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א .פתח דבר ורקע כללי
.1

חברת ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן" :תמיר") ,מתכבדת
בזאת להזמין קבלנים (להלן" :הקבלן") להגיש הצעות להצבה ,תחזוקה ופינוי של מכלי אצירה
לפסולת אריזות מסוג זכוכית (להלן" :פסולת זכוכית") ,והכול בפריסה ארצית ובתנאים
המפורטים להלן במסמך זה (להלן ביחד" :השירותים").
מסמך זה על נספחיו יכונה להלן "המסמך" או "ההזמנה".

.2

במסגרת השירותים שיסופקו יידרש המציע שייבחר לבצע ביחס לפסולת זכוכית את כל
הפעולות המפורטות להלן:
.2.1

הצבת מכלי אצירה לפסולת זכוכית במיקומים עליהם תורה תמיר לקבלן מעת לעת
– מובהר כי סעיף זה הינו אופציונאלי וימומש על פי שיקול דעתה הבלעדי של תמיר.

.2.2

תחזוקת מכלי האצירה בהתאם למפורט להלן במסמך זה.

.2.3

פינוי תכולת מכלי האצירה לאתר עליו תורה תמיר לקבלן מעת לעת (להלן" :אתר
הטיפול") ,בהתאם למפורט להלן במסמך זה.

.2.4

העברת דיווחים לתמיר על איסוף ופינוי פסולת הזכוכית על פי דרישות תמיר כמפורט
להלן במסמך זה.

.3

כמידע כללי למציעים ,מובא בזאת כי תמיר צופה שבמסגרת הליך זה היא תדרוש תחזוקה
ופינוי של כ 5,000 -מכלי אצירה במהלך כל תקופת ההתקשרות .ההערכה היא שהדרישה
תעשה בשלבים ,כך שבשלב הראשון ,החל ממועד הזכייה ,יידרש הקבלן לספק את השירותים
ביחס לכ 3,000 -כלי אצירה ובשלב השני (החל מאפריל  )2021יידרש הקבלן לספק את
השירותים ביחס לכ 2,000 -כלי אצירה נוספים (למען הנוחות מצורפת כנספח א' להזמנה
טבלת אקסל המפרטת את צפי הרשויות ומספר כלי האצירה בכל רשות בהן יידרש הקבלן
לפנות ולתחזק כלי אצירה בחלוקה שני שלבים) .מובהר בזאת כי אין בצפי זה משום התחייבות
כלשהי של תמיר ,וכל הסתמכות של המציעים על צפי זה נעשית על אחריותם בלבד.

.4

המציעים מיודעים בזאת כי ביצוע ויישום מלאים של הוראות מסמך זה חיוניים לעמידת תמיר
בחובותיה על פי חוק האריזות ,ואי-קיום מלא של התחייבויות הזוכה במסגרת הזמנה זו עלול
להוביל להטלת קנסות כבדים על תמיר .לפיכך ,בהגשת הצעה במסגרת הזמנה זו ,מתחייב
המציע לנקוט בכל האמצעים לקיום ומילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו במסמך זה ,בכל
מקרה של זכיה.

.5

מונחים שלא הוגדרו במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 2011-להלן" :חוק האריזות").

ב .אי תחולת חוק חובת המכרזים על ההזמנה
.6

מודגש בזאת כי תמיר אינה תאגיד ממשלתי ,תאגיד מקומי ,מועצה דתית ,קופת חולים ו/או
מוסד להשכלה גבוהה ,כמשמעותם בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב( 1992-להלן" :חוק חובת
מכרזים") ,ולפיכך ,חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו ,אינם חלים על הזמנה זו.
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ג .ההזמנה להגשת הצעות
.7

נספחי ההזמנה המהווים חלק בלתי נפרד מממנה הינם כדלקמן (להלן ביחד" :הנספחים "):
.7.1

נספח א'  -טבלת צפי רשויות ומספר כלי האצירה בכל רשות בהן יידרש הקבלן לבצע
את השירותים ,בחלוקה שני שלבים.

.7.2

נספח ב' – המפרט הטכני של מכלי האצירה – לידיעת הקבלן לצורך היערכות להצבה
(ככל שתידרש) ,פינוי ותחזוקה של מכלי האצירה (לרבות החלפת כלי אצירה במסגרת
שירותי התחזוקה).

.7.3

נספח ג' – הצעת המציע.

.7.4

נספח ד'  -ההסכם בין הזוכה לבין תמיר (ההסכם ונספחיו יכונו להלן" :ההסכם").

.7.5

נספח ה' – 1נוסח ערבות שיהא על מציע למסור לתמיר עם הגשת הצעתו במסגרת
הזמנה זו.

.7.6

נספח ה' – 2נוסח ערבות שיהא על הזוכה למסור לתמיר עם זכייתו.

.7.7

נספח ו' – הצהרת ניגוד עניינים.

.7.8

נספח ז' – רשימת ביטוחים.

.7.9

כל שאלות ההבהרה שתמיר תחליט ,על פי שיקול דעתה ,להשיב עליהן.

ד .פיקדון
.8

תנאי לפניה לתמיר עם שאלות הבהרה על מסמכי ההזמנה והגשת הצעה ,הינו העברה לתמיר
של שיק רשום לפקודת חברת ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) על סך
של  5,000ש"ח (להלן" :הפיקדון") .הפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעה ,ובלבד
שההצעה הוגשה בהתאם לנדרש על פי מסמכי ההזמנה .מובהר ,כי בכל מקרה של אי הגשת
הצעה או במקרה של הגשת הצעה שלא בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה ,לרבות במקרה של
פסילת ההצעה בגין אי עמידה בתנאי הסף המפורטים להלן ,תמיר לא תשיב את הפיקדון
ותהיה רשאית לפרוע את השיק ,ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.

ה .תנאי הסף להגשת הצעה במסגרת הזמנה זו
.9

במסגרת ההזמנה להגשת הצעות זו ,רשאי להשתתף אך ורק מציע שמתקיימים בו כל התנאים
שלהלן:
.9.1

המציע הוא תאגיד רשום שעיסוקו איסוף ,ופינוי פסולת יבשה למחזור ,לא כולל
פסולת בניה וגזם.

.9.2

המציע ,מחזיק בכל הרישיונות והאישורים שלהלן ,כשהם עדכניים ובתוקף:
.9.2.1

רישיון עסק לאיסוף ,הובלה של פסולת;

.9.2.2

רישיון מוביל לפסולת;
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.9.2.3

אישור ניהול ספרים;

.9.2.4

אישור ניכוי מס במקור;

.9.2.5

תקן  ISO9000בתוקף.

.9.3

בבעלות המציע (לרבות ליסינג) כמות מינימאלית של  8משאיות אשר ישמשו אותו
לצורך ביצוע השירותים ,בעלות קיבולת מינימאלית של  18טון ומשנתון ייצור 2016
ואילך (כך שבמשך כל תקופת ההסכם גילן של המשאיות לא יעלה על  5שנים).

.9.4

המציע ,כל דירקטור בו ו/או נושא משרה בו ו/או כל מנהל בו ו/או אדם שהוא בעל
עניין בו ,לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.

.9.5

המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,או הסדר נושים ,וכן לא הוצא צו
כונס נכסים נגדו ,ולא הוטל עיקול על עיקר נכסיו.

.9.6

המציע אסף ופינה מרשויות מקומיות פסולת יבשה למיחזור ,לא כולל פסולת בניין
וגזם ,המצטברת בכלי אצירה מונפים ,בהיקפים של  2,000כלי אצירה מונפים בשנה,
וזאת במשך חמש השנים שקדמו להזמנה זו.

.9.7

המציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו המועסקים באופן ישיר בחברה הינם בעלי יכולת,
ידע וניסיון מקצועי.

.9.8

המציע צירף הצהרה חתומה בנוסח המצורף בנספח ו' ולפיה אין ניגוד עניינים בינו
לבין תמיר.

.9.9

המציע העביר את הפיקדון ,כמפורט בסעיף ד' ,לתמיר.

.9.10

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת כמפורט בסעיף ט'
להלן.

.9.11

המציע צירף הצהרה כללית ולפיה מתקיימים בו כל תנאי הסף המפורטים לעיל.

.10

מציע אשר לא מתקיימים בו תנאי הסף שלעיל ו/או לא הוכיח עמידה בתנאי הסף שלעיל,
הצעתו לא תיבחן.

.11

למען הסר ספק יודגש כי על הזוכה יהיה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל גם לאחר
זכייתו ובמשך כל תקופת ההסכם עם תמיר ,ואי-עמידה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם
וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד תמיר ,ומבלי שתידרש תמיר ליתן לקבלן ארכה
לתיקון ההפרה.

ו .תיעוד ,מסמכים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף
.12

תנאי סף

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים בפרק ה' לעיל ,יצרף המציע להצעתו תיעוד,
מסמכים ואסמכתאות ,כדלקמן:
אסמכתא ותיעוד נדרש
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סעיף 9.1

המציע יצרף להצעתו את המסמכים כאמור :א .תעודת רישום של התאגיד או תעודת
עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1976-ב .אישור עו"ד או רו"ח מעודכן
בדבר מורשי החתימה במציע; ג .תדפיס רשם החברות עדכני של המציע.

סעיף 9.2

המציע יצרף להצעתו העתק של כל המסמכים המפורטים בסעיף ( 9.2לרבות סעיפי
המשנה) לעיל בצירוף כל נספחיהם (ככל שקיימים).

סעיף 9.3

המציע יצרף להצעתו רישיונות רכב של רכבים שבבעלותו או לחילופין הזמנות רכבים
חתומות מחברת ליסינג.

סעיף 9.3

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע ,כל דירקטור בו ו/או
נושא משרה בו ו/או כל מנהל בו ו/או אדם שהוא בעל עניין בו ,לא הורשעו בעבירה שיש
עמה קלון.

סעיף 9.5

המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק
או פשיטת רגל ,או הסדר נושים ,וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו ,ולא הוטל עיקול על
עיקר נכסיו.

סעיף 9.6

המציע יצרף אישור בכתב מרו"ח ולפיו המציע אסף ופינה מרשויות מקומיות פסולת
יבשה למיחזור ,לא כולל פסולת בניין וגזם ,המצטברת בכלי אצירה מונפים ,בהיקפים
של  2,000כלי אצירה מונפים בשנה ,וזאת במשך חמש השנים שקדמו להזמנה זו.

סעיף 9.7

המציע יצרף להצעתו המלצות מ 3 -רשויות מקומיות אודות ניסיונו בפינוי  2,000כלי
אצירה מונפים בשנה.

סעיף 9.8

המציע יצרף הצהרה חתומה ,מאושרת בפני עו"ד ,בנוסח המצורף בנספח ו' למסמך
ולפיה אין ניגוד עניינים בינו לבין תמיר.

סעיף 9.9

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת כמפורט בסעיף ט' להלן.

סעיף 9.11

המציע יצרף להצעתו הצהרה כללית חתומה ,מאושרת בפני עו"ד ,ולפיה מתקיימים בו
כל תנאי הסף המפורטים לעיל.

.13

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תמיר תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע נוסף שלדעתה יש
עניין בגילויו וכן לבקש הבהרות לגבי הצעתו ו/או תיעוד ,מסמכים או אסמכתאות נוספות,
והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ז .הצעת המציע
ז .I.כללי
.14

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
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.15

הוגשו הצעות על -ידי תאגידים ,שניים או יותר ,אשר יש להם בעל עניין (במישרין או בעקיפין)
משותף ,אחד או יותר ,תראה תמיר בכך הפרה של הוראת סעיף  14לעיל ,והצעותיהם של כל
התאגידים כאמור – יפסלו.

.16

מציע רשאי לבצע את התחייבויותיו כאמור במסמך זה בשיתוף קבלני משנה מטעמו ,ובלבד
שיתאר בהצעתו באופן מפורט את חלקו של כל אחד מקבלני המשנה המיועדים .למען הסר
ספק ,מובהר כי המציע יהיה האחראי הבלעדי לכל פעולות קבלני המשנה מטעמו וכי אין
בהפעלת קבלני המשנה כדי לגרוע מהתחייבויות המציע כלפי תמיר .המציע יציג ,לבקשת
תמיר ,את ההסכמים שנחתמו בינו לבין קבלני המשנה ,וכל צד שלישי אחר שישולב באספקת
השירותים ,להבטחת מחויבותם כלפיו .הקבלן יכלול את הוראות המסמך ,בכל הסכם
התקשרות בינו לבין קבלני משנה מטעמו.

.17

ההצעה תהיה בתוקף ותחייב את המציע למשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון שנקבע
להגשת הצעות .המציע לא יוכל לבטל את הצעתו תוך תקופה זו גם אם תמיר טרם הודיעה על
תוצאות הליך תחרותי זה .על פי דרישת תמיר מפעם לפעם יוארך תוקף ההצעות ,לרבות
הערבות כאמור בסעיף ט' להלן למשך תקופה של עד  90ימים נוספים.

.18

מציע אשר יסרב להאריך את תוקף הצעתו או את תוקף הערבות בניגוד לאמור בסעיף  17לעיל,
יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים
לרשותה לרבות חילוט הערבות שתוגש על ידי המציע על פי סעיף ט' להלן.

.19

מציע שיגיש הצעה ייחשב כמי שמצהיר ומאשר כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה
מפורשת ומלאה מצדו לכל התנאים המפורטים במסמך זה.

.20

עצם הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור מצד המציע כי קרא ,בחן והבין את כל הדרישות
המפורטות בהזמנה ,וכי הוא יקיים ,ימלא ויבצע את התחייבויותיו על פי ההזמנה זו באופן
מלא ובהתאם להוראות ההזמנה.

.21

תמיר תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת ,לנהל משא ומתן ולדרוש הבהרות בנוגע
לכל אחד מהעניינים הנזכרים בהזמנה ,עם מי מבין המציעים (כולם או חלקם) או עם צד שלישי
כלשהו.

