ו/או איסוף אשפה, כאמור, בין אם הופיעו

המציע בהצעתו ובין אם לאו, באמצעות הטלפון ו/או בכל דרך אחרת 

שתגדיר הוועדה, ותבדוק את איכות וטיב השירות ושביעות הרצון של 

 מקבלי השירות, כאמור.

 : (60% –)פרמטר כספי  ודירוג ההצעות בחינת ההצעה הכספית – 'גשלב  .10.10.3
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תח החברה את לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף, תפ .10.10.3.1

 מעטפות ההצעה הכספית של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף, כאמור.

בלא לפגוע בכל סמכויותיה לפי מסמכי המכרז, לרבות האמור  .10.10.3.2

מאחוז ההנחה המקסימאלי, פסול הצעות שחרגו תלעיל, החברה  10.7בסעיף 

יוכנס במעטפה סגורה הינו חסוי. הוא ימאלי קס)אחוז ההנחה המ שקבעה החברה

 .תיבת המכרזים וייפתח בד בבד עם פתיחתן של הצעות המחיר(ל

כמו כן, לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעה, אשר עולה  .10.10.3.3

ממנה, כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, וזאת בהתאם לבדיקת 

בהקשר זה יצוין, כי החברה  עלויות השכר, עלויות נוספות וקיומו של רווח למציע.

המציע, במהלך בדיקת הצעתו, מעבר לאמור במסמכי המכרז, רשאית לדרוש מ

תחשיב מפורט של עלות העסקת עובד, לרבות העלויות הנוספות )כולל חומרים, 

ביגוד, הוצאות הנהלה ותקורה וכיו"ב וכן רווח הקבלן(, וזאת כדי להבטיח את 

 סבירותה של ההצעה והבטחת זכויות העובדים במסגרתה.

לפי באופן יחסי בין ההצעות, אמור, יתבצע אופן חישוב הציון, כ .10.10.3.4

 :)קביעת המציע הזול תתבצע למעשה, לפי אחוז ההנחה( הנוסחה להלן

  A/B*100= ההצעה הכספיתציון 

 אשר:כ

A – אחוז ההנחה שניתן ע"י המציע;  

 B – ההצעה הכספית הנמוכה ביותר אחוז ההנחה שניתן במסגרת 

 מבין ההצעות שהוגשו;

מהציון המקסימאלי בפרמטר  3%נקודות ) 1.8 –שלמי העדפה למציע ירו .10.10.4

 הכספי(:

יהיה זכאי , ("מציע ירושלמי")להלן:  מציע העומד בתנאים להלן .10.10.4.1

 :(1.8%נקודות ) 1.8לתוספת ניקוד של 

  חודשים קודם לכן, מקום עסקו, לרבות  12במועד הגשת ההצעה ולפחות

יציפאלי של (, מצוי בתחום המונ"מקום העסק" סניף של עסקו )להלן:

 עיריית ירושלים.

  כמחזיק בנכס ומשלם ארנונה עבור מקום העסק בסיווג המציע רשום

 שאיננו למגורים.

תנאי למתן תוספת הניקוד, כאמור, הוא צירוף בקשה והצהרה  .10.10.4.2

, וכן צירוף אישור בדבר תשלום ארנונה מאת אגף 12טופס בנוסח המצ"ב כ

למקום העסק ולכל התקופה  השומה והגבייה בעיריית ירושלים, המתייחס

 האמורה.

 (:100%קביעת ציון ההצעה הכולל ) .10.10.5

 ייקבע ציון ההצעה הכולל, כלהלן:לאחר קביעת ציון האיכות והציון הכספי, 

  C+(D*0.7) + E= הכוללההצעה ציון 

 כאשר:

C - ציון האיכות. 



 8/2020 מכרז מס' 

 28 

D -  ציון ההצעה הכספית. 

E -  בלבד(.תוספת העדפה למציע ירושלמי )למציע ירושלמי 

 קביעת הזוכה במכרז: 10.11

מובהר בזאת, כי גם לאחר פתיחת ההצעות הכספיות, תהיה החברה רשאית לנהל מו"מ  .10.11.1

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ו/או לקבל הבהרות מהמציעים ו/או התמחרות וכיו"ב

לעיל. בהתאם לגובה ההצעות הכספיות לאחר הליך ההתמחרות  10.2כאמור בסעיף 

ההצעה הכספית, כאמור בסעיף ציון שיתבצע כזה, יתבצע שקלול ו/או המו"מ, ככל 

לעיל,  10.10.4בסעיף  , ובעקבות זאת, שקלול של ציון ההצעה הכולל, כאמור10.10.3

 וועדת המכרזים תחליט ותודיע על זהות הזוכה.

דירוג הצעות המשתתפים במכרז, ייקבע באופן יחסי להצעה שקיבלה את ויובהר:  .10.11.2

 ., כאמורותר, בהתאם לנוסחת הציוןהניקוד הגבוה בי

את ניסיונם של לבחון החברה רשאיות במסגרת הפעלת שיקול דעתה ובחינת ההצעות,  .10.11.3

המציעים, כישוריהם, היקף פעילותם וקיומן של המלצות אודותיהם )לרבות תוכנן(. 

 של החברהשביעות רצונה  מידתבמסגרת האמור, תהיה החברה רשאית לשקול גם את 

 , בין היתר,על האמור, יחולו ת קודמות עם המציע, ככל שהיו כאלה.מהתקשרויו

 לעיל. 10.8הוראות סעיף 

כי החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  ,מובהר בזאת .10.11.4

קודם  ,וכי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,אחרת או הצעה במלואה

 החברהכן רשאית  ,ן לפרסם מכרז אחר תחתיוקביעת המציע הזוכה, וכאו לאחר 

והכל במטרה להבטיח את מירב  ,להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

זכות להעלות כל דרישה ו/או למציע  יהכי לא תה ,מובהר בזאתהיתרונות לחברה. 

החלטה של בקשר עם כל  –כספית ו/או אחרת  –טענה ו/או תביעה כלפי החברה 

 ., לרבות לעניין השבת הוצאות שהוציא בקשר עם הכנת הצעתולעיל אמורהחברה, כ

לעיל,  10.11.3בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ולפי דין, לרבות האמור בס"ק  .10.11.5

מבין ההצעות  ו זכתה לציון הגבוה ביותרתכריז החברה על המציע אשר הצעת

 הכשירות, כזוכה במכרז.

 

 הודעה על זכייה והתקשרות: .11

לכלל המציעים, סמוך ככל במכרז  /יםבדבר קביעתו של זוכהעל החלטתה בכתב דיע חברה תוה 11.1

, בפקס' או בדוא"ל או בדואר, לפי שיקול דעתה, בהתאם לפרטים הניתן לאחר קבלת ההחלטה

 .שמסרו המציעים

 מען הסר ספק, לא תחול כל חבות על החברה בקשר עם התקשרות, כאמור, עד לחתימתל 11.2

, בין בכתב או מסמך אחרשום הודעה על ידה.  , 'במסמך ם ההתקשרות, ל הסכעבפועל  החברה

לבין זוכה הבין מחייב  כל הסכם וצריילא לרבות הודעה על קביעתו של הזוכה, , "פובין בע

 .חברהאו מניעות כלפי הו/השתק חבות ו/או זכות ו/או טענה בדבר כל ייצרו ולא  חברהה

לא  הזוכהו, הת הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכלא יראו אמבלי לגרוע מכלליות האמור,  11.3

, עימו בפועל ע"י החברה ההתקשרות בטרם נחתם הסכםביצוע העבודות רשאי להתחיל ב היהי

 .לו צו תחילת עבודה ןובטרם נית
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מקבלת  ימי עבודה 5בתוך כל שיקבל המציע הודעה על זכייתו במכרז, עליו להמציא לחברה, כ 11.4

 עלותמ 5%-השווה לתימת הסכם ההתקשרות, ערבות ביצוע בסכום ההודעה, כאמור, כתנאי לח

 בתוספת, הצעתו הכספית של הקבלן הזוכה, כולל כתב המחירים, בהתאם לעבודות השנתיתה

, ואישור קיום ביטוחים מלא ע"י חברת ביטוח מוכרת ובעלת ("ערבות הביצוע")להלן:  מע"מ

 ד'נספח וכאמור בנספח הביטוח, מוניטין בישראל, בהתאם להוראות הסכם התקשרות, 

ולרבות כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, הנדרש לפי מסמכי המכרז ו/או , להסכם ההתקשרות

מסמכי  נוסףלפי כל דין. כמו כן, ימציא הזוכה לחברה, בתוך המועד הנקוב, לחברה העתק 

 ההסכם, כשהם חתומים על ידו. 

לתחולתו של הסכם  תנאי מתלהמהווה  אמור בס"ק זה )בנוסף לחתימתה של החברה(ה

ההתקשרות. אי עמידתו במועדים האמורים יהווה הפרה של התחייבויות הזוכה בקשר למכרז 

 ., על כל הכרוך בכךולהסכם ההתקשרות

בקשר עם החתימה על הסכם היה והזוכה במכרז לא יעמוד באי אלו מהתחייבויותיו  11.5

. את זכייתו במכרז בהודעה בכתב לזוכהלבטל  החברה רשאיתהא ת, ההתקשרות ולביצועו

, לזוכה הודעה לחברה תהיה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קודם ביטולה של הזכייה, לתת

 .החברהבפרק זמן שתקבע לשביעות רצונה, כי עליו לתקן את ההפרה, 

בכל דין ובמסמכי  הלכל סעד המוקנה ל תזכאי החברההא תבוטלה הזכייה כאמור לעיל,  11.6

 .לחלט את הערבות הבנקאית לזכותה בנוסף, וזאת המכרז

 הסכם איתו שנחתם לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, הזוכה מציעה הצעת שתתבטל במקרה 11.7

במדרג  אחריו הבא המציע עם להתקשר ת,חייב תהא החברה רשאית, אך לא, מכן לאחר ובין

 אוו/( "הכשיר השלישי" ו/או עם המציע הבא אחריו )להלן:( "הכשיר השני" )להלן:ההצעות 

ו/או עם כל גורם אחר, ולמציע הזוכה ו/או לכלל המציעים במכרז לא תהיה  אחר מציע כל עם

 .כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך

להבטחת ההתקשרות עם הכשיר השני, תהיה החברה רשאית לדרוש מהכשיר השני הארכת 

 עיל.ל 2.9.3תוקף ערבות המכרז, בהתאם להוראות סעיף 

המציע, בהגשת הצעתו, מסכים לכך, שככל שיוכרז כשיר שני ו/או כשיר שלישי, ויחול האמור 

חודשים ממועד ההתקשרות עם הזוכה במכרז, הוא יחתום על הסכם  6לעיל, בתוך 

ימים ממועד קבלת דרישה מאת החברה, והכל בתנאים המפורטים בכלל  10ההתקשרות, בתוך 

 רות.מסמכי המכרז ובהסכם ההתקש

החברה מתכוונת לחתום על , לרבות בקשר לתקצוב הפרויקטבכפוף לקבלת כל האישורים,  11.8

 יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה ע"י הזוכה, והכל בכפוף 21הסכם ההתקשרות בתוך 

 לעיל. 11.4בסעיף עמידתו של המציע הזוכה באמור ל

החברה כם ההתקשרות, הסהתאם למבלי לגרוע מחובת הזוכה לספק לחברה את העבודות ב 11.9

לנהל עם  ם יהיו רשאיםו/או מכוח םו/או מי מטעמ הרשות ו/או העירייה ו/או המשרדו/או 

אשר אינן , )לרבות מחוץ לאתר ו/או לעיר העתיקה( דומות נוספותמו"מ לביצוע עבודות הזוכה 

, וזאת בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות התמורה במסמכי המכרז וההתקשרות מפורטות

 בה בו.הנקו

לעיל, לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה לפי  1.12 אמור בסעיףכ 11.10

ו/או ה ו/או לרשות ו/או למשרד לעירייהוראות המכרז והסכם ההתקשרות ו/או חלק מהן 
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, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה טענה לגופים הקשורים אליה ו/או אליהם

 ביעה בקשר לכך.ו/או דרישה ו/או ת

על הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע עבודות נשוא המכרז ידוע למציע, כי  11.11

קבלת ההודעה על זכייתו ממועד  וםי 21-בכפוף להתקיימות התנאים המתלים לא יאוחר מ

הכפוף, בין ע"י החברה ) "צו תחילת עבודה"העבודות מותנית במתן ביצוע במכרז, וכי תחילת 

(, וכי ככל שמכל סיבה שהיא, מהגורמים המממניםוהזמנת עבודה , למתן אישור תקציבי היתר

חודשים מיום ההחלטה על הזוכה במכרז, יבוטלו המכרז  6לא יינתן צו, כאמור, בתוך 

ותוצאותיו, ולא תהיה לו )לרבות למציע הזוכה( כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 

השבת ערבות המכרז או ערבות הביצוע, ככל שניתנה. למנים, למעט ו/או כלפי הגורמים הממ

לחברה תהיה הזכות להאריך את המועד הנקוב בס"ק זה בתקופה/ות של עד שישה חודשים 

 נוספים.

לעיל יחול גם במקרה שניתן צו התחלת עבודה, אך עקב העדר תקציב ו/או  ,האמור בס"ק זה

חודשים ממועד מתן צו  12בה העבודה למשך עד הזמנת עבודה מטעם הגורמים המממנים עוכ

למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה גם במקרה זה, למען הסר ספק, תחילת העבודה. 

ו/או הארכת משך בתקופת ההמתנה ו/או תביעה כלפי החברה, לרבות לעניין הוצאות שונות 

 ב.”ע וכיוהארכת משך הביצוהערבות ו/או 

 ה:זכות עיון בהצעה הזוכ 11.12

משתתף במכרז בלא לפגוע בזכות העיון הקבועה בכל דין ו/או בהוראות המכרז, כל  .11.12.1

בפרוטוקולים הנוגעים להליך המכרז, בהתכתבויות החברה עם רשאי לעיין יהא 

, המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשת החברה ובהצעה הזוכה במכרז

 .עה על תוצאות המכרזיום מקבלתו את ההוד 30בתוך בכפוף לכל דין, וזאת 

בחלקים של , או ת החברהרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא משתתף במכרז  .11.12.2

לחשוף סוד מסחרי, או סוד  ,לדעת החברה ,ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול

של החברה ו/או של המציע הזוכה. כמו כן משתתף במכרז לא יהיה רשאי  מקצועי

 סגרת ייעוץ משפטי שניתן לחברה.לעיין בחוות דעת משפטית שנערכה במ

ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי החברה בלבד, בכפוף למשלוח בקשה  .11.12.3

בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג החברה, ובכפוף 

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, עבור כל  ₪ 500לתשלום הוצאות בסך של 

 יות הכרוכות בעיון.ת לכיסוי העלופגישת עיון, וזא

מציע שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך  .11.12.4

(, וזאת A4)שקל חדש אחד( נוסף עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל  ₪ 1של 

)חמש מאות שקלים חדשים( לחברה, ככל  ₪ 500בנוסף לתשלום ההוצאות בסך של 

 לעיל. 11.12.3סמכים, כאמור בס"ק שהסכום לא שולם במסגרת עיון במ

קבלת העתק של חומרים, שאינם מסמכים כאמור, תהיה כנגד תשלום סכום  .11.12.5

 לעיל. 11.12.1, ובכפוף לאמור בס"ק ולפי נסיבות העניין ,שיקבע על ידי  החברה

זה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות הדין  11.12למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  .11.12.6

, 1998 –ידע, בהתאם להוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח הנוגעות לבקשת מ

 ותקנותיו.
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 תנאים כלליים .12

למציע לצורך הגשת הצעתו למכרז  מושאליםמסמכי המכרז הם רכושה של החברה, והם  12.1

המסמכים הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו ע"י  זה בלבד ולא לשום מטרה אחרת.

ונים שמולאו ע"י המציעים כל שימוש המציע, והחברה רשאית לעשות במסמכים ובנת

 שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בין אם נבחר המציע כזוכה במכרז ובין אם לאו.

המציע מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לכל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או  12.2

 לצורך המכרז או ביצוע העבודות על פיו.

, ובפרט ת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוארשאי לגלות את פרטיו וא הלא יהי מציעה 12.3

ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  למשתתפים אחרים במכרז זה

, משום תכסיסנות או על פני הדבריםהחברה תהא רשאית לפסול כל הצעה שיש בה, 

כסיסנות ו/או תחבולה ו/או חשד ממשי לקנוניה, ואפילו אין בידה ראיה ברורה על קנוניה, ת

 תחבולה, כאמור.

ו מראש לגילוי הצעת ואת הסכמת ע, מביע המציובהגשת הצעתלא לפגוע באמור לעיל, ב 12.4

ו/או  לאחרים, במידה ותידרש החברה לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור המכרז

, פרט למידע שהינו, לפי שיקול דעתה 1998 -במסגרת דרישה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח 

 .לעיל 11.12, כמפורט בסעיף חריברה, בבחינת סוד מסשל הח

 כי במקרה בו תהא סבורה החברה כי קיים ספק כלשהו בשאלת גילוי מידע ,מסכים המציע 12.5

, תהא החברה רשאית להימנע מגילוי המידע, וזאת כל )לרבות בהתאם לדרישתו של המציע(

 ה מוסמכת המורה על גילוי כאמור.ערכאעוד לא ניתן צו מ

שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהיה החברה רשאית  מציע 12.6

 ., לפי שיקול דעתה הבלעדילפסול את הצעתו

שינוי, הוספה או מחיקה שיעשה הסתייגות של המציע מהוראות המכרז מקרה של כל ב 12.7

המציע באיזה ממסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן, 

 קול דעתה הבלעדי:לפי שי

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע. .12.7.1

 להתעלם מן השינויים. .12.7.2

לדרוש מהמציע לתקן את השינויים ו/או לדרוש ממציעים אחרים לתקן ו/או לשנות  .12.7.3

את הצעתם באופן שישמור על השוויוניות במכרז. במקרה כזה, אם מי מהמציעים 

רשאית לפסול את  האחרים לא יפעל בהתאם לדרישת החברה, תהיה החברה

 הצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאפשר את השינויים ולראותם כחלק מהצעתו של המציע, תוך שמירה על עקרון  .12.7.4

 השוויון בין המציעים.

