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  פתח דבר ורקע כללי .א

"( המזמינה"" או תמיר")להלן: תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(  –חברת ת.מ.י.ר.  .1
להלן: )במסמך זה כמפורט קריטריונים תנאים ולמציעים העונים למתכבדת בזאת להזמין 

תכולת  כבושה פסולת אריזותמתמיר לרכוש  של המציע חייבותתהל הצעותלהגיש "( קניינים"
", קרטון, קרטוניות משקה, שקיות פלסטיק וכן פסולת HDPE"/"PPמסוג " הפחים הכתומים

, והכל בהתאם בישראל מחזור מוכרשם העברתה לל אריזות מסוג מתכת שאינה כבושה
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מובהר כי פסולת האריזות מסוג קרטון וקרטוניות משקה ניתן  לתנאים המפורטים במסמך זה.

 לייצא לחו"ל בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה.

חוק )להלן: " 2011-תשע"א ,טיפול באריזותהסדרת התמיר הינה גוף מוכר כהגדרתו בחוק ל .2
 "(. האריזות

יות לשם בהתאם לחובותיה על פי חוק האריזות, מתקשרת תמיר בהסכמים עם רשויות מקומ .3
. בחלק מרשויות מקומיות אלו מוצבים פחים אריזותפסולת  לשיישום הסדרי הפרדה ואיסוף 

 כתומים המיועדים לפסולת אריזות בלבד. 

", HDPE"/"PP"מסוג קיימת, בין היתר, פסולת אריזות פלסטיק  תכולת הפחים הכתומיםב .4
אשר "( פסולת האריזות המופרדת)להלן: " קרטון, קרטוני משקה, שקיות פלסטיק ומתכת

 ראשון לציון  ,1מרילנד רחוב  , בכתובתבראשון לציון "קמ"מ" מיוןהתחנת ב מועברת למיון
 .("תחנת המיון"או  "קמ"מ תחנת" :להלן)

על פי דרישות תמיר על ידי תחנת המיון לבאלות  ממוינת ונכבשתהמופרדת  פסולת האריזות .5
להגיע  העשוי, פרט לפסולת אריזות מסוג מתכת ש"(האריזות הכבושהפסולת להלן: "לעיל ו)

ידות למאם וזאת בהת אינה נכבשת לבאלות,כפסולת אריזות כבושה או כפסולת אריזות ש
 .להלן 72 שקלים המפורטים בטבלה בסעיףולמ

)לעיל  על פי כל דין בישראל פסולת האריזות הכבושה תועבר למחזור במפעלי מחזור מורשים .6
 "HDPE"/"PPבכל הנוגע לפסולת אריזות פלסטיק מסוג " . מובהר כי"(מחזור מוכרולהלן: "
גריסה ועיבוד של פסולת שטיפה, מחזור מוכר הינו אך ורק במפעל המבצע  הפלסטיקושקיות 

פסולת  למחזורכדין מסוג המתאים אריזות הפלסטיק בישראל, אשר יש לו רישיון עסק 
אריזות מסוג בכל הנוגע לפסולת והכל כמפורט בהזמנה זו.  ,האריזות הכבושה שהוא בתוקף

ך ורק במפעל המבצע עיבוד של הפסולת והפיכתה מחזור מוכר הינו א משקה ותקרטון וקרטוני
מסוג המתאים למחזור  אשר יש לו רישיון עסק כדין לחומר גלם המשמש לייצור מוצרים שונים

. מובהר למען הסר ספק כי פסולת האריזות הכבושה שהוא בתוקף, והכל כמפורט בהזמנה זו
שם מחזור מוכר ל הלייצא ניתן יהיה וקרטוניות משקה, בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון

 חו"ל בהתאם להוראות המפורטות במסמך זה.מפעל מחזור מורשה בב

על פי הוראות חוק האריזות, פסולת האריזות הכבושה היא בבעלות תמיר, אשר מעוניינת   .7
 למכרה באמצעות הליך תחרותי זה. 