.22

המציע יישא בכל ההוצאות ,העלויות והסיכונים הכרוכים בהכנת ההצעה והגשתה.

ז .II.הצעת המחיר של המציע
.23

המציע יתן הצעת מחיר ביחס לפינוי של תכולת כלי אצירה בודד .מובהר כי הצעת המחיר של
המציע לא תעלה על מחיר מקסימום של  ₪ 55לפינוי תכולת כלי אצירה בודד (להלן" :הצעת
המחיר").

.24

המציע יתחזק את כלי האצירה וזאת בעבור תשלום חודשי קבוע בסך של  ₪ 1.5לכלי אצירה.

.25

בנוסף לאמור לעיל ובהתאם לדרישתה של תמיר ,המציע יבצע הצבה של כלי האצירה ליעדים
שונים ,כפי שתורה תמיר מעת לעת ,וזאת בעבור תשלום קבוע להצבה של כלי אצירה בודד
שיוצב על ידו בפועל ,הזהה למחיר פינוי של תכולת כלי אצירה בודד ,כפי שהציע הקבלן
בהצעתו .למען הסר ספק מובהר כי תמיר אינה מתחייבת לבצע את ההצבה באמצעות הקבלן
הזוכה ,והיא תהא רשאית לבצע את ההצבה באמצעות קבלן אחר על פי צרכיה ושיקוליה
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הבלעדיים .למען הסר ספק מובהר כי המציע לא יידרש להציע במסגרת הצעתו מחיר נפרד
להצבה.
.26

הצעת המחיר של המציע תוגש על ידי מילוי נספח ג' במלואו ,על פי הוראותיו ,וחתימה מלאה
עליו בידי מורשה החתימה במציע.

ח .אופן הגשת ההצעה
.27

על המציעים להגיש הצעתם בשתי מעטפות סגורות ,שיוכנסו שתיהן לתוך מעטפה סגורה אחת,
באופן כזה שבו:
.27.1

המסמך וכל הנספחים שעל המציע לצרף להצעתו על פי הוראות המסמך ולמעט הצעת
המחיר (נספח ג') יוגשו במעטפה חתומה אחת.

.27.2

הצעת המחיר תוגש במעטפה חתומה נפרדת .על המעטפה המכילה את הצעת המחיר
יש לציין באופן ברור "הצעת מחיר".

.28

אין לכתוב על המעטפות פרטים מזהים של המציע .יש לכתוב על גבי המעטפות אך ורק "הצעת
הקבלן " ו " -הצעת המחיר" ,בהתאמה.

.29

את המעטפות הסגורות יש להכניס לתיבה שתוצב במשרדי תמיר ,הממוקמים ברח' יגיע כפיים
 21ג' פתח תקווה ,וזאת עד ליום  25.10.2020בשעה  12:00מעטפה שלא תימצא בתיבה במועד
זה ,לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

.30

על כל מציע לצרף להצעתו את מסמך זה והנספחים לו כשהם חתומים על ידו בכל עמוד ועמוד
וכן את המסמכים שלהלן:
.30.1

הצעת המציע חתומה בשני עותקים.

.30.2

ההסכם כשהוא חתום במלואו (לרבות ראשי תיבות בתחתית כל עמוד) בידי מורשה
החתימה הרלבנטי במציע.

.30.3

ערבות בנקאית כאמור בסעיף ט' להלן.

ט .ערבות בנקאית לקיום ההצעה
.31

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של 10,000
ש"ח בתוקף לתקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות על פי מסמך זה (להלן:
"ערבות הקיום") .ערבות הקיום תשמש כערבות לקיום ההצעה ולחתימת ההסכם על-ידי
המציע שיזכה .ערבות הקיום תהא בנוסח המצורף כנספח ה' 1להזמנה זו.

.32

ערבות הקיום תוחזר למציעים לאחר חתימת ההסכם עם המציע הזוכה.

.33

דחתה תמיר את מועד הגשת ההצעות מכל סיבה שהיא ו/או לא בחרה זוכה במהלך  90ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,יאריך המציע את תוקף ערבות הקיום כאמור בהתאם
להוראות תמיר ויעביר לתמיר את ערבות הקיום המעודכנת ,תוך  5ימי עסקים מיום ההודעה
על הצורך בהארכת ערבות הקיום .מציע אשר יסרב להאריך את ערבות הקיום כאמור בסעיף
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זה ,יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים
לרשותה ,לרבות חילוט ערבות הקיום של אותו המציע.
.34

סרב מציע זוכה לחתום על ההסכם ו/או לא יחל בביצוע השירותים במועד שנקבע למרות
שחתם על ההסכם ,ו/או לא ימציא לתמיר את ערבות הביצוע כהגדרתה בפרק יז II.להלן ,מכל
סיבה שהיא ,ו/או יפר התחייבות מהתחייבויותיו – ערבותו לא תוחזר לו ותמיר תהיה רשאית
לחלט את ערבות הקיום ,כולה או חלקה כפיצויים מוסכמים ,וזאת מבלי להיזקק להסכמת
המציע או לערכאות ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לתמיר.

י .בחירת זוכים
.35

תמיר רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור ביותר מזוכה אחד לביצוע השירותים.

.36

בחירת הזוכה/ים תיעשה על פי התהליך המפורט להלן:

.37

.38

.36.1

תחילה ,תבחן תמיר את עמידתם של המציעים בתנאי הסף .בכפוף להוראות ההזמנה,
מציע שלא יעמוד בתנאי הסף ,הצעתו לא תיבדק.

.36.2

לאחר בחינת קיומם של תנאי הסף במציעים ,תבחן ותדרג תמיר את הצעת המחיר
של המציעים (להלן" :דירוג המחיר").

על אף האמור בסעיף  36לעיל ,נקבע ומובהר כי –
.37.1

תמיר רשאית לזמן את המציעים לראיון ו/או קיום מצגת בפניה ,בנוסף על בחינת
המסמכים שיוגשו על ידי המציעים .תמיר רשאית לפנות למציע או מציעים שונים
בדרישה לפרטים נוספים ככל שתמיר תמצא לנכון לעשות כן.

.37.2

תמיר רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן כל טעות סופר ו/או טעות אחרת
שנתגלתה בהצעה (לרבות טעויות ופגמים בתנאי הסף) ,וכן במקרה הצורך ,לתקן
בהתאם את הסכום הכולל של ההצעה .תיקון כאמור ,יירשם בפרוטוקול והמציע
אשר הצעתו תוקנה ,יקבל הודעה על כך.

.37.3

אין תמיר מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא ו/או
לבחור כשיר שני ,כאמור להלן.

למען הסר ספק ,מודגש כי על כל זוכה ,יחולו כל הוראות ההזמנה ,אלא אם כן צוין אחרת
באופן מפורש.

יא .בחירת "כשיר שני" והחלפת זוכה
.39

תמיר תהא רשאית לבחור ,בנוסף לזוכה/ים ,מציע נוסף שיהיה כשיר (להלן" :כשיר שני").

.40

תמיר תהא רשאית להתקשר עם הכשיר השני במקרים אלו:
.40.1

זוכה לא חתם ו/או ,לדעת תמיר ,איננו מתכוון לחתום על ההסכם עם תמיר במועד
שנקבע לכך.

.40.2

זוכה לא החל במתן השירותים במועד שנקבע לכך ע"י תמיר ו/או ,לדעת תמיר ,איננו
מתכוון לעמוד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או ההסכם.
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.40.3

בנוסף ,במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה ,מסיבה כלשהי ,לפני תום ההסכם,
תהיה תמיר רשאית לפי שיקול דעתה ,לפנות למציעים האחרים (לפי סדר עדיפות
הצעותיהם) ולהתקשר עם מי מהם לשם המשכת הפעילות באמצעות המציע האחר.

.41

למען הסר ספק ,אין בהתקשרות עם כשיר השני או בהתקשרות כאמור בסעיף ( 40.3ככל
שתמיר תבחר לעשות כן) ,כדי לפגוע בזכותה של תמיר לפעול בכל דרך אחרת במקרה כזה,
לרבות – מבלי לגרוע מכלליות האמור – לפרסם הזמנה חדשה ,והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.42

אין בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו ו/או בהתקשרות כאמור בסעיף  40.3כדי
לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו לתמיר או מי מטעמה ,כנגד הזוכה הראשון.

יב .שינויים במסמכי ההזמנה
.43

תמיר רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן או לשנות את מסמכי ההזמנה והיא
תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .המציעים יערכו את הצעותיהם או
יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור ,מבלי שתהיה להם כל טענה
ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין.

.44

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תמיר תהא רשאית לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה היה
ועובר למועד הגשת ההצעות יתוקן חוק האריזות ו/או בשל שינוי במדיניות הרגולטורית של
המשרד להגנת הסביבה.

יג .אספקת וביצוע השירותים
יג .I.הזמנת השירותים
.45

תמיר תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להזמין מהקבלן שירותי פינוי תכולת כלי אצירה ,על
פי שיקוליה וצרכיה .מובהר כי השירותים כאמור כוללים באופן אוטומטי ,ואף אם הדבר לא
פורט בהזמנת השירותים הרלבנטית ,את כל השירותים המפורטים במסמך זה ,לרבות שירותי
תחזוקת מכלי האצירה .עוד מובהר כי הקבלן יידרש לספק לתמיר שירותי הצבת מכלי אצירה,
ככל שהדבר יצוין על ידי תמיר בהזמנת השירותים (כהגדרתה להלן).

.46

היה ותמיר תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע הזמנת שירותים מהקבלן ,תנפיק תמיר
לקבלן טופס הזמנה ,שיפרט בין היתר את כמות מכלי האצירה הנדרשים לפינוי ותחזוקה,
מיקומם וכן את תכנית הפינויים המתוכננת (להלן" :הזמנת שירותים") .הוראות ההזמנה
וההסכם יחולו על כל הזמנת שירותים שתבצע תמיר .מובהר בזאת כי אין לראות בסעיף זה
או בכל סעיף אחר במסמך התחייבות של תמיר לבצע הזמנות שירותים מהקבלן.

.47

ככל שתבחר תמיר לבצע הצבה של מכלי האצירה באמצעות הקבלן ,היא תפרט זאת במסגרת
הזמנת השירותים שתנפיק לקבלן.

.48

עד  7ימי עסקים מביצוע הזמנת שירותים ,תהא תמיר רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לבצע כל שינוי בהזמנת שירותים כאמור לרבות גריעה ,הוספה ,עדכון ו/או תוספת להזמנת
שירותים ,ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין עדכון הזמנת שירותים.

.49

המצאת הזמנת שירותים על ידי תמיר הינה תנאי לתשלום התמורה לקבלן בגין השירותים.
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יג .II.ביצוע השירותים
יג .II.1.הצבת מכלי האצירה
.50

ככל שהקבלן יידרש לכך על ידי תמיר ,הקבלן יבצע הצבה של כלי האצירה בהתאם להודעת
תמיר כפי שתועבר לקבלן ,ובהתראה מינימאלית של  7ימים מראש לפני מועד ההצבה
המבוקש.

.51

ככל שתבחר תמיר לבצע את ההצבה באמצעות הקבלן ,היא תפרט לקבלן את מיקומי ההצבה
הספציפיים בכל הזמנת השירותים .הקבלן מתחייב לבצע את ההצבה בתוך מסגרת הזמנים
שנקבעה בהזמנת השירותים.

.52

מובהר כי התמורה עבור שירותי ההצבה תהיה זהה למחיר פינוי תכולת כלי אצירה בודד כפי
שיציע הקבלן בהצעתו ,והקבלן לא יידרש להגיש הצעה נפרדת לרכיב זה .עוד מובהר כי
התמורה עבור שירותי ההצבה תשולם בנפרד ,והכל כמפורט בפרק יד להלן.

יג .II.2.פינוי תכולת כלי האצירה
.53

הקבלן מתחייב לפנות את תכולת מכלי האצירה בתדירות כפי שתפורט בכל הזמנת השירותים.
מובהר לעניין זה כי תמיר תהיה רשאית לשנות את תדירויות הפינוי כפי שפורטו בהזמנות
השירותים ,בהתאם לצרכי כל רשות ורשות ,וזאת בהודעה מראש לקבלן ,ולקבלן לא תהיה כל
טענה או תביעה בעניין זה כנגד תמיר ו/או הרשות המקומית.

.54

הקבלן מתחייב לבצע את הפינויים במסגרת כל סבב פינוי באמצעות רכבי איסוף מרוקנים
ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא ,פסולת בניין,
פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת זכוכית .הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת
מכלי האצירה לזכוכית ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים אחרים או כל סוגי פסולת
אחרת.

.55

הקבלן יפנה את תכולת מכלי האצירה ,שנאספה על ידו בכל סבב פינוי ,לאתר הטיפול ,כפי
שתורה לו תמיר מעת לעת .לידיעת המציעים ,נכון למועד פרסום הזמנה זו ,הקבלן יידרש
להעביר את תכולת מכלי האצירה הנאספת על ידו לאתר טיפול שממוקם בקרית אתא או
לאתר טיפול שממוקם בפתח תקווה .על אף האמור מובהר כי תמיר תהיה רשאית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לשנות את מיקום אתרי הטיפול מעת לעת בהודעה של  30יום מראש לקבלן.