, טבלת המחירים לעבודות אופציונאליותנתוני המחיר, בהתאם למובהר ומודגש בזאת כי  12.8

להרחיב את עתה הבלעדי, לפי שיקול דעשויים לשמש את החברה במקרה שתחליט, 

, בהתאם להוראות מסמכי המכרז ו/או לפי או לצמצם אותההמציע הזוכה  םההתקשרות ע

 .לעיל 11.9, לרבות בהתאם להוראות סעיף כל דין
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 מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, לחברה תהיה שמורה הזכות: 12.9

 .לקבל את ההצעה, כולה או חלקה .12.9.1

 ינתן רק חלק מהעבודות, נשוא המכרזיכל זוכה ללאשר כמה זוכים במכרז כאשר  .12.9.2

)לרבות באמצעות התמחרות בין המציעים הזוכים או חלקם, עובר לביצוע אותו 

 .חלק מהעבודות(

 לבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון. .12.9.3

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .12.9.4

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .12.9.5

 א לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.ל .12.9.6

לדחות הצעות מציעים אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם, לשביעות רצון החברה או  .12.9.7

, עבודותלשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע ה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .לכל דין , בכפוףלשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת .12.9.8

, לרבות לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר .12.9.9

, וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה לעניין ביטולו של המכרז או חלק ממנו,

בו, כל  /ושיזכה /יםלא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות המציעכאשר 

 דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

, בכל דרך , כולם או חלקםו/או מו"מ עם המציעים יים התמחרות בין המציעיםלק .12.9.10

 .שתמצא לנכון

 ביטול המכרז: 12.10

, לרבות לאחר החתימה על הסכם החברה רשאית, בכל עת ויובהר שוב: .12.10.1

מכרז ו/או כל חלק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הההתקשרות, 

 לבצע את הפרויקט , בין היתר,. במקרה זה רשאית החברהמהעבודות נשוא המכרז

לרבות אחד בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, ו/או את העבודות הרלוונטיות 

 מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.המציעים, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי ביצוע העבודות, נשוא מכרז זה  .12.10.2

קבלת ית ירושלים לביצוע העבודות ובבקבלת אישורה של עירימותנה, בין היתר, 

המוסמכים לכך המממנים, לרבות הגורמים אישור תקציבי מאת הגורמים 

, ובהעדר אישור תקציבי, כאמור, לא יבוצעו העבודות, ולמציע הזוכה לא בממשלה

הרשות ו/או ה עירייהתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

 . גורמים המממנים בכל הנוגע לכךמי מהו/או המשרד ו/או 

בהתאם למסמכי המכרז ו/או  ת לביטול המכרזיואפשרובלא לפגוע ביתר הלפיכך,  .12.10.3

בין היתר, כתוצאה , או לצמצום היקפו קיימת אפשרות לביטול המכרז, לפי כל דין

. בעצם הגשת או איזה מהם לעיל 12.10.2מאי קבלת האישורים האמורים בסעיף 

במסמכי או את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור ההצעות למכרז, יר

מוותרים על המכרז לעניין זכות החברה לבטל את המכרז ו/או לצמצם את היקפו, 

כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל 
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שות ו/או ה ו/או כנגד הרעירייהטענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד 

היקפן של העבודות ו/או  , בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק ממנוכנגד המשרד

 . ו/או הסכם ההתקשרות המכרזבפועל, מכוחו של 

בנוסף לאמור לעיל, בעצם הגשת הצעה למכרז, מתחייב כל מציע, כי במקרה  .12.10.4

שתיבחר הצעתו כהצעה הזוכה במכרז, ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע 

ות, יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש במסגרת הצעתו, ללא כל תמורה העבוד

ממועד ( חודשים 12בתקופות נוספות של עד שנים עשר )נוספת, לפי דרישת החברה, 

פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז. המציע מוותר מראש על כל 

רישה ו/או תביעה טענה, דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה, ד

, ו/או בקשר עם דחיית מועד כאמור ,כלפי החברה, בקשר עם הארכת תוקף הערבות

במהלך או ו/או בקשר עם ביטולו של המכרז, ככל שיקרה,  ביצוע העבודות, כאמור,

 לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.

ם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז וההסכ .12.10.5

החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת 

הצעתו למכרז, כולה או חלקה, בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו 

 לעיל. 12.10.4פה של ערבות ההצעה כאמור בס"'ק להאריך את תוק

מאת לפיצוי ו/או ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי יהמציע  12.11

 ., לרבות במקרה שיבוטל מכרז זההחברה בגין הוצאות אלה

נפל פגם יסודי בהליכי המכרז, וכתוצאה מכך לא זכה המציע במכרז, לא יהיה המציע הנפגע  12.12

זכאי לקבל מהחברה אלא את ההוצאות שהוציא בשל הערבות ובשל רכישת מסמכי המכרז. 

שה ו/או תביעה כלפי החברה לכל תשלום מעבר לכך, לא תהיה למציע כל טענה ו/או דרי

, יםו/או נזק יםו/או פיצוי שהוא בקשר לאמור, לרבות בשל אובדן רווחים ו/או הפסד

 שנגרמו לו.

נקבע המציע כזוכה במכרז, ולאחר מכן, קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם בהליכי המכרז,  12.13

ו מיד עם קבלת הודעה וכי יש לבטל את זכייתו של המציע, יפסיק המציע הזוכה את עבודת

מאת החברה על הפסקת ההתקשרות, והוא לא יהיה זכאי לקבל מאת החברה אלא תשלום 

בגין השירותים שנתן עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור. מעבר לכך, לא תהיה למציע 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לכל תשלום ו/או פיצוי שהוא בקשר לאמור, 

 אובדן רווחים ו/או הפסדים ו/או נזקים, שנגרמו לו.לרבות בשל 

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר בזאת כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז,  12.14

הצעתו כוללת את , והבין אותם, כי לרבות כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו(

למלא אחר כל ההתחייבויות , והוא מסוגל ים ואת כל הפרטים המפורטים במכרזכל המחיר

 המופיעות בתנאי המכרז וההסכם.

)א( לתקנות חובת 6כמו כן, מצהיר המציע, כי הוא עומד לרבות כל הדרוש לפי תקנה  12.15

 .1993 -, תשנ"גהמכרזים

הליך מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל. בהגשת הצעתו מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר  12.16

דיני המכרזים החלים בישראל, וכן את כל הדרישות היטב את הדין בארץ, לרבות את 

 החוקיות החלות על המשתתפים והזוכים במכרז, לפי כל דין.
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למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות  12.17

לגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או 

הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור.  תביעה

 מזמין.ה עם המטיבה לפרשנות עדיפות תינתןלא קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי ש

המציע )לרבות המציע הזוכה( יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות  12.18

הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או  בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג,

פה, בין לפני שהוגשו ההצעות -הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, בין בכתב ובין בעל

 ו/או נחתם הסכם ההתקשרות ובין לאחר הגשת ההצעות וחתימת הסכם ההתקשרות.

ו/או  כמו כן מודגש, כי למציע שיוכרז כזוכה, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 12.19

זכות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או המשרד בשל כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה, זמנית או 

קבועה, אשר ייגרמו, ככל שייגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שנקט צד שלישי כלשהו, 

 לרבות מי מהמציעים במכרז.

תובת כתובתה של החברה היא כמפורט בהזמנה זו. כתובתם של המציעים תהיה בהתאם לכ 12.20

במסמכי ההצעה שיגישו )ועד להגשת ההצעות, הכתובת שמסרו במועד על ידם שהוגדרה 

 רכישת מסמכי המכרז(. הודעות יישלחו לאנשי הקשר מטעם המציעים.

 הנמעןבדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל מצד למשנהו כל הודעה אשר תישלח  

תיראה  או בדוא"ל בפקסימיליהימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה  (4) הארבעתוך ב

)בכפוף לכך, שככל  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחההנמען כאילו התקבלה אצל 

 בעת מסירתה. –; ואם נמסרה ביד השולח קבלתה בטלפון( וודאשנשלחה לחברה, 

 אך ורקיידון ולהסכם ההתקשרות שייחתם בעקבותיו,  למכרז זה, לפרויקטל עניין הנוגע כ 12.21

 בעיר ירושלים.המוסמכים  בבתי המשפט

 

 בכבוד רב, 

 

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 
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 תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  

 

 ."המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע 

  1טופס המציע יכין  עותק נוסף של. 

  יבת המכרזים של החברה.המקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לת 1טופס המציע יכניס את 

 

ביקורת  סעיף וטופס תיאור מס'

 המציע

   מסמך א' –חוברת הזמנה להציע הצעות  1

טופס  – 8.5.1 תכולת מעטפת ההצעה 2

1 

 

טופס  – 8.2.1 הצהרת המציע  3

2 

 

טופס  – 8.3.3 אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה במציע 4

3 

 

  2.1.1 תעודת התאגדות של המציע 5

  2.1.2 תדפיס עדכני של החברה מרשם החברות )ניתן מהאינטרנט( 6

תדפיס עדכני מהבורסה לניירות ערך ו/או מהרשות לני"ע לגבי  7

 )לגבי מציע שהוא חברה ציבורית(האחזקות בחברה 

2.1.3  

  10.3.1.2, 42.1. דף מידע כללי ורשימת פרויקטים 8

 4טופס  –

 

  2.2.1 אישור עוסק מורשה במע"מ )תקף( 9

  2.2.2 אישור מפקיד שומה בדבר ניהול ספרי חשבונות 10

  2.2.3 אישור פקיד שומה על ניכוי מס במקור 11

טופס  – 42.2. 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  12

5 

 

  2.3.1 העתק רישיון עסק תקף 13

  2.4.1 העתק רישיון "קבלן שירות" 14

  2.5.1 ן מובילהעתק רישיו 15
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טופס  - 2.6.3.1 חוקי עבודה –תצהיר פירוט הרשעות פליליות  16

 א'5

 

  2.6.3.2 קנסות ועיצומים כספיים –אישור תקף של מנהל האכיפה  17

אי העסקת עובדים זרים ו/או עובדים  –תצהיר והתחייבות  18

 ללא ת.ז. ישראלית, שהעסקתם מותנית בקבלת היתר

טופס  - 2.7.1

 ב'5

 

טופס  - 2.8.1  טוהר המידות –תצהיר העדר הרשעות  19

 ג'5

 

טופס  - 2.9.1 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות –התחייבות  20

 ד'5

 

, לגבי  גזבר הרשותאישור פרטני, כתוב וחתום של   21

  , בתוספת חוות דעת ו/או המלצהעם הרשותההתקשרות 

.210.3.2 – 

 6טופס 

 

 – 310.3.2. חד של רו"ח המציע בעניין עמידה בתנאי הניסיוןדו"ח מיו 22

 7טופס 

 

  8טופס  – 2.11 כלי רכב –הצהרת מציע  23

  2.11 רכבהרישיונות מ םהעתקי 24

  2.11 הסכמי ליסינג תקפים ם שלהעתקי 25

  2.11 תעודות ביטוח חובה של כלי הרכב ם שלהעתקי 26

  2.11 צד וחזית –צילומים עדכניים של כלי הרכב  27

  2.12.2.1 )קצין בטיחות ונהגים( העסקת עובדים –אישור רו"ח  28

  2.12.2.2 תעודת קצין בטיחות 29

  2.12.2.3 נהגים –העתק רישיונות נהיגה  30

 – 1.113.2. הצהרת מציע לעניין מחזור הכנסות ואישור רו"ח 31

 9טופס 

 

  2.13.1.2 2017-2019דו"חות מבוקרים  32

 – 13.13.2. תצהיר המציע ואישור רו"ח / עו"ד בדבר העדר הליכי כינוס 33

 א'9טופס 

 

טופס  – 1.142. ערבות בנקאית חתום ע"י המציע נוסח 34

10 

 

  2.14.1 מקור –ערבות בנקאית  35

  2.15.1 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 36

  2.16.1 סיור מציעיםפרוטוקול/ים של מפגש /  37
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טופס  – 2.17.1 אי תיאום הצעות למכרזתצהיר  38

 א'10

 

או התאמה  10000או ת"י  SA 8000תקן  -אישור תקף  39

 2018לדרישת רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל  

2.18.1  

  ISO 2.19.1  9001-2008תקן  –אישור בקרת איכות  40

  21.2 (לא חובהעסק בשליטת אישה ) –תצהיר ואישור רו"ח  41

  11טופס  – 4.2 אישור הבנת תנאי המכרז 42

  5.8 ככל שישנן –שינויים / הבהרות / תשובות לשאלות הבהרה  43

 – 10.10.4.2 הצהרת מציע ירושלמי 44

 12טופס 

 

  10.10.4.2 אישור תשלום ארנונה מקום העסק 45

  1.11 הסכם ההתקשרות –מסמך ב'  46

   מפרט מיוחד –מסמך ג'  47

  8.4.2 כתב המחירים )טופס ההצעה הכספית( –מך ד' מס 48

   נספח תמחירי – 1מסמך ד' 49
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 הצהרת המציע – 2טופס  

 

 תאריך: _________

 לכבוד,

 ירושלים בע"ממזרח פיתוח 

 18שלומציון המלכה רח' 

 ירושלים

 

 ג.א.נ;

ושית וניקיון רחובות בעיר לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וג - 8/2020 מכרז פומבי מס': הנדון

 )להלן: "המכרז"( העתיקה בירושלים ובסביבתה

 הצהרת מציע

 

____________________  ח.פ.אני/אנו הח"מ ______________________________________ 

שכתובתנו היא _________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

 כלפיכם, כדלקמן:

 

את כל מסמכי המכרז ואת הסכם על כל נספחיה, למשתתפים במכרז,  ההזמנהנו בעיון את קרא .1

 (."מסמכי המכרז"ההתקשרות על כל נספחיו )להלן: 

 

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .2

, עשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינווהחיצוניים, ורמים רלבנטיים ג לרבות, המכרזבביצוע 

וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי  החברההבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

 .ועל בדיקותינו בלבדהמכרז 

 

כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי  כן הננו מצהירים בזה, .3

הסכם לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי 

 או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.ההתקשרות 

 

כי מסמכי המכרז על נספחיהם ומפרטיהם אינם  ,ידוע לנוכי  ,הננו מצהיריםבלא לפגוע באמור לעיל,  .4

את כל הנושאים ואינם סופיים וכי יתכן ובמהלך ביצוע העבודות יוספו שינויים ו/או השלמות  מכסים

ו/או תיקונים למסמכי המכרז לפי שיקול דעת החברה וכי שינויים אלו לא יזכו אותנו בתוספת תשלום 

 כלשהי.
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לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והסכם  בהתאם לכל האמור .5

, את אזור העבודות ואת כלל הנסיבות ההתקשרות, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו

 ,והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו ,, הננו מגישים הצעתנו זוהכרוכות בעבודות

מסמך  -( כתב המחירים)במחיר המוצע על ידנו, במסגרת ההצעה הכספית כולן ביחד,  ,במסגרת המכרז

תוך הסכמה לכל הוראות המכרז והסכם ההתקשרות  -( "ההצעה הכספית")להלן:  ד' למסמכי המכרז

 .ותנאיהם

הדרוש לביצוע העבודות בשלמות  כלכוללת את  ה הכספיתהצעהלמען הסר ספק, הננו מתחייבים כי 

להידרש בביצוע העבודות בכל היקף  ההוצאות הכלליות והמקריות העשויותכל אר, אף את ובין הש

ה הצעה, ואנו מתחייבים לבצע את העבודות כולן במסגרת המחיר המוצע על ידנו במסגרת שהוא

 ולא נבוא בדרישות או טענות לתוספת כלשהי. הכספית

 

והמצגים שניתנו על ידינו לחברה במהלך  עובדותהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .6

המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק 

 אנו מצהירים, כי הצעתנו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציע/ים אחר/ים.בלתי נפרד מהצעתנו. 

 

את הצעתנו סכימים כי החברה תהיה חופשית לקבל אנו מלעיל,  3בלא לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .7

או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע ולראות בה התחייבות בלתי חוזרת שלנו כלפי החברה 

כפי בין מציעים שונים וכו', הכל  עבודותו/או לפצל את הנשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת  עבודותה

מכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל מסמכי המפורט בכ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטושיראה לה 

 .חברהההחלטה כאמור של 

 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .8

ימים  5תוך בחתומים על ידנו,  הסכם ההתקשרותמסמכי  עותקים חתומים של 2להמציא לכם  8.1

 ידכם. -שיקבע על או בתוך פרק זמן אחר, כפי ההודעה על קבלת הצעתנוממועד קבלת 

העתקי כל האישורים  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתנו במכרז, 5תוך ב –להפקיד בידיכם  8.2

 .והסכם ההתקשרות, לרבות אישורי ביטוח כנדרש במסמכי המכרז ,והמסמכים האחרים

-ערבות ביצוע בסכום השווה לערבות ביצוע אוטונומית  ימים, כאמור, 5, בתוך להמציא לכם 8.3

 .)לביצוע העבודות במשך שנה( , כולל מע"מובה הצעתנומג 5%

צו התחלת ידכם, ובכפוף לקבלת -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  8.4

 מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. עבודה

 

, תוך ןאו מקצת ןכול בזכייה במכרז, הכרוכותנו יתיוהננו מתחייבים, כי אם לא נמלא אחר התחייבו .9

 ציעפטורה מכל התחייבות כלפינו ותהא זכאית למסור את העבודה למ החברההזמן האמור, תהא 

 .אחר
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מסמכי המכרז אותנו  יםהננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב .10

-עלייחשבו ידינו, והצעתנו וקבלתה -ם עלמיחתו ו, כאילו היהםעל כל צרופותי ,הסכם ההתקשרותו

, לרבות בנוגע להסכם , כחוזה מחייב בין החברה ובינינו, בהתאם לשיקול דעתהידי החברה

בכפוף לאפשרות של החברה לבטל המכרז או  ה,הצעההתקשרות, שיהווה חלק בלתי נפרד מה

 ,כויותיה של החברהזאיזו ממבלי שהדבר יגרע מומכל סיבה שהיא,  ,חלקימלא או ההתקשרות באופן 

ננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, ה, וכמפורט במסמכי המכרז

 .הצעה הכספיתבהתאם לו כתב המחיריםבתמורה למחירים הנקובים ב

 

 מכרז ערבות .11

פי -על, אוטונומית מכרזכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות 

ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה  ,10טופס , שצורף למכרז כהנוסחהמכרז ולפי  הוראות

בכל מקרה, המפורט במסמכי המכרז, שבהצעתנו זו ו -כולן או מקצתן  -ולא נקיים התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח  5תוך בלא נחתום על הסכם ההתקשרות לרבות אם 

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות חברההתוך כל מועד אחר כפי שתקבע בו ו/או אלינ

הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט 

 ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

 

כ' תמוז, ליום  עדתהיה בתוקף ותחייב אותנו הינה בלתי חוזרת והיא זו בזה כי הצעתנו  אנו מתחייבים .12

 .ככל שהתקופה לא תוארך על ידכם, בהתאם לאמור בהזמנה ,(30.6.2021תשפ"א )

 

פי מסמכי -ו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלנאנו מצהירים בזאת כי הצעת .13

על הגשת ההצעה, לרבות ההתקשרות בהסכם עמכם לפיה התקבלה כדין , וכי ההחלטה נוהיסוד של

 .ע"י האורגנים המוסמכים שלנו

 

הצעתנו זו מוגשת לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז והבנו את כל התנאים מוצהר ומוסכם בזאת כי  .14

וההוראות הכלולים בהם ומשמעויותיהם, וכי עובר להגשת הצעתנו, הייתה לנו ההזדמנות להפנות 

נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות ליכם שאלות הבהרה, וכי א

ואנו מוותרים מראש על  ,של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז

 כל טענות אלה.

 

כספית לשם ביצוע הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית ו .15

כל העובדים והציוד, וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות  ,נשוא המכרז עבודותה

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישבידינו כל ההיתרים והר , וכיעבודותכנדרש לצורך מתן ה

 התחייבויותינו על פי ההסכם.

 

לרבות כל הוראות משרד נדרשים מהמשתתפים במכרז, הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים ה .16

הכלכלה והחשכ"ל, הרלוואנטיות לנושא ההתקשרות, וכי ידועות לנו הוראות החוק הרלוואנטיות, 

לרבות ההוראות הכלולות בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמריה והניקיון 
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דים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון , ובצו העסקת עוב2013 –בגופים ציבוריים, תשע"ג 

בנוגע להסכם הקיבוצי ובהוראות , וכן בצו ההרחבה בענף הניקיון 2013 –בגופים ציבוריים, תשע"ג 

חשכ"ל, וידוע לנו, כי כל הוראות אלה הן חלק מהוראות המכרז והסכם ההתקשרות. אנו מצהירים, 

כי המכרז. אנו מתחייבים להוציא לפועל את העבודות כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמ

והננו , ה הכספיתהצעבהתאם להאמורות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד, 

כמפורט במסמכי  החברהאת העבודות האמורות לשביעות רצונה המלא של  בצעמקבלים על עצמנו ל

 המכרז.