סוגי בור כל באפשרות המציע להגיש הצעת מחיר להתחייבות לרכישת פסולת אריזות כבושה ע .8
, או בעבור אחד או יותר מהחומרים והכל בכפוף לאמור להלן. לעיל 1החומרים כמפורט בסעיף 

תמיר תהיה רשאית לבחור קניין זוכה בעבור כל אחד מסוגי החומרים בנפרד )אחד מהם, 
 .חלקם או כולם( בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ת נמתחפסולת אריזות כבושה  רכישתהתחייבות להמציע להגיש הצעת מחיר לבאפשרות  .9
 לרכישת פסולת האריזות הכבושה הצעת מחירבזאת כי מובהר . לעיל 1כמפורט בסעיף קמ"מ 

שיעביר את פסולת יכול שתוגש על ידי מפעל מחזור אשר מבצע מחזור מוכר בעצמו ו/או קניין 
היה רשאית תמיר ת  הקניין. אשר יבצע מחזור מוכר עבורהאריזות הכבושה למפעל מחזור 

  ' להלן.י, כאמור בסעיף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי קניין זוכה לבחור 

 פסולת אריזות כבושהירכוש מתמיר הוא  המציע כי במקרה של זכייה יתחייב ,מסגרת הצעתוב .10
 מובהר .34לי כהגדרתו להלן בסעיף המחייב המקסימבמשקל כולל שאינו עולה על המשקל 
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רכש ש לאחר כבושה אריזות פסולת מתמיר לרכוש מחויב יהיה לא הקניין כי ,ספק הסר למען

 .ליהמקסימהמחייב  במשקל כבושה אריזות פסולת

אך ורק דו מתמיר תועבר על ידו יהמציע יתחייב כי פסולת האריזות הכבושה אשר תירכש על  .11
יהיה ת המשקה ולפסולת אריזות הקרטון וקרטוני מובהר כי ביחס, מחזור מוכר בישראלל

להעביר למחזור מוכר בישראל או לייצאה למחזור מוכר במפעל על פי בחירתו  המציערשאי 
 .  "למחזור מורשה בחו

 42 ףבסעי מפורטכהיה באיכות ת הזוכה לקניין ה אותה תספק תמירזות הכבושיהארפסולת  .12
  להלן.

מפעל המחזור  תיאור ברור ומפורט ככל האפשר אודות לספק מציע דרש ההצעתו נ במסגרת .13
ואודות התהליך שתעבור פסולת האריזות הכבושה מרגע אליו תועבר פסולת האריזות הכבושה 

 להלן.  IV.זבפרק  "(, כמפורטהתהליך המוצעמחזור מוכר )להלן: "העברתה ללהרכישה ועד 

המציעים מיודעים בזאת כי ביצוע ויישום מלאים של הוראות ההזמנה הינם חיוניים לעמידת  .14
. לפיכך, בהגשת הצעה, מתחייב המציע לנקוט בכל האריזות חוקתמיר בחובותיה על פי 

 האמצעים לקיום ומילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהזמנה זו, במקרה וייבחר כזוכה.
א יעשה כל פעולה שיש בה במישרין או בעקיפין כדי לפגוע ביישום עוד מתחייב המציע כי ל

 הוראות חוק האריזות.

 האריזות. מונחים שלא הוגדרו במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .15

  .ההזמנה"" או "המסמךמסמך זה על נספחיו יכונה להלן " .16

 אי תחולת חוק חובת המכרזים על ההזמנה   .ב

תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת וף ציבורי, ג אינהמודגש בזאת כי תמיר  .17

)להלן:  1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב, כמשמעותם במוסד להשכלה גבוההו/או  חולים
על פיו, אינם חלים על  (, ולפיכך, חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו"חוק חובת מכרזים"

 הזמנה זו.

 ההזמנה להגשת הצעות  .ג

 :("הנספחים"להלן: ינם כדלקמן )הממנה  נפרד בלתי חלק המהוויםנספחי ההזמנה  .18

 ההסכם עליו יחתום הזוכה.נוסח  - 'א נספח .18.1

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. – 'נספח ב .18.2

 .המציעהמחיר של טופס הצעת  – 'נספח ג .18.3

וכן  נוסח ערבות שיהא על מציע למסור לתמיר במסגרת הצעתו – 'דנספח  .18.4
 .נוסח ערבות הביצוע

 .טופס בדיקת איכות – נספח ה' .18.5

 מנגנון זיכוי. – 'ו נספח .18.6
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כל שאלות ההבהרה שתמיר תחליט להשיב עליהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי  .18.7

 והמוחלט.