יג .II.3.מערכת איתור
.56

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

.57

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה בנתוני המערכות .הקבלן
מתחייב לדווח מיידית לתמיר ו/או למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת
הצפייה בנתוניהן ,ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על  72שעות.
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יג .II.4.מערכת ניטור ובקרה:
.58

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות פרק יג II.3.לעניין מערכת האיתור ,תמיר שומרת לעצמה את
הזכות לבצע בהתאם לצרכיה ולראות עיניה כל בדיקה נדרשת לצורך ניטור ובקרה של
השירותים המבוצעים על ידי הקבלן ,בכל דרך ,זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת ,ידנית או
ממוחשבת ,בעצמה או על ידי צד ג' מטעמה ,הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל
דיווחיו של הקבלן .הקבלן מתחייב לאפשר את ביצוע הבדיקות כאמור ולשתף פעולה עם תמיר
ו/או מי מטעמה ,ככל שיידרש ,לרבות לעניין התקנת חיישני נפח על גבי כלי האצירה ו/או
התקנת מצלמות על גבי משאיות האיסוף ו/או התקנה של אפליקציה ייעודית על מכשיר
הסמארטפון של נהג רכב האיסוף המאפשרת העברת דיווחים על פינוי ,הכול בהתאם להוראות
תמיר ו/או מי מטעמה ,כפי שיועברו לקבלן מעת לעת ,וזאת באופן מיידי מרגע קבלת הבקשה.
מובהר כי כל העלויות הכרוכות בהתקנת מערכת ניטור ובקרה ותחזוקתה השוטפת ,יחולו על
תמיר בלבד ,ועל הקבלן לא יחולו כל הוצאות כספיות לעניין זה ,ובלבד שהקבלן יעמיד את
עצמו ו/או את אנשיו ו/או מכשיר סמארטפון יעודי ו/או את כלי הרכב שבבעלותו זמינים לצורך
ההתקנות הנדרשות ,והכל כחלק משירותיו וללא כל תמורה נוספת לעניין זה.

יג .III.תחזוקת מכלי האצירה; ניקיון
.59

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו באופן ייזום לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של
כלל כלי האצירה לפסולת זכוכית ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן ,כתוצאה מבלאי
שימוש ,ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה שנגרם שלא על ידו .על אף
האמור לעיל ,הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ,לרבות נזק בלתי הפיך ,אשר נגרם על ידו או על ידי
מי מטעמו ,ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל כלי אצירה כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת
הדרישה מתמיר ,כפי שתועבר אליו מראש ובכתב .החלפת כלי אצירה כאמור תעשה בהתאם
לסוג כלי האצירה הקיים ברשות המקומית הרלוונטית ובהתאם למפרט הטכני של אותו כלי
אצירה כמפורט בנספח ב' ,והכל באישור תמיר מראש ובכתב .מובהר כי החלטת תמיר באשר
לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה .למען הסר ספק
מובהר ,כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי
האצירה .כמו כן ,ידוע לקבלן כי אין תמיר ו/או הרשות המקומית מחויבות להציב כלי אצירה
חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה שלא על ידי הקבלן או מי מטעמו.

.60

הקבלן יעביר לתמיר עדכון אחת ל רבעון אודות כל שירותי התחזוקה שבוצעו על ידו במהלך
אותו רבעון.

.61

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כלי האצירה יהיה בכל עת במצב תקין ונקי ,ובפרט:

.62

.61.1

ללא פגיעות חיצוניות ,לרבות שריטות ,חורים ,סימני פיח וחלודה.

.61.2

מנגנון הפתיחה של כלי האצירה יהיה תקין בכל עת ובאפשרותו לשמור ולהכיל את
פסולת הזכוכית.

.61.3

ללא סימנים ,כתמים ו/או פגמים ,לרבות של כתמי אוכל ,כתמים וסימנים משפיכת
משקאות ,לכלוך שנוצר מהסביבה ,גרפיטי ו/או מודעות שלא אושרו על ידי תמיר.

הקבלן יחזיק בכל עת מלאי של חלפים לצורך ביצוע תחזוקת מכלי האצירה.
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.63

הקבלן אחראי לכך שבתום כל פינוי ,האזור ברדיוס של אחד ( )1מטרים מסביב לכלי האצירה
יהיה נקי מפסולת מכל סוג שהיא ,ובכלל זה זכוכיות שבורות ,שקיות נייר או פלסטיק,
קרטונים ,פקקים של מכלי משקה ,מכסים של צנצנות ,זכוכית שהונחה ליד כלי האצירה ,כלי
חרסינה וכיוצא באלה .הקבלן יסלק פסולת זו מהאזור האמור על חשבונו .פסולת זו לא תוכנס
למכלי האצירה.

.64

הקבלן יהיה אחראי לתיקון שילוט מכלי האצירה לזכוכית בהתאם להנחיות תמיר .מובהר כי
הקבלן יידרש לספק את המדבקות ,על חשבונו ,בהתאם לסקיצה שתועבר אליו על ידי תמיר,
וזאת כחלק משירותי התחזוקה המסופקים על ידו .עוד מובהר כי הקבלן לא ישלט את מכלי
האצירה לפני שקיבל את אישור תמיר מראש ובכתב כי המדבקה עומדת בדרישות תמיר.

.65

תמיר תהא רשאית להורות לקבלן לשנות את מיקום כלי האצירה בכל עת וללא תוספת
תשלום ,והכל כחלק משירותי התחזוקה המסופקים על ידו.

.66

מובהר כי התמורה עבור שירותי התחזוקה הינה קבועה והקבלן לא יידרש להגיש הצעה לרכיב
זה ,והכל כמפורט בפרק יד להלן.

יג .IV.כוח אדם
.67

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע השירותים וכל חלק מהם עובדים ובעלי מקצוע אחרים
רלוונטיים מנוסים ומקצועיים על פי הנדרש לביצוע השירותים או כל חלק מהם ,במספר
ובהיקף הדרושים לשם ביצוע השירותים והשלמתם ,וכן להקצות מנהל פרויקט מטעמו אשר
יהיה אחראי לוודא כי השירותים מתבצעים באופן סדור ,לרבות הכנת סידור עבודה והעברתו
לתמיר ,עדכון איש הקשר ברשות המקומית בנוגע למועדי הפינוי ועדכון בנוגע לכל שינוי
במועדים אלו.

.68

הקבלן מתחייב להגדיל את מספר עובדיו על פי הצורך הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו על-פי
הזמנה זו ובאופן שיענה על צרכי תמיר בכל עת .בכל מקרה בו מי מעובדיו של הקבלן לא הופיע
לצורך מתן השירותים מכל סיבה שהיא ,לרבות מחלה ,שירות מילואים ו/או כל סיבה אחרת
להיעדרות ,יעמיד הקבלן מחליף מתאים ,באופן מידי מבלי לגרום לתמיר כל עיכוב ו/או נזק.

.69

הקבלן מתחייב לוודא כי עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים יהיו מהימנים וישרים ,מיומנים
ובעלי ניסיון הולם בביצוע שירותים מסוג השירותים נשוא הזמנה זו ,וכי אין כל מניעה חוקית
ו/או אחרת להעסקתם לשם ביצוע ומתן השירותים נשוא הזמנה זו.

.70

כל עובדי הקבלן יתקבלו לעבודה בהתאם להוראות כל דין .הקבלן יעסיק עובדים בהתאם
להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט ,1959-והוראות כל דין החלות על העסקת עובדים,
הקבלן לא יעסיק קטינים ו/או עובדים שאינם אזרחים ישראליים .הקבלן מצהיר כי ידועות לו
כל הוראות החוקים הדנים בביצוע השירותים ,בבטיחות ובתנאים הסוציאליים של העובדים
המועסקים על ידו ,והוא מתחייב למלא אחר כל ההוראות הנ"ל ללא יוצא מן הכלל .הקבלן
יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת כל עובדיו ,הבאתם למקום מתן השירותים והחזרתם
משם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל התשלומים המגיעים לעובדים המועסקים
על ידי הקבלן ,הן בהתאם לכל הוראות החוק והן בהתאם לכל הסכם עבודה קיבוצי או מיוחד,
לרבות ומבלי למעט ,שכרם ,כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי ,ביטוח לאומי
ומס הכנסה עבורם ,והם ישולמו על ידי הקבלן בהתאם להם .הקבלן ישפה את תמיר בעבור כל
נזק והוצאות שייגרמו לה מחמת הפרת האמור בסעיפים  70-67לעיל.
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.71

בנוסף ,הקבלן מתחייב לספק לתמיר ו/או מי מטעמה ו/או לרשויות המקומיות מענה טלפוני
ייעודי לקבלת פניות בכל הנוגע לביצוע השירותים ,לרבות לענייני תחזוקה הנדרשים מהקבלן
במסגרת שירותיו ,וזאת בימים א' – ה' בין השעות .16:00 – 8:00

יג .V.ציוד עבודה
.72

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ,את כל ציוד העבודה הנדרש ,האביזרים ,הכלים ,המתקנים,
כלי הרכב ,משאיות וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש לביצוע השירותים על פי הזמנה זו (להלן:
"ציוד העבודה").

.73

מוסכם כי הקבלן יישא בכל העלויות ללא יוצא מן הכלל הדרושות לצורך ביצוע השירותים
ו/או הכרוכות בביצועם ,לרבות רכישת ואספקת ציוד עבודה ,לרבות משאיות המתאימות
לשינוע פסולת זכוכית ,כלים ,ציוד וכל הנדרש לצורך ביצוע מושלם של השירותים באופן
שיבטיח את ביצועם לשביעות רצונה המלאה של תמיר .אמצעי העזר כאמור יהוו רכושו
הבלעדי של הקבלן והשמירה עליהם ,הטיפול בהם והפעלתם יהיו באחריותו הבלעדית של
הקבלן.

.74

תמיר תהא רשאית בכל עת לבדוק את סוג וטיב ציוד העבודה והחומרים הנוספים בהם
משתמש הקבלן ,והקבלן מתחייב לאפשר לה לעשות כן .קבעה תמיר כי ציוד העבודה או חלק
ממנו ,אינם תקינים בעיניה ,תהיה קביעתה סופית והקבלן לא ישתמש בציוד ובחומרים אלה.

יג .VI.הבעלות בתכולת מכלי האצירה
.75

הבעלות בתכולת מכלי האצירה היא של תמיר בלבד.

.76

הקבלן לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה כל טיפול או פעולה החורגת מהאמור במסמך
זה ,לרבות :מכירה ,ייצוא לחו"ל ,השבה ,מחזור או כל טיפול אחר (להלן" :פעולות אסורות"),
אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב.

יג .VII.דיווחים ופיקוח
.77

הקבלן מתחייב להעביר לתמיר דיווח חודשי באמצעות מערכת דיווח אינטרנטית אשר פותחה
על ידי תמיר ומצויה בבעלותה (להלן" :מערכת הדיווח האינטרנטית") ,כדלקמן:
.77.1

עד ליום  8לכל חודש (להלן" :תאריך הגשה") :ידווח הקבלן באמצעות מערכת
הדיווח האינטרנטית על מספר כלי האצירה שפונו על ידו בחודש הקלנדרי הקודם,
וכן על משקל פסולת הזכוכית שנאספה על ידי הקבלן והועברה על ידו לאתר טיפול
בחודש הקלנדרי הקודם .לדיווחים כאמור יצורפו אסמכתאות הכוללות את פרטי
הקבלן ,פרטי אתר הטיפול אליו פונתה פסולת הזכוכית המדווחת ,פרטי הרשות
המקומית ממנה פונתה פסולת הזכוכית המדווחת ,תעודת שקילה המאמתת את
משקל פסולת הזכוכית שנקלטה באתר הטיפול תוך ציון תאריך הקליטה ,וכן כל
אסמכתא נוספת שתידרש על ידי תמיר.

.77.2

היה ותמומש תקופת האופציה כאמור בסעיף  101להלן ,מתחייב הקניין להעביר
לתמיר דיווחים חודשיים כאמור בסעיף  77.1לעיל ,וזאת עד מועד תום תקופת
האופציה.
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.78

הדיווחים כאמור בסעיף זה יכללו את כל המידע והאסמכתאות שיידרשו על ידי תמיר ,מעת
לעת ,לרבות תעודות שקילה.

.79

מובהר ,כי השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתכוון לפעול על פיהם.

.80

עוד מובהר ,כי לצורך ביצוע הדיווח ,נדרש המציע לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ( )PCבעל
חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של ( 10עשרה) מגה ,לכל הפחות ,דפדפן מסוג
( Explorerגרסה  9ומעלה) ו/או מסוג  Chromeותוכנות .Office

.81

מובהר למען הסר ספק כי הפרת התחייבויות הקבלן כאמור בסעיף זה תיחשב להפרה יסודית
של הסכם ההתקשרות.

.82

מובהר כי תמיר תהא רשאית לשנות את אופן הדיווח במערכת הדיווח האינטרנטית ולעדכן
את האישורים והאסמכתאות הנדרשים מעת לעת ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד
תמיר בעניין זה.

.83

הקבלן יאפשר למפקחים מטעם תמיר לפעול ולפקח על פעולותיו בקשר עם פסולת הזכוכית
ועל דיווחיו כאמור ,כפי שתורה תמיר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.84

מבלי לגרוע מכל האמור בתת-פרק זה ,הקבלן יספק לתמיר ,בכל עת שיתבקש לכך ,כל נתון
ו/או מסמך בקשר עם פסולת הזכוכית כפי שיידרש על ידי תמיר .כמו כן תמיר תהיה רשאית
לדרוש מהזוכה אישור רואה חשבון לכל נתון ו/או מסמך כאמור ,לרבות בכל הנוגע לדיווחים
כאמור לעיל.

.85

מבלי לגרוע מן האמור ,תמיר (או מי מטעמה) ,תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקיים
ביקורת בספרי החשבונות והמסמכים הקשורים לפסולת הזכוכית ,וכן לקבל העתק מכל דו"ח
שקבלן זוכה חייב על-פי דין למסרו לרשות כלשהי .לצורך האמור תמיר (או מי מטעמה) תהא
רשאית לפנות ישירות לרו"ח של הקבלן הזוכה.

.86

הקבלן הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם תמיר או נציגיה בכל הקשור לבקרה וכן מתחייב
להעמיד ספריו לביקורת ככל שיידרש.

.87

תמיר מתחייבת לשמור בסודיות כל מידע שיועבר אליה על ידי הקבלן במסגרת סעיפים - 85
 86לעיל.

