
 הזמנה להגשת הצעות

 לפסולת אריזותכתומים מכלי אצירה אספקת ל

 פתח דבר ורקע כללי .א

מתכבדת  ,"(תמירתאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: " –חברת ת.מ.י.ר.  .1
לפסולת כתומים אספקת מכלי אצירה הצעות ללהגיש  ("הספק")להלן:  ספקיםבזאת להזמין 

 .("השירותים" :בפריסה ארצית ובתנאים המפורטים להלן במסמך זה )להלן זאתאריזות, ו

 ההזמנה". " או "המסמךמסמך זה על נספחיו יכונה להלן "

פארק דניב , 1קומה ג'  21את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל במשרדי תמיר ברחוב יגיע כפיים  .2
או להורידם מאתר  16:00 -ל 9:00בין השעות  31.12.2018 -ה נישהחל מיום  תקווהפתח 

 .https://bit.ly/2A6tDbL האינטרנט של תמיר בכתובת

 במסגרת השירותים שיסופקו יידרש המציע שייבחר לבצע את הפעולות המפורטות להלן: .3

 2.5 ,קוב)אחד וחצי(  1.5של  יםבנפח לפסולת אריזותכתומים מכלי אצירה אספקת  .3.1
העומדים לכל הפחות  קוב)שלושה עד שלושה וחצי(  3.5 - 3 -ו קוב)שניים וחצי( 

 ."(פחים כתומים)להלן: " למסמך זה כנספח א'שבמפרט המצורף בדרישות 

בהתאם להנחיות תמיר  ,רשויות המקומיותנקודות ריכוז בל כתומיםהפחים ההובלת  .3.2
 .כפי שיינתנו מעת לעת

פחים  1,000 -כי תזמין במהלך תקופת ההתקשרות כ מעריכה, תמיר למציעים יכמידע כלל .4
פחים כתומים  1,000 -קוב וכ 2.5פחים כתומים בנפח של  3,000 -קוב, כ 1.5בנפח של  כתומים

ות כלשהי של תמיר לכמות מובהר בזאת כי אין בצפי זה משום התחייב. קוב 3-3.5בנפח של 
. כל הסתמכות של המציעים ו/או למספר ההזמנות שיבוצעו שיוזמנו בפועלהפחים הכתומים 

למען הסר ספק מובהר, כי תמיר תהיה רשאית שלא  על צפי זה נעשית על אחריותם בלבד.
 לבצע הזמנות כלל ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.

מונחים שלא הוגדרו במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות,  .5
 .("חוק האריזות")להלן:  2011-התשע"א

 אי תחולת חוק חובת המכרזים על ההזמנה .ב

ו/או  תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חוליםמודגש בזאת כי תמיר אינה  .6
חוק חובת ")להלן:  1992-וק חובת המכרזים, התשנ"בח, כמשמעותם במוסד להשכלה גבוהה

 , ולפיכך, חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, אינם חלים על הזמנה זו. ("מכרזים

 ההזמנה להגשת הצעות  .ג

 :("הנספחים"ינם כדלקמן )להלן ביחד: הממנה מ נפרד בלתי חלק המהוויםנספחי ההזמנה  .7

 .הכתומיםלפחים המפרט הטכני  –' נספח א .7.1

  הצעת המציע. – נספח ב' .7.2

https://bit.ly/2A6tDbL
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 .("ההסכם"להלן: ההסכם ונספחיו יכונו ההסכם בין הזוכה לבין תמיר ) - נספח ג' .7.3

נוסח ערבות שיהא על מציע למסור לתמיר עם הגשת הצעתו במסגרת  – 1נספח ד' .7.4
 הזמנה זו.

 נוסח ערבות שיהא על הזוכה למסור לתמיר עם זכייתו. – 2נספח ד' .7.5

 הצהרת ניגוד עניינים. – נספח ה' .7.6

 רשימת ביטוחים. – 'נספח ו .7.7

 כל שאלות ההבהרה שתמיר תחליט, על פי שיקול דעתה, להשיב עליהן. .7.8

 פיקדון .ד

העברה לתמיר הוא תנאי לפניה לתמיר עם שאלות הבהרה על מסמכי ההזמנה והגשת הצעה,  .8
 שלסך על  תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –חברת ת.מ.י.ר. שיק לפקודת של 

. הפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעה, ובלבד שההצעה ("הפיקדון")להלן: ש"ח  5,000
הוגשה בהתאם לנדרש על פי מסמכי ההזמנה. מובהר, כי בכל מקרה של אי הגשת הצעה או 

לרבות במקרה של פסילת  במקרה של הגשת הצעה שלא בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה,
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

 תנאי הסף להגשת הצעה במסגרת הזמנה זו  .ה

כל התנאים  בו שמתקיימים עמצי אך ורקרשאי להשתתף במסגרת ההזמנה להגשת הצעות זו,  .9
 שלהלן: 

ורשומה כדין בישראל כחברה  חברה פרטית, מאוגדתעוסק מורשה או  המציע הוא .9.1
 .פעילה

 המציע, מחזיק בכל הרישיונות והאישורים שלהלן, כשהם עדכניים ובתוקף: .9.2

 אישור ניהול ספרים;  .9.2.1

 אישור ניכוי מס במקור; .9.2.2

 ;1976-התשל"ותעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף,  .9.2.3

 ;, ככל שנדרשרישיון עסק נדרש על פי דין .9.2.4

מציע שהינו יבואן, נדרש בנוסף לאמור לעיל ולהלן, לעמוד בכל תנאי ודרישה הנוגעים  .9.3
 לייבוא סחורות, על פי כל דין.

אדם שהוא בעל  ו ו/אוו/או כל מנהל ב וו/או נושא משרה ב ודירקטור בהמציע, כל  .9.4
 .שיש עמה קלון לא הורשעו בעבירה ו,עניין ב

אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הוצא צו  המציע .9.5
 .נכסיועיקר כונס נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על 
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בינו  אין ניגוד ענייניםולפיה  בנספח ה'המציע צירף הצהרה חתומה בנוסח המצורף  .9.6
 לבין תמיר.

' טאוטונומית בלתי חוזרת כמפורט בסעיף ערבות בנקאית המציע צירף להצעתו  .9.7
 להלן. 

 ', לתמיר. דהמציע העביר את הפיקדון, כמפורט בסעיף  .9.8

המציע מתחייב ומצהיר כי הפחים הכתומים המוצעים על ידו במסגרת הליך זה  .9.9
 .כמפורט בנספח א' עומדים בכל דרישות המפרט הטכני

 המציע צירף הצהרה כללית ולפיה מתקיימים בו כל תנאי הסף המפורטים לעיל. .9.10

מתקיימים בו תנאי הסף שלעיל ו/או לא הוכיח עמידה בתנאי הסף שלעיל, מציע אשר לא  .10
 הצעתו לא תיבחן.

 לאחר גם לעיל המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד יהיה זוכהה על כי יודגש ספק הסר למען .11
 ההסכם של יסודית כהפרה חשביתעמידה -ואי, תמיר עם ההסכם תקופת כל ובמשך זכייתו

לספק ארכה לתיקון  ליתן תמיר, ומבלי שתידרש תמיר, ואף ללא התרעה מצד מידיבאופן  וזאת
 ההפרה.

 תיעוד, מסמכים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף .ו

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים בפרק ב' לעיל, יצרף המציע להצעתו תיעוד,  .12

 מסמכים ואסמכתאות, כדלקמן:

 אסמכתא ותיעוד נדרש תנאי סף

  :המסמכים כאמורהמציע יצרף להצעתו את  9.1סעיף 

אישור  ב. תעודת רישום של התאגיד; א. אישור עוסק מורשה, או במקרה של חברה:
תדפיס ג.  במציע; מוסמכי החתימה והרכב בעלי המניות בדברמעודכן עו"ד או רו"ח 
 עדכני של המציע. רשם החברות

)לרבות סעיפי  9.2המציע יצרף להצעתו העתק של כל המסמכים המפורטים בסעיף  9.2סעיף 

 בצירוף כל נספחיהם )ככל שקיימים(.המשנה( לעיל 

באם המציע הינו יבואן, יצרף להצעתו העתק מסמכים רלוונטיים, בצירוף כל נספחיהם  9.3סעיף 

 )ככל שקיימים(.

ו/או  ודירקטור בהמציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע, כל  9.3סעיף 

לא הורשעו בעבירה שיש  ו,אדם שהוא בעל עניין ב ו ו/אוו/או כל מנהל ב ונושא משרה ב

 .עמה קלון

אינו נמצא בהליכי פירוק  המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד כי המציע 9.5סעיף 

או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על 

 .נכסיועיקר 
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 מסמךל ה' נספחב, בנוסח המצורף מאושרת בפני עו"דהמציע צירף הצהרה חתומה,  9.6סעיף 

 .בינו לבין תמיר אין ניגוד ענייניםולפיה 

 להלן. 'טבסעיף אוטונומית בלתי חוזרת כמפורט ערבות בנקאית מציע צירף להצעתו ה 9.7 סעיף

 המציע יצרף אסמכתא המעידה על העברת הפיקדון לתמיר. 9.8סעיף 

המציע צירף להצעתו הצהרה חתומה, מאושרת בפני עו"ד, ולפיה הפחים הכתומים   9.9סעיף 

 המוצעים על ידו במסגרת הליך זה עומדים בכל דרישות המפרט הטכני. 

, ולפיה מתקיימים בו מאושרת בפני עו"דהמציע צירף להצעתו הצהרה כללית חתומה,  9.10סעיף 

 כל תנאי הסף המפורטים לעיל.

 

תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע נוסף שלדעתה יש  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תמיר .13
ו/או תיעוד, מסמכים או אסמכתאות נוספות,  ין בגילויו וכן לבקש הבהרות לגבי הצעתויענ

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 הצעת המציע .ז

 כללי .I.ז

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .14

יבואן של הפחים הכתומים היצרן או ה בעצמונדרש להיות מציע כי ה ,מובהרלמען הסר ספק  .15
 .נשוא ההליך

  :ב' המפורטות להלן ו/או לקטגוריה ג' המפורטת להלן -קטגוריות א' ול הצעתומציע יגיש  .16

 ; קוב 1.5פח כתום בעל נפח של  -קטגוריה א'  .16.1

 ;קוב 2.5פח כתום בעל נפח של  -קטגוריה ב'  .16.2

 קוב. 3-3.5פח כתום בעל נפח של  -קטגוריה ג'  .16.3

לקטגוריה א' מחויב להגיש הצעה גם בחר להגיש הצעה מציע שלמען הסר ספק כי מובהר  .17
וכי אם יגיש רק לקטגוריה א' או רק לקטגוריה ב', הצעתו לקטגוריות  ,לקטגוריה ב' ולהפך

 .אלו לא תיבדק

של הפח הכתום שהוא המציע יצרף להצעתו הדמיה תלת מימדית ו/או שרטוט טכני ו/או צילום  .18
  לה הוא מגיש הצעה. קטגוריהלספק, וזאת ביחס לכל מתכוון 

ידי תאגידים, שניים או יותר, אשר יש להם בעל עניין )במישרין או בעקיפין( -הוגשו הצעות על .19
לעיל, והצעותיהם של כל  14משותף, אחד או יותר, תראה תמיר בכך הפרה של הוראת סעיף 

 פסלו.יי –התאגידים כאמור 

האחרון שנקבע  המועדם ממיי 90משך תקופה של לההצעה תהיה בתוקף ותחייב את המציע  .20
טרם הודיעה על  תמירלהגשת הצעות. המציע לא יוכל לבטל את הצעתו תוך תקופה זו גם אם 
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על פי דרישת תמיר מפעם לפעם יוארך תוקף ההצעות, לרבות  .הליך תחרותי זהתוצאות 
 ימים נוספים. 90' להלן למשך תקופה של עד טהערבות כאמור בסעיף 

לעיל,  20ב להאריך את תוקף הצעתו או את תוקף הערבות בניגוד לאמור בסעיף מציע אשר יסר .21
יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים 

 ' להלן.טתה לרבות חילוט הערבות שתוגש על ידי המציע על פי סעיף לרשו

מציע שיגיש הצעה ייחשב כמי שמצהיר ומאשר כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה  .22
 מפורשת ומלאה מצדו לכל התנאים המפורטים במסמך זה. 

עצם הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור מצד המציע כי קרא, בחן והבין את כל הדרישות  .23
יבויותיו על פי ההזמנה זו באופן המפורטות בהזמנה, וכי הוא יקיים, ימלא ויבצע את התחי

 מלא ובהתאם להוראות ההזמנה.

תמיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לנהל משא ומתן ולדרוש הבהרות בנוגע  .24
לכל אחד מהעניינים הנזכרים בהזמנה, עם מי מבין המציעים )כולם או חלקם( או עם צד שלישי 

 כלשהו.