 

ל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר עמוד בכנ אנו מתחייבים, כי אם נזכה במכרז, .17

ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, לרבות הדרישות המתחייבות מתוקף 

"קבלן שירות", העסקת עובדים הכשירים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, קיום דרישות  נוהיות

לפחות  1987 –על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז  בטיחות וגהות בעבודה, תשלום שכר לעובדים

 ., לפי כל דין והנחיה, כאמורותשלום תנאים סוציאליים לעובדים

 

ו/או עובדים שאינם מחזיקים  עסיק עובדים זריםנלצורך ביצוע העבודות לא אנו מתחייבים, כי  .18

ישרין ובין , למעט מומחי חוץ, בין במבתעודת זהות ישראלית, שהעסקתם מותנית בקבלת היתר

בעקיפין, כמפורט בהוראות תכ"מ "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" 

 .2/2011ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  7.12.9מס' 

 

במסגרת העבודות נשוא המכרז שכר שלא יפחת   נושלם לעובדים שיועסקו על ידנכי  ים,מצהיר אנו .19

מעלות השכר המינימלית, כמפורט ז והסכם ההתקשרות ו/או מעלות השכר, בהתאם להוראות המכר

בתמחיר המבוסס על הוראות חשכ"ל וצווי ההרחבה, ובהתאם לכל עדכון שיחול בהוראות החשכ"ל 

בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון, להוראות צווי ההרחבה בענף הניקיון 

 ., הגבוה מביניהםובהתאם להוראות כל דין

 

מלוא  נולשלם לעובדי נולפי הצעת נוקושי במילוי התחייבויותי נוכי אין ל ,בזאת יםמצהיר נוא .20

. 1958 -הסכומים הנדרשים והמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה ובין היתר לפי חוק הגנת השכר התשי"ח

העסקת בכל תנאי החשב הכללי וכל הנחייה/דין רלוונטיים בנוגע ל יםעומד וכי אנ יםמצהיר וכן הרינ

 ואספקת ניקיון כנדרש במסמכי המכרז. נועובדי

 

אני מצהירים ומתחייבים, כי נעמוד בכל תנאי הסף, כמצוין בהזמנה, בכל תקופת העסקתנו על ידכם,  .21

 וכי ככל שיחול שינוי במצבנו ביחס לאיזה מתנאי הסף, נודיע לכם על כך באופן מיידי ובכתב.

 

 1ועל גבי מסמך ד' (כתב המחיריםמסמך ד' )ההצעה על גבי  אנו מצרפים להצעתנו את פירוט מרכיבי .22

 .)הנספח התמחירי(

 

 מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. .23
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 ,הובהר לנו ואנו מבינים את אופן בחירת ההצעה/ההצעות  הטובות במכרז.  כמו כן הובהר לנו היטב .24

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. כן הובהר  –את תנאי הסף  כי ככל שהצעתנו לא תעבור

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה  ןהילנו ואנו מסכימים כי החברה תהא רשאית לערוך בינ

 ., וזאת בלא לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה, כאמור במסמכי המכרזביותר

 

וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  פיתהינה סוהצעה הכספית, המופיעה ב ,התמורה .25

. התמורה מהווה תשלום מלא בגין על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, עבודותהכרוכות בביצוע ה

כל הדרוש על כל הכרוך בכך, והמכרז והסכם ההתקשרות, מסמכי ביצוע כל התחייבויותינו לפי 

ידוע לנו,  ., לרבות רווח קבלני סבירתנאיהם לעמידתנו בדרישות המכרז והסכם ההתקשרות, על כל

 כי תשלום התמורה ייעשה, אך ורק, בהתאם לשירותים שהוזמנו ושבוצעו בפועל.

 

ידוע לנו, שחל איסור על העסקת עובדינו במסגרת המכרז בשעות נוספות, וכי בכל מקרה, לא תשולם  .26

 נובעות מפיצול משמרות.כל תוספת בגין שעות נוספות, לרבות תוספת בגין שעות נוספות ה

 

, נשוא המכרז עבודותלפצל את ה , היא רשאיתהחברהידוע לנו, כי בלא לפגוע בכל זכות אחרת של  .27

, בכל היקף של עבודות שיימסרו לנווכי בכל מקרה כזה ובין המציעים השונים, , והסכם ההתקשרות

  .ז, מסמך ד' למסמכי המכרהצעה הכספיתו מחירי היחידה, כאמור בלא ישתנ

 

ידוע לנו, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות, נשוא המכרז והסכם ההתקשרות, מעבר  .28

 ותנוספ עבודות, אלא אם דרשה החברה מאיתנו מראש ובכתב, הצעה הכספיתבלתמורה האמורה 

ך מסמ(, אשר ישולמו בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ולפי המחירים ב"נוספות עבודות")להלן: 

 .ו/או לפי הוראות מסמכי המכרז ד'

 

וכן כל פעולה הצריכה  , כמפורט במכרז,הצעתנו כוללת את כל עבודות פינוי הפסולת וניקיון הרחובות .29

 לביצוע כל אלו, בין אם זו מפורטת במסמכי המכרז ובין אם לאו.

 

בכל היקף שהוא אינה מתחייבת להזמין מאתנו שירותים  החברהאנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי  .30

וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף השירותים שיוזמנו מאתנו 

, ובהתאם למחיר בהצעה ההתקשרות בהסכםבפועל, וכי התשלומים ישולמו לנו בהתאם למפורט 

 הכספית, ולהיקף השירותים לא תהיה כל השפעה על כך.

 

ולא ניתן להגיש  ים,המקסימלי יםהמחירהם , כתב המחיריםב יםהנקוב החברה יידוע לנו כי מחיר .31

. הצעה שתוגש בניגוד להוראת סעיף (0%ים )או בהנחה של האמור יםהצעה המהווה תוספת על המחיר

המחירים אינם כוללים מע"מ, שיתווסף לתשלום התמורה לפי דין, בהתאם לשיעורו במועד זה תפסל. 

 כל תשלום ותשלום.
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הירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים הננו מצ .32

 .ו/או המגישים הצעות במסגרת המכרז המגישים הצעות לביצוע אותה העבודה

 

 

כמו כן, הננו מצהירים, כי לא התחייבנו ולא נתחייב, כל עוד הצעתנו בתוקף, לפי מסמכי ההזמנה, בכל  .33

 ייבותנו, בהתאם למסמכי המכרז ולהצעה.התחייבות הנוגדת את התח

 

 

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      

 

 

 

 אישור עו"ד

 

עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________ וכן   _______________________  אני הח"מ

_____________________________________________מנהלי_________________ 

"( אשר חתמו על הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד)להלן: "

 ן.יהתאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועני

 

 ____________________                ______________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד                             תאריך                      
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 אישור זכויות חתימה - 3טופס  

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 .ג.נ.,א

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

, כב"כ ______________________ )להלן: הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת

 כדלקמן: (,"המציע"

 

ת.ז.,  ___________________ו  _______________, ת.ז. כי ה"ה ___________________ .1

ועל שאר המסמכים הנדרשים  המציעי _______, החתום/ים על ההצעה שהוגשה על יד____

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות  - 8/2020 מכרז פומבי מס' במסגרת

מוסמך/ ים  ,(בהתאמה "מסמכי המכרז"ו "החותמים")להלן:  בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 .מציעלחייב את המציע בחתימתו/ ם בצירוף חותמת ה

 חתמו על מסמכי המכרז האמורים בפניי.כי החותמים  .2

 ו תאגיד הרשום ופועל כדין בישראלהמציע הינכי  .3

ועל הסכם ההתקשרות התקבלה כדין ע"י האורגנים  המכרזכי ההחלטה בדבר החתימה על מסמכי  .4

 .המוסמכים של המציע

 כי ההחלטה, כאמור, תואמת את מסמכי ההתאגדות של המציע ואת החלטותיו. .5

 

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד המציע
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 ומסמכי הערכה כללימידע  – 4טופס  

 מציעפרטי  .1

  שם המציע .א

 

  (ת.ז., מס' תאגידהמס' המזהה ) .ב

 

  חברה( עוסק מורשה, סוג התארגנות ) .ג

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ה

 

  םטלפוני .ו

 

  פקסימיליה .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח

 

רשויות מקומיות, רשימת  .ט

 2.10סעיף בגודל כמפורט ב

, להן נתן המציע להזמנה

שירותי פינוי פסולת מעורבת 

וגושית ו/או שירותי ניקיון 

 2017רחובות במהלך השנים 

ואילך, כמפורט במסמכי 

אמות המידה )לרבות  המכרז

לעניין האיכות, כנקוב בסעיף 

 . (להזמנה 10.10.2
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 המציעניסיון פירוט  .2

 

עבודות נוספות יפורטו ) לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף המציעעל 

 :(במתכונת הנ"ל בדפים נוספים

 

הרשות המקומית / התאגיד  .א

 העירוני

 

 

פסולת מעורבת שירותי פינוי  .ב

מועדי הביצוע )תחילה  –

וסוף(, מס' מקבלי השירות 

ברשות המקומית, היקף פינוי 

הפסולת החודשי )סעיף 

 להזמנה( 2.10.1

 

 

 

 

 

  

שם הרשות  –שירותי טיאוט  .ג

המקומית, מועדי הביצוע 

)תחילה וסוף(, מכונות 

הטיאוט, ניקיון שווקים, 

היקף כספי של ההתקשרות, 

שתמשים וכו' מס' תושבים / מ

-ו 2.10.2)בהתאם לסעיפים 

 להזמנה( 10.10.2.1

 

 

 

 

 

 

 

  מקום ביצוע .ד

 

 

  גמר:  תחילה: מועד ביצוע .ה

 

  היקף תקציבי של העבודה .ו
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  אחראי לעבודה מטעם המציע .ז

 

  טלפון:  איש קשר אצל המזמין  .ח

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ט

 

 הערות:

 .דוגמאות והמלצות יש לצרף עבור כל עבודה שנזכרה לעיל .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 

 

 

 

 שם המציע ____________________                           כתובת _______________________

 תאריך _______________________

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                      
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין - 5טופס  

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן,

ח.צ. / ח.פ.  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו המציע - ____________________________ )להלן/ ת.ז. 

 ובעבורו.

 בתצהיר זה: .1

 גם בעל   –חבר בני אדם  מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא- "בעל זיקה"

 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 הנני מצהיר בזאת .2

 במשבצת המתאימה[: Xאנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן המציע,   כי .א

  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון

ו/או לפי חוק שכר  1991-, לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;("עבירות")להלן:  1987-מינימום, התשמ"ז

  באוקטובר  31 -ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג הורשענו

 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-, לפי חוק עובדים זרים , התשנ"א2002

לפחות ממועד ההרשעה  ו שלוש שנים,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפ

 האחרונה;

לא הוטלו, בשלוש השנים האחרונות, שקדמו  ה למציעכל בעל זיקעל ו כי על המציע, עליי .ב

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 עבירה, כאמור.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

__________ 

  חתימה   

 אישור

___, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  קיום חוקי העבודהתצהיר בדבר  - א'5פס טו 

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

ח.צ.  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ .1

( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המציע - ____________________________ )להלן/ ח.פ. / ת.ז. 

 בשמו ובעבורו.

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א -   "שליטה" :בתצהיר זה .2

גשת השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון לה 3-המציע ו/או בעלי השליטה בו, לא הורשעו ב .3

(, בעבירה פלילית אחת או יותר, בנוגע לחוקי העבודה "מועד ההגשה" ההצעות במכרז )להלן:

"מינהל  זה להלן, ולא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה )להלן: עיףהמפורטים בס

, שבוצעו שנה המפורטים בסעיף זהקנסות בגין עבירות לפי חוקי העבודה  2-( ביותר מהאכיפה"

 :חרונה שקדמה למועד ההגשההא

  )1945פקודת תאונות ומחלות משלח יד )הודעה. 

  1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל. 

  1949 –חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט. 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א. 

  1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א. 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג. 

  1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג. 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד. 

  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד. 

  1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח. 

  1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט. 

  1967 –חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז. 

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

  1957 –חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז. 

  1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז. 
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  1988 –חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח. 

  1991 –חוק עובדים זרים, תשנ"א. 

  1996 –חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו. 

  1998 –פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח. 

  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז 5סעיף

– 1997. 

  1998 –לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  8סעיף. 

  2001 –חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א. 

  2000 –לחוק מידע גנטי, תשס"א  29סעיף. 

 2002 –ס"ב חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תש. 

  2006 –חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו. 

( לא "בעל זיקה"המציע ו/או על בעל זיקה אליו, כמוגדר בחוק עסקאות גופים ציבוריים )להלן:  .4

בשלוש השנים האחרונות  ,זה להלן עיףהורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה המפורטים בס

 :שקדמו למועד ההגשה

 1951 –שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית, תשי"א  מתן חופשה. 

  1951 –לחוק חופשה שנתית, תשי"א  11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים. 

  1951 –לחוק חופשה שנתית, תשי"א  13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף. 

  ומנוחה, לחוק שעות עבודה  6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף

 .1951 –תשי"א 

  איסור העסקת בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי

 .1951 –הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

  לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  9איסור העסקה במנוחה השבועית ללא היתר לפי סעיף– 

1951. 

  1951 –לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  16נוספות לפי סעיף תשלום גמול שעות. 

  1951 –לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף. 

  1953 –לחוק עבודת הנוער, תשי"ג  20איסור העסקת נוער מער לשעות העבודה הקבועות בסעיף. 

 1953 –לחוק עבודת הנוער, תשי"ג  21י סעיף איסור העסקת נוער במנוחה השבועית לפ. 

  1953 –לחוק עבודת הנוער, תשי"ג  24איסור העסקת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף. 
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  1953 –לחוק עבודת הנוער, תשי"ג  25איסור העסקת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף. 

  כשניכוי 1958 –גנת השכר, תשי"ח לחוק ה 25איסור ניכוי סכומים משכר של עובד לפי סעיף ,

 הסכומים היה ביוזמת המזמין או לפי הוראותיו.

  1958 –א לחוק הגנת השכר, תשי"ח 25העברת סכומים שנוכו ליעדם לפי סעיף. 

  1958 –( לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1ב)ב()25איסור הלנת שכר לפי סעיף. 

  1987 –תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז. 

  יד)ב( לחוק 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה לפי סעיף

 .1957 –הסכמים קיבוציים, התשי"ז 

 .תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה 

הפרות  6-לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה עיצומים כספיים ע"י מינהל האכיפה בשל יותר מ .5

בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  לעיל, 5, המפורטים בסעיף ל חוקי העבודההמהוות עבירה ע

ההגשה. לעניין סעיף זה יראו במס' הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור 

 ממינהל האכיפה, לפיו ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיס שולם לו שכר.

ינהל האכיפה לגבי המציע ו/או לגבי בעלי הזיקה, לגבי קנסות ועיצומים מצ"ב אישור תקף של מ

 כספיים שהוטלו )או שלא הוטלו( על מי מהם בשלוש השנים האחרונות, כאמור.

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6

 

 

__________ 

  חתימה   

 אישור

 

ו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני ע

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת המוסמך להצהיר בשם המציע, ת.ז.__________, 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר 

 לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 וחותמת עו"ד חתימה
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  / ללא ת.ז. ישראליתהתחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים הצהרה ו – ב'5טופס  

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  , כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת

 

ח.צ.  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ .1

 בשמו. להתחייב( ומוסמך המציע - ____________________________ )להלן/ ח.פ. / ת.ז. 

 

 עובדים זרים,ככל שיוכרז כזוכה, , נשוא מכרז זה, עבודותשלא יעסיק בביצוע הבזאת, תחייב מהמציע  .2

בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע"י המציע ובין אם באמצעות קבלן משנה ו/או גורם אחר, עמו 

 .(7.12.9למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת תכ"מ , יתקשר המציע

 

עובדים שאינם מחזיקים , שלא יעסיק בביצוע העבודות, כאמור, בזאת כמו כן, מתחייב המציע .3

בין אם ע"י המציע ובין אם באמצעות , ם מותנית בקבלת היתרשהעסקת בתעודת זהות ישראלית,

 .(7.12.9למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת תכ"מ , קבלן משנה ו/או גורם אחר, עמו יתקשר המציע

 

, כי התחייבות זו היא תנאי לקביעת הזוכה במכרז, וכי ככל ומוסכם עליו ידוע למציעאני מצהיר, כי  .4

ת זו, תהיה החברה זכאית לבטל את זכייתו במכרז ואת הסכם שיזכה במכרז ויפר התחייבו

, ולא יהיו לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , ללא כל הודעה מראשההתקשרות עימו

 .כלפיה בכל הקשור בזכייתו במכרז ו/או בביטול זכייתו ו/או הסכם ההתקשרות, כאמור

 

 זה והתחייבות זו אמת.זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהיר  .5

 

__________ 

  חתימה   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר המוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ת.ז.__________, 

ם בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועי

 תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 טופס 5ג' - תצהיר בדבר העדר הרשעות בתחום טוהר המידות 

 

עלי להצהיר האמת וכי אהיה אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

ח.צ. /  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ .1

 ( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.המציע - ____________________________ )להלןח.פ. / ת.ז. 

 

 .1981 –כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  – "שליטה"צהיר זה: בת .2

 

מי ממנהליו לא הורשעו ו/או לא הוגש הנני מצהיר בזאת, כי המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או  .3

נגדם כתב אישום בעבירה מתחום טוהר המידות ו/או בעבירה שעניינה בתיאום מכרז ו/או בעבירה על 

, אשר קשורות ו/או עוסקות במישרין ו/או בעקיפין במתן 1959 –, תשי"ט קייםחוק ההגבלים העס

 שירותי ניקיון ו/או טיאוט רחובות ו/או פינוי אשפה, על כל הכרוך בכך.

 

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

 

 

__________ 

  חתימה   

 

 

 אישור

 

בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת המוסמך להצהיר בשם המציע, ת.ז.__________, 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר 

 לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד



 8/2020 מכרז מס' 

 54 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –והתחייבות תצהיר  - 'ד5טופס  

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  דלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כ

 

ח.צ. /  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ .1

 בשמו. ולהתחייבצהיר ה( ומוסמך להמציע - ____________________________ )להלןח.פ. / ת.ז. 

 

לחוק שוויון זכויות  9המציע מתחייב בזאת, כי ככל שיזכה במכרז, יפעל בהתאם להוראות סעיף  .2

 .1998 -לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

__________ 

  חתימה   

 

 

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

הרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ולאחר שהזהמוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ת.ז.__________, 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את 

 תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות – 6טופס  

 

 בודלכ

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 אישור בדבר ניסיון מציע בביצוע עבודותהנדון: 

 

  שם הגוף המאשר: _________________________

 

לבקשת _______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז. _______________________ 

נתן לנו שירותים בתחום ניקיון רחובות ושירותי פינוי י לאשר בזאת, כי המציע (, הרינ"המציע")להלן: 

שטח הרשות המקומית/ שרותי טיאוט ברשות  בכלפסולת מעורבת בביצוע יומיומי באמצעות המציע 

 כלהלן: ,מקומית באופן שוטף

 : __________תקופת מתן השירותים )תאריכי התחלה וסיום( .1

 : __________בתחומי הרשות המקומית מספר מקבלי השירות בפועל .2

 היקף פינוי הפסולת החודשי: _________________ –בפינוי אשפה  .3

 _______________: __________________________________________תיאור העבודה .4

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ : מקום ביצוע העבודה .5

 _______________________________________)בשקלים חדשים(: י שנתההיקף הביצוע  .6

 )ככל שבוצעה עבודת ניקיון שווקים, יש לציין את היקף הביצוע לעבודה זו בנפרד(.