יג .VIII.סנקציות על הפרות הזוכה
.88

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומד לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם ,מוסכם בין
הצדדים כי בכל מקרה של הפרה כמפורט להלן ,יחולו על הזוכה סנקציות כמפורט להלן:
.88.1

פינוי תכולת מכלי האצירה ,בכל אזור הפינוי או בחלקו ,שלא בהתאם לתדירות
הפינוי שנקבעה על ידי תמיר ₪ 1500 :לכל סבב פינוי.

.88.2

אי פינוי תכולת מכל אצירה לזכוכית מנקודה ספציפית ₪ 500 :לכל מכל אצירה בכל
סבב פינוי.
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.88.3

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

.88.4

אי פינוי פסולת זכוכית מנקודת איסוף לאתר הטיפול עליו הורתה תמיר לקבלן,
בניגוד להוראות סעיף  55לעיל ₪ 3,750 :לכל פינוי כאמור.

.88.5

אי קיום חובת הדיווח כאמור בפרק יג VII.לעיל ,או דיווח לא נכון ₪ 10,000 :לכל
הפרה.

.88.6

איחור בהעברת הדיווח לתמיר החורג ב 14 -ימים מתאריך ההגשה כאמור בסעיף
 77.1לעיל –  ₪ 250לכל יום איחור.

.88.7

ערבוב פסולת אחרת עם פסולת הזכוכית בניגוד להוראות סעיף  54לעיל ₪ 1000 :לכל
הפרה.

.88.8

אי קיום חובותיו של הקבלן לפי פרק יג III.בדבר תחזוקת מכלי האצירה והניקיון:
 ₪ 500לכל הפרה.

.89

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא הקבלן.

.90

מובהר ומודגש כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות
תמיר על פי כל דין או על פי ההסכם ,וכי כל זכויות תמיר הן במצטבר.

יד .התמורה עבור השירותים וחשבונית
יד .I.התמורה עבור השירותים
.91

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות מסמך זה ,לשביעות רצונה המלא של תמיר,
תשלם תמיר לזוכה כדלקמן:
.91.1

בגין פינוי תכולת כלי האצירה תשלם תמיר לקבלן את המחיר הקבוע בהצעת המחיר
שהגיש המציע והמצורפת כנספח ג' למסמך ,במכפלת סך כלי האצירה שפינה הקבלן
בחודש נתון.

.91.2

בגין תחזוקת כלי האצירה תשלם תמיר לקבלן סך של  ₪ 1.5לכל כלי אצירה במכפלת
מספר כלי האצירה אותם תחזק הקבלן בחודש נתון .למען הסר ספק מובהר כי
המחיר לתחזוקת כלי אצירה יהיה זהה בין אם מדובר בכלי אצירה ממתכת ובין אם
מדובר בכלי אצירה מפלסטיק.

.91.3

בגין הצבת כלי אצירה (ככל שהקבלן יידרש לכך על ידי תמיר) תשלם תמיר לקבלן
את המחיר שהציע הקבלן לפינוי של תכולת כלי אצירה בודד במכפלת כמות כלי
האצירה שהציב הקבלן בפועל.
(להלן יקראו כל הרכיבים יחד" :התמורה"):

.92

התמורה תשולם לקבלן בתנאי תשלום של שוטף .60 +
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.93

מובהר ,כי התמורה כוללת ,משקללת ולוקחת בחשבון את כל מרכיבי השירותים ,לרבות
נהגים ,כוח אדם ,רכבי ההסעה ,רישוי ,דלק וסולר ,מימון ,מיסים החלים על הזוכה ,וכן את
כל עלויות ביצוע מלוא התחייבויות הזוכה על פי מסמך זה ,ולא תהיה לזוכה כל טענה או
תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או אחרים.

.94

התמורה הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
לא ישפיעו על התמורה ולא יובאו בחשבון תנודות או שינויים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במדד המחירים לצרכן ,בשערי מטבע ,במחירי הדלק ו/או
הסולר ,במחירי כלי הרכב ,בתנאים סוציאליים לפועלים ,בשכר המינימום ,בשינויי מיסים,
באגרות הרישוי ובאגרות והיטלים אחרים ,בתנאי מזג האוויר ו/או כל סיבה אחרת כלשהי,
מבלי יוצא מן הכלל.

.95

התמורה אינה כוללת מע"מ ,אך היא כוללת תשלום בגין כל מס והיטל אחר החל על הזוכה
וישולם על פי דין .הזוכה יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ בגין התמורה בשיעור שיהיה קבוע
בחוק וכנגד חשבונית מס כדין במועד תשלום החשבון הרלוונטי .תמיר תנכה מכל תשלום
לזוכה כל מס ,היטל או ניכוי אחר שהקבלן חייב בו לפי הוראות כל דין ושתמיר חייבת או
זכאית לנכותו על פי כל דין ,וכן כל סכום שתמיר רשאית לנכותו על פי הוראות מסמך זה.

טו .ביטול ההזמנה
.96

.97

תמיר רשאית לבטל בכל שלב את הזמנה זו ,או לצאת בהזמנה חדשה כאמור ,בהתאם להחלטת
תמיר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמציעים תהא כל טענה בשל כך .מבלי לגרוע
מזכותה של תמיר לבטל את ההזמנה בהתאם לשיקול דעתה ,תמיר שומרת לעצמה את הזכות
לבטל את הליך ההזמנה ,כאשר:
.96.1

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות ,המפורטים
במסמך.

.96.2

תמיר מצאה שהתקיים פגם בהליך ,או בניהולו ,או בבחירת הצעה זוכה.

.96.3

התברר לתמיר ,לאחר הוצאת ההזמנה ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות
במסמכים ,או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות מהמפרט או ממסמכי
ההזמנה ,או שדרישות אלה בוססו על נתונים שגויים ,או בלתי שלמים.

.96.4

חל שינוי נסיבות ,או השתנו צרכי תמיר ,באופן המצדיק ,לדעת תמיר ,ביטול ההזמנה.

.96.5

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כל שהוא.

.96.6

בטרם הוכרזו זוכים השתנו הוראות חוק האריזות ו/או שונתה המדיניות
הרגולטורית של המשרד להגנת הסביבה.

.96.7

במקרה בו נשללה מתמיר ההכרה כ"-גוף מוכר" על פי חוק האריזות.

הודעה על ביטול ההזמנה תפורסם באתר תמיר ותישלח בכתב לכל המציעים אשר הגישו הצעה
במסגרת המועד אשר נקבע לכך.
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טז .החלפת מנהל אצל זוכה
.98

בכל מקרה בו ,מכל סיבה שהיא ,יסיים מנהל הפרויקט מטעמו של הזוכה את עבודתו בזוכה,
מתחייב הזוכה להעמיד מחליף רא וי ובעל רמת ניסיון מקצועי דומה לכל הפחות העומד בכל
תנאי הזמנה זו ,וזאת באופן מידי ולא יאוחר מ 30 -ימי עסקים מיום סיום עבודתו של מנהל
הפרויקט.

.99

הזוכה יודיע לתמיר בכתב על סיום עבודה כאמור באופן מידי מיד לאחר שייודע לו דבר
העזיבה .המחליף יהיה כפוף לאישור תמיר מראש ובכתב .הפרת סעיף זה תחשב הפרה יסודית
של ההסכם עם תמיר ,וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד תמיר ,ומבלי שתידרש תמיר
ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

יז .תקופת ההתקשרות וערבות בנקאית לביצועו והבטחת ביצוע הזמנות שירותים
יז .I.תקופת ההתקשרות
.100

תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך שלוש שנים החל מיום ההודעה לקבלן הזוכה על
זכייתו (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.101

תמיר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ובהודעה של  30יום מראש לקבלן להאריך את תקופת
ההתקשרות בשנתיים נוספות (להלן" :תקופת האופציה") .על תקופת האופציה יחולו כל
הוראות ההזמנה בשינויים המחויבים .במקרה כאמור הקבלן מתחייב להאריך את ערבות
הביצוע שהופקדה על ידו במסגרת ההסכם ,כך שתהיה בתוקף עד לתום שלושה חודשים ממועד
סיום תקופת האופציה ,ולהעבירה לתמיר בתוך  30יום ממועד הודעת תמיר בדבר הארכת
תקופת ההתקשרות.

יז .II.ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי ההזמנה
.102

לצורך הבטחת התחייבויותיו על-פי הוראות מסמך זה וההסכם ,בד בבד עם זכייתו ,ולא יאוחר
מ 7 -ימים ממועד ההודעה על הזכייה ,יפקיד הזוכה בידי תמיר ערבות בנקאית בלתי מותנית
של בנק ישראלי ,צמודה למדד המחירים לצרכן שתוקפה יהיה עד לשלושה חודשים לאחר תום
תקופת ההתקשרות ,בסך של  100,000ש"ח (להלן" :ערבות הביצוע").

.103

ערבות הביצוע תהא בנוסח המצורף כנספח ה' 2להזמנה זו.

יח .זוכה  -קבלן עצמאי
.104

מובהר בזאת כי הזוכה הוא קבלן עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.105

הזוכה נותן את שירותיו לתמיר כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו ,יועסקו
על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם ,בין בחוזים ובין בנזיקין ,ובגין תביעותיהם
הנובעות מיחסי עבודה.

.106

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

.107

לגבי כל עובדיו של הזוכה או מי מטעמו ,יהיה הזוכה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי
ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו .לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו או למי
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מעובדיו ,בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת ,וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו
זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.
.108

הזוכה מצהיר כי כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים ,מועסק על ידו בלבד ,כי הוא אחראי
לו אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים
ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על כל רכיביה,
ולרבות תשלומי חובה ,מיסים וכל היוצא באלה ,לרבות הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם
לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.

.109

כל פעולות הזוכה תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל ההוצאות מסוג כלשהו
הכרוכות במתן השירות לתמיר.

.110

הזוכה ישפה ויפצה את תמיר ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום שבו נשאה תמיר או
חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו של הזוכה ושעילתה בקיום
יחסי עובד-מעביד עם תמיר .כמו כן יתחייב הזוכה לפצות ולשפות את תמיר בגין כל הפסד,
נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר תמיר נשאה בהם או חויבה לשאת
בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל ,ובלבד שתמיר תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או
דרישה כאמור לעיל .אין בזכות של תמיר לשיפוי או פיצוי על פי סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה
לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם הזוכה או על פי כל דין.

יט .מסמכי ההזמנה וההשתתפות בה
.111

כל שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי ההזמנה ו/או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על ידי
מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה על-ידי תמיר.

.112

במסגרת הצעתו ,המציע יחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי ההזמנה.

.113

מובהר ומודגש בזאת כי תמיר לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של
המשתתפים בהזמנה וכי המשתתפים בהזמנה יישאו בכל הוצאות ו/או עלויות הכרוכות
בהגשת ההצעות להזמנה ,לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן.
למען הסר ספק ,מודגש כי תמיר לא תחזיר ו/או תשתתף בהוצאות כלשהן ,בין אם המשתתף
זכה בהזמנה ובין אם לאו.

כ .שאלות הבהרה
.114

שאלות ההבהרה תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד .שאלות שיופנו בדרך אחרת לא יענו.
שאלות ההבהרה יישלחו בקובץ  Wordלכתובת הדואר האלקטרוני שלהלןhen@tmir.org.il :
כל שאלת הבהרה חייבת לכלול את שם המציע ,שם נציג המציע ,כתובת דואר אלקטרוני למענה
ומס' טלפון של נציג המציע.

.115

המציע יצרף לפנייתו כאמור ,אסמכתא על העברת הפיקדון לתמיר .מובהר כי תמיר לא
תתייחס לפניות לשאלות הבהרה היה ולא תצורף אסמכתא על העברת הפיקדון לתמיר.

.116

המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הוא  13.10.2020בשעה  16:00תמיר שומרת לעצמה
את הזכות להאריך מועד זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.117

התשובות לשאלות ההבהרה תשלחנה למשתתפים שהעבירו לתמיר את הפיקדון ותפורסמנה
באתר האינטרנט של תמיר.
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.118

תשובות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מהמסמך ועל המציעים לצרף להצעתם העתקים של
כל תשובות ההבהרה ,כשהם חתומים על כל עמוד בחתימה ובחותמת המציע.

.119

באחריות המשתתפים להתעדכן בשאלות ההבהרה והתשובות עליהן .מובהר בזאת כי תמיר
אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה (כולן או חלקן).