 ויות והסיכונים הכרוכים בהכנת ההצעה והגשתה.המציע יישא בכל ההוצאות, העל .25

 הצעת המחיר של המציע .II.ז

המקסימום  יהצעת מחיר נפרדת לכל סוג של פח כתום אשר לא תעלה על מחיר גישהמציע י .26
. מובהר בזאת כי כל קטגוריה ביחס לכל והמצורף להזמנה זו, כפי שנקבע בנספח ב' יםהמוגדר

, ובלבד הפחים הכתומים קטגוריותמ יותראו  תאח קטגוריהמציע רשאי להגיש הצעת מחיר ל
 .שאם יגיש הצעה לקטגוריה א', הוא יגיש הצעה גם לקטגוריה ב' ולהפך 

שיסופקו על ידו, ליעדים שונים,  פחים הכתומיםההמציע יבצע הובלה של  ,לעיל לאמור בנוסף .27
 כדלקמן:"(, דמי הובלהכפי שתורה תמיר מעת לעת, וזאת בעבור תשלום )להלן: "

 .לכל פח כתום כאמור ש"ח 100 –קוב  1.5בנפח של  םמיכתו יםעבור הובלת פח .27.1

 .לכל פח כתום כאמור ש"ח 150 –קוב  2.5ם בנפח של מיכתו יםעבור הובלת פח .27.2

 .לכל פח כתום כאמור ש"ח 200 –קוב  3.5 - 3בנפח של  םמיכתו יםעבור הובלת פח .27.3

  .ההובלה ביעדבכמות הפחים או יהיו תלויים  לאבהליך תחרותי זה  מובהר, כי דמי ההובלה .28

המציע לא נדרש להתייחס בהצעתו דמי ההובלה בהליך תחרותי זה קבועים ועוד מובהר, כי  .29
 לרכיב ההובלה.

במלואו, על פי הוראותיו, וחתימה מלאה  נספח ב'הצעת המחיר של המציע תוגש על ידי מילוי  .30
למען הסר ספק מובהר כי הגשת הצעה כאמור מהווה  עליו בידי מורשה החתימה במציע.

את הובלת הפחים הכתומים, כפי שיידרש על ידי  מצד המציע לבצע מלאה והתחייבות הסכמה
לדמי ההובלה בלבד, וזאת בין אם ההובלה כאמור תבוצע על ידי המציע בעצמו  תמיר, בתמורה

  .להלן 55 או באמצעות קבלן משנה מטעמו כאמור בסעיף
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 אופן הגשת ההצעה .ח

מעטפות סגורות, שיוכנסו שתיהן לתוך מעטפה סגורה אחת,  תיעל המציעים להגיש הצעתם בש .31
 באופן כזה שבו:

המסמך ולמעט הצעת המסמך וכל הנספחים שעל המציע לצרף להצעתו על פי הוראות  .31.1
על מעטפה זו יש לציין באופן ברור  ( יוגשו במעטפה חתומה אחת.'ב המחיר )נספח

 ".הצעת הספק"

הצעת המחיר תוגש במעטפה חתומה נפרדת. על המעטפה המכילה את הצעת המחיר  .31.2
 ". הצעת מחיריש לציין באופן ברור "

עטפות אך ורק "הצעת ל גבי המאין לכתוב על המעטפות פרטים מזהים של המציע. יש לכתוב ע .32
 ."הצעת המחיר" -הספק " ו 

יגיע כפיים במשרדי תמיר, הממוקמים ברח' שתוצב  האת המעטפות הסגורות יש להכניס לתיב .33
מעטפה שלא תימצא . 16:00שעה ב 05.02.2019 -שלישי העד ליום  וזאת ,פתח תקווה, ג'21

במועד זה, לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל  הבתיב
 .דרך אחרת

 כשהם חתומים על ידו בכל עמוד ועמודאת מסמך זה והנספחים לו על כל מציע לצרף להצעתו  .34
 : להלןשוכן את המסמכים 

 עותקים. שניב ת המציע חתומההצע .34.1

בתחתית כל עמוד( בידי מורשה  ההסכם כשהוא חתום במלואו )לרבות ראשי תיבות .34.2
 החתימה הרלבנטי במציע.

 ' להלן.טערבות בנקאית כאמור בסעיף  .34.3

  ערבות בנקאית לקיום ההצעה .ט

 25,000אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .35
ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות על פי מסמך זה )להלן:  90של לתקופה בתוקף ש"ח 

ידי -כערבות לקיום ההצעה ולחתימת ההסכם על ערבות הקיום תשמש .("ערבות הקיום"

 להזמנה זו. 1כנספח ד'. ערבות הקיום תהא בנוסח המצורף זכהיהמציע ש

 הזוכה.למציעים לאחר חתימת ההסכם עם המציע ערבות הקיום תוחזר  .36

ימים  90דחתה תמיר את מועד הגשת ההצעות מכל סיבה שהיא ו/או לא בחרה זוכה במהלך  .37
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יאריך המציע את תוקף ערבות הקיום כאמור בהתאם 

ימי עסקים מיום ההודעה  5, תוך להוראות תמיר ויעביר לתמיר את ערבות הקיום המעודכנת
על הצורך בהארכת ערבות הקיום. מציע אשר יסרב להאריך את ערבות הקיום כאמור בסעיף 
זה, יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים 

 לרשותה, לרבות חילוט ערבות הקיום של אותו המציע.

ו/או לא יחל בביצוע השירותים במועד שנקבע למרות  כםלחתום על ההסמציע זוכה סרב  .38
להלן, מכל  II.טזשחתם על ההסכם, ו/או לא ימציא לתמיר את ערבות הביצוע כהגדרתה בפרק 
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תהיה רשאית  תמירערבותו לא תוחזר לו ו –סיבה שהיא, ו/או יפר התחייבות מהתחייבויותיו 
בלי להיזקק להסכמת מ, וזאת לחלט את ערבות הקיום, כולה או חלקה כפיצויים מוסכמים

 ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לתמיר.  המציע או לערכאות

 זוכים בחירת  .י

 המפורט להלן: חירת הזוכים תיעשה על פי התהליךב .39

, לרבות לעניין עמידה תחילה, תבחן תמיר את עמידתם של המציעים בתנאי הסף .39.1
. בכפוף להוראות , ביחס לכל קטגוריה'א בנספחכמפורט  בדרישות המפרט הטכני

על אף האמור בריש סעיף  ההזמנה, מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תיבדק.
כי מתקיימים בו מציע אשר לא הוכיח ות לזה, תמיר שומרת לעצמה את הזכות לפנ

 .בבקשה להשלמת מסמכים ואסמכתאות בהתאם לשיקול דעתה תנאי הסף שלעיל,

תבחן ותדרג תמיר את הצעות המחיר  לאחר בחינת קיומם של תנאי הסף במציעים, .39.2
הצעה החורגת ממחירי  שמובהר כי מציע שיגי (."דירוג המחיר"של המציעים )להלן: 

 הצעתו תיפסל. –המקסימום 

אחד לשתי  זוכהתמיר על פי שיקול דעתה תחליט האם לבחור בקטגוריות א' וב'  .39.3
שונה לכל אחת  זוכהאו לבחור "( אופציה א')להלן בסעיף זה: " הקטגוריות

שקלול ככל שתמיר תבחר באופציה א' דירוג המחיר יהיה באמצעות מקטגוריות אלו. 
ב' על פי יחס אותו קבעה תמיר לפני פרסום  לקטגוריה א' וקטגוריה של הצעות המחיר

 ההזמנה. 

זוכה שונה לכל תמיר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור כי למען הסר ספק מובהר  .40
ב'(, וכן לבחור מספר זוכים בכל -קטגוריה )לרבות בחירת זוכים שונים לקטגוריות א' ו

 .קטגוריה. מציע יוכל לזכות בכל הקטגוריות ו/או בחלקן

 –המטיבה ביותר עם תמיר על פי שיקול דעתה הצעת המחיר בכפוף לאמור להלן,  .40.1
 תוכרז כזוכה.

 –לעיל, נקבע ומובהר כי  39על אף האמור בסעיף  .41

מציעים לראיון ו/או קיום מצגת בפניה, בנוסף על בחינת תמיר רשאית לזמן את ה .41.1
תמיר רשאית לפנות למציע או מציעים שונים  המסמכים שיוגשו על ידי המציעים.

כמו כן תמיר רשאית  בדרישה לפרטים נוספים ככל שתמיר תמצא לנכון לעשות כן.
 לקיים משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם, לאחר קבלת הצעותיהם ובטרם

 .או הזוכים הכרזה על הזוכה

תמיר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לבצע התאמות טכניות  .41.2
 לעיל. 17, כאמור בסעיף פח הכתום שהציע במסגרת הצעתולו/או ויזואליות 

 סופר ו/או טעות אחרתשיקול דעתה הבלעדי, לתקן כל טעות  ל פי, עתמיר רשאית .41.3
לתקן במקרה הצורך, , וכן )לרבות טעויות ופגמים בתנאי הסף( ה בהצעהתתגלנש

רוטוקול והמציע אשר . תיקון כאמור, יירשם בפבהתאם את הסכום של ההצעה
 הצעתו תוקנה, יקבל הודעה על כך.
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שהיא ו/או אחרת ביותר או כל הצעה  הזולהמתחייבת לקבל את ההצעה  תמיראין  .41.4
 הלן.ל כאמור כשיר שני,לבחור 

הוראות ההזמנה, אלא אם כן  כללמען הסר ספק, מודגש כי על כל זוכה, בכל קטגוריה, יחולו  .42
 אחרת באופן מפורש.צוין 

 בחירת "כשיר שני" והחלפת זוכה .יא

 "(.כשיר שני)להלן: " שני כשירר, בנוסף לזוכה, מציע נוסף שיהיה ובחהא רשאית לת תמיר .43

 :אלו במקרים השני הכשיר עם להתקשר רשאית תהא תמיר .44

במועד עם תמיר על ההסכם ו/או, לדעת תמיר, איננו מתכוון לחתום זוכה לא חתם  .44.1
 שנקבע לכך.

תמיר ו/או, לדעת תמיר, איננו ע"י  לכךרותים במועד שנקבע יהשחל במתן הזוכה לא  .44.2
 מתכוון לעמוד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או ההסכם.

בנוסף, במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה, מסיבה כלשהי, לפני תום ההסכם,  .44.3
תהיה תמיר רשאית לפי שיקול דעתה, לפנות למציעים האחרים )לפי סדר עדיפות 

 התקשר עם מי מהם לשם המשכת הפעילות באמצעות המציע האחר.הצעותיהם( ול

)ככל  44.3למען הסר ספק, אין בהתקשרות עם כשיר השני או בהתקשרות כאמור בסעיף  .45
זה, כלפעול בכל דרך אחרת במקרה  תמירכדי לפגוע בזכותה של שתמיר תבחר לעשות כן(, 

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי לוהכו, החדש הזמנהלפרסם  – מבלי לגרוע מכלליות האמור – לרבות

כדי  44.3ו/או בהתקשרות כאמור בסעיף בכריתת חוזה עמו אין בבחירת הכשיר השני ו/או  .46
 הראשון.כנגד הזוכה תמיר או מי מטעמה, ל לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו

 שינויים במסמכי ההזמנה .יב

והיא ההזמנה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשנות את מסמכי  תמיר .47
תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או 

, מבלי שתהיה להם כל טענה יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כאמור
 . ןו/או תביעה כנגד תמיר בעניי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תמיר תהא רשאית לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה היה  .48
ועובר למועד הגשת ההצעות יתוקן חוק האריזות ו/או בשל שינוי במדיניות הרגולטורית של 

 המשרד להגנת הסביבה.

 אספקת וביצוע השירותים .יג

 הזמנת השירותים .I.יג

, יעביר הספק לתמיר דוגמא של הפחים ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה 45בתוך  .49
הכתומים שיסופקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות. הדוגמא תעמוד בכל דרישות המפרט 

זכותה של תמיר בכפוף לזאת ו לעיל, 18כאמור בסעיף הספק להדמיה שהעביר  תאםהטכני ות

תמיר תאשר את הדוגמא לעיל.  41.2אמור בסעיף לדרוש מהספק לבצע התאמות טכניות כ
כאמור או תדרוש מהספק לבצע תיקונים ולהציג בפניה דוגמא מתוקנת עד לקבלת אישורה 
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מובהר למען הסר ספק כי אישורה של תמיר כאמור אינו . "(הדוגמא המאושרתהסופי )להלן: "
ותיו של הספק לעמוד בכל התחייבויותיו על פי מסמך זה, לרבות עמידה בכל דרישות גורע מחוב

 המפרט בטכני.

מהספק מעת לעת פחים כתומים, על פי תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין  .50
 שיקוליה וצרכיה.

, תנפיק תמיר פחים כתומים מהספקהיה ותמיר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין  .51
הפחים הכתומים כמות מועד האספקה המבוקש, טופס הזמנה, שיפרט בין היתר את  ספקל

 היעד אליו יש לספק את הפחים הכתומיםוכן את נפח הפחים הכתומים הנדרשים  ,הנדרשים
 3מובהר, כי בכל הזמנת שירותים תהיה רשאית תמיר לקבוע עד "(. הזמנת שירותים)להלן: "

יידרש לספק הספק את הפחים הכתומים נשוא אותה הזמנה.  נקודות ריכוז שונות, אליהן

הוראות ההזמנה וההסכם יחולו על כל הזמנת שירותים שתבצע תמיר. מובהר בזאת כי אין 
פחים כתומים לראות בסעיף זה או בכל סעיף אחר במסמך התחייבות של תמיר להזמין 

 .מהספק

אית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ימי עסקים מביצוע הזמנת שירותים, תהא תמיר רש 7עד  .52
לבצע כל שינוי בהזמנת שירותים כאמור לרבות גריעה, הוספה, עדכון ו/או תוספת להזמנת 

הפחים את  ספקלהזמנת שירותים, יספק ה פחים כתומיםשירותים. במקרה של תוספת 
. התמורה עבור הזמנת שירותים המעודכנת הלןל 53לתמיר במועדים כאמור בסעיף  הכתומים

לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין עדכון הזמנת  ספקתותאם, בהתאם לעדכון שבוצע. ל
 שירותים.