 

 _________________________חוות דעתנו על טיב העבודות: ____________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ___________ תאריך:

 שם איש הקשר בגוף המאשר: ________________

 תפקיד איש הקשר: _______________________

 

 

 חתימה: __________________        
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 סיוןלעניין עמידת המציע בתנאי הני אישור רו"ח  - 7טופס  

 

 לכבוד 

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18שלומציון המלכה רחוב 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 מכרז פומבי מס'להזמנה להציע הצעות ב 2.4.1לעניין עמידת המציע בדרישות סעיף  אישור רו"חהנדון:  

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים  - 8/2020

 בסביבתהו

 

( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הנתונים לעניין ההיקף "מציעה___________ )"________ לבקשת

טופס )"שבנדון ( במסגרת הצעתו למכרז פירוט ניסיון המציע) 2סעיף  – 4הכספי, המצויים על גבי טופס מס' 

 ", בהתאמה(.ההזמנה להציע הצעות" -" ו4

 .ומסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי יו,, על כל נספחמצורף בזה 4טופס 

 

. אחריותנו היא לחוות הדעת המפורטת להלן, בהתבסס על מציעהינם באחריות ה 4הפרטים שמולאו בטופס 

 ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את 

הצגה  4ידה סבירה של בטחון שאין בנתונים לגבי ההיקף הכספי שבטופס הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מ

מוטעית מהותית. הביקורת שערכנו כוללת בדיקה מדגמית של הראיות התומכות בסכומים ובמידע שבטופס 

 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.4

 

משקף באופן נאות, מכל הבחינות ולהיקפן הכספי,  בכל הנוגע לעבודות שביצע המציעהנ"ל,  4לדעתנו, טופס 

 המהותיות, את המידע והנתונים לעניין ההיקף הכספי הכלולים בו.

 

 

 בכבוד רב,

 

 רואי חשבון                   תאריך: ________________
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 כלי רכב -הצהרת המציע   - 8טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 כלי רכב –הצהרת המציע 

 

, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם אני הח"מ

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לביצוע עבודות  - 8/2020 מכרז פומבי מס'כחלק מההצעה במסגרת יתן תצהיר זה מטעמו לומוסמך 

  (."המכרז" )להלן: פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 

 בתצהיר זה: .2

רכב, כאמור, המוחזק ע"י המציע בהתאם כלי כלי רכב הרשום ע"ש המציע ו/או משמעותה  "בעלות"

 ובלבד שהרכב איננו מעוקל או משועבד, למעט שעבוד לטובת בנק ו/או חברת ביטוח ) להסכם ליסינג

 ישראלית ו/או חברת ליסינג(.

לעניין מכרז זה משמעה יבואן של כלי הרכב ו/או חברה שעיקר עיסוקה בעסקאות של  "חברת ליסינג"

 ליסינג מימוני או תפעולי.

 

 בבעלות המציע ישנם כלי הרכב, המפורטים להלן: .3

 , כלהלן:קו"ב( 1.2מכונות טיאוט קטנות )מיכל בנפח עד  .א

מכונת טיאוט מדגם _________________, נפח מיכל _________, שנת ייצור  (1)

 ______________, מ.ר. ________________.

מכונת טיאוט מדגם _________________, נפח מיכל _________, שנת ייצור  (2)

 ___.______________, מ.ר. _____________

 רכב ומסומן א'כלי המצ"ב העתק רישיונות 

 אם לא, למחוק השורה( ומסומן ב' –הסכמי ליסינג )ככל שרלואנטי מצ"ב העתק 

 מצ"ב העתק תעודות ביטוח החובה של כלי הרכב ומסומן ג'

 מצ"ב צילומים עדכניים של כלי הרכב )צד וחזית(, כמפורט בהזמנה ומסומן ד'

 , כלהלן:(ומעלה קו"ב 4של )מיכל בנפח  עודיותגדולות / יימכונות טיאוט  .ב

מכונת טיאוט מדגם _________________, נפח מיכל _________, שנת ייצור  (1)

 ______________, מ.ר. ________________.

מכונת טיאוט מדגם _________________, נפח מיכל _________, שנת ייצור  (2)

 ______________, מ.ר. ________________.

 "ב העתק רישיונות כלי הרכב ומסומן ה'מצ 

 אם לא, למחוק השורה( ומסומן ו' –מצ"ב העתק הסכמי ליסינג )ככל שרלואנטי  
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 מצ"ב העתק תעודות ביטוח החובה של כלי הרכב ומסומן ז' 

 מצ"ב צילומים עדכניים של כלי הרכב )צד וחזית(, כמפורט בהזמנה ומסומן ח' 

 טרקטורים )לפחות(, כלהלן: 12 .ג

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (1)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (2)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (3)

 ______.טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. ____ (4)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (5)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (6)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (7)

 .ר. __________.טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ (8)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (9)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (10)

 טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור ______, מ.ר. __________. (11)

 _____, מ.ר. __________.טרקטור מדגם _________________, שנת ייצור _ (12)

 מצ"ב העתק רישיונות הטרקטורים ומסומן ט' 

 אם לא, למחוק השורה( ומסומן י' –מצ"ב העתק הסכמי ליסינג )ככל שרלואנטי  

 מצ"ב העתק תעודות ביטוח החובה של הטרקטורים ומסומן י"א 

 "במצ"ב צילומים עדכניים של הטרקטורים )צד וחזית(, כמפורט בהזמנה מסומן י 

 רכבי שטיפה וקירצוף ייעודיים, כלהלן: 6 .ד

רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת ייצור ________,  (1)

 מ.ר. __________.

רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת ייצור ________,  (2)

 מ.ר. __________.

צור ________, רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת יי (3)

 מ.ר. __________.

רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת ייצור ________,  (4)

 מ.ר. __________.

רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת ייצור ________,  (5)

 מ.ר. __________.

__, רכב שטיפה וקרצוף מדגם _____________________, שנת ייצור ______ (6)

 מ.ר. __________.

 מצ"ב העתק רישיונות כלי הרכב ומסומן י"ג 

 אם לא, למחוק השורה( ומסומן י"ד –מצ"ב העתק הסכמי ליסינג )ככל שרלואנטי  

 מצ"ב העתק תעודות ביטוח החובה של כלי הרכב ומסומן ט"ו 

 מצ"ב צילומים עדכניים של כלי הרכב )צד וחזית(, כמפורט בהזמנה ומסומן ט"ז 
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בקשר לכלי הרכב, שאינם עומדים בשנת הייצור הנקובה בהזמנה, כמפורט בסעיפים  .4

, המציע הזמין מיבואן מורשה / חתם על הסכמי רכישה, כלי רכב 1______________________ לעיל

חודשים ממועד הגשת הצעתו, ככל  6התואמים את הוראות המכרז, שאמורים להתקבל על ידו בתוך 

 שיזכה במכרז.

 י"ז____ – 1ב העתקי הזמנות מיבואן מורשה ומסומנים י"זמצ"

 י"ח____ – 1מצ"ב העתקי הסכמי רכישה ומסומנים י"ח

 

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

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

י ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כ

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים 

 תם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וח

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה

                                                      

 המציע במועד הגשת ההצעה כלי רכב, כמאור, משנת הייצור הנקובה בהזמנה.יש למלא, אך ורק, ככל שאין בידי  1
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 מחזור הכנסות – הצהרת המציע ואישור רו"ח  - 9טופס  

 

 ___________ תאריך:

 

 מחזור הכנסות–הצהרת המציע 

 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם 

 פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:לא אעשה כן אהיה צ

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לביצוע עבודות  - 8/2020 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות

 

 60,000,000-היה מחזור ההכנסות השנתי המינימאלי של המציע לא נמוך מ 2017-2019במהלך השנים  .2

 .בכל אחת מהשנים האמורות, לא כולל מע"ממיליון שקלים חדשים(,  שישים) ₪

 

י ניקיון וטיאוט בקשר עם שירותההכנסות השנתי של המציע  היקףהיה  2017-2019במהלך השנים  .3

 רחובות בלבד, כלהלן:

 : ______________ ₪.2017בשנת  .א

 : ______________ ₪.2018בשנת  .ב

 : ______________ ₪.2019בשנת  .ג

 

 שווקיםבקשר עם שירותי ניקיון ההכנסות השנתי של המציע  היקףהיה  9201-7201במהלך השנים  .4

 בלבד, כלהלן:

 : ______________ ₪.2017בשנת  .ד

 : ______________ ₪.2018בשנת  .ה

 : ______________ ₪.2019בשנת  .ו

 

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

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך
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 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

__, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת לי __________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא והמוסמך להצהיר מטעם המציע, באופן אישי, 

 יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

 חתימת עוה"ד  אריךת

 חותמת וחתימה

 

 

 

 

=========================================================== 

 

 אישור רואה חשבון

 

 המציע"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציעלבקשת _______________________ )להלן: "

. אחריותנו היא ציעבאחריות הנהלת המ כמדווח לעיל. ההצהרה הינה השנתי שלו הכנסותהמחזור  בדבר 

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 

ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. 

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 ציעלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המ

 .2017-2019בשנים  שלו  הכנסותהמחזור  בדבר 

 

 

   תאריך: __________

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב -רו"ח / עו"ד אישור הצהרת המציע ו – א'9טופס  

 

 תצהיר מטעם המציע

 

ר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאח

 לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

( "המציע"אני מנהל/ת ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  .1

לביצוע עבודות  - 8/2020 מכרז פומבי מס'ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת 

 . פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות  ויע אינהמצ .2

 שעומדות מולו מסוג זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

 ביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.נגד המציע לא הוגשו ת .4

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים. .5

 .מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  .6

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 ה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.ז .7

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ________________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ________________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  והמוסמך להצהיר בשם המציע, לי באופן אישי,המוכר/ת 

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו 

 בפניי.

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 אישור עו"ד / רו"ח

 

 תאריך____________

 כבוד, ל

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

אשר הגיש  ,__________________________________ -עו"ד/רו"ח של המציע  אני הח"מ, המשמש

וניקיון רחובות בעיר העתיקה  לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית - 8/2020 הצעה ל מכרז פומבי מס'

 (, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:"המציע")להלן:  בירושלים ובסביבתה

 

i. נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  ויע אינלמיטב ידיעתי, המצ

 בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

ii.  ,ת פירעון.המציע אינו עומד בפני חדלולמיטב ידיעתי 

iii.  למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות

 פירעון.

iv.  ,מצ"ב רשימת העיקולים  לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים.למיטב ידיעתי והבנתי

 הקיימים על נכסי המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

v. תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד  המציע הוא

 ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_________________________  _____________ 

   תאריך    , חותמתשם, חתימה    
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 ערבות מכרז כתב  – 10טופס  

 

 תאריך: ______

 

 לכבוד

 ם בע"מפיתוח מזרח ירושלי

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 ג.א.נ.,

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' _______

 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום המציעלפי בקשת _________________ )להלן: "

המציע "(, שתדרשו מהערבות סכוםשקלים חדשים( )להלן: "וחמש מאות אלף )מיליון  ₪ 1,500,000כולל של 

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית  - 8/2020 מכרז פומבי מס' -הליך הזמנה להציע הצעות קשר לב

 .וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 

, כפי שהוא 15.1.2021, שפורסם ביום 12/2020סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  של חודש 

 "(, באופן הבא:הלמ"סהמרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "מתפרסם ע"י הלשכה 

 

 הינו המדד שצוין לעיל. –"המדד היסודי" 

 

 המדד האחרון אשר יתפרסם ע"י הלמ"ס בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו. –"המדד החדש" 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו, כדלהלן:

הסכום השווה למכפלת  –ד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה אם יתברר, כי המדד החדש עלה לעומת המד

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 התשלום תחילה מאת המציע.

 

 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 30.6.2021זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות
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כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר 

 מהתאריך הנ"ל, ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

רישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס או מברק, דרישה בכתב, כאמור בערבות זו, אין פירושה ד

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 

 ערבות זו לא תהיה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ______________

 סניף: ____________
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 אישור הבנת תנאי המכרז  - 11ס טופ 

 

 __תאריך: ______________

 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 18רחוב שלומציון המלכה 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר  - 8/2020 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 העתיקה בירושלים ובסביבתה )להלן: "העבודות"(

 

 

על כל נספחיהם, למדנו והבנו את האמור  צוע העבודותלביהרינו לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז 

בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על 

הבנה -ידיעה או אי-שעילתה באי ,, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענהמתן העבודותהצעתנו או על 

ת, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על של דרישושל מסמכי המכרז ו/או 

 .מתן העבודותהצעתנו או על 

 

 

  בכבוד רב,  

 

____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע

 

 

 עו"ד / רו"ח אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ אשר 

על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר  חתמו

 ועניין.

 

______________________  ________________                           ________________ 

 תאריך                                     חותמת וחתימה    שם רו"ח / עו"ד

 

 

 

 



 8/2020 מכרז מס' 

 67 

 הצהרת "מציע ירושלמי" ובקשה לתוספת ניקוד  - 12ס טופ 

 

 תאריך: ________________

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

ח.צ. /  _____________________________________ אצל ________________-אני משמש כ .1

 ( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.המציע - ____________________________ )להלןח.פ. / ת.ז. 

 

חודשים קודם לכן, מקום עסקו של  12הנני מצהיר בזאת, כי במועד הגשת הצעה זו ובמשך לפחות  .2

 (, מצוי בתחום המוניציפאלי של עיריית ירושלים העסק" "מקום המציע, לרבות סניף של עסקו )להלן:

 

כמחזיק בנכס ומשלם ארנונה עבור מקום העסק בסיווג שאיננו למגורים לפחות במשך המציע רשום  .3

 שנה, כאמור.

 מצ"ב אישור עיריית ירושלים )אגף השומה ו/או אגף הגבייה( בדבר תשלום הארנונה, כאמור.

 

 כ"מציע ירושלמי", כמפורט במסמכי המכרז.בניקוד ההצעה ן עדיפות בהמשך לאמור, מבקש המציע מת .4

 

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

 

___________________ 

  חתימה         

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת מך להצהיר בשם המציע, המוסת.ז.__________, 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר 

 לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 תהסכם התקשרו -מסמך ב' 

 

 

 

 

 

 

 מצורף בנפרד

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 מכרז פומבי מס' 

8/2020 

 הזמנה להציע הצעות

לביצוע עבודות פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות 

 בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה

 

 (מפרט דרישות לביצוע –מסמך ג' )

 

  

 

 

 

 

 

 2021ינואר,         א"פטבת, תש

 

 פיתוח מזרח ירושלים

 בע"מ 
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 מפרט דרישות לביצוע

 

מועד תחילת ביצוע העבודות, יסייר הקבלן ויבקר בכל השטחים בהם מבוצעת העבודה, לפני  .1

ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא 

תקלות, לרבות מסלולי פינוי מכלי האצירה, מקום פינוי הפסולת הגושית ופסולת הבנייה, 

יהם תשונע הפסולת שתפונה ותיאסף, הרחובות בהם תחנות המעבר/אתרי הסילוק שאל

יבוצעו פעולות הניקיון לרבות שטיפה וקרצוף וילווה באופן צמוד את ביצוע העבודות. בכל 

מקרה של אי בהירות או ספק באופן ביצוע העבודות, חובה על הקבלן לפנות למנהל באופן 

 מיידי לקבלת הבהרות בעניין.

 

 פי הנחיות המנהל. הקבלן יבצע את העבודות על  .2

 

קודם לביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל את פרטי רכבי פינוי הפסולת, רכבי השטיפה  .3

והקרצוף שישמשו לביצוע העבודות, ולרבות רישיונות, אישורי ביטוח, וכן את דוגמת המדים 

להלן( וכל מידע אחר  37וצבעם והנעלים אשר ישמשו את עובדי הקבלן )כמפורט בסעיף 

 לצורך ביצוע העבודות ו/או בהתאם להנחיות המנהל. הנדרש

מובהר כי למנהל, בכל שלב של ההתקשרות, שיקול דעת בלעדי ומוחלט, אם לאשר את 

הרכבים, המדים והציוד הנדרש לצורך מתן השירותים, והקבלן מתחייב להחליף את הציוד 

 ו/או לתקן כל דבר הנדרש תיקון, בהתאם להנחיות המנהל.

 

 סולת פינוי פ 

 

 פינוי פסולת מעורבת

 

הפסולת העירונית המעורבת תיאסף ותפונה מכל מכלי אצירה, קיימים או שיוצבו בעתיד,  .4

אשר הינם רכוש פמ"י ו/או העירייה ו/או הדיירים ו/או הקבלן, המוצבים ושיוצבו בכל שטח 

מפעלים, העיר העתיקה לרבות ליד בתי מגורים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, בתי עסק, 

בטבלאות שלהלן מפורטים הכמויות, הסוגים ותדירות הפינוי  מתקני נופש וספורט ותיירות.

 )המנהל יהיה רשאי לשנות את תדירות הפינוי בתיאום עם הקבלן(: 

 

 האזור

רובע יהודי  -אזור א' 

 וארמני

רובע -אזור ב' 

 נוצרי

רובע  -אזור ג' 

 מוסלמי

 מיקום מכלי אצירה

חדרי  7חדרי אשפה, 26

עגלות  9אשפה עם גז, 

חדרי אשפה  5אשפה, 

 מסתורים 5סגורים, 

 1מסתורים,  18

 מסתורים, 47 חדר אשפה,  

 

עגלות  200–ליטר כשמתוך כמות זו כ 360עגלות אשפה מפלסטיק בנפח  430–בסה"כ מוצבים בעיר העתיקה כ

 עגלות בשאר הרובעים. 230–ברובע היהודי וכ
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בלבד ואולם אין בהערכה זו כדי לחייב ולא יהיה בסטייה כלשהי מהערכה זו כמויות אלה מהוות הערכה 

 עילה לתביעה כספית של הקבלן להגדלת התמורה.

ימים בשבוע למעט ברובע היהודי, שבו מבוצע פינוי הפסולת בתדירות  7עגלות האשפה מפונות בתדירות של 

 יום ו'(.במקום המשמרת השנייה של  –ימים בשבוע )ובמוצאי שבת  6של 

 פינוי הפסולת יבוצע במועדים כמפורט להלן:

 תשומות פינוי פסולת

 רובע יהודי ארמני

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ו'-א' 1400 0600 2 רכב פינוי פסולת  

ו'-א' 2200 1400 1 רכב פינוי פסולת  

     
 רובע  נוצרי

 כמות התשומה

שעת 

ת התחל

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ש' –א'  1400 0600 2 רכב פינוי פסולת  

ש' –א'  2200 1400 1 רכב פינוי פסולת  

     
 רובע מוסלמי

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ש' –א'  1400 0600 3 רכב פינוי פסולת  

ש' –א'  2200 1400 2 רכב פינוי פסולת  

 

 ימים בשבוע, בהודעה מראש בכתב לקבלן. 7המנהל יהיה רשאי להורות על פינוי הפסולת גם ברובע היהודי 

עגלות  20מסתורים שבהם יתווספו  10-ב' ו  –חדרי אשפה באזורים א' ו  2במהלך תקופת ההסכם, יתווספו 

 אשפה.