 פיקדון .ד

והגשת הצעה, הינו העברה לתמיר הזמנה פניה לתמיר עם שאלות הבהרה על מסמכי התנאי ל .19
סך על  תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –חברת ת.מ.י.ר. לפקודת  רשום שיקשל 
(. הפיקדון יוחזר למציעים לאחר הגשת ההצעה, ובלבד "הפיקדון")להלן:  ש"ח 2,000 של

כי בכל מקרה של אי הגשת  ,בהתאם לנדרש על פי מסמכי ההזמנה. מובהרשההצעה הוגשה 
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 

 .או תביעה כנגד תמיר בעניין זה/ותהיה רשאית לפרוע את השיק, ולא תהיה כל טענה ו

 תנאי הסף להגשת הצעה  .ה

התנאים  בו שמתקיימים מציע אך ורקרשאי להשתתף במסגרת ההזמנה להגשת הצעות זו,  .20
 : , במצטברשלהלן

 . או עוסק מורשה כדיןם רשוהוא תאגיד  המציע .20.1

 שלהלן, כשהם עדכניים ובתוקף: המציע, מחזיק בכל הרישיונות והאישורים .20.2

 ;1976-וסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ותעודת ע .20.2.1

 אישור ניהול ספרים;  .20.2.2

 אישור ניכוי מס במקור; .20.2.3

לפי צו רישוי  לסוג העסקרישיון עסק בתוקף מקבוצת רישוי מתאימה  .20.2.4
 .2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

ודרישה מציע שהינו יצואן, נדרש בנוסף לאמור לעיל ולהלן, לעמוד בכל תנאי  .20.3
 הנוגעים לייצוא פסולת אריזות, על פי כל דין.

אדם שהוא  ו ו/אוו/או כל מנהל ב וו/או נושא משרה ב ודירקטור בהמציע, כל  .20.4
 .לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ו,בעל עניין ב

אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא  המציע .20.5
 .נכסיועיקר א הוטל עיקול על הוצא צו כונס נכסים נגדו, ול

אין ניגוד לפיה , 'בבנספח המציע צירף הצהרה חתומה בנוסח המצורף  .20.6
 בינו לבין תמיר. עניינים

אוטונומית בלתי חוזרת כמפורט בסעיף ערבות בנקאית המציע צירף להצעתו  .20.7
 ' להלן. ט

 לתמיר.  ,'ד, כמפורט בסעיף העביר את הפיקדוןהמציע  .20.8
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כל תנאי הסף המפורטים המציע צירף הצהרה כללית ולפיה מתקיימים בו  .20.9

 לעיל.

 ,לעילהמפורטים מציע אשר לא מתקיימים בו תנאי הסף ו/או לא הוכיח עמידה בתנאי הסף  .21
 הצעתו לא תיבחן.

 לאחר גם לעיל המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד יהיה זוכהה על כי יודגש ,ספק הסר למען .22
 ההסכם של יסודית כהפרה חשביתעמידה -ואי, תמיר עם ההסכם תקופת כל ובמשך זכייתו

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

 תיעוד, מסמכים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף .ו

לעיל, יצרף המציע להצעתו תיעוד,  20בסעיף לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים  .23
 מסמכים ואסמכתאות, כדלקמן:

 אסמכתא ותיעוד נדרש תנאי סף

 המסמכים המפורטים להלן:  כלהמציע יצרף להצעתו את  20.1סעיף 

 תעודת רישום של התאגיד;  .א

 ;במציע החתימה מורשי בדברמעודכן עו"ד או רו"ח אישור  .ב

 במציע; הרכב בעלי המניות פירוט .ג

 תדפיס רשם החברות עדכני של המציע. .ד

המסמכים לעיל, ואין בצירוף אחד  כלבזאת כי המציע מחויב לצרף את  מובהר

 מהמסמכים כדי למלא את תנאי הסף כאמור.

בצירוף כל  ,לעיל 20.2המסמכים המפורטים בסעיף  כלהמציע יצרף להצעתו העתק של  20.2סעיף 
 נספחיהם )ככל שקיימים(.

באם המציע הינו יצואן, יצרף להצעתו העתק מסמכים רלוונטיים, בצירוף כל נספחיהם  20.3סעיף 
 )ככל שקיימים(.

 
 20.3סעיף 

ו/או  ודירקטור בכי המציע, כל  חתום על ידו בפני עו"דהמציע יצרף להצעתו תצהיר 
לא הורשעו בעבירה שיש  ו,בעל עניין ב אדם שהוא ו ו/אוו/או כל מנהל ב ונושא משרה ב

 .עמה קלון

אינו נמצא בהליכי פירוק  כי המציע חתום על ידו בפני עו"דהמציע יצרף להצעתו תצהיר  20.5סעיף 
או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על 

 .נכסיועיקר 

למסמך  'בבנספח , בנוסח המצורף מאושרת בפני עו"דהמציע צירף הצהרה חתומה,  20.6סעיף 
 .בינו לבין תמיר אין ניגוד ענייניםולפיה 

 ' להלן.טאוטונומית כמפורט בסעיף ערבות בנקאית רף להצעתו יצהמציע  20.7סעיף 
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 תמיר.על העברת הפיקדון ל ההמעיד אסמכתא יצרףהמציע  20.8סעיף 

, ולפיה מתקיימים בו מאושרת בפני עו"דהמציע צירף להצעתו הצהרה כללית חתומה,  20.9סעיף 
 כל תנאי הסף המפורטים לעיל. 