בכבוד רב,
חברת ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
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כא .נספחים
כא .I.נספח א' –טבלת צפי רשויות ומספר כלי האצירה בכל רשות בהן יידרש הקבלן לבצע את
השירותים ,בחלוקה שני שלבים
כא .II.נספח ב' – המפרט הטכני
כא .III.נספח ג' – הצעת הקבלן
כא .IV.נספח ד' – ההסכם
כא .V.נספח ה' – 1נוסח ערבות הקיום
כא .VI.נספח ה' – 2נוסח ערבות הביצוע
כא .VII.נספח ו' – הצהרת ניגוד עניינים
כא .VIII.נספח ז'  -רשימת ביטוחים.
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נספח א'
שלב ראשון:
שם הרשות

מס' פינויים בשנה לפי חודשים

אבו סנאן
אבן יהודה
אום אל פחם
אור עקיבא
אורנית
אזור
אלונה
אליכין
אלעד
אלפי מנשה
אלקנה
אריאל
באקה אל ערביה
בועיינה נוג'ידא
בית אריה
בית ג'ן
בית שאן
בנימינה גבעת עד
בסמ"ה
בקעת הירדן
בת ים
ג'וליס
ג'לג'וליה
ג'ש (גוש חלב)
ג'ת
גבעת שמואל
גבעתיים
גולן
דאלית אל-כרמל
דבוריה
דרום השרון
הגליל העליון
הגליל תחתון
הרצליה
זבולון
זכרון יעקב
זמר
חדרה
חוף הכרמל
חוף השרון

אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת לחודש
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת לחודש
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 2 -חודשים
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כמות כלי
אצירה
6
20
11
5
5
6
6
2
25
4
3
8
9
4
4
6
10
11
3
20
52
3
4
2
6
19
66
43
11
6
51
52
24
70
20
30
4
46
36
28

חורפיש
חיפה
חצור הגלילית
חריש
טבריה
טורעאן
טייבה
טירה (במשולש)
טירת כרמל
טמרה
יאנוח  -ג'ת
יהוד-מונסון
יוקנעם
יסוד המעלה
יפיע
ירכא
כאוכב אל-היג'א
כוכב יאיר
כסרא  -סמיע
כפר ברא
כפר ורדים
כפר יונה
כפר כמא
כפר קאסם
כפר שמריהו
כפר תבור
כרמיאל
לב השרון
מ א שומרון
מבואות החרמון
מג'דל שמס
מגדל העמק
מגידו
מזרעה
מטה אשר
מטולה
מנשה
מסעדה
מעלה אפרים
מעלה גלבוע
מעלה יוסף
מעלות תרשיחה
מעליא
מרום הגליל

אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
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3
205
5
10
35
7
10
12
12
16
5
33
41
3
9
8
2
11
4
2
10
10
2
10
4
6
42
24
82
15
5
23
26
2
47
3
49
2
3
34
20
21
2
25

משגב
נוף הגליל
נשר
נתניה
סאג'ור
סביון
סח'נין
עילוט
עין קנייא
עמנואל
עמק הירדן
עמק המעיינות
עמק חפר
עמק יזרעאל
עפולה
פסוטה
פקיעין
פרדסיה
צפת
קדומים
קדימה
קלנסווה
קצרין
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית טבעון
קרית ים
קרית שמונה
קרני שומרון
ראש העין
ראש פינה
רחובות
ריינה
רכסים
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רמת ישי
שבלי אום אל גנם
שוהם
שלומי
שפרעם
תל מונד
סך הכל

אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 9 -שבועות
אחת לחודש
אחת לחודש
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 5 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 4 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
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54
27
16
112
2
4
3
4
2
6
23
26
68
72
32
2
4
3
18
5
17
10
9
31
23
18
22
15
4
34
2
66
9
5
50
81
32
6
2
13
4
20
7
2,604

שלב שני:
שם הרשות
אבו גוש
אופקים
אור יהודה
אילת
אפרת
אשדוד
אשקלון
באר יעקב
באר שבע
בית אל
בית דגן
בית שמש
בני עייש
גבעת זאב
גדרה
גן יבנה
גני תקווה
דימונה
הוד השרון
הר אדר
חולון
יבנה
ירוחם
ירושלים
כסייפה
כפר סבא
להבים
לוד
לקיה
מ.א .אשכול
מ.א .באר טוביה
מ.א .בני שמעון
מ.א .ברנר
מ.א .גדרות
מ.א .גוש עציון
מ.א .גזר
מ.א .גן רווה
מ.א .הר חברון
מ.א .חבל אילות
מ.א .חבל יבנה

מס' פינויים בשנה לפי
חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 3 -שבועות
אחת ל 3 -חודשים
אחת לחודש
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש וחצי
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
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כמות כלי אצירה
6
18
20
25
18
78
65
14
112
4
4
48
4
8
18
13
14
30
34
4
74
18
16
90
3
55
3
45
7
33
34
23
19
9
30
35
9
28
15
10

מ.א .חבל מודיעין
מ.א .חוף אשקלון
מ.א .יואב
מ.א .לכיש
מ.א .מגילות ים
המלח
מ.א .מטה בנימין
מ.א .מטה יהודה
מ.א .מרחבים
מ.א .נחל שורק
מ.א .ערבה תיכונה
מ.א .רמת הנגב
מ.א .שדות דן
מ.א .שדות נגב
מ.א .שער הנגב
מ.א .שפיר
מ.א .תמר
מבשרת ציון
מודיעין מכבים רעות
מודיעין עילית
מזכרת בתיה
מיתר
מעלה אדומים
מצפה רמון
נס ציונה
נתיבות
עומר
ערד
פרדס חנה  -כרכור
פתח תקווה
קריית אונו
קריית ארבע
קריית גת
קריית יערים
קריית מוצקין
קריית מלאכי
קריית עקרון
ראשון לציון
רעננה
שדרות
מ.א .אל קסום
מ.א .נווה מדבר
סה"כ

אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 7 -שבועות
אחת ל 2 -חודשים

33
35
33
21

אחת ל 6 -חודשים

12

אחת לחודש וחצי
אחת לחודש וחצי
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 2-חודשים בשנה
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש
אחת לחודש וחצי
אחת לחודש וחצי
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת לחודש
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 6 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 3 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2-חודשים בשנה
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת ל 2 -חודשים
אחת לחודש
אחת ל 3 -חודשים
אחת לשנה
אחת לשנה

106
84
18
10
21
32
9
16
27
14
15
9
87
21
14
8
28
7
24
14
4
26
52
75
31
4
22
4
50
12
8
85
47
7
6
6
2,230
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נספח ב' – מפרט טכני
לידיעת הקבלן לצורך היערכות להצבה (ככל שתידרש על ידי תמיר) ,פינוי ותחזוקה של מכלי האצירה
(לרבות החלפת כלי אצירה במסגרת שירותי התחזוקה) ,כלי האצירה נשוא ההזמנה יהיו בהתאם
למפרט הבא:
1

2

3

כללי:
1.1

הקבלן יהיה אחראי למתקני האצירה והתאמתם לדרישות תמיר ,כפי שיועברו אליו
מראש ובכתב.

1.2

מפרט זה רלוונטי לכלי אצירה סגולים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות זכוכית
בנפח של  1.5קוב ,אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף.

1.3

המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים
אלו.

1.4

כלי האצירה יכולים להכיל בפועל ,לכל הפחות ,פסולת אריזות זכוכית בנפח של 1.5
קוב (להלן" :נפח נטו לאצירה").

תנאי שימוש:
2.1

המתקנים במפרט זה מיועדים לאצירת פסולת אריזות זכוכית.

2.2

הקבלן יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישה רלוונטית על פי חוק העדכנית
ליום המסירה של המתקנים.

2.3

הקבלן יהיה אחראי לאיכות המוצר ,טיב העבודה ,החוזק והאמינות של המתקנים
על כל מרכיביהם.

2.4

המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן
ללא כשל מכני ,או אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:
2.4.1

טמפרטורת סביבה של  5מעלות צלסיוס מתחת ל 0-ועד ל 45 -מעלות
צלסיוס מעל ל.0-

2.4.2

חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש ,גשם ,פיח ,אבק וכו'.

2.4.3

מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או
חלקי לרבות תנאי השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכות
הפינוי שבשימוש הרשויות המקומיות.

2.4.4

כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של
האשפה ויבטיחו אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.

הגדרת חומרים:
3.1

מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת /חומר פלסטי /חומר מרוכב על פי
הקריטריונים הבאים:
3.1.1

חומר פלסטי או חומר מרוכב:
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 3.1.1.1חומר טרמופלסטי ) (Thermo Plastic Compositeאו חומר
מרוכב אחר המתאים לאגירת אשפה.
 3.1.1.2עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף  6.4בתקן .EN 13071-2
3.1.2

מתכת:
 3.1.2.1פלדה  ST37או פלדה טובה יותר בתכונותיה ,בעובי המתאים
לדרישות החוזק של החלק ,מוגן מפני חלודה ,חומצות ונוזלים
אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות.

4

5

6

צורה ,מבנה ומידות:
4.1

המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  3לעיל.

4.2

בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו שני פתחים בקוטר  160מ"מ עם שוליים
מגלוונים נגישים בגובה להכנסת מכלי זכוכית בלבד.

4.3

המתקן יעמוד בדרישות תקן ישראלי .6044

4.4

נעילת ביטחון כך שהמיכל לא ניתן לפתיחה (למעט בריקון).

4.5

המתקן יהיה בצבע סגול .ral4005

4.6

המתקן יהיה ללא גלגלים.

4.7

למיכל תהיה אופציה להתקנת חיישן והתקנת רכיב .RFID

4.8

למתקן תהיה מעצרת ,למניעת יציאת נוזלים מהמתקן.

סימונים ומדבקות:
5.1

המכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא ,שיכלול את הפרטים
הבאים :שם היצרן בגודל עד  10ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו ,קיבול הכלי,
תקן ,ארץ ייצור ומשקל מירבי .הסימון יבוצע בצבע שיקבע על ידי תמיר ,באחת
מהשיטות הבאות (על פי בחירת הקבלן) :הטבעה ,הדפס משי ,הדפסת חום בצבע לבן,
הבלטה או הטבעה ביציקה.

5.2

תמיר רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן
הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

5.3

על חזית המכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת  P.V.Cשקופה או כל שלט
קשיח אחר אשר יסופק על ידי תמיר ,כולל ברגים ודבק להתקנתו.

5.4

אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה/שלט  58x50ס"מ .על הקבלן לוודא כי המיקום
אשר יוקצה לצורך הדבקת המדבקות או שילוב השלט הקשיח יעמוד בדרישה טכנית
זו .יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי המדבקה/שלט קשיח ולכן על הקבלן לתאם עם
תמיר את מגרעת המדבקה /שלט על המיכל.

5.5

על גבי כלי האצירה הסגולים ישולב כיתוב ייחודי ("פסולת אריזות זכוכית בלבד")
ללא תוספת תשלום ,כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.

הרמה ופריקה:
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6.1

ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את
פסולת האריזות ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.

6.2

תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברה במתקן.
פתיחת המתקן לצורך ריקונו וסגירתו לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למקומו,
תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה.

6.3

התקן ההרמה של המתקן ,אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף ,יהיה ממתכת
כמפורט בסעיף  3לעיל וימוקם כך שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי.

6.4

המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור
הריקון המתוכנן.

6.5

יחידת קצה להרמת המתקן:
6.5.1

הקבלן יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס
ותבטיח מפני השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה.

6.5.2

ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה.

6.5.3

יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר.

6.6

פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל.

6.7

חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם.

הגנה נגד קורוזיה וצביעה:
7.1

צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן.

7.2

הצבע יהיה בגוון .ral4005

7.3

הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת:

7.4

7.3.1

כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה.

7.3.2

ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזיה.

7.3.3

כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו
בשתי שכבות יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק ,לרבות
נקודות ריתוך.

בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות:
7.4.1

הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע.

7.4.2

הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה.

7.4.3

חספוס פני השטח על יד התזה (ריסוס חול ,בזלת וכו') לעומק חספוס של 70
מיקרון לפחות.

7.4.4

שכבת הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ ,על ריתוכים ,זוויות
ושפות הקונסטרוקציה בעובי  50מיקרון יבש לפחות.
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9

7.4.6

הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת תמיר לעמידות ב.UV -

7.5

על פי דרישת תמיר וללא תוספת תשלום ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים .בצביעת
שטח מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.

7.6

במידה והצביעה מבוצעת בארץ ,הקבלן ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו
במסגרת מכרז זה ,לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש ,לצרכי הדרכה,
בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות הצביעה.

טולרנס מידות:
8.1

בכל מידות האורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטייה של .5% -/+

8.2

בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים ,מותרת סטייה של .10% -/+

משקל העמסה:
9.1

10

7.4.5

שימוש בצבע פוליאוריטן .עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות
על פי מפרט יצרן הצבע.

המתקנים ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן  +הפסולת עם מקדם
בטחון של .250%

גימור:
10.1

שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי לאפשר פריקת תכולת המתקן באופן
מוחלט וללא הפרעה.

10.2

כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה.

10.3

כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו רצופים ,מלאים ,ללא סדקים ,שברים
וללא פינות חדות.

מיכל פלסטיק  1.5קוב תמונה לדוגמא
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מיכל מתכת  1.5תמונה לדוגמא:

יש לציין כי למתקן המתכת נדרשת יחידת קצה למנוף (ייחודית למתקן זה) שונה מיחידת הקצה של
מתקן הפלסטיק
** ייתכנו שינויים בסוגי המיכלים המוצבים בשטח
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נספח ג'
טופס הצעה
תאריך :יום ________ בחודש __________ 2020
שם המציע ________________:ח.פ__________________ .

לכבוד
ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן" :תמיר")
יגיע כפיים 21ג'  ,תקווה
גא"נ,
הנדון :הצעה להצבה ,פינוי ותחזוקה של מכלי אצירה לפסולת אריזות זכוכית
אני ,הח"מ ____________ ,מגיש בזה הצעתי להצבה ,פינוי ותחזוקה של מכלי אצירה לפסולת
זכוכית ,בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ההזמנה (להלן" :ההזמנה") .הצעתנו מפורטת להלן:
.1

הגדרות
.1.1

.2

כללי
.2.1

.3

בטופס הצעה זה תהיה הגדרתם של המונחים המופיעים בו כהגדרתם במסמכי
ההזמנה ,אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת.

לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי ההזמנה ,אני מסכים בזאת
לתנאי ההזמנה ,על כל נספחיה ,וכולל אותם כחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי זו.

הצהרות והתחייבויות המציע
בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:
.3.1

אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה על פרטיהם והצעתי זו מוגשת בהתאם
למסמכי ההזמנה וכל ההוראות הכלולות בהם .לא אציג כל תביעה ו/או דרישה
המבוססת על אי ידיעה או אי הבנה של מסמכי ההזמנה ,כולם או חלקם ,ואני מוותר
בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

.3.2

אני מקבל על עצמי לקיים במלואה ובמועדה אחר כל התחייבות המוטלת עליי,
בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה.

.3.3

אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה ,דין או כל סיבה אחרת ,המונעת או מגבילה אותי
מלהגיש את הצעתי זו או לקיימה במלואה.

.3.4

ידוע לי ,כי תמיר תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ואני מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.
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.4

.3.5

ידוע לי ,כי תמיר תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ,כולה או חלקה ,או לשנות או
לעדכן איזו מהוראותיה או תנאיה מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,וכי
במקרה כאמור רשאית תמיר להתקשר לצורך ביצוע השירותים עם כל גורם שהוא.