, חומרים, ציוד וכו'(, הנדרשות לביצוע פינוי הפסולת יבוצע באמצעות כל התשומות )כח אדם, רכבים

 העבודה, אך בכמות שלא תפחת )כמות מזערית(, בכל יום עבודה, מהמפורט בטבלה להלן:

 

 רובע יהודי/ארמני  -תשומות פינוי פסולת בעיר העתיקה 

 כמות יח' התשומה

 3 רכב פינוי פסולת טרקטורון

 3 שבתנהג רכב פינוי פסולת טרקטורון +רזרבה לא עובד ב

 6 עובד רכב פינוי פסולת לא עובד בשבת
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 רובע נוצרי  -תשומות פינוי פסולת בעיר העתיקה 

 כמות יח' התשומה

 3 רכב פינוי פסולת טרקטורון

 3 נהג רכב פינוי פסולת טרקטורון +רזרבה עובד בשבת

 6 עובד רכב פינוי פסולת עובד בשבת

 

 ע מוסלמירוב -תשומות פינוי פסולת בעיר העתיקה 

 כמות יח' התשומה

 5 רכב פינוי פסולת טרקטורון

 5 נהג רכב פינוי פסולת טרקטורון +רזרבה עובד בשבת

 10 עובד רכב פינוי פסולת עובד בשבת

 

 .)הקבלן יבצע גם פינוי של מצבורי פסולת בנייה ופסולת גושית )גזם וגרוטאות 

 

לת הבנייה והפסולת הגושית )גזם עבודת פינוי הפסולת המעורבת ממכלי האצירה, פסו .5

וגרוטאות(, תבוצע ע"י רכבים התואמים את תנאי הפינוי בעיר העתיקה )רחובות צרים, 

שיפועים תלולים ומדרגות( ובכמות הדרושה לפינוי הפסולת, תקינים ושמישים בכל יום 

ך בעל שנים, ועם צוות של נהג מוסמ 5 -עבודה, אשר ממועד עלייתם לכביש חלפו לא יותר מ

 פועלים לפחות בכל רכב פינוי. 2רישיון נהיגה מתאים ותקף + 

 

עבודת פינוי הפסולת מתוך עגלות האשפה, על ידי הקבלן, תכלול את הפעולות הבאות, הכל  .6

 כלול במחיר התמורה, ללא כל תמורה נוספת:

 

 עגלות  –פינוי מכלי אצירת אשפה 

 

ל את הוצאת העגלות ממקום הצבתן, הובלתם לרכב פינוי הפסולת העירונית המעורבת מהעגלות, כול .7

הפינוי, ריקונה המלא של תכולתם אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי, סגירת המכסים, החזרתם 

למקום הצבתם המקורי והצבתם באופן שיאפשר לפתוח את המכסים ולהשליך את הפסולת לתוכם, 

 ה(.סגירת דלתות המיתקנים להצבת מכלי האצירה )חדרי האשפ

 

של מטר  לרבות בחדרי האשפה ובגומחות שבהן  5ניקוי יסודי של סביבת מכלי האצירה ברדיוס   .8

מוצבים מכלי האצירה, באמצעות טאוט או גירוף לפי הצורך. )יש להדגיש כי בשים לב לניסיון 

המצטבר, מסביב למכלי האצירה מצטברות כמויות גדולות של פסולת(, העמסת הפסולת העירונית 

מטר אל תוך רכב הפינוי, הובלת הפסולת  5ורבת שנאספה מסביב למכלי האצירה ברדיוס של המע

באמצעות רכב הפינוי אל תחנת המעבר, פריקת הפסולת מרכב הפינוי בתחנת המעבר וחזרה אל 

 אזור העבודה בעיר העתיקה, בכל מקרה שבו העבודה על פי תכנית העבודה, לא הסתיימה.
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האשפה באמצעות פינוי כל הפסולת מהחדרים וביצוע טאוט של ניקוי שוטף של חדרי  .9

החדרים ושטיפה של חדרי האשפה ברובע המוסלמי והנוצרי בתדירות של אחת לשבוע 

 לפחות.

 

ניקוי שוטף של המסתורים בהם מוצבות עגלות האשפה, באופן שוטף באמצעות פינוי כל  .10

ור בתדירות של אחת לחודש הפסולת מהמסתור וטאוט כל שטח המסתור ושטיפה של המסת

 לפחות.

 

יש לבצע את הוצאת מכלי האצירה וריקון מלוא תכולתם אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי, באופן  .11

 שוטף ורציף.

 

במקרים שבהם לא ניתן להגיע עם רכב הפינוי אל מקום הצבת מכלי האצירה, ישנעו עובדי צוות  .12

בתם אל מקום הגעת רכב הפינוי ויחזירו את מכלי הפינוי באופן ידני את מכלי האצירה ממקום הצ

 האצירה לאחר ריקונם, אל מקום הצבתם המקורי.

 

לא תותר הוצאת כלי האצירה מחדרי האשפה או ממקום הצבתם המקורי והצבתם ברשות הרבים,  .13

 לפני הביצוע בפועל של הריקון. דקות 60לפרק זמן העולה על 

 

ות, בתפזורת או בכל צורה שהיא( מתוך כלי האצירה לא תותר הוצאת הפסולת המעורבת )בשקי .14

במקום הצבתם הקבוע והובלת הפסולת ידנית אל רכב הפינוי באמצעות פועלי האיסוף ולא יותר 

 ריכוז הפסולת ממספר מכלים במכל אחד, ע"י העברת הפסולת ממכל למכל.

 

ש במהפך מכני הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המפונים, באמצעות שימו .15

ויבצע ריקון של תכולת הפסולת שבתוך עגלות האשפה  שיורכב על ארגז המטען של רכב הפינוי,

 באמצעות היפוך של עגלות האשפה אל תוך ארגז  המטען של רכב הפינוי, באמצעות המהפך המכני.

הרמה וריקון של הפסולת מתוך עגלות האשפה באופן ידני )ללא שימוש במהפך  לא תותר

 ני(.מכ

 

מיד לאחר השלמת פינוי מכלי האצירה ו/או מילוי ארגז המטען, בהתאם למפורט במכרז זה, תבוצע  .16

הובלת הפסולת לתחנת המעבר, פריקת הפסולת בתחנת המעבר, כל זאת, באופן שוטף ורציף ללא 

 עיכובים וללא הפסקות.

 

ים בתכנית העבודה בכל יום עבודה יפונו כל מכלי האצירה בהתאם ללוחות הזמנים והמסלול .17

 שתאושר ע"י המנהל.

 

 פינוי פסולת גושית )גזם וגרוטאות(  ופסולת בניה        

 

לצורך פינוי הפסולת הגושית ופסולת הבניה, יפעיל הקבלן רכבי פינוי בימים א' עד ו' כולל, במשמרת  .18

  אחת, ויבצע את עבודות הפינוי בהתאם לתכנית העבודה המאושרת .
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ולת הגושית )גזם וגרוטאות( ופסולת הבנייה, תבוצע במסגרת כלל עבודת פינוי הפס

העבודות של פינוי הפסולת בעיר העתיקה, באמצעות צי הרכב המפנה את הפסולת 

 המעורבת, אך בסבב נפרד.

 

 פועלים לפחות.  2רכבי פינוי הפסולת הגושית ופסולת הבניה, יופעלו באמצעות צוות המונה נהג +  .19

 

ולת הגושית ופסולת הבניה תבוצע במשמרות שייקבעו ע"י המנהל ו/או הפיקוח עבודת  פינוי הפס .20

הקבלן יהיה ערוך למעבר לביצוע העבודה בשעות העירוני, במסגרת תכנית העבודה השבועית.  

 שעות ממועד ההודעה שתועבר בכתב. 24אחרות, כולל בשעות הלילה, וזאת תוך 

 תאם לכל דין.התמורה עבור עבודה בשעות הלילה, תשולם בה

 

עבודת פינוי הפסולת הגושית לא תבוצע ביחד עם איסוף פסולת הבנייה, אלא בסבב נפרד,  .21

 שבו תיאסף הפסולת הגושית, וסבב נפרד לפינוי פסולת הבניה.

 

תוכניות העבודה לפינוי הפסולת הגושית ופסולת הבניה, שתימסרנה לקבלן בכתב ותאושרנה על ידי  .22

 ן לפעול לפיהן.המנהל, תחייבנה את הקבל

 

 עבודת פינוי פסולת הגושית תכלול את המרכיבים שלהלן: .23

הגעת רכב הפינוי אל מצבורי הפסולת הגושית,  הרמת הפסולת באמצעות העובדים ו/או ציוד מכני 

השטח שעליו היה מונח  גירוף וטאוטשיופעל למטרה זו,  אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי, 

מטר מסביבו, מבלי להשאיר לכלוך מכל סוג שהוא,  5ת וברדיוס של המצבור של הפסולת הגושי

והכנסת הפסולת שנאספה בפעולת הטאוט והגירוף, אל תוך ארגז המטען של הרכב, עד למילוי ארגז 

המטען של רכב הפינוי בקיבולת המרבית, כיסוי מלא של ארגז המטען ביריעה מהודקת אל דפנות 

ר, ריקון תכולת הפסולת מארגז המטען בתחנת המעבר, במקרה הארגז, נסיעה ישירה לתחנת המעב

נסיעה חזרה מתחנת המעבר אל אזור העבודה והמשך ביצוע עבודת  -שיום העבודה לא הסתיים 

 פינוי הפסולת הגושית.

 

 עבודת פינוי פסולת הבנייה תכלול את המרכיבים שלהלן: .24

באמצעות העובדים ו/או ציוד מכני  הגעת רכב הפינוי אל מצבורי פסולת הבניה,  הרמת הפסולת

השטח שעליו היה מונח  גירוף וטאוטשיופעל למטרה זו,  אל תוך ארגז המטען של רכב הפינוי, 

מטר מסביבו, מבלי להשאיר לכלוך מכל סוג שהוא והכנסת  5המצבור של פסולת הבניה וברדיוס של 

הרכב, עד למילוי ארגז המטען  הפסולת שנאספה בפעולת הטאוט והגירוף, אל תוך ארגז המטען של

של רכב הפינוי בקיבולת המרבית, כיסוי מלא של ארגז המטען ביריעה מהודקת אל דפנות הארגז, 

נסיעה ישירה לאתר הסילוק, שקילת הפסולת בכניסה לאתר הסילוק, ריקון תכולת הפסולת מארגז 

סילוק, במקרה שיום המטען באתר הסילוק, שקילת הרכב לאחר ריקון הפסולת ביציאה מאתר ה

נסיעה חזרה מאתר הסילוק אל אזור העבודה והמשך ביצוע עבודת פינוי  -העבודה לא הסתיים 

 פסולת הבניה.

קליטת פסולת הבנייה באתר הסילוק, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, 

 באתרי סילוק מוסדרים ומאושרים לקלוט פסולת בנייה.
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יר בסיום כל חודש קלנדרי, את החשבוניות בגין קליטת פסולת הבנייה באתר הסילוק הקבלן יעב

 לפמ"י, יחד עם החשבון החודשי. החשבוניות המאושרות ישולמו לקבלן ע"י פמ"י.

מ"ק בחודש. יש  30–על פי הערכת פמ"י, כמות פסולת הבנייה המפונה מהעיר העתיקה היא כ

 היא אינה מחייבת את פמ"ילהבהיר שכמות זו היא הערכה בלבד ו

 

על הקבלן מוטלת החובה שלא להעמיס על גבי הרכב, פסולת בכמות שתעבור את המשקל המורשה  .25

 כרשום ברישיון הרכב.

 

חל איסור מוחלט על הרמה ופינוי של פסולת בניין באמצעות רכב הפינוי לאיסוף פסולת גושית,  .26

 למעט במקרים שבהם התקבל אישור המנהל בכתב.

 

ותר השלכה של הפסולת המפונה, בתוך שטח העיר העתיקה מחוץ לשטח תחנת המעבר. כל לא ת .27

 רכב פינוי שקיבולתו התמלאה, ייסע ישירות לתחנת המעבר ללא עיכובים וללא הפסקות.

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי למנוע נפילה או העפה של פסולת בשעת הטענת הפסולת  .28

גז המטען של רכב הפינוי ובעת נסיעת הרכב, והוא מתחייב לנקות ולאסוף הגושית/בניה אל תוך אר

 מיד כל פסולת שנפלה או הועפה בעת ההטענה ו/או הנסיעה.

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת ההעפה או נפילה של הפסולת הגושית/בניה מתוך  .29

  ארגז המטען של רכב הפינוי, בכל עת שינוע הפסולת.

 

עובדים, לפינוי  2ספק ויפעיל  את אחד מרכבי הפינוי כרכב משימתי שיופעל ע"י נהג + הקבלן י  .30

פסולת מעורבת, גושית/בניה, לצורך ביצוע משימות מיוחדות החורגות מתכנית העבודה הקבועה. 

 עבודת הרכב המשימתי, תתבצע ע"פ הנחיות המפקח העירוני ו/או הוראות המנהל.

 

שיאפשר פינוי מפגעי פסולת לרבות: מטאטא, מגרפה, מעדר, קילשון,  הרכב המשימתי יצויד בציוד .31

 יעה את חפירה וכו'.

 הרכב המשימתי יבצע את הפעולות שלהלן:

 .איסוף ופינוי של מצבורי פסולת במקומות עליהם יורה המנהל 

 .פינוי פגרים 

 .)פינוי מצבורי פסולת גושית )גזם וגרוטאות 

 .פינוי שקיות אשפה 

  פסולת מעורבת מסביב לעגלות האשפה והכנסת הפסולת אל תוך עגלות האשפה. ניקוי ופינוי 

 .עבודות נוספות  שיוגדרו ע"י המנהל 

  

 הפסולת שתפונה באמצעות רכב הפינוי, תשונע אל תחנת המעבר ותרוקן בתחנה. .32

 

 הקבלן יבצע איסוף של שקיות פסולת, באזורים ובמועדים שעליהם יורה המנהל. .33
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 (פסולת מעורבת, פסולת גושית, פסולת בניה –ל סוגי הפינויים )לגבי כ –כללי 

 

כל כלי הרכב של הקבלן העוסקים בפינוי הפסולת, יגיעו לאזור העבודה כשהם ריקים, נקיים  .34

 ושטופים באופן יסודי.

 

על כל הרכבים שיופעלו על ידי הקבלן לביצוע העבודות במסגרת החוזה, יתקין הקבלן בעצמו  .35

טים. הכיתוב על השלטים, ממדיהם וצבעיהם, יבוצעו על פי מתכונת שיקבע ועל חשבונו, של

המנהל. הוראותיו של המנהל לעניין זה יהיו הקובעות ולקבלן לא תהיה כל תביעה או כל 

 דרישה באשר לעניין זה.

 במידת הצורך ועל פי קביעת המנהל, יחדש/יחליף הקבלן את השלטים על חשבונו.

 

ל הקבלן, יבצעו את עבודות פינוי הפסולת ללא יצירת מפגעים צוותי פינוי הפסולת ש .36

 סביבתיים לרבות צעקות ומפגעי רעש.

 

הקבלן יספק, על חשבונו, לכל עובדיו מדים אחידים, אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות. המדים  .37

ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם. דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו 

ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה במכרז. המדים, האפוד והנעלים  14הל תוך לאישור המנ

 יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור המנהל.

 

על האפוד הזוהר ייכתב: "בשירות עיריית ירושלים", שם הקבלן, מס' הטלפון של הקבלן  .38

 ומס' הטלפון של המוקד העירוני. 

 

ופיעו ויבצעו את העבודות במסגרת חוזה זה, בכל עת, הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים י .39

 בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.

 

פמ"י רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על ידי  .40

ניתנה דרישה  הקבלן, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פמ"י, וללא צורך ליתן נימוקים.

 של פמ"י כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי פמ"י.

 

 העסקת כל עובד חדש במקום עובד שעבודתו הופסקה ע"פ החלטת פמ"י, מותנית באשור פמ"י. .41

 

הדרכת העובד החדש והחפיפה עם העובד שעבודתו מופסקת, תבוצע ע"י הקבלן, על חשבון הקבלן  .42

 אחריותו. ועל 

 

הקבלן יעסיק מנהלי עבודה, נהגי רכבי פינוי פסולת ועובדי צוותי פינוי פסולת קבועים, מיומנים  .43

וכשירים, שלא יוחלפו אלא במקרים של היעדרות עובדים אלה כתוצאה ממחלה, חופשה,  שרות 

ים אלה, מילואים פעיל או כל סיבה עניינית אחרת שתאושר ע"י פמ"י. בכל מקרה של חילופי עובד

 יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל ולקבל את אישורו מראש, לגבי המחליף.
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הקבלן יספק עובדים )מנהלי עבודה, נהגי רכבי פינוי פסולת, עובדי פינוי פסולת( רזרביים, בעת  .44

 היעדרות מהעבודה של העובדים הנ"ל הקבועים ועד לחזרת העובדים הקבועים לעבודה על חשבונו.

 

בדים הרזרביים יהיו עובדים מיומנים וכשירים אשר למדו, עוד בטרם החלפתם את העובדים העו .45

הקבועים, את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה וללא 

 תקלות, לרבות מסלולי פינוי הפסולת. 

 

תקופת החוזה ומשנת ייצור כל הרכבים שיופעלו ע"י הקבלן, יהיו זמינים, שמישים ותקינים בכל  .46

ומעלה )שילדה ומרכב(, בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכל תקופת החוזה, יסופקו רכבים  2017

 שנים, הכוללים מערכת איתורן או ש"ע.  5שגילם אינו עולה על 

 

כל רכבי פינוי הפסולת, יהיו מצוידים בכל האמצעים והציוד הדרושים לפינוי פסולת מהקרקע  .47

 מכלי האצירה לרבות, מטאטא, מגרפה ויעה.ומסביב ל

 

כל רכבי פינוי הפסולת עם כל צוותי העבודה )נהגים ופועלים(, יתייצבו בכל יום עבודה בהתאם  .48

 לתכנית העבודה שתימסר בכתב מראש ובמקום עליו יורה המנהל.

 

על פי הקבלן יפעל בהתאם להוראות הדין ומסמכי המכרז, ויסדיר את כל הנדרש ברכבי הפינוי  .49

 הוראות קצין הרכב שלו, בהתאם לנדרש לפי דין ולפי מסמכי המכרז.

 

 החלפת עגלות אשפה שיצאו מכלל שימוש

 

ליטר. לוח הזמנים לאספקת והצבת עגלות  360עגלות אשפה בנפח  150הקבלן יספק ויציב בכל שנה  .50

 יום לפני הביצוע. 30האשפה והמיקומים להצבה, ימסרו בכתב לקבלן 

 

אמור, הקבלן יחליף בעצמו ועל חשבונו כל עגלת אשפה שיצאה מכלל שימוש לרבות עגלות במסגרת ה .51

 אשפה שדפנותיהם נסדקו ונשברו. 

 

 החלפת עגלות האשפה שיצאו מכלל שימוש, תבוצע אך ורק  בתאום מראש עם המנהל.  .52

 

 החלטת המנהל לגבי הצורך בהחלפת עגלת אשפה שיצאה מכלל שימוש, תהא קובעת וסופית. .53

 

עגלות האשפה מפלסטיק שיוצבו במקום מכלי האצירה שיצאו מכלל שימוש, יהיו חדשות, בעלות  .54

 ותואמות לדגם הקיים בעיר העתיקה.EN   840תקן אירופי 

 

הקבלן יהא אחראי לפנות בעצמו ועל חשבונו, את עגלות האשפה שיצאו מכלל שימוש משטח השיפוט  .55

 ם סביבתיים.של העיר, באופן מוסדר וללא יצירת מפגעי
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 הקבלן ישנע את עגלות האשפה  החדשות ויציבם במקומות עליהם יורה המנהל.  .56

 

למען הסר ספק, רכישת מכלי האצירה, הובלתם והצבתם, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.  עם הצבת  .57

 מכלי האצירה החדשים, הם יעברו לבעלות פמ"י.

 

 סילוק הפסולת )מעורבת, גזם וגרוטאות, בנייה( 

 

קבלן ישנע ויסלק את הפסולת הנאספת מתחומי העיר העתיקה, בהתאם להוראות ההסכם. ה .58

פסולת מעורבת, גזם וגרוטאות, תועבר לתחנת המעבר העירונית. פסולת בנייה בהתאם 

להנחיות ההסכם ומפרט זה. קליטת הפסולת בתחנת המעבר ו/או באתר הסילוק, תבוצע אך 

ן על ידי פמ"י ורק עבור הפסולת המפונה במסגרת חוזה ורק עם אישורי כניסה שיסופקו לקבל

 זה.

 

פמ"י תהא רשאית לנקוט בכל הליך פיקוח, בקרה, מעקב ובדיקה, לוודא כי הקבלן מקיים  .59

את הוראות מפרט הביצוע באופן מלא, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 אותם אמצעי פיקוח שפמ"י תנקוט.

 

כויות פמ"י על פי ההסכם ונספחיו, במידה ויתגלעו חילוקי דעות בין מבלי לגרוע מיתר סמ .60

הקבלן לפמ"י לגבי כמויות פסולת המפונות מתחומי העיר העתיקה, תבצע פמ"י סקר של 

כמויות הפסולת המפונות משטח העיר העתיקה במסגרת ביצוע העבודות בהסכם זה, ויחולו 

 הוראות ההסכם בעניין זה.