 
מובהר ומודגש כי צירוף הצהרה כאמור אינו גורע מזכותה של תמיר לבחון באופן 

 יתר תנאי הסף, והיא תעשה כן על פי שיקול דעתה הבלעדי. פרטני התקיימותם של

 

תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע נוסף שלדעתה יש  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תמיר .24
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

האחרון שנקבע  המועדם ממיי 90משך תקופה של לההצעה תהיה בתוקף ותחייב את המציע  .25
טרם הודיעה  תמירתוך תקופה זו גם אם בלהגשת הצעות. המציע לא יוכל לבטל את הצעתו 

על פי דרישת תמיר, מפעם  ."(התקופה המקורית": ' זהז)להלן בפרק  הליך זהעל תוצאות 
התקופה ' זה: "ז)להלן בפרק  ימים נוספים 90לפעם יוארך תוקף ההצעות למשך תקופה של עד 

 .זו להלן כמפורט במסמכי הזמנה הקיום , לרבות הארכת תוקף ערבות"(הנוספת

יסרב להאריך יבטל את הצעתו בתוך התקופה המקורית או התקופה הנוספת או מציע אשר  .26
זר בו לעיל, יראו אותו כאילו ח 25את תוקף הצעתו או את תוקף הערבות בניגוד לאמור בסעיף 

מהצעתו ותמיר תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות חילוט הערבות 
 להלן. 'ט פרקשתוגש על ידי המציע על פי 

שהינו יצרן או יבואן של מוצרים ארוזים ו/או אריזות שירות, כהגדרתם של מונחים אלה  מציע .27
, אשר טרם חתם על הסכם התקשרות לקבלת שירותים מגוף מוכר האריזותלחוק  2בסעיף 

. היה ילקח בחשבוןתהצעתו בכדי של הסכם ולהציגו לתמיר כהגדרתו בחוק, יידרש לחתום ע
יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים ולא יעשה כן, 

 . ' להלןטהעומדים לרשותה, לרבות חילוט הערבות שתוגש על ידי המציע על פי סעיף 

מציע שיגיש הצעה ייחשב כמי שמצהיר ומאשר כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה  .28
 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  .29
יבויותיו על פי ההזמנה זו באופן המפורטות בהזמנה, וכי הוא יקיים, ימלא ויבצע את התחי

 .מלא ובהתאם להוראות ההזמנה

)לרבות לאחר הגשת ההצעות או בחירת  תמיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת .30
לדרוש הבהרות בנוגע וכן  , לנהל משא ומתן בנוגע לכל אחד מהעניינים הנזכרים בהזמנההזוכה(

ם מי מבין המציעים )כולם או חלקם( או עם צד שלישי לכל אחד מהעניינים הנזכרים בהזמנה, ע
 כלשהו.

 המציע יישא בכל ההוצאות, העלויות והסיכונים הכרוכים בהכנת ההצעה והגשתה. .31
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  כבושההאריזות הלפסולת ביחס  נתונים .II.ז

במשקלים פסולת אריזות לפי כל הוראות הזמנה זו  זוכההלקניין  כי תמכור מעריכהתמיר   .32
  להלן:המפורטים 

 

תחנת 
  המיון

קרטון 
 ]טון[

מתכת 
 ]טון[

שקיות 
 פלסטיק
 [טון]

פלסטיק 
קשיח 

HDPE/PP 
 ]טון[

קרטוניות 
משקה 

 ]טון[

תחנת 
 240 540 360 540 1000 ראשל"צ

 

כלפי הקניין הזוכה ביחס מובהר בזאת כי אין בהערכה זו משום התחייבות כלשהי של תמיר  .33
שתימכר לקניין בפועל. כל הסתמכות של המציעים על למשקל פסולת האריזות הכבושה 
, ולא תהיה לקניין כל טענה ו/או דרישה כלפי תמיר בעניין הערכה זו נעשית על אחריותם בלבד