.3.6

ידוע לי ,כי תמיר תהיה רשאית לשאת ולתת עמי או עם מציעים אחרים ,כולם או
חלקם ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ,ולבקש הבהרות ,תוספות או שינויים בהצעות.

.3.7

ידוע לי ,כי תמיר תהא רשאית להתקשר עם יותר מקבלן אחד ואני מוותר בזאת
מראש על כל תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

.3.8

אני מאשר כי בחתימתי על טופס הצעה זה אני מסכים להתחייב בכל ההתחייבויות
הקבועות במסמכי ההזמנה על כל נספחיה וכי חתימתי על טופס הצעה זה תהווה
ראיה חלוטה להסכמתי להתחייב בכל ההתחייבויות המפורטות בהצעתי מיד עם
קבלת ההצעה על ידי תמיר.

.3.9

בחתימתי על טופס הצעה זה אני מצהיר ומאשר את נכונותם של כל הפרטים
המופיעים בהצעתי ,לרבות הפרטים המופיעים בהצעה בעניין ניסיון רלבנטי קודם,
המשאבים העומדים לרשותי וכל יתר הפרטים המצורפים להצעתי בהזמנה ו/או
כלולים בהצעתי להזמנה.

.3.10

ידוע לי ,כי החל ממועד מתן הודעת הזכייה על ידי תמיר למציע הזוכה ,ייווצרו יחסים
חוזיים בין תמיר לבין המציע הזוכה ,על פי מסמכי ההזמנה כולם ,והכול בכפוף לזכות
תמיר לבטל את הליך ההזמנה או את זכייתו של זוכה כאמור בהזמנה.

.3.11

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב להמציא את כל המסמכים הנדרשים לצירוף
להסכם ,לרבות ערבות הביצוע ואישור עריכת ביטוחים ,תוך שבעה ( )7ימים ממועד
קבלת ההודעה על בחירתי.

.3.12

ידוע לי ,כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה ,יחולו עליי בלבד ,וכי לא אהיה זכאי
לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור.

.3.13

ידוע לי ואני מסכ ים ,כי מסמכי ההזמנה הם קניינם הפרטי והבלעדי של תמיר והם
נמסרים אך ורק לצורך הגשת הצעה ,ולא לכל מטרה אחרת ,וכי לא אהיה רשאי
לעשות בהם שימוש למטרה אחרת ,זולת הגשת הצעה.

.3.14

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים,
ובפרט למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים.

.3.15

ידוע לי ,כי על סמך הצהרותיי והתחייבויותיי המפורטות בטופס הצעה זה ,תשקול
תמיר את הצעתי.

אספקת השירותים
.4.1

לאחר שעיינתי במסמכי ההזמנה ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי ,אספקת
השירותים ,כהגדרתם בהזמנה ,תבוצע על ידי תהיה בהתאם להוראות ההזמנה
ובכפוף להוראות ההסכם המצורף כנספח ד' למסמכי ההזמנה ,ואשר עותק חתום
ממנו צורף להצעתי.
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.5

פרטי ההצעה
.5.1

הצעתי לפינוי תכולת כלי אצירה בודד הינה( ₪ _______ :לא כולל מע"מ) לכל פינוי.
מובהר כי הצעת המחיר של המציע לא תעלה על מחיר מקסימום של  ₪ 55לפינוי
תכולת כלי אצירה בודד .הצעה שתעלה על מחיר המקסימום תיפסל.

.6

.7

מסמכים נלווים; תוקף; ערבויות; שונות
.6.1

להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית לקיום ההצעה ע"ס  10,000ש"ח (עשרת אלפים
שקלים חדשים) על פי הנוסח המצורף לנספחי ההזמנה.

.6.2

ערבות הקיום הינה בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
ידוע לי כי במקרה בו אזכה בהזמנה ,אך לא אספק ערבות ביצוע ,כהגדרתה בהזמנה
ו/או לא אחל בביצוע השירותים בהתאם להוראות ההזמנה ,תחולט הערבות ללא
צורך בהתראה.

.6.3

כן ידוע לי כי תמיר רשאית לדרוש מפעם לפעם להאריך את תוקף הערבות כאמור
למשך תקופה של עד  90ימים נוספים.

.6.4

אני מתחייב כי הצעתנו זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב
אותנו ,ללא זכות חזרה ,למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,כהגדרתו
בהזמנה .ידוע לנו כי אם תדחה תמיר את המועד להגשת ההצעות ,יהיה עלינו להודיע
לתמיר ,בכתב ,כי הצעתנו זו תעמוד בתוקף במשך  120מהמועד להגשת הצעות החדש
כמו כן תוארך על ידי הערבות הבנקאית לקיום ההצעה כאמור בסעיף  6.2לעיל
בהתאם ,וכי אם לא אעשה כן ,תמיר תהא רשאית לפסול את הצעתנו ולא תהא לנו
כל טענה ו/או תביעה בעניין.

.6.5

כותרות הסעיפים אינן מהוות חלק מטופס ההצעה ,ואין להזדקק להן בפירוש
הוראותיו .כל האמור בטופס ההצעה בלשון יחיד ,אף ברבים במשמע ,וכן להיפך ,וכל
האמור בו במין זכר ,אף במין נקבה במשמע ,וכן להיפך.

פרטי מגיש ההצעה

שם המציע.________________________ :
מס' ח.פ/.ח.צ.________________________ :
כתובת/משרד רשום (לרבות ת.ד).________________________ :
מספר פקס ו/או כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הודעות:
________________________.
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.8

פירוט בעלי השליטה במגיש ההצעה
בעלי השליטה בתאגיד:

______________,
שם:
___________,

______________,
ת.ז .שם:
___________,

ת.ז.

כתובת מגורים ___________________ .כתובת מגורים ___________________.

מנהלי המציע (באם המציע הוא תאגיד):

______________,
שם:
___________,

______________,
ת.ז .שם:
___________,

ת.ז.

כתובת מגורים ___________________ .כתובת מגורים ___________________.

* הנני מתחייב להודיע בכתב לתמיר על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים ,מיד לאחר קרות
שינוי כאמור.
_______________________

___________________

תאריך

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,)______ .מרחוב __________ ,________ ,מאשר/ת בזה
כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם
__________ (להלן" :התאגיד") על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז___________ .
ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז ,______________ .המוסמכים על פי מסמכי היסוד של
התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.
____________
[חתימה  +חותמת]
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נספח ד'
הסכם
שנערך ונחתם ב________ ביום ____ לחודש _____2020 ,
בין :ת.מ.י.ר – .תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (ח.פ)51-4612811 .
מרחוב יגיע כפיים 21ג' פתח תקווה;
טלפון ,________ :פקס___________ :
(להלן" :תמיר");
לבין( ________________________ :ח.פ)_______________ .
מרחוב _____________________;________________ ,
טלפון ;_______________ :פקס._______________ :
(להלן "הקבלן");
הואיל:

ותמיר פרסמה הזמנה להצבה ,פינוי ותחזוקה של כלי אצירה לפסולת זכוכית (להלן:
"ההזמנה") ,אשר כל תנאיה והוראותיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל:

והקבלן מצהיר כי בידיו הזכויות ,הידע ,הכישורים וכוח האדם ,המאפשרים לו לספק
לתמיר את השירותים ,כהגדרתם להלן ,ברמה מקצועית גבוהה ,הכול על פי המפורט
בהצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו מיום ________ (להלן" :הצעת הקבלן");

והואיל:

והצעת הקבלן נבחרה כזוכה על ידי תמיר ,על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו של
הקבלן כמפורט בהצעת הקבלן;

והואיל:

והצדדים מבקשים להגדיר את התנאים שלפיהם יספק הקבלן לתמיר את השירותים,
כהגדרתם בהסכם זה להלן.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים
.1.1

המבוא להסכם זה ,והנספחים להסכם הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.1.2

הכותרות בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.

.1.3

הנספחים המצורפים להסכם זה שיחשבו חלק בלתי נפרד הימנו הם:
.1.3.1

נספח א' :כל מסמכי ההזמנה המהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

.1.3.2

נספח ב' :הצעת הקבלן.

.1.3.3

נספח ג' :ערבות הביצוע של הקבלן.
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ההסכם עם נספחיו יכונו להלן ":ההסכם".
.2

פרשנות
.2.1

.2.2

.3

.6

.2.1.2

ההזמנה;

.2.1.3

הצעת הקבלן.

מובהר כי דבר מן האמור בהסכם זה ו/או בהצעתו של הקבלן לא יתפרש ,ולא יהיה
בו ,כדי לצמצם ו/או לבטל כל חובה המוטלת על הקבלן לפי ההוראות המפורטות
במסמכי ההזמנה ו/או כדי להעניק לקבלן כל זכות שאינה נתונה לו לפי הוראות
ההזמנה.

למונחים אשר לא הוגדרו מפורשות בגוף הסכם זה ,תהיה המשמעות שניתנה להם
במסמכי ההזמנה.

מהות ההסכם
.4.1

.5

.2.1.1

ההסכם ללא נספחיו;

הגדרות
.3.1

.4

במקרה של סתירות בין הוראות ההסכם והנספחים לו ,יהיה סדר העדיפויות
כדלקמן:

תמיר על פי שיקול דעתה תזמין מהקבלן שירותים להצבה ,תחוקה ופינוי מכלי
אצירה לפסולת זכוכית והכול בפריסה ארצית ובתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה
(להלן" :השירותים") ,והקבלן מתחייב לבצע את השירותים באופן הקבוע והמפורט
במסמכי ההזמנה ובהסכם זה.

תקופת ההתקשרות
.5.1

תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך שלוש שנים החל מיום ההודעה לקבלן
הזוכה על זכייתו (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.5.2

תמיר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ובהודעה של  30יום מראש לקבלן להאריך
את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות (להלן" :תקופת האופציה") .על תקופת
האופציה יחולו כל הוראות ההזמנה בשינויים המחויבים .במקרה כאמור הקבלן
מתחייב להאריך את ערבות הביצוע שהופקדה על ידו במסגרת ההסכם ,כך שתהיה
בתוקף עד לתום שלושה חודשים ממועד סיום תקופת האופציה ,ולהעבירה לתמיר
בתוך  30יום ממועד הודעת תמיר בדבר הארכת תקופת ההתקשרות.

התקשרות עם רשויות מקומיות
.6.1

ידוע לקבלן הזוכה כי אספקת השירותים על פי הזמנה זו תיעשה במסגרת ההסכמים
שייחתמו (או שנחתמו) בין רשות מקומית לתמיר בכל הנוגע לקיום החובות המוטלות
על הרשויות המקומיות ותמיר על פי חוק האריזות.
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.6.2

.7

.8

.9

מובהר כי בכל מקרה בו רשות מקומית שבשטחה תפונה תכולת מכלי אצירה על פי
הסכם זה ,תבחר להתקשר בהסכם עם גוף מוכר אחר ביחס למכלי האצירה כאמור,
כולם או חלקם ,יחולו חובותיה וזכויותיה של תמיר על פי הסכם זה ,ביחס למכלי
האצירה הרלבנטיים על הגוף המוכר האחר וזאת החל מיום ההתקשרות של הרשות
המקומית עם הגוף מוכר האחר (להלן" :התקשרות עם גוף מוכר אחר") ,וזאת מבלי
שלקבלן תהיה כל טענה כנגד תמיר בעניין זה .למען הסר ספק מובהר כי החל ממועד
ההתקשרות עם גוף מוכר אחר ,יתבטלו הוראות הסכם זה ביחס למכלי האצירה
הרלבנטיים ותמיר לא תשלם לקבלן בגין שירותים אלה.

ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הקבלן
.7.1

לצורך הבטחת התחייבויותיו על-פי הוראות ההזמנה וההסכם ,יפקיד הזוכה בידי
תמיר ערבויות בנקאיות כאמור בפרק יז II.להזמנה.

.7.2

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לתמיר לפי כל הסכם ודין ,בכל מקרה בו תהא
תמיר זכאית לסעד כספי כלשהו מהקבלן בקשר עם הסכם זה ,היא תהא רשאית
לגבות את הסכומים המגיעים לה בדרך של מימוש הערבות הבנקאית (כולה או
חלקה) לאחר משלוח הודעה לקבלן ( 7שבעה) ימים מראש.

.7.3

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל הפרה של הוראות פרק זה תהווה
הפרה יסודית של הסכם זה ,וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד תמיר ,ומבלי
שתידרש תמיר ליתן לקבלן כל ארכה לתיקון הפרה זו.

הצהרות הקבלן
.8.1

הקבלן מצהיר כי יש בידיו הידע ,הכישורים ,הניסיון ,כוח האדם והמיומנות
הנדרשים כדי לבצע את השירותים בהתאם להצעת הקבלן ומסמכי ההזמנה ,והוא
מתחייב להמשיך להחזיק באמצעים ולקיים את כל הצהרותיו והתחייבויותיו,
כאמור בהצעת הקבלן ,במשך כל תקופת ההתקשרות.

.8.2

הקבלן מצהיר ומאשר כי אינו מנוע מכל סיבה שהיא מביצוע השירותים ומהתקשרות
בהסכם זה.

.8.3

הקבלן מצהיר כי יעמוד לכל אורך תקופת ההתקשרות בכל התנאים וההוראות
המפורטים במסמכי ההזמנה ובהסכם זה ,לרבות בתנאי הסף הקבועים במסמכי
ההזמנה.

התחייבויות הקבלן
.9.1

הקבלן מתחייב לספק לתמיר את השירותים בהתאם להתחייבויותיו מכוח הסכם
זה ,ובהתאם לכל הוראות ההזמנה  -נספח א' להסכם זה ,וכן בהתאם להצעת הקבלן
 -נספח ב' להסכם זה ,ובהתאם להוראות תמיר כפי שיימסרו לקבלן מעת לעת.