 ביצוע השירותים .II.יג

במועד לתמיר  הפחים הכתומיםאת  פקס, יספק הספקשתנפיק תמיר ל שירותיםהזמנת כל ב .53
אשר נקבע בהזמנת השירותים. מובהר כי מועד האספקה שיקבע בהזמנת השירותים לא יפחת 

 הפחים הכתומיםהזמנת השירותים כאמור, וזאת ללא תלות בכמות ביצוע ימים ממועד  60 -מ
 המוזמנים.

ליעד  ישירות תיםאת הפחים הכתומים שהוזמנו ממנו במסגרת הזמנת השירויספק הספק  .54
לאחר אספקת הפחים כאמור יעביר הספק לתמיר אישור אודות  אשר צוין בהזמנת השירותים.

 להלן. 71אספקת הפחים הכתומים והכל כמפורט בסעיף 

כי הקבלן יידרש לבצע את ההובלה בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, ובלבד מובהר  .55

 שלמבצע ההובלה יש רישיון מוביל בתוקף.

עבודה במועד אספקת הפחים הכתומים על ידי הספק לרשות המקומית, כפי שיפורט בהזמנת ה .56
שתעביר תמיר לספק מעת לעת, יעביר הספק את הבעלות בפחים הכתומים לבעלותה הבלעדית 

 .של הרשות המקומית לה הם יסופקו

וזאת  ,להלן 63לאחסן מלאי זמין של פחים כתומים להחלפה, כנדרש בסעיף  מתחייבהספק  .57
 ."(שטח האחסון)להלן: " ומוגן מפני גניבות מקורה ,שטח אחסון סגורב

ספק מתחייב להדביק על גבי הפחים הכתומים מדבקות ייעודיות שיסופקו לו על ידי תמיר, ה .58
 .'ב בנספחינקוב הספק בהצעתו שתפורט  וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה אותה
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לעיל ויעמדו לפחות  15סעיף כמפורט ב נפחים, יהיו בספקשיסופקו על ידי ה הפחים הכתומים .59
את  ייצר/. הספק לא יזמיןכנספח א'בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף למסמך 

שבכוונתו  הפחים הכתומיםלפני שקיבל את אישור תמיר מראש ובכתב כי  הפחים הכתומים
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו  .ותואמים לדוגמא המאושרת ות תמירלהזמין עומדים בדריש

לאחר אספקת הפחים הכתומים, תגלה תמיר כי פח כתום אחד או יותר שסופקו על ידי הספק 
אינם עומדים בדרישות המפרט הטכני או אינם תואמים לדוגמא המאושרת, הספק יחזיר 

ימים ממועד דרישתה  30כתומים בתוך  לתמיר את כל הסכום ששולם על ידה בגין אותם פחים
ומכל סעד אחר  להלן 77.3של תמיר, וזאת מבלי לגרוע מהפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף 

 . שעומד לתמיר על פי דין

  ת הפחים הכתומיםאחריות לתחזוק .III.יג

ייצור לא תקין לרבות, אך לא מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בספק ה .60
, פגם בהתקן המניף, פגם בתחתית , בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצורדהיית צבערק, 

 וכד'.  המתקןשל אשר לא מאפשר הנפה של הפח או בחלקים הפנימיים 

רשות המקומית ל הפח הכתום אספקתאחריות זו הינה לתקופה של שנתיים ממועד מובהר כי  .61
 אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת , לרבותהפח הכתוםותחולתה הינה על כל חלקי 

 . "(תקופת האחריות)להלן: "

מתחייב שמקורם בייצור לא תקין, ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי,  .62
, להחליף את הפח הכתום הפגום בפח כתום חדש אחר וכל אחריותלאורך כל תקופת ה הספק,

 , לרבות עלויות אספקה, שינוע, או כל עלות תפעולית אחרת.תמורהתוספת  זאת ללא

ימים מרגע  30תוך באחר חדש פח כתום הפגום ו/או לספק  הפח הכתוםלתקן את  ספקעל ה .63
מתחייב להחזיק לכל אורך תקופת  ספקהכי לעניין זה מובהר . מתמיר קבלת ההודעה

שסופקו על ידו במהלך תקופת  כתומיםהפחים מסך ה 5%ההתקשרות מלאי זמין של 
שלא ניתן  פגוםפח כתום להחלפה במקרה של  פחים כתומים, 50 -ההתקשרות, אך לא יותר מ

 לתקנו.

 כוח אדם .IV.יג

אחרים בעלי מקצוע הם עובדים ווכל חלק מ השירותיםמתחייב להעסיק בביצוע  הספק .64
, במספר םאו כל חלק מה שירותיםעל פי הנדרש לביצוע הומקצועיים מנוסים רלוונטיים 

 ם.והשלמת השירותיםובהיקף הדרושים לשם ביצוע 

מהימנים וישרים, מיומנים מתחייב לוודא כי עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים יהיו  ספקה .65
, וכי אין כל מניעה חוקית הזמנה זונשוא השירותים מסוג ביצוע שירותים ב סיון הולםינובעלי 

 .הזמנה זוו/או אחרת להעסקתם לשם ביצוע ומתן השירותים נשוא 

יעסיק עובדים בהתאם  ספקהדין. ל כבהתאם להוראות  עבודהיתקבלו ל ספקה כל עובדי .66
, והוראות כל דין החלות על העסקת עובדים ,1959-תשי"טה ,להוראות חוק שירות התעסוקה

מצהיר כי ידועות לו  ספק. הלא יעסיק קטינים ו/או עובדים שאינם אזרחים ישראליים ספקה
רותים, בבטיחות ובתנאים הסוציאליים של העובדים יחוקים הדנים בביצוע השהכל הוראות 

 ספקהמועסקים על ידו, והוא מתחייב למלא אחר כל ההוראות הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. ה
כל התשלומים המגיעים לעובדים לרבות , ועובדיכל בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת  אייש

, הן בהתאם לכל הוראות החוק והן בהתאם לכל הסכם עבודה קיבוצי ספקהמועסקים על ידי ה
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והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח  המסיםשכרם, כל  , לרבות ומבלי למעט,או מיוחד
 בהתאם להם.  ספקישולמו על ידי הוהם לאומי ומס הכנסה עבורם, 

 -64פים בסעי האמור הפרת מחמת לה שייגרמו והוצאות נזק כל בעבור תמיר את ישפה ספקה .67
 .לעיל 66

 ציוד עבודה .V.יג

מתחייב לספק על חשבונו, את כל ציוד העבודה הנדרש, האביזרים, הכלים, המתקנים,  ספקה .68
זו )להלן:  הכלי הרכב, משאיות וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש לביצוע השירותים על פי הזמנ

 (."ציוד העבודה"

יישא בכל העלויות ללא יוצא מן הכלל הדרושות לצורך ביצוע השירותים ו/או  ספקמוסכם כי ה .69
, כלים, ציוד וכל הפחים הכתומיםרוכות בביצועם, לרבות משאיות המתאימות לשינוע הכ

הנדרש לצורך ביצוע השירותים באופן שיבטיח את ביצועם לשביעות רצונה המלא של תמיר. 
והשמירה עליהם, הטיפול בהם והפעלתם  ספקכאמור יהוו רכושו הבלעדי של ה ציוד העבודה

 .ספקיהיו באחריותו הבלעדית של ה

תמיר תהא רשאית בכל עת לבדוק את סוג וטיב ציוד העבודה והחומרים הנוספים בהם  .70
מתחייב לאפשר לה לעשות כן. קבעה תמיר כי ציוד העבודה או חלק  ספק, והספקמשתמש ה

 לא ישתמש בציוד ובחומרים אלה. ספקממנו, אינם תקינים בעיניה, תהיה קביעתה סופית וה

 פיקוח ובקרה .VI.יג

אודות אספקת הפחים הכתומים ליעדים המבוקשים בהתאם  אישורלתמיר  הזוכה יעביר .71
בפועל על ידי ממועד אספקת הפחים הכתומים  שעות 24 להזמנות השירותים, וזאת בתוך

 .הספק

כפי נשוא הליך זה, הזוכה יספק לתמיר כל נתון ו/או מסמך בקשר עם השירותים בנוסף,  .72
. כתומים שסופקו על ידו ולביצוע האספקה עצמה, לרבות ביחס לפחים שיידרש על ידי תמיר

 כמו כן תמיר תהיה רשאית לדרוש מהזוכה אישור רואה חשבון לכל נתון ו/או מסמך כאמור.

, לקיים ביקורת בספרי הבלעדי היה רשאית, לפי שיקול דעתה)או מי מטעמה(, ת תמירכמו כן,  .73
-ק מכל דו"ח שזוכה חייב על, וכן לקבל העתוהמסמכים הקשורים למתן השירותים החשבונות

. לצורך האמור תמיר )או מי מטעמה( תהא רשאית לפנות ישירות פי דין למסרו לרשות כלשהי

, והזוכה מתחייב להורות לרוה"ח הפועל מטעמו לשתף פעולה עם תמיר ו/או לרו"ח של הזוכה
 .מי מטעמה ולספק לה את כל המידע הנדרש

נציגיה בכל הקשור לבקרה וכן מתחייב להעמיד  הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם תמיר או .74
 ספריו לביקורת ככל שיידרש.

הזוכה מתחייב כי כל החשבונות והפעולות המבוצעות על ידו במסגרת ביצוע השירותים ינוהלו  .75
על ידו ותחת שמו. הזוכה לא יהא רשאי להסב את ביצוע השירותים או חלקים מהם לאחר או 

 מאת תמיר. אחרים, ללא אישור מראש ובכתב

תמיר תהא זכאית לבצע כל ביקורת על פי הוראות הסכם זה באמצעות רו"ח שיועסק על ידה  .76

 או כל גורם אחר מטעמה.
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 סנקציות על הפרות הזוכה .VII.יג

לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם, מוסכם בין  יםמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומד .77
 לתמיר פיצויים מוסכמיםהזוכה ישלם הצדדים כי בכל מקרה של הפרה כמפורט להלן, 

 כמפורט להלן:

לכל ש"ח  150 – לעיל 62סעיף פגום כאמור ב פח כתום ספקהחליף הלא תיקן או לא  .77.1
 הפגום.הפח הכתום הוחלף תוקן או שלא יום 

 -הפחים הכתומים במועד אשר נקבע בהזמנת השירותים חלק או כלל אספקת  אי .77.2
 ש"ח לכל יום איחור באספקה. 500

פחים כתומים אשר חורגים מהמפרט הטכני או מהפח שהוצע במסגרת אספקת  .77.3
שחורג מהדרישות שסופק לכל פח וזאת  ₪ 2,000 - ההצעה ואושר על ידי תמיר

 .לכל הקטגוריות , וביחסכאמור

 תמיר, בנוסף. ספקהנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא ה פיצויים המוסכמיםה .78
הזוכה, כולה או חלקה, כדי לגבות  ספקביצוע שיפקיד הלחלט את ערבות התהיה רשאית 

 פיצויים מוסכמים אלו.

העומד לרשות מובהר ומודגש כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר  .79
 תמיר על פי כל דין או על פי ההסכם, וכי כל זכויות תמיר הן במצטבר.

 התמורה עבור השירותים וחשבונית .יד

 התמורה עבור השירותים .I.יד

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות מסמך זה, לשביעות רצונה המלא של תמיר,  .80
 כדלקמן: תשלם תמיר לזוכה,

את סכום ל פי הוראות ההזמנה, תשלם תמיר לספק בגין אספקת הפחים הכתומים ע .80.1

קבוע בהצעת ה מכפלת הפחים הכתומים שהוזמנו במסגרת הזמנת השירותים בסכום
 "(.התמורהלמסמך )להלן: " נספח ב'כהמחיר שהגיש המציע והמצורפת 

שירותי ההובלה, תשלם תמיר לספק את סכום מכפלת הפחים הכתומים בגין  .80.2

לעיל )להלן:  27בדמי ההובלה, כמפורט בסעיף  השירותיםשהוזמנו במסגרת הזמנת 
  "(.התשלום להובלה"

 :30ובתנאי תשלום של שוטף +  יםהבא מועדיםב התמורה לזוכה תשולם .81

שולם במועד ביצוע הזמנת מהתמורה בגין כל הזמנת שירותים ת 25% -תשלום ראשון  .81.1
 .השירותים

מועד אספקת הפחים ב שולםמהתמורה בגין כל הזמנת שירותים ת 25% -תשלום שני  .81.2
 בפועל ליעד שנקבע בהזמנת השירותים.הכתומים 

מהתמורה בגין כל הזמנת שירותים תשולם שנה לאחר מועד  50% -תשלום שלישי  .81.3

 הכתומים על ידי הזוכה.אספקת הפחים 
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דש בו בוצעה ההובלה ומהח 30בתנאי תשלום של שוטף + ספקל םישול התשלום להובלה .82
 .בפועל

 בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית כדין.  לספק מושולוהתשלום להובלה יהתמורה  .83

בחשבון את כל מרכיבי  יםולוקח ים, משקלליםכוללוהתשלום להובלה מובהר, כי התמורה  .84
בות נהגים, כוח אדם, רכבי ההסעה, רישוי, דלק וסולר, מימון, מיסים החלים השירותים, לר

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. 

מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע  ושתניולא  יםומוחלט יםסופי םהינוהתשלום להובלה התמורה  .85
ולא יובאו בחשבון תנודות או והתשלום להובלה מכלליות האמור, לא ישפיעו על התמורה 

שינויים מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במדד המחירים 
סוציאליים לצרכן, בשערי מטבע, במחירי הדלק ו/או הסולר, במחירי כלי הרכב, בתנאים 

לפועלים, בשכר המינימום, בשינויי מסים, באגרות הרישוי ובאגרות והיטלים אחרים, בתנאי 
 מזג האוויר ו/או כל סיבה אחרת כלשהי, מבלי יוצא מן הכלל.

תשלום בגין כל מס והיטל  יםכולל םמע"מ, אך ה יםכולל םאינוהתשלום להובלה התמורה  .86
הזוכה יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ בגין התמורה  אחר החל על הזוכה וישולם על פי דין.

בשיעור שיהיה קבוע בחוק וכנגד חשבונית מס כדין במועד תשלום החשבון והתשלום להובלה 
חייב בו לפי  ספקתנכה מכל תשלום לזוכה כל מס, היטל או ניכוי אחר שה תמירהרלוונטי. 

ין, וכן כל סכום שתמיר רשאית הוראות כל דין ושתמיר חייבת או זכאית לנכותו על פי כל ד
 לנכותו על פי הוראות מסמך זה.

 ההזמנהביטול  .טו

תמיר רשאית לבטל בכל שלב את הזמנה זו, או לצאת בהזמנה חדשה כאמור, בהתאם להחלטת  .87
ומבלי שלמציעים תהא כל טענה בשל כך. מבלי לגרוע  תמיר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

אם לשיקול דעתה, תמיר שומרת לעצמה את הזכות מזכותה של תמיר לבטל את ההזמנה בהת
 לבטל את הליך ההזמנה, כאשר:

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטים  .87.1
 במסמך.

 תמיר מצאה שהתקיים פגם בהליך, או בניהולו, או בבחירת הצעה זוכה. .87.2

דרישות באו י הטכנהתברר לתמיר, לאחר הוצאת ההזמנה, שנפלה טעות במפרט  .87.3
הטכני המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות מהמפרט 

 או ממסמכי ההזמנה, או שדרישות אלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי תמיר, באופן המצדיק, לדעת תמיר, ביטול ההזמנה. .87.4

ם או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן יש בסיס סביר להניח שהמציעי .87.5
 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כל שהוא.

ו/או שונתה המדיניות  חוק האריזותבטרם הוכרזו זוכים השתנו הוראות  .87.6

 הרגולטורית של המשרד להגנת הסביבה.
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 "גוף מוכר" על פי חוק האריזות.-ההכרה כ במקרה בו נשללה מתמיר .87.7

שלח בכתב לכל המציעים אשר רכשו את מסמכי ההזמנה והגישו יטול ההזמנה תהודעה על בי .88
 הצעה במסגרת המועד אשר נקבע לכך.

 ביצועו והבטחת ביצוע הזמנות שירותיםוערבות בנקאית ל התקשרותתקופת ה .טז

 תקופת ההתקשרות .I.טז

 החל ממועד ההודעה לספק על הזכייה לשלוש שניםתקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא  .89
תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע הזמנות  (."תקופת ההתקשרות")להלן: 

מיום הזכייה )להלן:  שלוש שניםולמשך  ספקשירותים על פי מסמך זה החל מיום זכיית ה

 (."התקופה לביצוע הזמנות לשירותים"

 ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי ההזמנה .II.טז

זכייתו, ולא יאוחר בבד עם  בד, פי הוראות מסמך זה וההסכם-עלהבטחת התחייבויותיו  לצורך .90
ערבות בנקאית בלתי מותנית  תמירזוכה בידי היפקיד  ימים ממועד ההודעה על הזכייה, 7 -מ

צמודה למדד המחירים לצרכן )להלן: ש"ח. הערבות תהיה  100,000על סך של של בנק ישראלי, 
 "(.הביצוע ערבות"

. היה ותקופת מתום תקופת ההתקשרות שלושה חודשיםתום לעד ף ערבות הביצוע יהיה תוק .91
, כך שתהיה בתוקף עד להאריך את תוקף ערבות הביצוע ספקמתחייב ה ,ההתקשרות תוארך

 .לתום שלושה חודשים מתקופת ההתקשרות המוארכת

 להזמנה זו. 2כנספח ד'ערבות הביצוע תהא בנוסח המצורף   .92

 צמאיקבלן ע -זוכה  .יז

 מובהר בזאת כי הזוכה הוא קבלן עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  .93

הזוכה נותן את שירותיו לתמיר כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו  .94
על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם, בין בחוזים ובין בנזיקין, ובגין תביעותיהם 

 נובעות מיחסי עבודה.ה

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי  .95
 כל דין.

לגבי כל עובדיו של הזוכה או מי מטעמו, יהיה הזוכה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי  .96
יות לגביו או למי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחר

מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו 
 זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.

הזוכה מצהיר כי כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים, מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי  .97
דין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים לו אחריות שילוחית בהתאם ל

ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, 
ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם 

 לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 
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כה תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג כלשהו כל פעולות הזו .98
 הכרוכות במתן השירות לתמיר.

הזוכה ישפה ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה תמיר או  .99
חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו של הזוכה ושעילתה בקיום 

מעביד עם תמיר. כמו כן יתחייב הזוכה לפצות ולשפות את תמיר בגין כל הפסד, -עובדיחסי 
נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר תמיר נשאה בהם או חויבה לשאת 

תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או  ספקבהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שתמיר תודיע ל
ות של תמיר לשיפוי או פיצוי על פי סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה דרישה כאמור לעיל. אין בזכ

 לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם הזוכה או על פי כל דין.

 מסמכי המסמך וההשתתפות בו .יח

ידי  כל שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי המסמך ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על .100
 תמיר.ידי -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה על

 המציע יחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המסמך.במסגרת הצעתו במסמך,  .101

מובהר ומודגש בזאת כי תמיר לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של  .102
ות ו/או עלויות הכרוכות המשתתפים במסמך וכי המשתתפים במסמך יישאו על בכל הוצא

בהגשת ההצעות למסמך, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן. 
וצאות כלשהן, בין אם המשתתף למען הסר ספק, מודגש כי תמיר לא תחזיר ו/או תשתתף בה

 ובין אם לאו. זכה בהליך

 שאלות הבהרה .יט

שאלות שיופנו בדרך אחרת  ני בלבד.באמצעות כתובת דואר אלקטרו תוגשנה הבהרהאלות הש .103
לכתובת הדואר אלקטרוני שלהלן:  Wordבקובץ ענו. שאלות ההבהרה יישלחו ילא י

eran@tmir.org.il . כל שאלת הבהרה חייבת לכלול את שם המציע, שם נציג המציע, דואר
יע. התשובות לשאלות ההבהרה תשלחנה לכל מי אלקטרוני למענה ומס' טלפון של נציג המצ

 וכן תפורסמנה באתר האינטרנט של תמיר. העביר לתמיר את שיק הפיקדוןש

כשהם  המציעיםשאלות ההבהרה והתשובות עליהן תצורפנה כחלק ממסמכי המסמך בהצעת  .104
יום . המועד האחרון להעברת שאלות הוא חתומים על כל עמוד בחתימה ובחותמת המציע

תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה, על . 16:00בשעה  15.1.2019 -שלישי ה
 פי שיקול דעתה הבלעדי.

תשובות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מהמסמך ועל המציעים לצרף להצעתם העתק של  .105
 כל תשובות ההבהרה, כשהם חתומים על כל עמוד בחתימה ובחותמת המציע.

מובהר בזאת כי תמיר  להתעדכן בשאלות ההבהרה והתשובות עליהן. יםבאחריות המשתתפ .106
 .)כולן או חלקן( אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה

  

 בכבוד רב,

mailto:eran@tmir.org.il
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 נספחיםתאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –חברת ת.מ.י.ר.  .כ

 לפחים הכתומים המפרט הטכני – נספח א' .I.כ

 מציעהצעת ה – נספח ב' .II.כ

 בין הזוכה לבין תמירההסכם  – נספח ג' .III.כ

 נוסח ערבות הקיום – 1נספח ד' .IV.כ

 נוסח ערבות הביצוע – 2נספח ד' .V.כ

 הצהרת ניגוד עניינים – נספח ה' .VI.כ

 רשימת ביטוחים – 'נספח ו .VII.כ
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 נספח א'

 קוב 3.5-3 –קוב ו  2.5קוב,  1.5כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של  -מפרט טכני 

 כללי: 1

אליו  וועברי, כפי שדרישות תמירוהתאמתם לרה הספק יהיה אחראי למתקני האצי 1.1
 .מראש ובכתב

לכלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות בנפח של מפרט זה רלוונטי   1.2
 אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף.קוב  3-3.5 –ו קוב  2.5קוב,  1.5

מתקנים המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של  1.3
 אלו.

 תנאי שימוש: 2

 .אריזותלאצירת פסולת מיועדים המתקנים במפרט זה  2.1

ובכל דרישה  הזמנה ונספחיהההספק יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות  2.2
 רלוונטית על פי חוק העדכנית ליום המסירה של המתקנים.

על  הספק יהיה אחראי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים 2.3
 כל מרכיביהם.

המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן  2.4
 ללא כשל מכני, או אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:

מעלות  45 -ועד ל 0-מעלות צלסיוס מתחת ל 5טמפרטורת סביבה של  2.4.1
 .0-צלסיוס מעל ל

 אבק וכו'. חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, 2.4.2

מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או  2.4.3
ת וחלקי לרבות תנאי השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכ

 .המקומיותת יושבשימוש הרשו הפינוי

כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של  2.4.4
 דליפת נוזלים. האשפה ויבטיחו אטימה מלאה בפני

 הגדרת חומרים: 3

מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת/ חומר פלסטי/ חומר מרוכב על פי  3.1
 הקריטריונים הבאים:

 חומר פלסטי או חומר מרוכב: 3.1.1

או חומר  (Thermo Plastic Composite)חומר טרמופלסטי  3.1.1.1
 מרוכב אחר המתאים לאגירת אשפה.

 .EN 13071-2בתקן  6.4ף עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעי 3.1.1.2

 מתכת: 3.1.2
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או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים  ST37פלדה  3.1.2.1
לדרישות החוזק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים 

 אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות.

 צורה, מבנה ומידות: 4

 לעיל. 3המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה  4.1

פתחים מלבניים לזריקת האריזות,  2העליון של הדופן הקדמית ימוקמו בחלקה  4.2
ס"מ כל אחד, עם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר  X 20 35בגודל 

 לדופן עם ניטים או ברגים. 

 המתקן יהיה ללא גלגלים. 4.3

 .RFIDלמיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב  4.4

 סימונים ומדבקות: 5

תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים כלים יסומנו ללא המ 5.1
ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול הכלי,  10הבאים: שם היצרן בגודל עד 

, באחת על ידי תמיר קבע תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שי
ם בצבע לבן, מהשיטות הבאות )על פי בחירת הספק(: הטבעה, הדפס משי, הדפסת חו

 הבלטה או הטבעה ביציקה.

רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן  תמיר 5.2
 הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

 Monomericשקופה  P.V.Cכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת על חזית המ 5.3
White Gloss  צבעים  5( עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5% -מיקרון )+/ 100בעובי

 )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת תמיר(. 

ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי  50x58 אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה 5.4
כי המדבקות  לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, ספקהמדבקה ולכן על ה

ות ו/או ידביק מדבקות ללא אישור לא יספק מדבק ספק. התמירדרישות תואמות את 
 זה כאמור. 

)"פסולת אריזות בלבד"( ללא  על גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב ייחודי 5.5
 תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.

 הרמה ופריקה: 6

ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את  6.1
 ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.פסולת האריזות 

תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברה במתקן.  6.2
פתיחת המתקן לצורך ריקונו וסגירתו לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למקומו, 

 תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה.

התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת  6.3
 לעיל וימוקם כך שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי. 3כמפורט בסעיף 

המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור  6.4
 הריקון המתוכנן.



 
 

 
- 19 - 

 

 :המתקןיחידת קצה להרמת  6.5

ת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס הספק יספק יחיד 6.5.1
 ותבטיח מפני השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה.

 ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה. 6.5.2

 יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר. 6.5.3

 פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל. 6.6

 במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם. חלקי ברזל/פלדה 6.7

 הגנה נגד קורוזיה וצביעה: 7

 צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן. 7.1

או פנטון בגוון מקביל  Bright Red Orange 2008הצבע העליון יהיה בגוון ראל  7.2
 לפחות. 8UV -ועמיד ב

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת: 7.3

 ירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה כל חלקי המתכת שאינם נ 7.3.1

 ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה. 7.3.2

כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו  7.3.3
בשתי שכבות יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות 

 נקודות ריתוך.