 ועל פי הנחיותיו של המנהל ו/או מי מטעם פמ"י ו/או עיריית ירושלים.הסקר יבוצע על ידי 

תוצאות הסקר תהיינה סופיות ומוחלטות, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 הסקר, אופן ביצועו, הגורם המבצע, תוצאותיו והכספים בהם יחויב בגין תוצאות הסקר.

 

 ניקיון רחובות

 

 ו בתאם לנתונים שלהלן:עבודות הניקיון יבוצע .61

 הגדרת הציר שם הציר

רי קודש, למוקדי תציר בו התנועה הינה ראשית )עורקים( ומשמשת לתנועה לא ירוק

 תיירות ולשווקים

 ציר משנה בו התנועה סמוכה ומשתלבת עם ציר ירוק )ענפים( אדום

 ציר בו התנועה היא בתוך החומות אך משמשת בעיקרה לתנועת כלי רכב חום

צירים סביב חומות העיר העתיקה. היכן שיש שערים עד הכניסה לשער כולל   סובב חומות

מדרכה אחת הקרובה לחומה,  –המדרכות כמפורט להלן: רח' סולטאן סולימן 

מדרכות,  2 –מדרכות, מעלה השלום  2 –מדרכות, דרך העופל  2 –דרך יריחו 

מדרכה אחת הקרובה  –מדרכה אחת קרובה לחומה, הצנחנים  –חטיבת ירושלים 

 .וכן כלל הגינון והשצ"פים שבין החומה למדרכה הראשונה הקרובה אליה לחומה
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אזור "עיר דוד" )לרבות כלל הרחובות ו/או הסמטאות ו/או השבילים הפנימיים  עיר דוד

 באזור "עיר דוד"(  וכן אזור "סמבוסקי" וטיילת גיא בן הינום חקל דמא

 

 צירים מרכזיים -אזור א' 

 הרחובות הציר

איבן אל חיטאב משער יפו ועד דוד, דוד, שלשלת, חב"ד, היהודים, הקארדו, תפארת ישראל,  ירוק

 המקובלים, כיכר החורבה, משמרות הכהונה

 עד הקישלה, סנט גיימס, אור החיים -משגב לדך, פטריארכיה ארמנית  אדום

 כל יתר הרחובות צהוב

 שלה ודרומה, בתי מחסהמהקי -הפטריארכיה הארמנית  חום

 

 אזור א'

 מרחק מ' רץ ציר

 1635 ירוק

 570 אדום

 2950 צהוב

 1400 חום

 6555 סה"כ

 

 אזור ב'

 הרחובות הציר

בית הבד, אל חאנקה )ויה הקטנה(, שוק הבשמים, שוק הקצבים, שוק הצורפים, מרחב מוריסטאן,  ירוק

 , הפטריארכיה היוונית הקתולית.הנוצרים, דמיטריוס, הפטריארכיה, האורתודוכסית

סנט פרנציס, האחים, השער החדש, הבורסקאים, סנט פטר, קזה נובה, הפטריארכיה הלטינית,  אדום

 גגות גליציה

 יתר הרחובות צהוב

 

 אזור ב'

 מרחק מ' רץ ציר

 1655 ירוק

 780 אדום

 1725 צהוב

 ללא חום

 4160 סה"כ

 

 אזור ג'

 הרחובות הציר
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ר שכם, הצריח האדום, שער הפרחים, הגיא, ויה דולורוזה )טריק אל אלאם(, שער האריות, שע ירוק

דין, שוק מוכרי הכותנה, שער הברזל, כניסה לשער השבטים, באב חוטה, המלך פייצל,  -עלא א 

 שער אל העואנמה

 יתר הרחובות צהוב

 

 אזור ג'

 מרחק מ' רץ ציר

 1662 ירוק

 1060 אדום

 3830 צהוב

 ללא וםח

 6552 סה"כ

 

 דונם שטחי גינון. 115–ק"מ רץ וכ 4.5 -סובב חומות  -אזור ד'

 

 ק"מ רץ. 7.5 –עיר דוד  –אזור ה' 

 

 עבודת הניקיון תבוצע בשתי משמרות על פי המפורט להלן:

 תשומות ניקיון רחובות

 רובע יהודי ארמני

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 שבועב

ו' –א'  1400 0600 13 פועל טאוט  

ו' –א'  2200 1400 9 פועל טאוט  

ש' –א'  1400 0600 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ש' –א'  2200 1400 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ו' –א'  1400 0600 1 מנהל עבודה  

ו' –א'  2200 1400 1 מנהל עבודה  

     
 רובע  נוצרי

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ש' –א'  1400 0600 5 פועל טאוט  

ש' –א'  2200 1400 3 פועל טאוט  

ש' –א'  1400 0600 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ש' –א'  2200 1400 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ש' –א'  1400 0600 1 מנהל עבודה  
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 רובע מוסלמי

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

ם שעת סיו

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ש' –א'  1400 0600 13 פועל טאוט  

ש' –א'  2200 1400 9 פועל טאוט  

ש' –א'  1400 0600 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ש' –א'  2200 1400 1 רכב שטיפה וקרצוף  

ש' –א'  1400 0600 1 מנהל עבודה  

 סובב חומות

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

בודה ימי ע

 בשבוע

 ו' -א'  1500 0700 4 פועל טאוט

 ש' -א'  1500 0700 5 פועל טאוט

 ש' -א'  2300 1500 3 פועל טאוט

ש' –א'  1500 0700 1 מנהל עבודה  

ש' –א'  1500 0700 1 רכב מנהל עבודה  

     
 עיר דוד

 כמות התשומה

שעת 

התחלת 

 עבודה

שעת סיום 

 עבודה

ימי עבודה 

 בשבוע

ו' –א'  1500 0700 6 טפועל טאו  

 

קרצוף וכו' ו כמות התשומות הנדרשות )כח אדם, רכבי טאוט/שטיפה כלהקבלן נדרש להפעיל את  .62

ורכבי פינוי פסולת( כדי לבצע את כל המטלות הנדרשות במסגרת ההסכם, ובכל מקרה, לפחות את 

 כמות התשומות שלהלן:

 

 י/ארמנירובע יהוד -תשומות ניקיון בעיר העתיקה  -טבלה   

 כמות יח' התשומה

 2 עובד בשבת –רכב שטיפה וקרצוף כולל הצוות 

 22 לא עובדים בשבת -עובד טאוט ידני 

 2 מנהל עבודה )לא עובד בשבת(

 

 רובע נוצרי -תשומות פינוי פסולת וניקיון בעיר העתיקה  -טבלה   

 כמות יח' התשומה

 2 עובד בשבתות –רכב שטיפה וקרצוף כולל הצוות 
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 8 עובד בשבתות -עובד טאוט ידני 

 1 עובד בשבתות -מנהל עבודה 

 

 רובע מוסלמי  -תשומות ניקיון בעיר העתיקה  -טבלה   

 כמות יח' התשומה

 2 רכב שטיפה וקרצוף כולל צוות

 22 עובד בשבתות -עובד טאוט ידני 

 1 מנהל עבודה עובד בשבתות

 

 סובב חומות  - תשומות ניקיון בעיר העתיקה -טבלה   

 כמות יח' התשומה

 8 עובדים בשבת  -עובד טאוט ידני 

 4 לא עובד בשבת -עובד ניקיון 

 1 מנהל עבודה עובד בשבת

 1 רכב מנהל עבודה

 

 עיר דוד    -תשומות ניקיון בעיר העתיקה  -טבלה   

 כמות יח' התשומה

 6 לא עובדים בשבת –עובד טאוט ידני 

 

שעל הקבלן  המינימליתיש שהיקף התשומות הרשומות בטבלאות לעיל, הן הכמות יש להבהיר ולהדג

 להפעיל.

 

 מועדי )שעות( ההתחלה והסיום של ביצוע העבודות כמפורט בטבלאות לעיל, ניתנים לשינוי בתאום מראש. 

 

פועלי הטאוט והרכבים לשטיפה וקרצוף, יבצעו את עבודות הניקיון, על פי תכנית עבודה שבועית  .63

 תוכן מראש ע"י המנהל ותימסר בכתב לקבלן ובהתאם להוראות המנהל.ש

 

 שנים. 5–בכל תקופת החוזה , לא יופעלו רכבי טאוט ורכבים לשטיפה וקרצוף, שאורך חייהם גבוה מ .64

 

 המנהל יהא רשאי לבצע מעת לעת, שינויים בתכנית העבודה השבועית. .65

 

והרכבים לביצוע השטיפה והקרצוף. הקבלן  פמ"י איננה אחראית על מקום החניה של רכבי הטיאוט .66

יספק מקום לאיחסון רכבי הטאוט, הרכבים לשטיפה וקרצוף, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע 

 העבודות, לרבות עגלות פועלי הטאוט וציוד פועלי הטאוט, בעצמו ועל חשבונו.
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הקבועים כתוצאה  הקבלן יספק מפעילים )נהגים( רזרביים, בעת היעדרות מהעבודה של הנהגים .67

ממחלה, חופשה, וכו', או כל סיבה עניינית אחרת שתאושר ע"י פמ"י ועד לחזרת הנהגים הקבועים 

 לעבודה. הנהגים הרזרביים יהיו נהגים מיומנים וכשירים.

 

 בכל מקרה של חילופי הנהג, יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל. .68

 

ף, לצורך ביצוע תיקונים, טיפולים, רישוי וכו' יפעיל בעת הפסקת עבודת רכב לביצוע שטיפה וקרצו .69

 הקבלן  רכב שטיפה/קרצוף רזרבי. 

 

בלא לפגוע ביתר סמכויותיה, בהתאם למכרז ולהסכם, פמ"י תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  .70

קרצוף וצוותי הפעלתם המועסקים, בהודעה ו להקטין את היקף כמות הפועלים והרכבים לשטיפה

עות מראש( וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את ש 24בכתב )

העילה. מוצהר ומוסכם על הקבלן, כי לא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד פמ"י בגין 

צמצום היקף העבודה כאמור לעיל, וכי לא יהיה זכאי בגין כך לפיצוי ו/או תשלום כלשהו ו/או 

 להגדלת שכר.

 

י תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להגדיל את היקף כמות הפועלים והרכבים לשטיפה פמ" .71

שעות מראש( וכפועל יוצא את ההיקף הכספי  48וקרצוף וצוותי הפעלתם המועסקים, בהודעה בכתב )

הכולל ע"פ החוזה וזאת מבלי לנמק את העילה. מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות 

ות כלשהן כנגד פמ"י בגין הגדלת היקף העבודה כאמור לעיל וכי יהיה זכאי בגין כך להגדלת ו/או טענ

 התמורה באופן יחסי להגדלת היקף העבודה ע"פ מחירי היחידה.

 

 ניקיון רחוב/רחובות ושטחים ציבוריים

 

 עבודת ניקיון הרחוב/רחובות תכלול: .72

  בורי הגובל במדרכה ברוחב של ושולי הכביש הגובל במדרכה והשטח הציניקיון המדרכות

 מטר. 2

 .טאוט פינות הכבישים, מפרצי ומגרשי החנייה הציבוריים ואיי התנועה 

  ניקוי המדרכות בתוך ומסביב למיתקני ריהוט רחובות ובכלל זה: ספסלים, תחנות

אוטובוס, עציצים, אשפתונים ציבוריים, תמרורים, ארונות סעף, עמודי תאורה,  מעקות 

 .בטיחות וכו'

  ניקוי שטח מרכזי המיחזור שבהם מוצבים מכלים ייעודיים לאיסוף פסולת המיועדת

 למיחזור.

  ניקוי ואיסוף פסולת שגלשה, הצטברה או הונחה על יד מכלי האצירה המוצבים ברשות

 הרבים.

  ריקון הפסולת מתוך אשפתונים ציבוריים )המוצבים בעיר ושיוצבו בעיר בעתיד( והכנסת

מילימטר ובנפח ובמימדים התואמים את  0.4–ה בעובי שלא יפחת משקית פלסטיק חדש

 מימדי האשפתון, לתוך האשפתון הציבורי לאחר כל ריקון.
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פמ"י". גודל האותיות וצבען יקבע ע"י פמ"י.  –על השקיות יהיה כיתוב:"שמור על הניקיון 

בימים זוגיים השקיות שיוכנסו לאשפתונים הציבוריים בימים אי זוגיים יהיו בצבע כתום ו

 בצבע כחול.

 הפלסטיק ואספקתם, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. רכישת שקיות 

 אשפתונים ציבוריים.  240–כיום מוצבים בעיר העתיקה כ

 .ניקוי איי תנועה ללא גינון ואיי תנועה הכוללים גינון 

 ים ע"פ ניקוי פתחי קולטני ניקוז באמצעות איסוף ופינוי הפסולת שהצטברה על הקולטנ

 השטח.

  ניקוי, של רחובות וסמטאות בלתי סלולים )שטחי בור( באמצעות איסוף והרמת פסולת

 הרחובות, ניכוש העשבים וגירוף הקרקע.

 .)הסרת עשבייה מהרחובות )באמצעות הדברה 

קבלן יבצע הדברת עשבייה, בכל הרחובות בעיר העתיקה, פעמיים בשנה למניעת ה

פעילות ההדברה תבוצע אך ורק ע"י מדבירים התפתחות עשביית חורף וקיץ. 

 מוסמכים בעלי רשיון תקף ובהתאם לכל דין. 

פי כל -ומרי ההדברה שישמשו לביצוע ההדברה, יהיו מאושרים לשיווק ולשימוש עלח

 דין. 

 א יעשה שימוש בחומרי הדברה שתוקפם פג על פי קביעת היצרן.ל

אם לריכוזים ולמינונים בפעילות ההדברה יעשה שימוש בחומרי ההדברה בהת

הרשומים בהוראות השימוש המצוינות בתוויות התכשירים ובכלל זה שמירת 

 הוראות הבטיחות וההנחיות הספציפיות ליישום חומרים אלה.

 .ניקוי עפר, חול וסחף שהצטברו על גבי כבישים, מדרכות ורחבות ציבוריות 

 .איסוף ופינוי צואת כלבים 

 הציבוריים הפתוחים. ניקוי מגרשי משחקים בשטחים 

  ניקוי שטחים שבהם יבוצעו או בוצעו אירועים שונים לרבות בשעות הערב והלילה. יבוצע

 ע"פ תכנית שימסור המנהל בכתב בהודעה מראש של שבוע.

  הסרת מודעות, שלטים וכיתוב ממתקני ריהוט רחובות ובכלל זה: ספסלים, תחנות

ורים, ארונות סעף, עמודי תאורה, אוטובוס, עציצים, אשפתונים ציבוריים, תמר

תמרורים, מעקות בטיחות, כולל שימוש במערכת שטיפה בלחץ מים וטמפרטורה 

 גבוהה על פי הצורך וכו'.

  הקבלן יבצע פינוי פגרי בעלי חיים )עד לגודל של פגר כלב( בכל שעות העבודה )במשמרת יום

 ולילה(בכל שטח העיר העתיקה. עבודת פינוי הפגרים כוללת:

o .הגעה אל המקום שבו מונח הפגר 

o  הרמת הפגר ופינויו אל אתר קליטה מוסדר, בהתאם להנחיות המשרד להגנת

 הסביבה, באישור וטרינר וע"ח הקבלן. הקבלן ימציא לפמ"י אישור על פינוי כאמור.

o  פינוי הפגרים יבוצע מידית, במהלך ביצוע עבודות הניקיון או תוך פרק זמן שלא

 מועד ההודעה על מיקום הפגר.יעלה על שעה אחת מ

 :ניקיון גינות וסובב חומות יכלול את המרכיבים שלהלן 
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o  ניקוי ואיסוף אשפה ופסולת במדרכה הסמוכה לחומה ושטחי הגינון שביניהן כולל

שטחים ציבוריים פתוחים, איסוף גללי כלבים בשבילים, במדשאות, ניקיון 

שפתונים הציבוריים ופינויים השטחים המגוננים והמרוצפים, איסוף הפסולת מהא

בשקיות פלסטיק מתאימות לתוך מכל אצירת אשפה. חל איסור מוחלט על הוצאת 

 פסולת בתפזורת.

o  הכנסת שקיות פלסטיק חדשות לכל האשפתונים הציבוריים, בהתאם לתכנית

 עבודה שתיקבע ע"י המנהל. )אספקת השקיות ע"י הקבלן ועל חשבונו(.

o בכל אשפתון ציבורי שבו תכולת 11:00טיק עד שעה בכל יום תוחלף שקית הפלס ,

 מנפחו. 3/4 –הפסולת מגיעה ל 

o .בסיום כל יום עבודה, יוחלפו שקיות הפלסטיק באשפתונים הציבוריים 

o  האשפתונים הציבוריים, ישטפו בכל יום באמצעות חומרים מתאימים באופן

 שניקיונם יישמר.

o ופי השבוע, בלילות צום רמדאן הקבלן יספק למבקרים באזור שקיות פלסטיק בס

 .ובחגים השונים

o  ניקיון רציף באזורי ישיבה ופרגולות, ריקון האשפתונים הציבוריים בתדירות

שתימנע מילוי האשפתונים בפסולת וגלישת הפסולת מתוך האשפתונים אל 

 הסביבה, טאוט ושטיפת מעברים ושבילים.

o ם, איסוף ומשיה של חומרי איסוף עלים ופסולת מתוך גופי מים ומזרקות וסביבת

 פסולת צפים ושקועים בגופי המים והמזרקות.

o .איסוף פסולת וגירוף שטחי אדמה וחול 

o  ,ניקוי כל פרטי ריהוט הרחובות בשטחי הגינון לרבות: שילוט, אשפתונים ציבוריים

 ספסלים, מעקות, הצללות, עמודונים, מחסומים, גידור וכו'.

 

וי של הרחוב/רחובות והשטחים הציבוריים באמצעות טאוט מכני כל עבודות הניקיון, יכללו ניק .73

 וידני, הרמה, והסרה של כל פסולת הרחובות  ופינוייה מהרחוב.

 

הקבלן יקפיד שבמסגרת העבודות, יאספו, יפונו ויסולקו מהרחוב/רחובות והשטחים הציבוריים, כל  .74

שוטף ורציף ובלא לדלג על קטעי  מרכיבי פסולת הרחובות מכל סוג ולכל אורך מסלול העבודה באופן

 רחוב/רחובות.

 

מובהר בזאת, שעל פי חוק חל איסור שימוש במפוחי אוויר. הקבלן יצהיר ויתחייב שלא יפעיל מפוחי  .75

אוויר בביצוע העבודות. כל הפרה של האיסור כאמור, יחייב את הקבלן לשאת בכל תשלום שפמ"י 

כמו כן, פמ"י  וי מוסכם מראש כמפורט בהסכם.תחויב לשלם ע"י גורם מוסמך. זאת בנוסף לפיצ

 רשאית לראות בכך הפרת הסכם, עם כל המשתמע מכך.

 

מובהר בזאת שחל איסור על שטיפת הרחובות המרוצפים במים זורמים באמצעות צנורות מים  .76

 המחוברים להידרנט )ברז כיבוי(.

 

 פועלי טאוט
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ות כמפורט לעיל ו/או בהתאם לתכנית עבודת הטאוט באמצעות פועליי הטאוט תבוצע בשתי משמר .77

 העבודה שתיקבע ע"י המנהל. 

 

כל פועלי הטאוט והעובדים יצאו להפסקת עבודה של מחצית השעה בשעות שיקבעו ע"י המנהל.  .78

 לא תותר יציאה להפסקת עבודה במועדים אחרים. 

 

היום,  לא  הקבלן ידאג להגעת פועלי הניקיון לאזורי העבודה בהתאם לתכנית העבודה, במשמרת .79

יאוחר מהשעה שתיקבע ע"י המנהל בכל יום עבודה, ובמשמרת אחה"צ לא יאוחר מהשעה שתיקבע 

 ע"י המנהל.

 

במועד התחלת העבודה בכל משמרת עבודה ובסיום העבודה, יחתימו כל העובדים לרבות פועל  .80

על חשבונו, הטאוט, הנהגים ומנהל העבודה, שעון נוכחות ביומטרי שיותקן ויתוחזק ע"י הקבלן ו

 במקום עליו יורה המנהל.