.9.2

כל הוראה בהסכם המחייבת את הקבלן תחול גם על עובדי הקבלן ו/או על קבלן
משנה ועובדיו שיועסקו על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה בהתאמה ,אף אם לא נאמר
הדבר בהסכם זה מפורשות .באחריות הקבלן לוודא כי עובדיו ו/או קבלן המשנה
ועובדיו שיועסקו על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה ,מקבלים על עצמם בכתב את
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תנאי הסכם זה וכי הם יעמדו בו .הפרת ההסכם על-ידי מי מעובדי הקבלן ו/או קבלן
המשנה ועובדיו תחשב כהפרתו על-ידי הקבלן.

.10

.9.3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו ,וימשיך להיות במשך כל תקופת ההסכם ,בעל כל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים.

.9.4

הקבלן מתחייב ,כי הוא וכל מי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין ולא יפרו זכות
כלשהי של צד שלישי כלשהו ,וככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו
למתן השירותים או איזה חלק מהם לתמיר ,אזי באחריותו של הקבלן לדאוג ,על
חשבונו ,לכך שתהיה בידו הסכמה או אישור כאמור בכל תקופת מתן השירותים.

הזמנת השירותים וביצועם
.10.1

.11

ביטוח
.11.1

.12

הזמנת השירותים וביצועם ייעשו על פי המפורט והקבוע במסמכי ההזמנה ,ובפרט
פרק יג' להזמנה ("אספקת וביצוע השירותים").

תוך שבעה ( )7ימים ממועד ההודעה על זכייה ,הקבלן מתחייב להמציא לתמיר אישור
על רשימת הביטוחים כמפורט בנספח ז' להזמנה ומתחייב כי אישור זה יהיה בתוקף
למשך כל תקופת ההתקשרות.

התמורה וחשבונית
.12.1

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לשביעות רצונה המלא של תמיר,
תשלם תמיר לקבלן בכל חודש ,כדלקמן:
.12.1.1

בגין פינוי תכולת כלי האצירה תשלם תמיר לקבלן את המחיר הקבוע
בהצעת המחיר שהגיש המציע והמצורפת כנספח ב' להסכם זה ,במכפלת
סך כלי האצירה שפינה הקבלן בחודש נתון.

.12.1.2

בגין תחזוקת כלי האצירה תשלם תמיר לקבלן סך של  ₪ 1.5לכל כלי
אצירה במכפלת מספר כלי האצירה אותם תחזק הקבלן בחודש נתון.
למען הסר ספק מובהר כי המחיר לתחזוקת כלי אצירה יהיה זהה בין אם
מדובר בכלי אצירה ממתכת ובין אם מדובר בכלי אצירה מפלסטיק.

.12.1.3

בגין הצבת כלי אצירה (ככל שהקבלן יידרש לכך על ידי תמיר) תשלם
תמיר לקבלן את המחיר שהציע הקבלן לפינוי של תכולת כלי אצירה בודד
במכפלת כמות כלי האצירה שהציב הקבלן בפועל.

(להלן יקראו כל הרכיבים יחד" :התמורה"):
.12.2

התמורה תשולם לקבלן בתנאי תשלום שוטף .60 +

.12.3

מובהר ,כי התמורה כוללת ,משקללת ולוקחת בחשבון את כל מרכיבי השירותים,
לרבות נהגים ,כוח אדם ,רכבי ההסעה ,רישוי ,דלק וסולר ,מימון ,מיסים החלים על
הקבלן ,וכן את כל עלויות ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,ולא תהיה
לקבלן כל טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או אחרים.
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.12.4

התמורה הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לא ישפיעו על התמורה ולא יובאו בחשבון תנודות או שינויים מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במדד המחירים לצרכן ,בשערי
מטבע ,במחירי הדלק ו/או הסולר ,במחירי כלי הרכב ,בתנאים סוציאליים לפועלים,
בשכר המינימום ,בשינויי מיסים ,באגרות הרישוי ובאגרות והיטלים אחרים ,בתנאי
מזג האוויר ו/או כל סיבה אחרת כלשהי ,מבלי יוצא מן הכלל.

.12.5

התמורה אינה כוללת מע"מ ,אך היא כוללת תשלום בגין כל מס והיטל אחר החל על
הקבלן וישולם על פי דין .הקבלן יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ בגין התמורה בשיעור
שיהיה קבוע בחוק וכנגד חשבונית מס כדין במועד תשלום החשבון הרלוונטי .תמיר
תנכה מכל תשלום לקבלן כל מס ,היטל או ניכוי אחר שהקבלן חייב בו לפי הוראות
כל דין ושתמיר חייבת או זכאית לנכותו על פי כל דין ,וכן כל סכום שתמיר רשאית
לנכותו על פי הוראות הסכם זה ונספחיו.

.12.6

הנפקת החשבונית –
.12.6.1

.12.7

הקבלן יוציא פירוט של השירותים בגינם הוא מתכוון להוציא חשבונית,
ויפרט באופן מלא את השירותים אותם סיפק .בכפוף לבדיקת הפירוט
ואישורו ,יוציא הקבלן חשבונית על שמה של תמיר .הקבלן יצרף את
הדיווחים והאסמכתאות הרלוונטיים לתקופה בגינה הונפקה החשבונית.
תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט שציין
הקבלן בחשבונית.

ערעור על גובה החשבונית –
.12.7.1

לתמיר תהיה הזכות לערער על הסכום הנקוב בחשבונית וזאת בתוך 30
ימי עסקים מיום קבלת החשבונית ובכתב.

.12.7.2

היה ותמיר לא ערערה על גובה החיוב במועד כאמור ,תיחשב החשבונית
כחשבונית שאושרה על ידי תמיר .עם זאת ,מוסכם כי אם יתגלו טעויות
בחשבונית לאחר מועד הערעור כאמור (ואף לאחר שתמיר שילמה את
הסכום הנקוב בחשבונית) ,תוכל תמיר לערער על הסכום הנקוב
בחשבונית ולדרוש מהקבלן לתקן את החשבונית ולהעניק לתמיר זיכוי
בהתאם.

.12.7.3

היה ותמיר תעלה טענות כנגד הקביעות שבחשבונית ,כולן או חלקן,
והקבלן ימצא טענות אלה מוצדקות ,הקבלן יתקן את החשבונית וישלח
את החשבונית המתוקנת לידי תמיר.

.12.7.4

היה והקבלן יסבור כי טענות תמיר אינן מוצדקות יועבר בירור המחלוקת
לידי בורר מוסכם על ידי הצדדים ,אשר הכרעתו בעניין תהא סופית
ומוחלטת.

.12.7.5

בכל מקרה של מחלוקת ,מוסכם ומודגש כי הקבלן ימשיך לבצע את כל
השירותים להם התחייב על פי הסכם זה ומסמכי ההזמנה ולא יעשה כל
דבר אשר יש בו כדי להפריע לביצוע השירותים .עוד מוסכם ,כי ככל
שהטענות של תמיר מתייחסות רק לחלק מהחשבונית ,תשלם תמיר את
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הסכום שאינו במחלוקת בהתאם לתנאי התשלום הקבועים והמוסכמים
והמחלוקת כאמור לא יהיה בה כדי לעכב את העברת הסכום שאינו שנוי
במחלוקת.
.13

.14

.15

החלפת מנהל אצל הקבלן
.13.1

בכל מקרה בו ,מכל סיבה שהיא ,יסיים מנהל הפרויקט מטעמו של הקבלן את עבודתו
אצל הקבלן ,מתחייב הקבלן להעמיד מחליף ראוי ובעל רמת ניסיון מקצועי דומה
לכל הפחות העומד בכל תנאי ההסכם וההזמנה וזאת באופן מידי ולא יאוחר מ30 -
ימי עסקים מיום סיום עבודתו של מנהל הפרויקט.

.13.2

הקבלן יודיע לתמיר בכתב על סיום עבודה כאמור באופן מידי מיד לאחר שייודע לו
דבר העזיבה .המחליף יהיה כפוף לאישור תמיר בכתב .הפרת סעיף זה תחשב הפרה
יסודית של ההסכם עם תמיר ,וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד תמיר ,ומבלי
שתידרש תמיר ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

ניגוד עניינים
.14.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי נכון למועד חתימתו על הסכם זה ,הוא אינו מצוי
במישרין או בעקיפין בניגוד עניינים כלשהו בין התקשרותו בהסכם זה עם תמיר לבין
הפעילויות העסקיות ו/או ההתקשרויות ו/או ההתחייבויות האחרות שלו ,וכי אין
בביצוע הסכם זה על ידי הקבלן כדי ליצור ,במישרין או בעקיפין ,ניגוד עניינים
כאמור ,הכול כמפורט בנספח ו' להזמנה ,אשר עותק חתום ממנו צורף להצעת הקבלן.

.14.2

הקבלן יימנע מיצירת מצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף זה במהלך כל תקופת
ההסכם .בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים כזה יודיע על כך הקבלן
לתמיר ,בכתב ,ללא כל שיהוי .אם תימצא תמיר כי נוצר מצב של ניגוד עניינים בינה
ובין הקבלן ,אשר לא הוסר תוך פרק זמן סביר לאחר דרישה של תמיר בכתב ,יחשב
הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן.

הקבלן  -קבלן עצמאי
.15.1

הקבלן מצהיר כי הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים
בלבד .הקבלן מצהיר בזאת כי אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין
תמיר יחסי עובד מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.15.2

הקבלן ייתן את שירותיו לתמיר כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או
מטעמו ,יועסקו על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין
בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.15.3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,יהיה הקבלן אחראי עבור
כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לתמיר
לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו ,בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין
או אחרת ,וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או
לפיצויים מתמיר.
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.16

.15.4

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל עובד אצל הקבלן אשר יספק את השירותים לפי הסכם
זה ,מועסק על ידו בלבד ,כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין,
וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין
בגין העסקת כל עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על כל רכיביה ,ולרבות תשלומי חובה,
מיסים וכל היוצא באלה ,לרבות הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם לשיעורים
ולסכומים הקבועים בדין.

.15.5

כל פעולות הקבלן תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל ההוצאות
מסוג כלשהו הכרוכות במתן השירות לתמיר.

.15.6

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את תמיר ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום
שבו נשאה תמיר או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו
של הקבלן ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם תמיר .כמו כן מתחייב הקבלן
לפצות ולשפות את תמיר בגין כל הפסד ,נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט
עו"ד) אשר תמיר נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל ,ובלבד
שתמיר תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל .אין
בזכותה של תמיר לשיפוי או פיצוי עפ"י סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד
ותרופה אחרים על פי הסכם זה או על פי כל דין.

שמירת סודיות
.16.1

הקבלן לא יגלה ,לא יעביר ולא ימסור לאחרים את המידע ולא יעשה כל שימוש במידע
זולת לצורך השירותים נשוא הסכם זה.
בהסכם זה "המידע" משמעו  -כל מידע שהגיע לידי הקבלן או הופק על ידו עקב ,תוך
כדי ו/או אגב השירותים ו/או בקשר לשירותים וכל מידע ,מסמך ונתונים מכל סוג
ומין שהם שיגיעו לידיו או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,אודות תמיר,
פעילותה ,עסקיה ,לקוחותיה ,עובדיה ,קבלניה ,סודות מסחריים שלה ושל לקוחותיה
ו/או קבלניה ,בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם
השירותים ובין אם אחרת ,למעט:
.16.1.1

מידע אשר הובא כדין לידיעתו ונתון לשימושו של הקבלן בעת קבלת
המידע;

.16.1.2

מידע אשר פותח באופן עצמאי על ידי הקבלן שלא במסגרת השירותים
ומבלי לפגוע במידע של תמיר או לעשות שימוש במידע כאמור ,בכפוף לכך
שהקבלן יוכיח זאת באמצעות מסמך בכתב;

.16.1.3

מידע אשר הובא כדין לקבלן ללא התחייבות לשמירת סודיות כלפי צד
שלישי וללא הפרת הסכם זה על ידי הקבלן.

.16.2

הקבלן ישמור בסודיות מלאה את המידע ויגרום לכך כי כל המועסקים על ידו ו/או
מטעמו לצורך השירותים – יעשו כן.

.16.3

הקבלן מתחייב שלא להשאיר בידיו כל מידע שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים
על פי הסכם זה ו/או שנמסר לו על-ידי תמיר .הקבלן ימסור את המידע והמסמכים
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בלי להשאיר בידו העתקים מהם ,מיד עם הגיע הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא
ו/או על-פי דרישה ראשונה של תמיר (לפי המוקדם מבניהם).
.16.4

.17

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס לבעלותה של תמיר בכל מידע  ,תמיר רשאית
להשתמש לצרכיה ,בכל זמן ,כראות עיניה ,בכל חומר ובכל ידיעה ,מסמך או פרטים
אחרים שנמסרו על-ידי הקבלן ומי מטעמו בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה,
ולמוסרם לידי מי מעובדיה וכל הפועל מטעמה.

סיום ההסכם או ביטולו וסעדים
.17.1

.17.2

תמיר תהא רשאית לבטל הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת בהודעה בכתב
לקבלן אשר תיכנס לתוקף באופן מידי או במועד מאוחר יותר שתציין תמיר בהודעתה
לפי שיקול דעתה הבלעדי:
.17.1.1

במקרה של הפרת הסכם זה על-ידי הקבלן ,אשר לא תוקנה בתוך פרק
הזמן שתקציב לכך תמיר ואשר בכל מקרה לא יעלה על  30יום ,לתיקון
ההפרה .הפרה שלא תוקנה כאמור בסעיף קטן זה ,תחשב הפרה יסודית.

.17.1.2

במקרה של הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה אשר הקבלן חזר עליה
יותר משלוש פעמים ,אף אם תוקנו ההפרות ,כולן או חלקן ,על ידי הקבלן.
כל הפרה כאמור תיחשב להפרה יסודית ,אף אם תוקנו ההפרות ,כולן או
חלקן ,על ידי הקבלן.