 ודות הבאות:בשלב הצביעה יש להקפיד על הנק 7.4

 הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע. 7.4.1

 הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה. 7.4.2

 70( לעומק חספוס של 'חספוס פני השטח על יד התזה )ריסוס חול, בזלת וכו 7.4.3
 מיקרון לפחות.

שכבת הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ, על ריתוכים, זוויות  7.4.4
 מיקרון יבש לפחות. 50סטרוקציה בעובי ושפות הקונ

שימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על  7.4.5
 פי מפרט יצרן הצבע.

 . UV-לעמידות ב תמירהצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת  7.4.6

וללא תוספת תשלום ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים. בצביעת  תמירעל פי דרישת  7.5
 וון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.שטח מגול

במידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו  7.6
במסגרת מכרז זה, לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, 

 בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות הצביעה.
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 טולרנס מידות: 8

 .5% -ה של +/יהאורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטיבכל מידות  8.1

 .10% -ה של +/יבכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטי 8.2

 משקל העמסה: 9

המתקנים ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם  9.1
 .250%בטחון של 

 גימור: 10

לאפשר פריקת תכולת המתקן באופן שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי  10.1
 מוחלט וללא הפרעה.

 כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה. 10.2

כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים  10.3
 וללא פינות חדות.
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 נספח ב'

 הצעה טופס

 2019_________ _ בחודש________  יום: תאריך

 . __________________פ.ח:________________ המציע שם

 לכבוד

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

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים 

 .,נ.ג.א

 אספקת פחים כתומיםל הצעה: הנדון

הוראות המפורטות ל בהתאם, כתומיםפחים אספקת לי הצעת בזה מגיש ,____________ מ"הח י,אנ

 :להלן מפורטת הצעתנו"(. הזמנהה: "להלן)במסמכי ההזמנה 

 הגדרות .1

 במסמכי כהגדרתם בו המופיעים המונחים של הגדרתם תהיה זה הצעה בטופס .1.1

 .אחרת מחייב הדברים הקשר כן אם אלא, ההזמנה

 כללי .2

 בזאת מסכיםאני , ההזמנה מסמכי כל את בקפידה ובחנתי בעיון שקראתי לאחר .2.1
 .זו הצעתי מתנאי נפרד בלתי כחלק אותם וכולל, נספחיה כל על, ההזמנה לתנאי

 והתחייבויות המציע הצהרות .3

 בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:

 בהתאם מוגשת זו הצעתיו פרטיהם על ההזמנה במסמכי האמור לכל מסכים אני .3.1

 דרישהו/או  תביעה כל אציג לא וכל ההוראות הכלולות בהם. ההזמנה למסמכי

 מוותר אני, וחלקם או כולם, ההזמנה מסמכי של הבנה אי או ידיעה אי על המבוססת
 .כאמור דרישה אוו/ תביעה כל על מראש בזאת

 י,עלי המוטלת התחייבות כל אחר ובמועדה במלואה לקיים עצמי על מקבל אני .3.2
 .ההזמנה במסמכי המפורטים לתנאים בהתאם

 אותי מגבילה או המונעת, אחרת סיבה כל או דין, חוזה מכוח הגבלה או מניעה כל אין .3.3
 .במלואה לקיימה או זו הצעתי את מלהגיש

 הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל שלא רשאית אתה תמיר כי, לי ידוע .3.4
 .זה בהקשר דרישה אוו/ תביעה כל על מראש בזאת מוותר ואני שהיא
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 או לשנות או, החלק או הכול, ההזמנה את לבטל רשאית תהיה תמיר כי, לי ידוע .3.5
 , וכיהבלעדי דעתה שיקול פי ועל שהיא סיבה מכל התנאי או המהוראותי איזו לעדכן

  .שהוא גורם כל עם השירותים ביצוע לצורך להתקשר רשאית תמיר כאמור במקרה

 צילום או/ו טכני שרטוט או/ו מימדית תלת הדמיה צרף להצעתיל יכי עלי לי ידוע .3.6
 הפחים קטגוריותמ תאח לכל ביחס וזאת, אותו ברצוני לספק הכתום הפח של סטילס

לי כי תמיר תהיה רשאית לדרוש ממני ידוע בנוסף, . תיהצע אגיש את אליהן הכתומים
 לבצע התאמות טכניות ו/או ויזואליות לכל פח כתום שאותו אציע במסגרת הצעתי.

 או כולם, אחרים מציעים עם או עמי ולתת לשאת רשאית תהיה תמיר כיי ידוע ל .3.7
 .בהצעות שינויים או תוספות, הבהרות ולבקש, ההצעות הגשת לאחר לרבות, חלקם

 מראש בזאת מוותר ואני אחד ספקמ יותר עם להתקשרידוע לי, כי תמיר תהא רשאית  .3.8
 .זה בהקשר דרישה אוו/ תביעה כל על

 ההתחייבויות בכל להתחייב מסכים אני זה הצעה טופס על בחתימתי כי מאשר אני .3.9
 תהווה זה הצעה טופס על חתימתי וכי נספחיה כל על ההזמנה במסמכי הקבועות

 עם מיד בהצעתי המפורטות ההתחייבויות בכל להתחייב להסכמתי חלוטה ראיה
 .תמיר ידי על ההצעה קבלת

 הפרטים כל של נכונותם את ומאשר מצהיר אני זה הצעה טופס על בחתימתי .3.10
, ניסיון רלבנטי קודם בעניין בהצעה המופיעים הפרטים לרבות, בהצעתי המופיעים
וכל יתר הפרטים המצורפים להצעתי בהזמנה ו/או  ילרשות העומדים המשאבים

 כלולים בהצעתי להזמנה.

 יחסים ייווצרו, הזוכה למציע תמיר ידי על הזכייה הודעת מתן ממועד החל כי, לי ידוע .3.11
 לזכות בכפוף והכול, כולם ההזמנה מסמכי פי על, הזוכה המציע לבין תמיר בין חוזיים

 .בהזמנה כאמור זוכה ו שלזכיית את או ההזמנה הליך את לבטל תמיר

 לצירוף הנדרשים המסמכים כל את להמציא מתחייב אני, תתקבל הצעתי אם .3.12
 שבעה תוך(, דרשוישי ככל) ביטוחים עריכת ואישור ביצועה ערבות לרבות ,להסכם

 .בחירתי על ההודעה קבלת ממועד ימים (7)

 זכאי אהיה לא וכי, בלבד ייעל יחולו, הצעה בהגשת הכרוכות ההוצאות כל כי, לי ידוע .3.13
 . כאמור ידי על שהוצאו ההוצאות בגין פיצוי אוו/ השבה לכל

 והם תמיר של והבלעדי הפרטי קניינם הם ההזמנה מסמכי כי, מסכים ואני לי ידוע .3.14
 רשאי אהיה לא וכי, אחרת מטרה לכל ולא, הצעה הגשת לצורך אך ורק נמסרים

 . הצעה הגשת זולת, אחרת למטרה שימוש בהם לעשות

, לאחרים הצעתי גילוי למניעת ולפעול הצעתי פרטי את לגלות שלא מתחייב הנני .3.15
 ובפרט למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים.

 תשקול, בטופס הצעה זה המפורטות והתחייבויותיי הצהרותיי סמך עלידוע לי, כי  .3.16
 .הצעתי את תמיר
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 השירותים אספקת .4

אספקת , ידי על שבוצעו בדיקות על ובהסתמך ההזמנה במסמכי שעיינתי לאחר .4.1
 ההזמנה להוראות בהתאם תהיה ידי על תבוצע השירותים, כהגדרתם בהזמנה,

 חתום עותק ואשר, ההזמנה למסמכי 'ג כנספח המצורף ההסכם להוראות התאםוב
 .להצעתי צורף ממנו

 ההצעה פרטי .5

 :הבא באופן, על ידו )ללא מע"מ( המוצע יםהשירות מחיר את יפרט המציע .5.1

 קטגוריה
 מחיר מקסימום נפח מבוקש

המחיר המוצע על ידי 

 הספק

 1.5פח כתום בנפח של  א'
 קוב

  ש"ח 1,724

 2.5פח כתום בנפח של  ב'
 קוב

  ש"ח 2,280

 – 3 פח כתום בנפח של ג'
 קוב 3.5

  ש"ח 3,010

 הצעתו תיפסל. –*מציע שיגיש הצעה החורגת ממחירי המקסימום 

לקטגוריה א' מחויב להגיש הצעה גם בחר להגיש הצעה מציע שלמען הסר ספק כי מובהר 
וכי אם יגיש רק לקטגוריה א' או רק לקטגוריה ב', הצעתו לקטגוריות אלו  לקטגוריה ב' ולהפך

 לא תיבדק.

 מסמכים נלווים; תוקף; ערבויות; שונות .6

( ש"ח _______)_______  ס"ע ההצעה לקיום בנקאית ערבות מצורפת זו ילהצעת .6.1
  ההזמנה.הנוסח המצורף לנספחי  פי על

. ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום ____ של לתקופה בתוקף הינה ערבות הקיום .6.2
אספק ערבות ביצוע, כהגדרתה בהזמנה  לא אך, בהזמנה אזכה בו במקרה כי לי ידוע

 ללא הערבות תחולט, ו/או לא אחל בביצוע השירותים בהתאם להוראות ההזמנה
  .בהתראה צורך

כן ידוע לי כי תמיר רשאית לדרוש מפעם לפעם להאריך את תוקף הערבות כאמור  .6.3
 ימים נוספים.  90למשך תקופה של עד 

 ותחייב, ונספחיה מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד זו הצעתנו כי מתחייב יאנ .6.4
 כהגדרתו, ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90 למשך, חזרה זכות ללא, אותנו

 להודיע עלינו יהיה, ההצעות להגשת המועד את תמיר תדחה אם כי לנו דועי. בהזמנה
 החדש הצעות להגשת מהמועד 120 במשך בתוקף תעמוד זו הצעתנו כי, בכתב, תמירל

 עשהא לא אם וכי, בהתאם ההצעה לקיום הבנקאית הערבות ל ידיע תוארך כן כמו
 .בעניין תביעה או/ו טענה כל לנו תהא ולא הצעתנו את לפסול רשאית תהא תמיר, כן
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 בפירוש להן להזדקק ואין, ההצעה מטופס חלק מהוות אינן הסעיפים כותרות .6.5
 וכל, להיפך וכן, במשמע ברבים אף, יחיד בלשון ההצעה בטופס האמור כל. הוראותיו

 .להיפך וכן, במשמע נקבה במין אף, זכר במין בו האמור

 ההצעה מגיש פרטי .7

 ________________________. :המציע שם

 : ________________________.צ.ח./פ.ח' מס

 (: ________________________.ד.ת לרבות) רשום משרד/כתובת

 :________________________.הודעות לקבלת אלקטרוני דואר כתובת או/ו פקס מספר

 פירוט בעלי השליטה במגיש ההצעה .8

 :בתאגיד השליטה בעלי

 
 ______________,: שם

 ___________, :ת.ז. 

 ___________________. :כתובת מגורים

 
 : ______________,שם

 ___________, :ת.ז.

 ___________________. :כתובת מגורים

 (:תאגיד הוא המציע באם) המציע מנהלי

 
 : ______________,שם

 ___________,ת.ז.:  

 ___________________.כתובת מגורים: 

 
 : ______________,שם

 ___________,ת.ז.: 

 ___________________.כתובת מגורים: 

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

_______________________ ___________________ 

 וחותמת המציעחתימה  תאריך

 אישור עו"ד

 בזה ת/מאשר__________, ________,  מרחוב. ______(, ר.מ) ד"עו, _____________ מ"הח אני

 בשם המוגש דלעיל ההצעה טופס בפני נחתם_______  שנת_______  בחודש______  ביום כי

. ___________ ז.ת ת/נושא___________  גברת/מר ידי על "(התאגיד: "להלן__________ )
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 של היסוד מסמכי פי על המוסמכים. ______________, ז.ת ת/נושא___________  גברת/ומר

 .ועניין דבר לכל התאגיד את בחתימתם לחייב דין כל פי ועל התאגיד

____________ 

 ]חתימה + חותמת[

 
  



 
 

 
- 26 - 

 

 נספח ג'

 התקשרות הסכם

שנת ______, ______חודש ב __ביום _שנערך ונחתם   
 

 
 :בין

 תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( - ת.מ.י.ר
 514612811 פ"ח

 פתח תקווה 21מרחוב יגיע כפיים 
 "(תמיר)להלן: "    
 ;מצד אחד                                                                

 
 :לבין

________________ 
 מס' עוסק מורשה _______________ /פ"ח

 _____________ מרחוב
 ("ספקה)להלן: "     

 ;מצד שני                  
 

אספקת מכלי אצירה ל במסגרת הליך תחרותי הזמנה להגשת הצעותותמיר פרסמה  הואיל:
, אשר כל תנאיה והוראותיה מהווים חלק בפריסה ארצית, לפסולת אריזותכתומים 