 

עבודות ניקיון הרחובות יבוצעו באמצעות כל הכמות של העובדים ורכבי השטיפה והקרצוף  .81

 הדרושים לביצוע העבודות ובכמות שלא תפחת מהכמות שפורטה לעיל.

 

טאוט שעה( ויבצע  0.5שעות בכל יום עבודה )לרבות הפסקה של  8כל עובד טאוט ידני יעבוד  במשך   .82

ק"מ רץ במשמרת עבודה. )ק"מ רץ )לעיל ולהלן( משמעו,  טאוט של  2–בהיקף שלא יפחת מ

מטר או עד גבול השטח הפרטי  2המדרכה או הכביש או השביל, השטח הגובל במדרכה ברוחב של 

 (.ק"מ 1הגובל במדרכה ושפת הכביש, באורך של 

 

את רכבי השטיפה ורכבי השטיפה  הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו את הובלת הפועלים וישנע .83

והקרצוף וכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, בתחילת כל יום עבודה, אל המקומות 

 שעליהם יורה המנהל בתכנית העבודה. 

 

בכל כלי העבודה הציוד והחומרים הדרושים  כל אחד מעובדיוהקבלן יצייד על חשבונו והוצאותיו,  .84

לת מנקה רחובות, מטאטא  כביש, יעה  )כף הרמה(,  מכל לאיחסון לביצוע העבודות לרבות: עג

 והובלת הפסולת הנאספת, שקיות אשפה,  מגרפה, טוריה, מזמרה ידנית את חפירה, חרמש וכו'.

 

 כל כלי העבודה והציוד שיספק הקבלן לעובדיו, יהיו תקינים ושמישים בכל מהלך ביצוע העבודות. .85

 

 רכבי  שטיפה והקרצוף

 

פעיל שישה רכבי שטיפה וקרצוף. רכבי  השטיפה והקרצוף שיסופקו על ידי הקבלן, יופעלו הקבלן י .86

באמצעות צוות של נהג ופועל אחד לפחות, יהיו תקינים ושמישים, יכללו את כל אביזרי הבטיחות 

הדרושים על פי כל דין. הקבלן ידאג שכל מערכות ההפעלה של רכבי  השטיפה והקרצוף, תהיינה 
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 ופן שיאפשר לבצע את עבודת השטיפה והקרצוף בהספק ובאיכות של רכב  שטיפהתקינות בא

 קרצוף חדש.ו

 

 הקבלן יתחזק ויטפל ברכבי  השטיפה והקרצוף, באופן שוטף ורציף, על פי הוראות היצרן. .87

 

רכבי השטיפה והקרצוף יהיו מותאמים לניקוי משטחים מרוצפים, אבנים משתלבות או שטחים  .88

 נזק לתשתית. סלולים ללא גרימת

 

רכבי הטאוט, השטיפה והקרצוף יכללו אמצעים לאיטום ומיגון לרעש על מנת לספק הפעלה שקטה  .89

 ככל שניתן. 

 

המנהל יהא רשאי לפסול רכב  לשטיפה וקרצוף המופעל על ידי הקבלן, אם לפי שקול דעתו הבלעדי,  .90

במקרים אלה, תהא קובעת  הרכב אינו עונה על הצרכים ו/או דרישות פמ"י. חוות דעתו של המנהל

 וסופית.

 

רכבי השטיפה ורכבי הקרצוף יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות  .91

מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של שטיפה, וקרצוף של שבילים, כניסות לבתים, 

 רחבות, ככרות וכבישים.

 

ל )נהג(, מיומן, מנוסה וכשיר ללא תמורה נוספת )כלול כל רכבי השטיפה והקרצוף, יסופקו עם מפעי  .92

 במחיר העבודה החודשי(.

 

 שעות נטו. 7.5כל אחד מרכבי השטיפה והקרצוף יבצע את עבודת הטיאוט במשך  .93

 

ק"מ רץ במשמרת  6–רכב שטיפה וקרצוף יבצע בכל יום עבודה שטיפה וקרצוף בהיקף שלא יפחת מ .94

, כביש ו/או המדרכה ו/או הסמטה ו/או רחבה ציבוריתעבודה )ק"מ רץ: שטיפה וקרצוף של ה

 לאורך ק"מ אחד(.

 

ומעלה ובכפוף להוראות המכרז  2017כל רכבי השטיפה והקרצוף שיסופקו יהיה משנת ייצור  .95

 ומפרט זה.

 

כל רכב שטיפה וקרצוף, יסופק בתחילת כל יום עבודה ובתחילת כל משמרת עבודה, כשהוא תקין,  .96

 פן יסודי, עם מכלי מים ודלק מלאים.שמיש, שטוף ונקי באו

 

 שטיפת וניקיון רכבי השטיפה והקרצוף יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .97

 

קרצוף, מתחייב הקבלן לספק רכב  ו בכל מקרה של תקלה ו/או השבתה של רכב לשטיפה .98

שעות ולהשלים את העבודות שהופסקו כתוצאה  4שטיפה/קרצוף בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 קרצוף באותו היום.וה רכב השטיפה מהשבתת
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פעמים בחודש,  3קרצוף כתוצאה מתקלה בתדירות העולה על וה במקרה של השבתת רכב השטיפה .99

קרצוף ברכב תקין ושמיש, בהתאם להוראות המכרז וה יידרש הקבלן להחליף את רכב השטיפה

 וההסכם.

 

כי העבודה במסגרת הסכם הקבלן ימלא מים במכלי המים של רכבי השטיפה והקרצוף, רק לצור .100

 השיפוט של העיר ירושלים.זה ורק בתחומי שטח 

 

מילוי המים במכלי המים של רכבי השטיפה/קרצוף יבוצע  ע"י חיבור להידרנטים )ברזי כיבוי אש(  .101

המותקנים ברחבי העיר. רשימת ההידרנטים למילוי המים ומיקומם, תימסר ע"י המנהל. אספקת 

העירוני ועל חשבון הקבלן. הקבלן יהא אחראי לביצוע ההתקשרות עם המים תהא ע"י תאגיד המים 

 תאגיד המים.

 

עיל ברכבי השטיפה והקרצוף, עובדים מיומנים וכשירים להפעלת מערכת התזת הקבלן יעסיק ויפ .102

 140ליטר לפחות, משאבה בלחץ של  200מים המותקנת על רכב השטיפה, הכוללת מכל מים בנפח 

מעלות צלסיוס לפחות, עם אקדח מים וצינור  50לחץ גבוה וטמפרטורה של בר לפחות להתזת מים ב

מטר לפחות מגולל על תוף וזרוע גמישה, ומערכת קרצוף על רכב הקרצוף  50לחץ גמיש באורך 

מעלות  100–בר וטמפרטורה גבוהה שלא תפחת מ 300–התזת מים בלחץ שלא יפחת מהכוללת 

 .צלסיוס

 

בי השטיפה והקרצוף, יהיו מצוידים כל אחד, במכשיר טלפון מנהלי העבודה והנהגים של רכ .103

סלולרי חכם תקין, שמיש וזמין, שיאפשר קשר שוטף ורצוף עם המנהל ו/או מי מטעמו, בכל מועדי 

 ביצוע העבודות.

 

המנהל יהיה רשאי אך לא חייב )אופציונאלי(, לדרוש  ממנהלי העבודה והנהגים, להתקין על גבי  .104

לרי, אפליקציה המאפשרת ביצוע בקרה על עבודת טאוט הרחובות ואפליקציה מכשיר הטלפון הסלו

 נוספת לדיווח, ניהול ובקרה של תכנית העבודה.

 

 כללי )בהתייחס לכלל עבודות פינוי הפסולת והניקיון בעיר העתיקה(

 

הקבלן יהא ערוך לתגבר את מערך הניקיון ופינוי הפסולת, בהתאם לדרישה שיקבל מאת פמ"י,  .105

לתגבר/לשנות באופן קבוע את כמות תשומות העבודה ומועדי העבודה, בכל שעות היממה. ככל   ו/או

שפמ"י תוציא בקשות לתגבור/שינוי, כאמור, והקבלן יקבל תמורה בגין תגבור/שינוי זה בהתאם 

 להצעתו במכרז.

 

לפינוי  מוסכם בין הצדדים כי המנהל יהא רשאי לקבוע ו/או לשנות את מקום עבודתם של הרכבים .106

קרצוף ופועלי הטאוט, את אזורי ניקיון הרחוב/רחובות, והקבלן לא יהא ו לשטיפההרכבים פסולת, 

 זכאי לכל תוספת תשלום בגין השינויים כאמור.
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הפעלת כל כוח האדם, הרכבים, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע העבודות ואחזקתם, תבוצע  .107

 ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

צעו את עבודות פינוי הפסולת  והניקיון תוך מתן יחס אדיב, ללא צעקות וללא עובדי הקבלן, יב .108

 גרימת מפגעי רעש. 

 

הקבלן יספק לכל עובדיו מדים אחידים, חולצה זוהרת ונעלים בטיחותיות המותאמים לתקופת  .109

החורף והקיץ לרבות חליפת סערה בחורף. המדים ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודותיהם. 

ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה  7ת המדים וצבעם וכן הנעלים יוצגו לאישור המנהל תוך דוגמ

 במכרז. המדים, החולצה  והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור נציג פמ"י.

 

 על החולצה הזוהרת ייכתב כיתוב ע"פ דרישת פמ"י. .110

 

עבודות במסגרת חוזה זה, בכל עת, בבגדי הקבלן יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו ויבצעו את ה .111

 עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות.

 

כל הרכבים והציוד של הקבלן, יפעלו ללא גרימת מפגעי רעש וזהום אויר ויעמדו בכל דרישות  .112

 ובהתאם לכל דין. 1961 –החוק למניעת מפגעים התשכ"א 

 

צוף, שלטים בעצמו ועל חשבונו. ממדי השלטים, הקבלן יתקין על חשבונו על רכבי השטיפה והקר .113

 צבעיהם והכיתוב עליהם, יקבעו על ידי המנהל ויחודשו ע"פ דרישת המנהל.

 

מובהר בזאת כי למנהל, שיקול הדעת הבלעדי, להורות לקבלן לנייד את הפועלים ו/או רכבי פינוי  .114

שמרות העבודה, לטובת קרצוף, שעל פי תוכניות העבודה ו/או מוה השטיפהו/או רכבי  הפסולת

אירועים שונים המתקיימים בעיר העתיקה, ולנייד עובדים מאזור לאזור ובתוך אותו אזור באופן 

שהעובדים ירוכזו לעבודות פינוי פסולת ו/או ניקיון הקשורות באירועים אלה; או לנייד פועלים  ו/או 

האזורים, לפי צורכי העבודות קרצוף, באותו אזור או בין ו רכבי פינוי פסולת ו/או רכבי שטיפה

 ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל. 

העובדים לא יהיו רשאים לעזוב את אזור העבודה לפני סיום מועד העבודה, בהתאם לתכנית 

 העבודה המאושרת על ידי המנהל.

 

בימי בחירות לרשויות המקומיות ו/או לכנסת הקבלן יקבל תוספת תשלום לתעריף הרגיל עבור  .115

ובדים שיועסקו ביום זה. התוספת תהא ההפרש שבין המחיר הרגיל לבין המחיר המשולם ביום הע

 השבתון. 

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות, בהתאם לתכניות העבודה, שתימסרנה לו וימי העבודה  .116

המפורטים שם, לרבות בימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד של סוכות ופסח, חגי עדות מוסלמיות 

ריות, חג פורים, יום העצמאות, תשעה באב, ל"ג בעומר, אחד במאי, יום השואה והגבורה, ונוצ

 אירועים וזאת ללא כל תוספת תשלום מעבר לתמורה המפורטת במסמך ד' הצעת המשתתף לעיל.
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הפעלת מפוח עלים  חל אסור מוחלט על הקבלן להפעיל מפוחי עלים המסגרת ביצוע העבודות! .117

מהחשבון החודשי, זאת מבלי לגרוע מחובת  20%כך הפעלתו תגרור קנס בגובה אסורה עפ"י דין ומש

הקבלן לשפות ולפצות את פמ"י בגין כל סכום שתחויב לשלם כתוצאה מהפרת התחייבות זו, לרבות 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 

 חל אסור מוחלט לבצע שטיפת רחובות באמצעות צינורות מים או צינורות כיבוי אש. .118

 

 מנהלי עבודה העסקת

 

הקבלן המבצע את פינוי הפסולת המעורבת, בנין והגושית וניקיון הרחובות, יעסיק ויפעיל  מנהלי  .119

עבודה. מנהלי העבודה יהיו נוכחים במקום ביצוע העבודות, החל מתחילת ביצוע העבודות ועד 

זמינים לטיפול  לסיומן, ויבצעו באופן שוטף ורציף, פקוח ובקרה על ביצוע העבודות, יטפלו ויהיו

מנהל העבודה באזור סובב חומות בביצוע העבודות ותיקון תקלות המתרחשות במהלך העבודה. 

 ועיר דוד יהיה מצויד ברכב.

 

הקבלן ומנהל העבודה יהיו אחראים לביצוע העבודות, גם בשעות בהן לא יהיה מנהל  .120

 העבודה, נוכח במקום ביצוע העבודות.

 

ירו ויבקרו מנהלי העבודה בכל השטחים והאזורים בהם מבוצעת בתקופת העבודה הראשונה, יסי .121

העבודה, ילמדו את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה 

 וללא תקלות, לרבות מסלולי פינוי מכלי האצירה, וילוו באופן צמוד את ביצוע העבודות.

 

ייעודי וספציפי למכרז זה ולא יועסקו בעבודה  מובהר ומודגש כי מנהלי העבודה יועסקו באופן .122

אחרת בתחום שיפוטה של העיר ירושלים או בכל מקום אחר אלא אם יינתן אישור לכך מראש ובכתב 

 מפמ"י.

 

במקרה שהקבלן יבקש להחליף את מנהלי העבודה מטעמו יידרש הקבלן לאישורה של פמ"י  .123

לי העבודה מטעם הקבלן מכל סיבה שהיא מראש ובכתב. פמ"י תהא רשאית לדרוש החלפתם של מנה

ובכל עת מבלי צורך לנמק, במקרה כזה יהיה חייב הקבלן להחליף את מנהלי העבודה מטעמו בתוך 

 שעות לכל היותר ולהביא לאישור פמ"י את מנהלי העבודה החלופיים המיועדים מטעמו.   48

 

 פיקוח, בקרה ודיווח

 

י, רכבי השטיפה והקרצוף, יהיו מצוידים בטלפון הקבלן, מנהלי העבודה ונהגי רכבי הפינו .124

סלולרי, באופן שיאפשר קשר שוטף ורצוף עם הקבלן, מנהלי העבודה והנהגים, בכל מועדי 

ביצוע העבודות. כל רכב יצויד בפוינטר או באיתוראן או בשווה ערך.  החברה בעלת מערכת 

רות/גישה למערכות אלו המעקב )פוינטר או איתוראן או שווה ערך( תאפשר לפמ"י התחב

וקבלת כל הנתונים על הפעילות של הרכבים שעבדו   בהיסטוריהלצרכי בקרה שוטפת, צפייה 
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הקבלן יצרף למסמכי המכרז את אישור החברה בעלת מערכת המעקב, חתום  בשירות פמ"י.

הקבלן ומנהלי העבודה, יהיו זמינים לטיפול בתקלות ולסיורי  בעת הגשת מסמכי המכרז.

ת עם המנהל, באמצעות רכבו של הקבלן, ברחבי שטח השיפוט של העיר העתיקה, תוך בקור

פרק זמן שלא יעלה על שעה אחת ממועד הקריאה ע"י המנהל. מנהלי העבודה יעמדו בקשר 

הדוק יומיומי עם המנהל, ידווחו לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל, על 

תהיינה כאלה ויהיו זמינים לקבלת פניות של המנהל מהלך העבודות ועל תקלות, ככל ש

 וטיפול בהן באופן מידי.

 

הקבלן ומנהלי העבודה, יקבלו קריאות מנציגי פמ"י ו/או המפקח העירוני, לגבי תלונות  .125

לטיפול במערך פינוי הפסולת והניקיון. הקבלן ומנהלי העבודה, יטפלו בתלונות תוך פרק זמן 

 קבלת התלונה וידווחו למוקד על מועד סיום הטיפול בתלונה. שלא יעלה על שעה אחת ממועד

 

ברשות הקבלן ומנהלי העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין, פעיל ושמיש על מנת שהמנהל  .126

או באי כוחו יוכלו להורות לקבלן ו/או למנהלי העבודה, גם לאחר שעות העבודה, לטפל 

 ל היום שלמחרת.בבעיות דחופות ו/או לערוך שינויים בתכנית העבודה ש

 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן ו/או מנהלי העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע  .127

 העבודות, תהא עמדתו של המנהל קובעת וסופית.

 

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן על  .128

כמויות  י הפינוי והסילוק )תאריכים ושעות(,פי המתכונת שתיקבע על ידי המנהל, לגבי מועד

וסוגי הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי הרכב המפנים פסולת, הרכבים שנכנסו אל אתר 

הסילוק, סוגי הפסולת שסולקו ומוחזרו, מספר פועלי פינוי הפסולת, מספר פועלי הטאוט 

דשות שסופקו והוצבו, הידני, מספר רכבי השטיפה והקרצוף וצוותיהם, כמות עגלות אשפה ח

כמות עגלות אשפה חדשות שהוצבו במקום עגלות שיצאו מכלל שימוש, כמות עגלות האשפה 

שתוקנו וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או הרשויות 

 המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו.

 

 ת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש.המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגש .129

 

לקבלן ידוע כי פמ"י הוכרזה כמפעל חיוני, ובמסגרת זו, תפעל לקבלת אישור ריתוק משקי  .130

של כל עובדי הקבלן )מנהל העבודה ונהגי רכבי פינוי הפסולת( וכן ריתוק משקי של כלי הציוד 

 זה. וכלי הרכב המשמשים את העובדים לביצוע העבודות במסגרת חוזה

 

על הקבלן להעביר במועד חתימת החוזה, את שמות העובדים, מספרי הזהות ואשור פטור  .131

משירות מילואים לגבי העובדים הפטורים וכן את מספרי הרישוי של רכבי הפינוי רכבי 

 השטיפה והקרצוף ורכבי מנהלי העבודה, שירותקו לעיר ירושלים.
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ר לאיתור מיקום העגלה ויספק את כל האמצעים הקבלן יתקין על העגלות של פועלי הטאוט מכשי .132

הנוספים הנדרשים, באופן שיאפשר למנהל לאתר ולראות את מיקום העגלה של כל פועל ניקיון, בכל 

 מועד העבודה. 

 

 הפעלת מערכת בקרה לפינוי הפסולת המעורבת  )אופציונאלי(

 

להתקין ולהפעיל, פמ"י תהא רשאית אך לא חייבת )אופציונאלי(, לדרוש מהקבלן לספק,  .133

מערכת בקרה המיועדת לאפשר ביצוע מעקב שוטף וישיר על ביצוע פינוי הפסולת בעיר 

 העתיקה.

 

 המערכת תכלול את המרכיבים שלהלן: .134

 .תגים שיותקנו על מכלי האצירה 

 .התקנת אנטנות וחומרה על רכבי פינוי הפסולת 

 .התקנת תכנה במחשבי פמ"י 

 

י שוטף ורציף על תהליך פינוי מכלי האצירה כמפורט המערכת תאפשר ביצוע מעקב וזיהו .135

 להלן:

רישום פרטי מכלי האצירה המפונים לרבות: תאריך, שעת התחלת סבב הפינוי, שעת התחלת 

הפינוי של מכל האצירה, שעת סיום הפינוי של מכל האצירה, סוג המכל, סוג הפסולת, כתובת 

לאתר הסילוק, זמן החזרה לאזור  המכל, שעת התחלת הנסיעה לאתר הסילוק, זמן ההגעה

 העבודה וכו'.

 

העברת נתוני פינוי הפסולת באופן שוטף וישיר ובזמן אמת אל מחשבי פמ"י שבהם תותקן  .136

 התכנה הרלוונטית.