.17.1.3

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי הקבלן ,אשר לא תוקנה על
ידי הקבלן בתוך  30ימים ממועד הודעת תמיר על ההפרה היסודית ,או
במקרה של הפרה יסודית אשר נאמר לגביה מפורשות כי לא ניתן לתקנה,
וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד תמיר ,ומבלי שתידרש תמיר
ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

.17.1.4

הקבלן נכנס להליכי פירוק ,או הסדר נושים ,או הוצא צו כונס נכסים נגדו,
או הוטל עיקול על נכסיו ואלו לא בוטלו תוך  21יום.

.17.1.5

הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  7ימים.

.17.1.6

אם יוגש כתב אישום כנגד הקבלן ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים
ו/או יורשע הקבלן ו/או אחד או יותר ממנהליו הבכירים ,בעבירה פלילית.
עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים.

.17.1.7

במקרה בו השתנו הוראות חוק האריזות ו/או שונתה המדיניות
הרגולטורית של המשרד להגנת הסביבה.

.17.1.8

במקרה בו נשללה מתמיר ההכרה כ"-גוף מוכר" על פי חוק האריזות.

הסתיים או בוטל ההסכם לפי סעיף  17זה ,לא תהיה לקבלן כל טענה ,תביעה ודרישה
כספית או אחרת כלפי תמיר בגין כך .בכל מקרה שהוא ,לא תהיה לקבלן כל זכות
לתמורה שהיא מלבד הזכות לקבלת תמורה אשר מועד תשלומה חל עוד קודם ליום
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סיום ההסכם ,וזאת בכפוף לכל זכות קיזוז אשר תעמוד לזכות תמיר מכוח כל דין
והסכם.

.18

.19

.17.3

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לתמיר לפי הסכם זה ולפי כל דין ,בכל מקרה של
הפרה יסודית של הקבלן ,תמיר תהא זכאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל
דבר אשר לפי הסכם זה היה אמור להיעשות על ידי הקבלן ,וזאת כאשר הפרש העלות
העולה על התשלום שאמור היה להיות משולם בגין אותה עבודה לקבלן ,יהיה על
חשבונו של הקבלן.

.17.4

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לתמיר לפי הסכם זה ולפי כל דין ,בכל מקרה בו לא
יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור בהסכם זה ובמסמכי ההזמנה ,יחויב הקבלן
לשלם לתמיר פיצוי מוסכם מראש כקבוע במסמכי ההזמנה (תחת הפרק "סנקציות").

.17.5

אין בביטול או סיום ההסכם לפי סעיף זה על ידי תמיר כדי לגרוע מכל סעד אחר
העומד לתמיר על פי כל דין או על פי הסכם זה.

.17.6

כל זכויות תמיר לפי סעיף זה ,הן במצטבר ,והן באות בנוסף לכל סעד וזכות אחרים
העומדים לתמיר על פי כל דין או על פי הסכם זה.

בעלות וזכות עיכבון
.18.1

בכל מקרה שהוא של סיום ההסכם ,כל התיעוד ו/או תוצרים אחרים של השירותים
ו/או כל מידע אחר ,הקשורים בהסכם שיתקבלו על ידי הקבלן במהלך תקופת
ההתקשרות ולאחריה יועברו לתמיר ,על פי דרישתה ,וללא תנאי.

.18.2

הקבלן מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון הנתונה לו על פי כל דין על רכושה של תמיר,
לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור ,על התיעוד ו/או תוצרים אחרים של
השירותים ומידע אחר בכל צורה שהיא.

אחריות לנזקים
.19.1

הקבלן אחראי על פי דין לכל נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו במישרין או בעקיפין
לתמיר ,לעובדיה או לכל מי שפועל בשמה ,מטעמה או עבורה וכן לצד שלישי כלשהו,
בגין מעשה או מחדל של הקבלן או של עובדיו או של שלוחיו או של כל הפועלים בשמו,
או מטעמו בנכסים בהחזקתו ,בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בקשר לנכסים אשר אינם
כאמור לעיל אך הוא מצוי בהם בקשר עם מתן השירות או הפעילות הקשורה בהסכם
זה.

.19.2

הקבלן יהיה אחראי על פי דין בגין כל נזק שייגרם לתמיר כתוצאה ממעשה או מחדל
של מזיק ,שבוצעו תוך הפרת תנאי מתנאי הסכם זה או בניגוד לנוהלי עבודה תקינים
ומקובלים או בזדון ובכלל זאת נזק הנובע מהשימוש במכשירים ובתוכנות בהם הוא
עושה שימוש .בסעיף זה" ,מזיק" :הקבלן ,עובדיו וכל הפועל מטעמו.

.19.3

הקבלן מתחייב לשפות את תמיר במלוא כל סכום שתחויב לשלם בגין תביעה שתוגש
נגדה בשל נזק שהקבלן אחראי לו (לרבות הוצאות ,הוצאות בימ"ש ושכ"ט עו"ד),
ובלבד שתמיר הודיעה לו על התביעה בהקדם האפשרי ופעלה כמיטב יכולתה לצירופו
של הקבלן לתביעה ואפשרה לו לנהל את ההגנה על פי שיקול דעתו ובכלל זאת
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להתפשר על פי שיקול דעתו ,והכול לרבות הוצאות סבירות ומקובלות ושכר טרחת
עורך דין.

.20

.21

.19.4

הוגשה תביעה נגד תמיר והקבלן בקשר להסכם זה ,הקבלן לא יהא רשאי להסדיר את
התביעה ,להתפשר בה ,או לשלמה ללא אישור מראש ובכתב של תמיר.

.19.5

כל נזק שייגרם לרכוש תמיר כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים של הקבלן ,וכל נזק
אחר אשר הקבלן אחראי לו ,יתוקן על חשבונו של הקבלן לאחר שניתנה לקבלן
התראה סבירה בנסיבות העניין ועל אף ההתראה לא תיקן הקבלן את הנזק.

קבלני משנה
.20.1

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,קבלן רשאי לבצע את התחייבויותיו על פי הזמנה
זה בשיתוף קבלני משנה ,בהתאם למסמכי ההזמנה בלבד.

.20.2

למען הסר קבלן ,מובהר בזה כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל הפעולות של קבלני
המשנה מטעמו וכי אין בהעסקת קבלני המשנה כדי לגרוע מהתחייבויות המציע כלפי
תמיר.

.20.3

הקבלן יציג ,לבקשת המזמין ,את החוזים שנחתמו בינו לבין קבלני המשנה ,וכל צד
שלישי אחר שישולב בפרויקט ,להבטחת מחויבותם כלפיו.

שונות
.21.1

הקבלן אינו רשאי להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ואינו יכול להסב חובה כלשהי
על פיו .הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את השירותים ,כולם או מקצתם ,ללא אישור
תמיר מראש ובכתב.

.21.2

תמיר תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן לפי הסכם זה כל סכום שהוא
אשר הקבלן יהיה חייב לתמיר ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.

.21.3

הסכם זה כולל את כל ההסכמות ,ההבטחות וההבנות שבין הצדדים .כל הסכמות,
הבטחות או הבנות ,בכתב או בעל-פה ,שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה
מבוטלות ואינן מחייבות את הצדדים .כל תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב
ויחתמו על -ידי הצדדים ,וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או
תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.

.21.4

אם בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי הסכם זה אינו חוקי ,אינו תקף או בלתי
אכיף ,יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי ההסכם .שום ויתור על הפרת
כל תנאי מתנאי ההסכם לא יהווה ויתור על הפרה אחרת של אותו תנאי או של תנאי
אחר להסכם ,לא יהא לוויתור כל תוקף אלא אם ניתן בכתב בחתימתו של נציג מוסמך
מטעם הצד המוותר.

.21.5

כל ההודעות בהתאם להסכם זה תעשינה בכתב ותשלחנה לפי כתובות הצדדים
כמפורט במבוא להסכם זה או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב
כאמור .הודעה שנשלחה כאמור תחשב כהודעה שנמסרה עם קבלתה בידי הנמען ,או
שלושה ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל ,לפי המוקדם.
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.21.6

הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע ,יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ,ולהם בלבד ,תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל
סכסוך בקשר להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________________________ ______________________________
ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל
בע"מ (חל"צ)
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הקבלן

נספח ה'1
נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

תאריך]________[ :
לכבוד:
חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
מרחוב יגיע כפיים 21ג' ,פתח תקווה

הנדון :ערבות בנקאית מס' [__________]
.1

על פי בקשת ______________ ("המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,לפי
דרישתכם ,עד לסכום כולל של  ₪ 10,000צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף ( 2להלן:
"סכום הקרן") בהקשר עם הליך הגשת הצעות להצבה ,פינוי ותחזוקה של מכלי אצירה
לפסולת אריזות זכוכית.

.2

סכום הקרן יישא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם
לפעם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום
 15בספטמבר  2020עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה
(להלן ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה" :סכום הערבות").

.3

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות דרישה שתועבר באמצעות
פקסימיליה ,כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות ,תוך שבעה ימים מיום קבלת
דרישתכם.

.4

דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום סכום הערבות ,יכול שייעשו לשיעורין ,ובלבד שסך
כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

.5

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית ,ובכלל זה אין אתם חייבים
לפרט ,לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

.6

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  25לחודש ינואר שנת .2021

.7

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.
בכבוד רב,
__________________
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נספח ה'2
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההצעה
תאריך]________[ :
לכבוד:
חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
מרחוב יגיע כפיים 21ג' ,פתח תקווה

הנדון :ערבות בנקאית מס' [__________]

.1

על פי בקשת ______________ ("המבקש") ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,לפי
דרישתכם ,עד לסכום כולל של  100,000ש"ח צמוד למדד בהתאם לאמור להלן בסעיף ( 2להלן:
"סכום הקרן") בהקשר עם הסכם להצבה ,פינוי ותחזוקה של מכלי אצירה לאיסוף פסולת
אריזות זכוכית.

.2

סכום הקרן יישא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם
לפעם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום
 15בספטמבר  2020עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה
(להלן ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה" :סכום הערבות").

.3

אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות דרישה שתועבר באמצעות
פקסימיליה ,כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות ,תוך שבעה ימים מיום קבלת
דרישתכם.

.4

דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום סכום הערבות ,יכול שייעשו לשיעורין ,ובלבד שסך
כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

.5

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית ,ובכלל זה אין אתם חייבים
לפרט ,לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

.6

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ____ לחודש ____ שנת _____ .

.7

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.
בכבוד רב,
__________________
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נספח ו'
הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
תאריך :יום ________ בחודש __________ 2020
שם המציע ________________:ח.פ__________________ .
לכבוד:
חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
מרחוב יגיע כפיים 21ג' ,פתח תקווה
גא"נ,
הנדון :הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
.1

אנו הח"מ ,____________ ,מצהירים כי אין לנו ניגוד עניינים ,ומתחייבים שלא לעמוד במצב
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ,בקשר לאספקת השירותים נשוא הזמנה זו
(להלן" :ההזמנה") ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים כלשהם לכל גוף או גורם אחר באופן
שיעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי תמיר.

.2

אנו מתחייבים להודיע לתמיר באופן מידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותינו או פעילותו
של כל צד שבו או עמו אנו קשורים ,במישרין או בעקיפין ,לבין מי מהגופים הקשורים בתמיר
לרבות חברות אם ,חברות אחיות וחברות בנות ,נושאי משרה ובעלי שליטה וכל גורם אחר
שהעניין העסקי או האישי שיש לנו עמו עלול להעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים בקשר
למתן אספקת השירותים.

.3

ידוע לנו כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים נתונה
לתמיר באופן בלעדי ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להנחיותיה כפי שיהיו בכל עת.

חתימה וחותמת המציע

תאריך
אישור

אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,)______ .מרחוב __________ ,________ ,מאשר/ת בזה
כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתמה בפני ההצהרה דלעיל המוגשת בשם
__________ (להלן" :התאגיד") על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז___________ .
ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז ,______________ .המוסמכים על פי מסמכי היסוד של
התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.
_________________
[חתימה  +חותמת]
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נספח ז' – אישור קיום ביטוחים
. 1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא,
לטובתו ולטובת תמיר ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודות
נשוא החוזה זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
 .1.1פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור:
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של המבוטחים כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו/או
לרכוש ,בגבול אחריות שלא יפחת מ – ₪ 4,000,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים
בתקופת הביטוח .הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה ,חבות
בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה ,תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר
עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח
לאומי ,ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה ,אחזקה ושימוש בכלי נשק.
 .1.2פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של המבוטחים מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל עובדי הקבלן המועסקים על ידו במישרין או
בעקיפין בביצוע העבודה נשוא חוזה זה ,מפני כל תאונה או נזק שיגרם להם עם גבול אחריות שלא
יפחת מ –  5,000,000$לתובע ,לאירוע ולתקופה  .הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות
בגובה ובעומק ,העסקת נוער ,קבלני משנה ועובדיהם ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי
שאינו חייב בביטוח חובה ,וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
-.1.3ביטוחי רכב חובה
הקבלן יחזיק בביטוח רכב חובה כדין בגבולות אחריות שלא יפחתו מ $ 200,000 -לכל כלי רכב.
.2הפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י תמיר והמבטחים מוותרים על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי תמיר.
ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי תמיר ו/או עובדיה ו/או הבאים
מטעמה ובלבד שהוויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הפוליסות לביטוח צד שלישי יורחבו לשפות את תמיר בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת
עליה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו
יראו .כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב
תמיר בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.
ד .ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את תמיר היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.
ה .לא תהייה כל מגבלה או חריג בפוליסה לביטוח צד שלישי לגבי נזק לרכוש שהקבלן או כל
איש שברשותו פועלים או פעלו בו.
ו .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של
נזק.
ז .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לתמיר
הודעה בכתב בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.

- 51 -