 ;("התחרותיההליך או " "ההזמנה)להלן: " בלתי נפרד מהסכם זה

וכוח האדם, המאפשרים  , החוסן הכלכליהכישוריםהיכולת, מצהיר כי בידיו  ספקוה והואיל:

הכל על פי המפורט ו לפסולת אריזותהכתומים אצירה המכלי ספק את ללו 
ת , המצורפ"ספקהצעת הבהצהרותיו והתחייבויותיו מיום ________ )להלן: "

 ;ובהליך התחרותי (נספח ב'להסכם זה כ

הכתומים אצירה המכלי לביחס  זוכה על ידי תמירהצעה נבחרה כ ספקוהצעת ה והואיל:
על בסיס  "(הפחים הכתומים)להלן: " ______מקטגוריה  לפסולת אריזות

 ;ובהליך התחרותי וכמפורט בהצעת ספקהצהרותיו והתחייבויותיו של ה

מהספק תמיר רכוש תאת התנאים לפיהם  סדיר בהסכם זהוהצדדים מבקשים לה והואיל:
ובהליך  להלןלעיל בהסכם זה  של מונחים אלה , כהגדרתםהפחים הכתומיםאת 

 התחרותי;

 ן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהל

 ונספחים מבוא .1

 .מנוחלק בלתי נפרד מ מהווים והמבוא להסכם זה ונספחי .1.1

 .בפרשנות הסכם זה נן לצורכי נוחות בלבד ולא תהא להן משמעותיכותרות הסעיפים ה .1.2

 :הם ,הימנו נפרד בלתי חלק ייחשבו אשר ,זה להסכם המצורפיםהנספחים  .1.3

, אשר בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה ההזמנה מסמכי :'א נספח .1.3.1

  או נספחיו האחרים לבין מסמכי ההזמנה, יגברו מסמכי ההזמנה.
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ההליך התחרותי המחיר כפי שהוגשה על ידי הספק במסגרת  הצעת :'ב נספח .1.3.2
 , וכל מידע משלים לה. ספקביחס לפחים הכתומים לגביהם זכה ה

 ". ההסכם" להלן: הנספחיו יכונ עלההסכם  .1.4

 פרשנות .2

לא יתפרש, ולא יהיה בו כדי  ספקכי דבר מן האמור בהסכם זה ו/או בהצעתו של ה ,מובהר
לפי ההוראות המפורטות במסמכי ההזמנה  ספקלצמצם ו/או לבטל כל חובה המוטלת על ה

 כל זכות שאינה נתונה לו לפי הוראות ההזמנה.  ספקו/או כדי להעניק ל

 הגדרות .3

למעט אם נכללו בהסכם זה הגדרות מיוחדות למונחים מסוימים, תהיה לכל מינוח וביטוי 
 . ההזמנה במסמכי להם שניתנה המשמעות

 ספקה והתחייבויות הצהרות .4

 :כדלהלן בזאת ומתחייב מצהיר ספקה

, ורשומה כדין בישראל כחברה פעילה חברה פרטית, מאוגדת כי הוא עוסק מורשה או  .4.1
 בהליך התחרותי. םהסף, כהגדרת תנאיהעומדת בכל 

וכל מי מטעמו קיבל את כל הדרישות, המידע והנתונים הדרושים לו לצורך כי הוא  .4.2

 בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן.התקשרותו בהסכם זה, וביכולתו לעמוד 

, המצורפת להסכם ובהתאם לכל פרטי הצעת אספקת הפחים הכתומיםיבצע את הוא כי  .4.3
 לכל התנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי ההליך התחרותי.  בכפוףו' כנספח בזה 

הרישיונות, את כל האישורים, ההרשאות, מי מטעמו יש בידיו, בידי עובדיו ובידי כל כי  .4.4
רושים על פי כל וההיתרים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו ד , הביטוחיםהתעודות

, והוא אחראי לכך שכל האישורים, זה פי הסכם לעלצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו דין 

וההיתרים הנדרשים יישארו בתוקף לאורך  , הביטוחיםההרשאות, הרישיונות, התעודות
 .בתוקף הז הסכם בה התקופהכל 

וכי הוא  כי עסקו מבוטח כנדרש לפי כל דין לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו, .4.5

  להזמנה. 'ו בנספחמחזיק אישור אודות קיום ביטוחים תקפים כנדרש 

כי הוא יבצע את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה  .4.6
 מטעמו.

 הסכם יפרו ולא יסתרו לא ויד על והוראותיו תנאיו כל ומילוי זה הסכם על וחתימת כי .4.7
, חוק, התחייבות נטילת, הסדר, הסכם בנמצא אין וכי כלשהו שלישי צד זכות או דין או

 או זה הסכם על וחתימת את לאסור או למנוע מהם במי או בהם יש אשר, כלל או תקנה
 שאינם או זה בהסכם המפורטות החובות או ההתחייבויות מבין איזה של הביצוע את

 . עמו מתיישבים
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 יגיעו אשר, ולפעילותה לתמיר הקשורים והמסמכים , התוצריםהנתונים, המידע כל כי .4.8
 רשאי יהיה לא ספקוה, תמיר של הבלעדית בבעלותה יוותרו זה הסכם עם בקשר לידיו

 .כאמור בחומרים או/ו במידע כלשהו לאינטרס או לבעלות לטעון

 וכל הצהרותיהצעתו ועקב בהסכם זה בהסתמך על  ועמ תשתמיר מתקשר ספקידוע ל .4.9
ועל פי האמור  'ב כנספח, על פי הצעתו המצורפת להסכם זה הסכם זהב ווהתחייבויותי

 ומצגי או והצהרותי כי יסתבר בו מקום כי ספקל ידוע, בנוסף במסמכי ההליך התחרותי.
 כי או/ו אחר פןבאו לקויים או מלאים בלתי, נכונים אינם( חלקם או כולם) האמורים

 לעמוד ספקו של הליכולת או/ו זה הסכם של לביצועו הקשור מהותי פרט בהם חסר
 הדבר ייחשב - יסודי באופן הופרו האמורים החיובים כי או/ו במלואם זה הסכם בתנאי
 .ספקה י"ע ההסכם של יסודית הפרה

 הזמנת השירותים .5

ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה, יעביר הספק לתמיר דוגמא של הפחים  45בתוך  .5.1
הכתומים שיסופקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות. הדוגמא תעמוד בכל דרישות 

וזאת בכפוף  ,להזמנה 18המפרט הטכני ותתאם להדמיה שהעביר הספק כאמור בסעיף 
. להזמנה 41.2לזכותה של תמיר לדרוש מהספק לבצע התאמות טכניות כאמור בסעיף 

יקונים ולהציג בפניה דוגמא תמיר תאשר את הדוגמא כאמור או תדרוש מהספק לבצע ת
"(. מובהר למען הסר הדוגמא המאושרתמתוקנת עד לקבלת אישורה הסופי )להלן: "

ספק כי אישורה של תמיר כאמור אינו גורע מחובותיו של הספק לעמוד בכל 
 התחייבויותיו על פי מסמך זה, לרבות עמידה בכל דרישות המפרט בטכני.

מהספק מעת לעת פחים כתומים, על פי תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין  .5.2
 שיקוליה וצרכיה.

, תנפיק פחים כתומים מהספקהיה ותמיר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין  .5.3
הפחים כמות מועד האספקה המבוקש, טופס הזמנה, שיפרט בין היתר את  ספקתמיר ל

 )בהתאם לקטגוריה בה זכה הספק( הפחים הכתומים הנדרשיםנפח  ,הנדרשיםהכתומים 
מובהר, "(. הזמנת שירותים)להלן: " היעד אליו יש לספק את הפחים הכתומיםוכן את 

נקודות ריכוז שונות, אליהן  3כי בכל הזמנת שירותים תהיה רשאית תמיר לקבוע עד 
ההזמנה וההסכם הוראות יידרש לספק הספק את הפחים הכתומים נשוא אותה הזמנה. 

יחולו על כל הזמנת שירותים שתבצע תמיר. מובהר בזאת כי אין לראות בסעיף זה או 
 .פחים כתומים מהספקבכל סעיף אחר במסמך התחייבות של תמיר להזמין 

ימי עסקים מביצוע הזמנת שירותים, תהא תמיר רשאית, על פי שיקול דעתה  7עד  .5.4
כאמור לרבות גריעה, הוספה, עדכון ו/או  הבלעדי, לבצע כל שינוי בהזמנת שירותים

להזמנת שירותים, יספק  פחים כתומיםתוספת להזמנת שירותים. במקרה של תוספת 
. התמורה עבור להזמנה 53לתמיר במועדים כאמור בסעיף  הפחים הכתומיםאת  ספקה

לא תהא כל טענה  ספקהזמנת שירותים המעודכנת תותאם, בהתאם לעדכון שבוצע. ל
 ו/או דרישה בעניין עדכון הזמנת שירותים.

 ביצוע השירותים .6

לתמיר  הפחים הכתומיםאת  ספק, יספק הספקשתנפיק תמיר ל שירותיםהזמנת כל ב .6.1

במועד אשר נקבע בהזמנת השירותים. מובהר כי מועד האספקה שיקבע בהזמנת 
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הזמנת השירותים כאמור, וזאת ללא ביצוע ימים ממועד  60 -השירותים לא יפחת מ
 המוזמנים. הפחים הכתומיםתלות בכמות 

הספק יספק את הפחים הכתומים שהוזמנו ממנו במסגרת הזמנת השירותים ישירות  .6.2
הזמנת השירותים. לאחר אספקת הפחים כאמור יעביר הספק לתמיר ליעד אשר צוין ב

 להלן. 71אישור אודות אספקת הפחים הכתומים והכל כמפורט בסעיף 

כי הקבלן יידרש לבצע את ההובלה בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מובהר  .6.3
 ובלבד שלמבצע ההובלה יש רישיון מוביל בתוקף.

במועד אספקת הפחים הכתומים על ידי הספק לרשות המקומית, כפי שיפורט בהזמנת  .6.4
שתעביר תמיר לספק מעת לעת, יעביר הספק את הבעלות בפחים הכתומים העבודה 

 .לבעלותה הבלעדית של הרשות המקומית לה הם יסופקו

להלן,  7.3הספק מתחייב לאחסן מלאי זמין של פחים כתומים להחלפה, כנדרש בסעיף  .6.5
 "(.שטח האחסוןוזאת בשטח אחסון סגור, מקורה ומוגן מפני גניבות )להלן: "

ספק מתחייב להדביק על גבי הפחים הכתומים מדבקות ייעודיות שיסופקו לו על ידי ה .6.6
תמיר, וזאת ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה אותה ינקוב הספק בהצעתו שתפורט 

 '.ב בנספח

יעמדו לפחות בכל הדרישות המפורטות במפרט  ספקסופקו על ידי השי הפחים הכתומים .6.7
לפני  הפחים הכתומיםאת  ייצר/. הספק לא יזמיןלהזמנה 'א כנספחהטכני המצורף 

שבכוונתו להזמין עומדים  הפחים הכתומיםשקיבל את אישור תמיר מראש ובכתב כי 
הספק מתחייב כי בכל מקרה בו לאחר  .ותואמים לדוגמא המאושרת בדרישות תמיר

אספקת הפחים הכתומים, תגלה תמיר כי פח כתום אחד או יותר שסופקו על ידי הספק 
, הספק או אינם תואמים לדוגמא המאושרת אינם עומדים בדרישות המפרט הטכני

ימים  30יחזיר לתמיר את כל הסכום ששולם על ידה בגין אותם פחים כתומים בתוך 
להלן  77.3תה של תמיר, וזאת מבלי לגרוע מהפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף ממועד דריש

 ומכל סעד אחר שעומד לתמיר על פי דין. 

 אחריות לתחזוקת הפחים הכתומים  .7

הספק מתחייב לתקן כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בייצור לא תקין לרבות,  .7.1
אך לא רק, דהיית צבע, בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור, פגם בהתקן 

, פגם בתחתית או בחלקים הפנימיים של הפח אשר לא מאפשר הנפה של המניף
 המתקן וכד'. 

לרשות מובהר כי אחריות זו הינה לתקופה של שנתיים ממועד אספקת הפח הכתום  .7.2
ותחולתה הינה על כל חלקי הפח הכתום, לרבות אך לא רק, חלקים המקומית 

 . "(תקופת האחריות)להלן: " העשויים מפלסטיק ומתכת

שמקורם בייצור לא תקין, כל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, כ .7.3
, להחליף את הפח הכתום הפגום בפח מתחייב הספק, לאורך כל תקופת האחריות

, לרבות עלויות אספקה, שינוע, או כל עלות נוספת כתום חדש אחר וכל זאת ללא עלות
ם ו/או לספק פח כתום אחר לתקן את הפח הכתום הפגו ספקעל ה תפעולית אחרת.