 

עיבוד נתוני מערך פינוי הפסולת באמצעות התכנה הרלוונטית, במחשבי פמ"י לרבות:  .137

יום, חודש( ובאזורים שונים, נפחי הפסולת כמות וסוג מכלי האצירה שפונו במועדים שונים )

במכלים המוטמנים, זמן הפינוי הממוצע של כל סוג מכל אצירה, זמן הנסיעה בין כל מכל 

 אצירה, מהירות הנסיעה הממוצעת בין מכלי האצירה.

 

הקבלן יספק, יתקין, יתפעל ויתחזק את מערכת הבקרה על כל מרכיביה ויהי אחראי  .138

 ועדי פינוי הפסולת בעיר.להפעלתה השוטפת בכל מ

 

הקבלן יספק ספרות הדרכה בעברית, ידריך את עובדי פמ"י באופן שוטף בהפעלת התכנה  .139

 ויספק תמיכה טכנית להפעלת התכנה.

 

התמורה עבור אספקת מערכת הבקרה, התקנתה והפעלתה השוטפת ע"י הקבלן, תיקבע  .140

 בתאום עם הקבלן.
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 והצעה כספית – כתב מחירים –מסמך ד' 

 

 

 

 

 

 בהתאם להוראות ההזמנה בנפרד יוגש

 

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 "מבע
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 זה יש להגיש בשני עותקים מקוריים במעטפה סגורה בתוך מעטפת ההצעה מסמך ד'

 

 כתב מחירים

 

 )לשקלול( כלל העבודות הכלולות במפרט העבודות ובהסכם ההתקשרותביצוע 

 

י הכלולות במפרט "כולל כל דרישות פמ –העבודה 

וביתר מסמכי המכרז,  הסכם ההתקשרותב העבודות,

לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות 

 באופן מפורש 

ללא  ₪מחיר מרבי ליח' )כולל רווח ותקורות( ב 

מע"מ על בסיס הפעלה/העסקה קבועה )לאורך 

תקופה שלא תפחת משבעה ימים( במקרים של 

 הגדלה או הפחתה של היקף העבודות 

ולל )גלובאלי(לביצוע כל עבודות פינוי מחיר חודשי כ

הפסולת המעורבת, בנין והגושית וניקיון הרחובות, 

 כמפורט במפרט דרישות לביצוע.

2,150,000 

 

 

 מחירההצעת 

 

מכרז פומבי מחיר המירבי הנקוב לעין לביצוע כלל העבודות נשוא אחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידינו ביחס ל

ת פינוי פסולת מעורבת וגושית וניקיון רחובות בעיר העתיקה בירושלים לביצוע עבודו - 8/2020' מס

, בהתאם למסמכי המכרז, המפרט ("המכרז" שפרסמה פיתוח מזרח ירושלים בע"מ )להלן: ,ובסביבתה

 . *הוא: %_____ )במילים: ______________אחוזים( הנחהוהסכם ההתקשרות, 

 

 לכל, והיא כוללת התייחסות באחוזיםהנחה מאומדן(, הינה מובהר בזאת כי הצעת המחיר, המפורטת לעיל )

הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף, בכל 

 היקף ביצוע העבודות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

ו/או שיתווספו יחושב  ככל שתופחת כמות העבודות ו/או יתווספו עבודות נוספות, מחיר העבודות שיופחתו

, והתוצאה תופחת / תתווסף ממחיר העבודות הנקוב )להלן( אופציונאליתלעבודות בהתאם לטבלת המחירים 

 לעיל בהצעת המחיר.

 

 

                                                      

 ביחס לאומדןאו באחוז הנחה שלילי )תוספת(  0אין לנקוב באחוז הנחה בשיעור של  *



 8/2020 מכרז מס' 

 95 

 

 מחיר לעבודות אופציונאליות )עבודות נוספות / קיזוז והפחתת עבודות(

 

 
וביתר מסמכי  י הכלולות במפרט העבודות, בחוזה"כולל כל דרישות פמ –העבודה 

 המכרז, לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש 

מחיר 

מרבי ליח' 

 ₪-ב

שעות, כולל נהג  8מחיר לאספקת והפעלת רכב שטיפה וקירצוף ליום עבודה בן  1

 מפעיל

1350 

 450 שעות. 8מחיר להעסקת פועל טיאוט/שטיפה ליום עבודה בן  2

 8טון( ליום עבודה בן  26לת רכב לפינוי פסולת )דחס פושר מחיר לאספקת והפע 3

 שעות, כולל נהג 

2500 

 500 שעות 8מחיר להעסקת פועל לפינוי פסולת מעורבת/גושית/בניה ליום עבודה בן  4

 28 ליטר  360מחיר לפינוי עגלת אשפה בנפח  5

 675 שעות 8מחיר להעסקת מנהל עבודה ורכבו ליום עבודה בן  6

 550 שעות 8יר להעסקת מנהל עבודה )ללא רכב( ליום עבודה בן מח 7

 210 ליטר 360מחיר לאספקת עגלת אשפה בנפח  8

מחיר לאספקת רכב חשמלי קטן )מכונת טיאוט רכובת אדם( תוצרת דרגון או שווה  9

 שעות 8ערך + מפעיל ליום עבודה בן 

600 

פועל ליום  קידמי( + מפעיל +מחיר לאספקת והפעלת רכב מנוף )משא רכין מנוף  10

 שעות 8עבודה בן 

2600 

טון(/ייעודי + מפעיל  12מחיר לאספקת והפעלת רכב טאוט גדול )על שילדת משאית  11

 שעות 8ליום עבודה בן 

2400 

 8אוט ייעודי קטן / בינוני + מפעיל ליום עבודה בן ימחיר לאספקת והפעלת רכב ט 12

 שעות

2000 

 2000 שעות 8עלת בובקט + מפעיל ליום עבודה בן מחיר לאספקת והפ 13

מ"ק ומעלה  26מחיר לאספקת והפעלת משאית רכינה בעלת ארגז מטען פתוח בנפח  14

 שעות, כולל נהג 8ליום עבודה בן 

2200 

 2000 שעות 8מחיר לאספקת והפעלת מעמיס אופני )שופל( + מפעיל ליום עבודה בן  15

 1500 שעות 8טון + נהג מפעיל ליום עבודה בן  15סע -ת רםמשאימחיר לאספקת והפעלת  16

17 
 שעות 8טרקטור קטן )מפרק אמצע( + נהג ליום עבודה בן מחיר לאספקת והפעלת 

1350 
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)כולל רווח מחירים ליחידה הם  ,לעיל עבודות אופציונאליותהמחירים לת הנקובים בטבל, המחירים .1

 ,תפחת משבעה ימים(העסקה קבועה )לאורך תקופה שלא ללא מע"מ על בסיס הפעלה/ ₪ותקורות( ב 

הוצאות המציע, לרבות  לכלוהם כוללים התייחסות , במקרים של הגדלה או הפחתה של היקף העבודות

 .הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מע"מ, כאמור

 

 דין, לרבות הנספח התמחירי. למען הסר ספק, מחירי העסקת עובדי ניקיון כפופים להוראות כל .2

 

יחייבו את המציע, באופן תינתן הנחה, והם המחירים האמורים בטבלת המחירים האופציונאלית לא על  .3

שככל שתופחת כמות העבודות ו/או יתווספו עבודות נוספות, מחיר העבודות שיופחתו ו/או שיתווספו 

ת / תתווסף ממחיר העבודות הנקוב יחושב בהתאם לטבלת המחירים האופציונאלית, והתוצאה תופח

 לעיל בהצעת המחיר, כאשר הקבלן הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בקשר לאמור.

 

 

 

 חתימת המציע  תאריך

 

 

 אישור

 

 ה"הבפני  ואני, עו"ד ________________ מ.ר. ________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב

אשר ת.ז. _____________, , __________________-______ ו, ת.ז. _______________________

והמוסמך/ת/ים להתחייב בשם  לי באופן אישי, שים/ המוכר/ת באמצעות תעודת זהות ה/םעצמו/ ה/וזיה

שהצהירו בפניי, כי הם מבינים את תוכנו של המסמך לעיל ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ולאחר  המציע,

 .ממנו, חתמו עליו בפניי

 

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 נספח תמחירי – 1מסמך ד'

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח מזרח ירושלים 
 בע"מ
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 עמידה בנספח התמחיר –תצהיר המציע 

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

  ר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהי

 

ח.צ. /  _____________________________________________________ אצל -אני משמש כ .1

 ( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.המציע - ____________________________ )להלןח.פ. / ת.ז. 

 

ל, בהוראת המציע מתחייב לעמוד ברכיבי השכר המפורטים בנספח התמחירי להלן ובכל עדכון שיתקב .2

 ולפי כל דין. 7.3.9.2.2חשכ"ל 

 

המציע מתחייב לשלם לכל מי שיועסק על ידו במתן השירותים, נשוא מכרז זה, שכר שעתי בימי חול,  .3

לשעה, כאשר עלות השכר למציע לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים  ₪ 29.12-שלא יפחת מ

פח התמחירי להלן, לפי העניין, תוך התאמה בנספח התמחירי להלן, לא תהיה נמוכה מהמפורט בנס

בשנה לשעה  ₪ 44.62-לתנאי המכרז ולמצבת העובדים המועסקים על ידו, ובסך כולל, שלא יפחת מ

 , והכל לפי ההוראה המיטיבה עם העובד.לשעה( ₪ 45.10)ובשנה השנייה מסך של  הראשונה

 

 להלן הנספח התמחירי: .4

 

 רכיב השכר
חישוב שנה 

 ראשונה

שנה חישוב 

 שנייה
 פירוט

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, 

 ₪ 5,300המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, יעמוד על 

 לשעת עבודה. ₪ 29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי 

 .6, 5סעיפים  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה

 

 

1.53 ₪ 

(4.62%) 

 

1.55 ₪ 

(4.62%) 

 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

 הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 כיב זה מחושב על שכר היסוד, וותק והבראה.ר

צו ההרחבה בענף ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://fs.knesset.gov.il/%5C1%5Claw%5C1_ls1_288457.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 רכיב השכר
חישוב שנה 

 ראשונה

שנה חישוב 

 שנייה
 פירוט

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

 0.35תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

לכל  ₪ 0.46 ואילך התעריף הינו 6 -מהשנה ה לכל שעת עבודה. ₪

 שעת עבודה. 

 חודשים, שתחילתו באחד בינואר. 12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים 

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה 

בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת 

 ד.עבודתו של העובד במשר

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן הנכנס 

 ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור כל עובד.

 .7סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

 ₪ 1.16 ₪ 1.15 חגים

חודשי עבודה. הזכאות  3ימי חג בשנה לאחר  9-עובדים זכאים ל

לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או יום 

או שלא עבדו כן מסיבה  אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן

 מוצדקת

 )א(. 19סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

 ₪ 1.39 ₪ 1.39 הבראה

ליום. תעריף יום  ₪ 432.43עומד על  2019ערך יום הבראה לשנת 

הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של 

, 2013חודש אפריל  השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד

 לפי הגבוה ביניהם. -או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי ההבראה 

ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה. תעריף 

זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה 

 והמחלה.

השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה  יובהר כי רכיב

 .ש"ע( 182) מעבר להיקף משרה מלאה

 .11, סעיף 2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

  .13.3.0.1, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1


 8/2020 מכרז מס' 

 100 

 רכיב השכר
חישוב שנה 

 ראשונה

שנה חישוב 

 שנייה
 פירוט

 פנסיה
2.49 ₪ 

(7.5%) 

2.52 ₪ 

(7.5% ) 

 המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, הפרשה לקופת

ים פיננסיים )קופות גמל(, חוק הפיקוח על שירותב

 מהיום הראשון, החל על שם העובדתעשה  ,2005-התשס"ה

ה' 6להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות סעיף 

  צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ל

הפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי הבראה, ה

ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים 

 ודמי לידה. 

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 

 המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

 ,9סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט "הגדלת בדבר ההרחבה וצו

 פיצויים
2.77₪ 

(8.33%) 

2.80 ₪ 

(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

על שם , תעשה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות.  מהיום הראשוןהחל  העובד

צו ההרחבה ]נוסח משולב[ ה' ל6זאת למרות האמור בסעיף 

 לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי 

 מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה 6%זו בלבד 

 , לפי העניין(. 150%או  125%נוספת שבוצעה )ה

בגין שכר היסוד יש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%להפריש 

6% . 

צו ההרחבה בענף , ו1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

 .9בסעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 רכיב השכר
חישוב שנה 

 ראשונה

שנה חישוב 

 שנייה
 פירוט

ביטוח 

 לאומי

 1.29 ₪  

(3.45%) 

1.32 ₪  

(3.45%) 

ביטוח לאומי.  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5% מעבר לשכר זה משולם

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

 60%הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק. 

בחוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

: כגון, מעבר לשכר היסוד, 1995-אומי ]נוסח משולב[, התשנ''ההל

חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד 

 ארוחות.

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה: מקור

קרן 

 השתלמות

2.49 ₪ 

(7.5%) 

2.49 ₪ 

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות  2014באוקטובר  1החל מיום 

לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם 

אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו 

בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון 

 ותהווה קרן ברירת מחדל.

כר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו ההפרשה תתבצע על ש

)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי 

 הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות 

או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, 

רגיל המשולם בגין עבודה תתבצע הפרשה רק עבור השכר ה

 ביום המנוחה. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע 

 ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.

 .10, סעיף 2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

 ₪ 0.21  ₪ 0.21 שי לחג

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, 

יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה 

הקלנדארית בה משולם השי לחג, לבין מדד חודש ינואר 

(, או על פי התעריף ₪ 212.5)יש להצמיד את התעריף  2013

הגבוה ביניהם. נכון ליום לפי  -המעודכן בשירות המדינה 

 לא. השי ₪ 216.1פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

 יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון תלושי קנייה(

 

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

 ₪ 1.27  ₪ 1.27 נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות 

המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה.  בפועל, עד לתקרה

 ליום עבודה. ₪ 26.4 התקרה הנוכחית היא

שלם ת חברהבמקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, ה

 .(₪ 213ירושלים )לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור 

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות  מקור:

 נסיעה לעבודה.

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר 

הוצאות 

 נסיעה

0.06 ₪ 

(5%) 

0.06 ₪ 

(5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, 

החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה 

 של העובד בלבד. 

 9סעיף  ,2014-, התשע"דצו ההרחבה בענף הניקיון :מקור

 (.3)ב()

   מחלה

חוק דמי מחלה תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם ל

, כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע 1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בתקופת לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה לקבלן 

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו המזמיןההתקשרות עם 

 החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

צו ההרחבה בענף , ו1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו :מקור

 .14סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

 

 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון .5

  9 -במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה - שעות נוספות .א

 -משכר היסוד ותוספת הוותק. בגין השעה ה 1.25באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  10-ו

 משכר היסוד ותוספת הוותק. 1.5באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של  11

ימי חופשה על  3 -חודשי עבודה ומעלה ל 6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  - נישואיןחופשת  .ב

 חשבון הקבלן, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

ימים ויהיה זכאי  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  -ימי אבל  .ג

 ו לנכות משכרו. לשכר מלא בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו א

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה,  -היעדרות ביום הזיכרון  .ד

יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע מחופשתו 

 או לנכות משכרו.

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 שה שנתית בשכר, כמפורט להלן:כל עובד זכאי לחופכאמור בטבלה לעיל,  – ימי חופשה .6

מספר שנות עבודה אצל 
המעסיק או במקום 

 העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 26 ואילך 9
ימי  23

 ודהעב

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן כאמור בטבלה לעיל,  – ימי הבראה .7

או אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת 

 אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור להלן: 

 מספר ימי ההבראה פת העבודה )בשנים(תקו

 7 שנים 3עד 

10 – 4 9 

15 – 11 10 

19 – 16 11 

24 – 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון  - מענק מצוינות .8

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה, ב

  מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה  1%גובה המענק יהיה  .א

בוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום זו )גם עבור עובדים ששכרם ג

 מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.  .ב

רים או המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטו .ג

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן 

 פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה  .ד

 שלו כמעסיק.

)ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים ,בטבלה לעיל כאמור – שי לחג .9

שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג, לבין מדד חודש ינואר 

לפי הגבוה  -(, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה ₪ 212.5)יש להצמיד את התעריף  2013

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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יוענק בטובין או בשווה  לא. השי ₪ 216.1יעמוד על  ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג

 כסף )כגון תלושי קנייה(:

החודשים  3 -שעות בחודש בממוצע ב 93משרה או שעבד לפחות  50% -עובד המועסק לפחות ב .א

אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה 

 החודשים שקדמו למתן השי. 3 -משרתו בזכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות 

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. .ב

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה  .ג

 שלו כמעסיק.

 

מאלית לשעת עבודה לפי תחשיב המציע מצהיר, כי ידוע לו, שהעלות המפורטת לעיל היא עלות מיני .10

ק, הדין, וש"ע חודשיות, ובכל מקרה, המציע מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו מכוח הח 182של 

ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה , 7.3.9.2.2, ,הוראת חשכ"ל 7.3.9.2הוראת חשכ"ל 

 ת בחסר או באופן שגוי.ועדכונם, מעת לעת, לרבות ככל שאינן מופיעות בנספח זה לעיל או מופיעו

 

הצעת המחיר של המציע כוללת את כל ההוצאות מכל סוג שהוא הנובעות מהתחייבויותיו לפי דין,  .11

לרבות לפי החוזה ותנאיו, המכרז ונספחיו, מצבת העובדים הנדרשים לביצוע העבודות, נשוא המכר, 

ל רווח למתן השירותים, עלות השכר, כאמור, ויתר העלויות הנדרשות בהתאם למכרז ולחוזה, כול

והמציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב בהצעתו, למעט מענק נשוא המכרז, 

 המצוינות, שמשולם, בהתאם לאמור לעיל.

 

חתום ע"י למען הסר ספק, מצ"ב לתצהיר זה מסמך פירוט מרכיבי ההצעה לעניין שכר עובדים,  .12

 י זה.ומהווה חלק בלתי נפרד מתצהירהמציע, 

 

 זה שמי, החתימה להלן חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. .13

 

___________________ 

  חתימה         

 אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

את האמת  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהירהמוסמך להצהיר בשם המציע, ת.ז.__________, 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר 

 לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 פירוט מרכיבי הצעת המציע

י במסגרת חוזה אני הח"מ _________________ מצהיר ומתחייב בזה כי לכל העובדים המועסקים על יד

 :)ללא חישוב המע"מ( זה לשם ביצוע התחייבותי על פיו ישולם השכר ותנאי ההעסקה המפורטים להלן

 רכיב
מחיר בש"ח לשעת 
 עבודת עובד ניקיון

  שכר יסוד לשעה

  חופשה

  תוספת וותק

  חגים

  פנסיה

  פיצויים

  בטוח לאומי

  קרן השתלמות

  דמי הבראה

  מחלה

  נסיעות

  שי לחג

  מענק מצוינות

  תוספת בגין ימי אבל וחופשה מסיבות משפחתיות

  הפרשה לפנסיה עבור החזר הוצאות נסיעה

  סה"כ שכר יסוד שעתי לעובדי הקבלן

לרבות, הוצאות מכל סוג שהן, ציוד,  – עלויות נוספות לשעת עבודה של פועל ניקיון
ת שכר וכו'( וכל הוצאה אחרת חומרים, תקורות, עלויות שכר משתנות )תוספו

 המתחייבת מההסכם ומכל דין. 
 

  סה"כ 

  רווח 

  סה"כ שכר יסוד שעתי לעובדי הקבלן כולל רווח

 

 כללי

 רכיבי השכר ותנאי ההעסקה יתעדכנו בהתאם להוראות כל דין, צו הרחבה וחוזה קיבוצי.

 

     ציעחתימת המ       