מתחייב  ספקהלעניין זה מובהר כי ימים מרגע קבלת ההודעה מתמיר.  30תוך בחדש 
 כתומיםהפחים ה מסך 5% להחזיק לכל אורך תקופת ההתקשרות מלאי זמין של
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 פחים כתומים, 50 -שסופקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות, אך לא יותר מ
 שלא ניתן לתקנו. פגוםפח כתום להחלפה במקרה של 

 אדם כוח .8

 על ומקצועיים מנוסים, נטייםוורל אחרים מקצוע ובעלי עובדים להעסיק מתחייב ספקה .8.1
 .הדרושים ובהיקף במספר, מהן חלק כל או התחייבויותיו לביצוע הנדרש פי

, וישרים מהימנים יהיו השירותים במתן יועסקו אשר עובדיו כי לוודא מתחייב ספקה .8.2
 .להעסקתם אחרת או/ו חוקית מניעה כל אין וכי הולם ניסיון ובעלי מיומנים

 בהתאם עובדים יעסיק ספקה. דין כל להוראות בהתאם לעבודה יתקבלו ספקה עובדי כל .8.3

 העסקת על החלות דין כל והוראות, 1959-ט"תשיה ,התעסוקה שירות חוק להוראות
ללא היתרי  ישראליים אזרחים שאינם עובדים או/ו קטינים יעסיק לא ספקה, עובדים

 הדנים החוקים הוראות כל לו ידועות כי מצהיר ספקה. עבודה הנדרשים על פי כל דין
, ידו על המועסקים העובדים של הסוציאליים ובתנאים בבטיחות, השירותים בביצוע

 בכל יישא ספקה. הכלל מן יוצא ללא ל"הנ ההוראות כל אחר למלא מתחייב והוא
 והחזרתם השירותים מתן למקום הבאתם, עובדיו כל בהעסקת הכרוכות ההוצאות

 לעובדים המגיעים התשלומים כל, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבות, משם
 עבודה הסכם לכל בהתאם והן החוק הוראות לכל בהתאם הן, ספקה ידי על המועסקים

 ביטוח לקרנות והתשלומים המסים כל, שכרם, למעט ומבלי לרבות, מיוחד או קיבוצי
 . להם בהתאם ספקה ידי על ישולמו והם, עבורם הכנסה ומס לאומי ביטוח, סוציאלי

 ףבסעי האמור הפרת מחמת לה שייגרמו והוצאות נזק כל בעבור תמיר את ישפה ספקה .8.4
 .זה 8

  עבודה ציוד .9

, הכלים, האביזרים, הנדרש העבודה ציוד כל את, חשבונו על לספק מתחייב ספקה .9.1
 ציוד": להלן) לו דרוש יהיה אשר אחר דבר וכל משאיות, הרכב כלי, המתקנים

 ציוד בעניין תמיר כלפי דרישה או/ו תביעה כל ספקל תהיה לא, מקרה בכל(. "העבודה
 .לו הנדרש העבודה

יישא בכל העלויות ללא יוצא מן הכלל הדרושות לצורך ביצוע  ספקמוסכם כי ה .9.2
הפחים השירותים ו/או הכרוכות בביצועם, לרבות משאיות המתאימות לשינוע 

, כלים, ציוד וכל הנדרש לצורך ביצוע השירותים באופן שיבטיח את ביצועם הכתומים
 ספקכאמור יהוו רכושו הבלעדי של ה ציוד העבודהלשביעות רצונה המלאה של תמיר. 

 .ספקוהשמירה עליהם, הטיפול בהם והפעלתם יהיו באחריותו הבלעדית של ה

והחומרים הנוספים בהם  תמיר תהא רשאית בכל עת לבדוק את סוג וטיב ציוד העבודה .9.3
מתחייב לאפשר לה לעשות כן. קבעה תמיר כי ציוד העבודה או  ספק, והספקמשתמש ה

לא ישתמש בציוד  ספקחלק ממנו, אינם תקינים בעיניה, תהיה קביעתה סופית וה
 . ובחומרים אלה

 ובקרה פיקוח .10
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התאם יעביר לתמיר אישור אודות אספקת הפחים הכתומים ליעדים המבוקשים ב ספקה .10.1
פועל על שעות ממועד אספקת הפחים הכתומים ב 24להזמנות השירותים, וזאת בתוך 

 .ידי הספק

יספק לתמיר כל נתון ו/או מסמך בקשר עם השירותים כפי שיידרש על ידי  ספקהבנוסף,  .10.2
. כמו כן , לרבות ביחס לפחים הכתומים שסופקו על ידו ולביצוע האספקה עצמהתמיר

 אישור רואה חשבון לכל נתון ו/או מסמך כאמור. ספקמה תמיר תהיה רשאית לדרוש

, לקיים ביקורת הבלעדי היה רשאית, לפי שיקול דעתה)או מי מטעמה(, ת תמירכמו כן,  .10.3
, וכן לקבל העתק מכל דו"ח והמסמכים הקשורים למתן השירותים בספרי החשבונות

מי מטעמה( תהא  . לצורך האמור תמיר )אופי דין למסרו לרשות כלשהי-חייב על הספקש
, והספק מתחייב להורות לרוה"ח הפועל מטעמו ספקרשאית לפנות ישירות לרו"ח של ה

 . לשתף פעולה עם תמיר ו/או מי מטעמה ולספק לה את כל המידע הנדרש

מתחייב לשתף פעולה עם תמיר או נציגיה בכל הקשור לבקרה וכן מתחייב להעמיד ספק ה .10.4
 ספריו לביקורת ככל שיידרש.

מתחייב כי כל החשבונות והפעולות המבוצעות על ידו במסגרת ביצוע השירותים  ספקה .10.5
לא יהא רשאי להסב את ביצוע השירותים או חלקים  ספקינוהלו על ידו ותחת שמו. ה

 מהם לאחר או אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מאת תמיר.

שיועסק על  תמיר תהא זכאית לבצע כל ביקורת על פי הוראות הסכם זה באמצעות רו"ח .10.6
 ידה או כל גורם אחר מטעמה.

 סנקציות על הפרות הספק .11

לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם,  יםמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומד .11.1
לתמיר פיצויים  ספקהישלם מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של הפרה כמפורט להלן, י

 כמפורט להלן: מוסכמים

–לעיל  7.3 תום פגום כאמור בסעיףלא תיקן או לא החליף הספק פח כ .11.1.1
 ש"ח לכל יום שלא תוקן או הוחלף הפח הכתום הפגום. 150

אספקת חלק או כלל הפחים הכתומים במועד אשר נקבע בהזמנת  אי .11.1.2
 ש"ח לכל יום איחור באספקה. 500 -השירותים 

פחים כתומים אשר חורגים מהמפרט הטכני או מהפח שהוצע אספקת  .11.1.3
וזאת לכל פח שסופק  ש"ח 2,000 - במסגרת ההצעה ואושר על ידי תמיר

 שחורג מהדרישות כאמור, וביחס לכל הקטגוריות.

 לב בתום, שקולה הערכה תוך נקבע לעיל הנקוב המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .11.2
 לא ספקה. המתוארות מההפרות כתוצאה לתמיר להיגרם העלול, הסביר לנזק לב ובשים

 .המוסכם הפיצוי לשיעור באשר, וסוג מין מכל, טענה כל לטעון רשאי יהא

. לתמיר ספקהנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא ה פיצויים המוסכמיםה .11.3
ביצוע שיפקיד הספק, כולה או חלקה, כדי לחלט את ערבות התהיה רשאית  תמיר, בנוסף

 לגבות פיצויים מוסכמים אלו.
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מובהר ומודגש כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  .11.4
 במצטבר. ל פי ההסכם, וכי כל זכויות תמיר הןלרשות תמיר על פי כל דין או ע

  התמורה .12

זה, לשביעות רצונה המלא של  הסכםתמורת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הוראות  .12.1
 כדלקמן: ,ספקתמיר, תשלם תמיר ל

בגין אספקת הפחים הכתומים על פי הוראות ההסכם ונספחיו, תשלם  .12.1.1
במסגרת הזמנת את סכום מכפלת הפחים הכתומים שהוזמנו תמיר לספק 

 להסכם זהנספח ב' המצורפת כ מחירהקבוע בהצעת השירותים בסכום ה
 "(.התמורה)להלן: "

שירותי ההובלה, תשלם תמיר לספק את סכום מכפלת הפחים בגין  .12.1.2
הכתומים שהוזמנו במסגרת הזמנת השירותים בדמי ההובלה, כמפורט 

 "(. התשלום להובלה)להלן: "להלן  12.3בסעיף 

 :30תנאי תשלום של שוטף + מועדים הבאים ובהתמורה לספק תשולם ב .12.2

מהתמורה בגין כל הזמנת שירותים תשולם במועד  25% -תשלום ראשון  .12.2.1
 ביצוע הזמנת השירותים.

מהתמורה בגין כל הזמנת שירותים תשולם במועד  25% -תשלום שני  .12.2.2
 אספקת הפחים הכתומים בפועל ליעד שנקבע בהזמנת השירותים.

מהתמורה בגין כל הזמנת שירותים תשולם שנה  50% -תשלום שלישי  .12.2.3
 לאחר מועד אספקת הפחים הכתומים על ידי הספק.

בוצעה  מהחודש בו 30 התשלום להובלה ישולם לספק בתנאי תשלום של שוטף + .12.3
 ההובלה בפועל.

 התמורה והתשלום להובלה ישולמו לספק בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית כדין.  .12.4

בחשבון את כל  ים ולוקחים, משקלליםכוללוהתשלום להובלה מובהר, כי התמורה  .12.5
מרכיבי השירותים, לרבות נהגים, כוח אדם, רכבי ההסעה, רישוי, דלק וסולר, מימון, 

על פי  ספקן את כל עלויות ביצוע מלוא התחייבויות ה, וכספקמיסים החלים על ה
 כל טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או אחרים.  ספקזה, ולא תהיה ל הסכם

מכל סיבה שהיא.  ישתנוולא  וחלטיםומ יםסופי והתשלום להובלה הינםהתמורה  .12.6
באו ולא יווהתשלום להובלה מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא ישפיעו על התמורה 

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 מסים, 

אי מזג האוויר ו/או כל סיבה אחרת באגרות הרישוי ובאגרות והיטלים אחרים, בתנ
 כלשהי, מבלי יוצא מן הכלל.

תשלום בגין כל מס  יםכולל םמע"מ, אך ה יםכולל םאינוהתשלום להובלה התמורה  .12.7
יהיה זכאי לקבל מתמיר מע"מ  ספקוישולם על פי דין. ה ספקוהיטל אחר החל על ה
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שבונית מס כדין בשיעור שיהיה קבוע בחוק וכנגד חוהתשלום להובלה בגין התמורה 
כל מס, היטל או  ספקתנכה מכל תשלום ל תמירבמועד תשלום החשבון הרלוונטי. 

חייב בו לפי הוראות כל דין ושתמיר חייבת או זכאית לנכותו על  ספקניכוי אחר שה
 פי כל דין, וכן כל סכום שתמיר רשאית לנכותו על פי הוראות מסמך זה.

 ההתקשרות תקופת .13

ועד ההודעה לספק על החל ממ לשלוש שניםתקופת ההתקשרות בין הצדדים תהא  .13.1
תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  הזכייה

מיום  שלוש שניםולמשך  ספקזה החל מיום זכיית ההסכם הזמנות שירותים על פי 
 (."התקופה לביצוע הזמנות לשירותים"הזכייה )להלן: 

 וסעדים ביטולו או ההסכם סיום .14

 הודעה אמצעותב וזאת ,הבאים מהמקרים אחד בכל זה הסכם לבטל רשאית תהא תמיר .14.1
 תמיר שתציין יותר מאוחר במועד או מידי באופן לתוקף תיכנס אשר ספקל בכתב

תהיה טענה ו/או תביעה כנגד  ספק, וזאת מבלי שלהבלעדי דעתה שיקול לפיו בהודעתה
 :תמיר

 הזמן פרק בתוך תוקנה לא אשר, ספקה ידי-על זה הסכם הפרת של במקרה .14.1.1
 תוקנה שלא הפרה. יום 30 על עלהת לא מקרה בכל ואשר ,תמיר לכך שתקציב

 .יסודית הפרהל חשבית, זה קטן בסעיף כאמור

 יותר עליה חזר ספקה אשר זה הסכם מהוראות הוראה של הפרה של במקרה .14.1.2
 הפרה כל. ספקה ידי על, חלקן או כולן, ההפרות תוקנו אם אף, פעמים משלוש
 ידי על, חלקן או כולן, ההפרות תוקנו אם אף, יסודית להפרה תיחשב כאמור

 . ספקה

 וזאת, יסודית הפרה הינה כי זה בהסכם לגביה נאמר אשר הפרה של במקרה .14.1.3
 ליתן תמיר שתידרש ומבלי, תמיר מצד התרעה מתן ללא ואף, מידי באופן

 . ההפרה לתיקון ארכה ספקל

 או, נגדו נכסים כונס צו הוצא או, נושים הסדר או, פירוק להליכי נכנס ספקה .14.1.4
 .יום 21 תוך בוטלו לא ואלו נכסיו על עיקול הוטל

 .ימים 7 על העולה רצופה לתקופה עסקיו את לנהל הפסיק ספקה .14.1.5

 .זמנההה במסמכי המפורטים הסף תנאי מדרישות תבאח לעמוד חדל ספקה .14.1.6

 או/ו הבכירים ממנהליו יותר או אחד או/ו ספקה כנגד אישום כתב יוגש אם .14.1.7
 עבירה. פלילית בעבירה, הבכירים ממנהליו יותר או אחד או/ו ספקה יורשע

 .ופשע או/ו ןעוו יחשבת זה לעניין פלילית

 "גוף מוכר" על פי חוק האריזות.-ההכרה כ במקרה בו נשללה מתמיר .14.1.8

 תכספי ודרישה תביעה, טענה כל ספקל תהיה לא, זה סעיף לפי ההסכם בוטל או הסתיים .14.2

 תמורה כלל זכות כל ספקל תהיה לא, שהוא מקרה בכל. כך בגין תמיר כלפי תאחר או
 יום בטרם בגין הפחים הכתומים שכבר סופקו על ידו תמורה לקבלת הזכות מלבד שהיא
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 דין כל מכוח תמיר לזכות תעמוד אשר קיזוז זכות לכל בכפוף וזאת, ההסכם סיום
  .והסכם

 אחרים וזכות סעד לכל בנוסף באות והן, במצטבר הן זה סעיף לפי תמיר זכויות כל .14.3
 .זה הסכם פי על או דין כל פי על תמיר זכותל העומדים

 סודיות .15

 או/ו בפניו להיחשף עשויים תמיר עם התקשרותו שבמסגרת לו ידוע כי מאשר ספקה .15.1
, מעובדיו מי בפני או/ו מטעמו מי בפני או, לידיעתו יובאו או/ו בפניו יוצגו או/ו לו להימסר
, טכני מידע, תמיר של מסחריים או/ו מקצועיים סודות, היתר בין, בעקיפין או במישרין
 ונתונים ידיעות, תכניות, תיאורים, וטכנולוגי תפעולי, ניהולי, מסחרי, עסקי, מקצועי

 תמיר ידי על כסודיים הוגדרו אם בין, בכתב ובין פ"בע בין, זה הסכם תנאי וכן אחרים
 "(. המידע: "להלן) לאו אם ובין

 ירכוש לא ספקוה תמיר של הבלעדי רכושה הוא, לעיל כהגדרתו, המידע כי, בזאת מובהר .15.2
 ולא בפומבי לחשפו לא, חסוי באופן המידע על לשמור מתחייב ספקה .שהיא זכות כל בו

 שימוש כל שהוא שלישי צד לכל לאפשר ולא כלשהו שלישי צד בפני לחשפו או/ו להעבירו
 אלא, בעקיפין או במישרין, במידע שימוש כל לעשות שלא מתחייב ספקה, בנוסף. בו

, בזמן הגבלה ללא, ולאחריו זה הסכם תקופת בכל כי מתחייב ספקה. זה הסכם לצורך
 קיבל אם זולת, כלשהו שלישי לצד המידע את יגלה לא, סיומו בסיבת תלות כל ומבלי

 .ובכתב מראש תמיר של אישורה את

 אלא, זמן הגבלת ללא ההסכם סיום לאחר אף קפהובת תעמוד לסודיות ספקה התחייבות .15.3
 .ספקה של ממחדל או/ו ממעשה כתוצאה שלא, הכלל לנחלת הפך המידע אם

 הצדדים יחסי .16

 פועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  ספקמובהר בזאת כי ה .16.1

מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם אין ולא היו בינו ובין מי  .16.2
 על פי כל דין.

אחראי עבור כל תשלום לביטוח  ספקאו מי מטעמו, יהיה ה ספקלגבי כל עובדיו של ה .16.3
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו 

אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי  או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין
 מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.

מצהיר כי כל עובד אצלו מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו אחריות שילוחית  ספקה .16.4
בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל 

ת לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות הזכויו
תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם 

 לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  ספקכל פעולות ה .16.5
 רוכות במתן השירות לתמיר.כלשהו הכ
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ישפה ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה תמיר  ספקה .16.6
ושעילתה  ספקנטית מטעמו של הוואו חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרל

לפצות ולשפות את תמיר בגין  ספקמעביד עם תמיר. כמו כן יתחייב ה-בקיום יחסי עובד
, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר תמיר נשאה בהם או כל הפסד

תוך זמן סביר  ספקחויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שתמיר תודיע ל
אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. אין בזכות של תמיר לשיפוי או פיצוי על פי סעיף 

 כל פי על או ספקפה אחרים על פי ההסכם עם הזה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרו
 .דין

 עניינים ניגוד .17

 מצוי אינו הוא, זה הסכם של חתימתו למועד נכון כי, בזאת ומתחייב מצהיר ספקה .17.1

 לבין תמיר עם זה בהסכם התקשרותו בין כלשהו עניינים בניגוד בעקיפין או במישרין
 אין וכי, שלו האחרות ההתחייבויות או/ו ההתקשרויות או/ו העסקיות הפעילויות

, כאמור עניינים ניגוד, בעקיפין או במישרין, ליצור כדי ספקה ידי על זה הסכם בביצוע
 עותק אשר בדבר העדר ניגוד עניינים במסגרת הצהרתו ספקוהכל בהתאם להתחייבות ה

  .ספקה להצעת צורף הממנ חתום

 תקופת כל במהלך זה בסעיף כאמור עניינים ניגוד של מצב מיצירת יימנע ספקה .17.2
 כזה עניינים לניגוד כלשהו חשש שייווצר מקרה בכלכאמור בהצהרתו, . תקשרותהה

 ניגוד של מצב נוצר כי תמיר תימצא אם. ישיהו כל ללא, בכתב, לתמיר ספקה כך על יודיע
, בכתב תמיר של דרישה לאחר סביר זמן פרק תוך הוסר לא אשר, ספקה ובין בינה עניינים

 .ספקה ידי על ההסכם של יסודית כהפרה הדבר יחשב

  כללי .18

 את לקבל מבלי זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את או זה הסכם ימחה לא ספקה .18.1
 סעיף להוראות בסתירה להמחאה ניסיון כל. תמיר של ובכתב מראש המפורשת הסכמתה

 .בטל יהיה זה

 אשר שהוא סכום כל ,זה הסכם לפי ספקל יגיע אשר סכום מכל לקזז זכאית תהיה תמיר .18.2
 .לתמיר חייב יהיה ספקה

 .הצדדים שני בידי ונחתמו בכתב נערכו אם רק תקפים יהיו זה להסכם ותיקונים שינויים .18.3

, הסכם או דין לפי מהצדדים למי הקיימת בזכות שימוש אי או שתיקה, ארכה מתן, ויתור .18.4
 .בעתיד נוספים ארכה או/ו ויתור או/ו הסכמה מתן תחייב לא

 של כשלוחו עצמו את להציג רשאי אינו צד ואף שליחות יחסי מתקיימים לא הצדדים בין .18.5
 .לחייבו הרשאי השני הצד

 בתל המוסמכים המשפט בתי בפני בלעדי באופן יידונו זה בהסכם הקשורות מחלוקות .18.6
 . יפו-אביב

, כתובתו את שיעתיק צד. ההסכם בפתח כמפורט הינן זה הסכם לצורך הצדדים כתובות .18.7
, דלעיל בכתובותיהם לצדדים תימסר הודעה. למשנהו בכתב מידית הודעה כך על ימסור

, פקסדואר אלקטרוני או  באמצעות, לחילופין, למסירה אישור עם אישית במסירה
 בהתאם שנמסרה כלשהי הודעה. הפקס קבלת דבר את טלפונית לאמת שניתן ובלבד
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 שאושר מעת אחד עסקים יום חלוף לאחר למענה נמסרה כאילו חשבית, זה בסעיף לאמור
 .קבלתה

 
 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 
 
 
 

 
 מחזור תאגיד – ר.י.מ.ת

 (צ"חל) מ"בע בישראל יצרנים
 ספקה 
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 1נספח ד'

 לקיום ההצעה ערבות בנקאית נוסח

 

 תאריך: ]________[ 

 לכבוד:

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

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים מרחוב 

 

 ערבות בנקאית מס' ]__________[ הנדון:

ש"ח  25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  .1
  .("סכום הקרן"להלן: ) 2בסעיף להלן  בהתאם לאמורצמוד למדד 

שא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם ייסכום הקרן  .2
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום -לפעם על

עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן  14.12.2018
 .("כום הערבותס"ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: 

שתועבר באמצעות  אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה .3
יום קבלת תוך שבעה ימים מפקסימיליה, כל סכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, 

 דרישתכם.

דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך  .4
 .תשלומים לא יעלה על סכום הערבותהכל 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים  .5
 לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

 . 2019שנת  אפריללחודש  22ליום  ערבות זו תהיה בתוקף עד .6

 להסבה או להעברה.ערבות זו אינה ניתנת  .7

 

 בכבוד רב,

__________________ 
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 2נספח ד'

 לביצוע ההצעה ערבות בנקאית נוסח

 תאריך: ]________[ 

 לכבוד:

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

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים מרחוב 

 

 ערבות בנקאית מס' ]__________[ הנדון:

 

 ש"ח 100,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל  .1
 .("סכום הקרן"להלן: ) 2בסעיף להלן  בהתאם לאמורצמוד למדד 

שא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם יסכום הקרן י .2
יית המדד מן המדד שפורסם ביום ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור על-לפעם על

עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן  14.12.2018
 .("סכום הערבות"ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: 

שתועבר באמצעות  אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה .3
יום קבלת מ תוך שבעה ימיםקוב בדרישה עד לסכום הערבות, פקסימיליה, כל סכום הנ

 דרישתכם. 

דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך  .4
 כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים  .5
 לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

 . 2022שנת  אפריללחודש  30ליום  ערבות זו תהיה בתוקף עד .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .7

 בכבוד רב,

__________________ 
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 נספח ה'

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 2019תאריך: יום ________ בחודש __________ 

 שם המציע:________________ ח.פ. __________________

 לכבוד:

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

 ג', פתח תקווה21יגיע כפיים מרחוב 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר העדר ניגוד ענייניםהנדון: 

אנו הח"מ, ____________, מצהירים כי אין לנו ניגוד עניינים, ומתחייבים שלא לעמוד במצב  .1
של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, בקשר לאספקת השירותים נשוא הזמנה זו 

ף או גורם אחר באופן "(, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים כלשהם לכל גוההזמנה)להלן: "
 שיעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי תמיר.

אנו מתחייבים להודיע לתמיר באופן מידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותינו או פעילותו  .2
רים בתמיר של כל צד שבו או עמו אנו קשורים, במישרין או בעקיפין, לבין מי מהגופים הקשו

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 
 .השירותים אספקתל

יינים נתונה ידוע לנו כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד ענ .3
 לתמיר באופן בלעדי ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להנחיותיהם כפי שיהיו בכל עת. 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה 

ההצהרה דלעיל המוגשת בשם כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתמה בפני 

על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________  "(התאגיד__________ )להלן: "

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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 'ונספח 

 אישור קיום ביטוחים

 אנו מאשרים בזה את קיום הביטוחים המפורטים להלן: 

 _ )שם המבוטח(.____________הכיסויים המפורטים הם מכסים את _____________

יורחבו הביטוחים ויכללו  ועל כן מייצר/מייבא ומספק כלי אצירה לאיסוף פסולתידוע לנו שהמבוטח 

 "(תמיר"להלן: תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( ) –ת.מ.י.ר את 

 ___________________________:פוליסה מספר :ביטוח חבות המעביד .1

אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל ואזורי  טוח לכיסויייערוך בהמבוטח 

למקרה ₪  20,000,000של  יהיו בגבול אחריותיהודה ושומרון. גבולות האחריות לביטוח זה 

. בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח ולתקופה

 .תמירעו על ידי כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים שנקב

 פוליסה מספר:______________________________: ביטוח צד שלישי  .2

אחריותו החוקית בגין מתן השירותים במשרדיו ובכל המקומות יערוך בטוח לכיסוי המבוטח 

גבול ב האחרים בהם יינתנו על ידו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון.

כלל סעיף ילמקרה ולתקופת הביטוח. בפוליסה י ש"ח 4,000,000 שלגוף ורכוש האחריות בגין נזקי 

 אחריות צולבת.

 כללי: .3

צוע הסכם זה על ירק עבור אחריותו הנובעת מב כמבוטח נוסף תמירלשם המבוטח יתווסף  .3.1

 -בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בחבות מעבידים -ידי נותן השירותים )בפוליסה צד ג

 ביד של מי מעובדי המבוטח(.היה ויחשב כמע

 יום מראש. שלושיםלפחות  הבטוח תימסר הודעה בדואר רשום לתמיר בכל מקרה של ביטול .3.2

המבוטח אחראי כלפי המבטח על תשלום הפרמיות עבור הפוליסות השונות, ולמילוי כל  .3.3

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 העצמית על המבוטח בלבד.במקרה של תביעה תחול ההשתתפות  .3.4

כל סעיף בפוליסה המפקיע או מקטין בדרך כלשהיא את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  .3.5

והוא יהיה בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי  תמיראחר, לא יופעל כלפי 

 פוליסות הביטוח.

עובדיו או כל  מיר,תהשתתפות או חזרה כלפי  המבטח מוותר בזה על זכותו לשיבוב, תביעה, .3.6

 הפועלים מטעמו, ובלבד שהוויתור לא יחול על אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 __. ___תקופת הביטוח בפוליסות היא עד ____ .3.7

 

  __________________________  חתימה וחותמת חברת הביטוח

  __________________________  שם החותם בשם חברת הביטוח

 

     _____________ תאריך

 