 . זה

פסולת  רכוש ממנהלאת הקניין הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות,  תהיה רשאית לחייבתמיר  .34
 משקל" )להלן: לעיל 32בסעיף  מפורטהמשקל המ 125%עד במשקל כולל של מופרדת אריזות 

 קלים המפורטים להלן:שבהתאם למ"(, מחייב מקסימלי

תחנת 
  המיון

קרטון 
 ]טון[

מתכת 
 ]טון[

שקיות 
 פלסטיק

 [טון]

פלסטיק 
קשיח 

HDPE/PP 
 ]טון[

קרטוניות 
משקה 

 ]טון[

תחנת 
 300 675 450 675 1125 ראשל"צ

 

המשקל  פסולת אריזות כבושה במשקל כולל של עדהקניין הזוכה מתחייב לרכוש מתמיר  .35
 המחייב המקסימלי.  

)כהגדרתו  היה ובמהלך תקופת ההתקשרות )כהגדרתה להלן( יצטבר משקל מחייב מינימלי .36
המחייב את המשקל  זוכההלקניין  מכורל מתחייבת תמיר, של פסולת אריזות כבושה להלן(

 המינימלי )כהגדרתו להלן( וזאת במהלך תקופת ההתקשרות )כהגדרתה להלן(. 

 75%פסולת אריזות כבושה במשקל כולל של " הינו משקל מחייב מינימליבהליך תחרותי זה "

מחייב  משקל)לעיל ולהלן: " לעיל 32 המפורטת בסעיףמשקל פסולת האריזות הכבושה מ
 "(, בהתאם למשקלים המפורטים להלן:מינימלי
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תחנת 
  המיון

קרטון 
 ]טון[

מתכת 
 ]טון[

שקיות  
 פלסטיק

 [טון]

פלסטיק 
קשיח 

HDPE/PP 
 ]טון[

קרטוניות 
משקה 

 ]טון[

תחנת 
 180 405 270 405 750 ראשל"צ

 

תמיר תהא רשאית למכור את  ,ליימהמכירה לקניין של המשקל המחייב המינעם השלמת  .37

תחליט על פי  ולקניין אחר בכל הליך עלי בתחנת המיוןפסולת האריזות הכבושה שתצטבר 

 תביעה כנגד תמיר בעניין זה. יה כל טענה ו/או תהשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולקניין לא 

 מחייבמשקל  ,מכל סיבה שהיא ,צטברי( לא להלןתה היה ובמהלך תקופת ההתקשרות )כהגדר .38
וכתוצאה מכך תמיר לא תמכור לקניין במהלך תקופת  ,של פסולת אריזות כבושה מינימלי

ההתקשרות את המשקל המחייב המינימלי, לא ייחשב הדבר להפרת ההסכם מצידה של תמיר 
 ולקניין לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כנגד תמיר בעניין זה. 

 , בבת אחת או לשיעורין, פסולת אריזותר לקניין הזוכהולמכמתחייבת תמיר עם זאת, יחד 
משקל המחייב המינימלי לבין משקל פסולת האריזות הבין  הפערשהינו משקל כבושה ב

, בכל מקרה בו תצטבר "(המשקל המשלים)להלן: "הכבושה אשר נמכרה בפועל לקניין 
 תקופת ההתקשרותמועד סיום חודשים מ שישהבתוך וזאת ברשותה פסולת אריזות כבושה, 

עם  .תנאי הזמנה זו, הסכם ההתקשרות והצעת הקנייןלפי והכל  ,("משלימה תקופה")להלן: 
את פסולת האריזות הכבושה במהלך לרכוש מתמיר היה רשאי שלא הקניין ימובהר כי  זאת

 התקופה המשלימה. 

יבות של הפרת ההסכם בנסזה לא יחול על סיום ההתקשרות בין הצדדים  ףעיסכי  ,מובהר
תסתיים ההתקשרות בין הצדדים ותמיר  . במקרים אלולהלן יד ףאו פקיעתו כמפורט בסעיו/

לא תהיה מחויבת למכור לקניין פסולת אריזות כבושה אף אם פסולת האריזות הכבושה 
 למשקל המחייב המינימלי.  הההתקשרות כאמור לא הגיעשנמכרה לקניין עד למועד סיום 

היה ולאחר תום התקופה המשלימה ולמרות כל מאמצי תמיר, לא עלה בידה להציע למכירה  .39
 ור פסולת אריזות כבושהלא תהיה תמיר מחויבת למכ כולו או חלקו, ,םהמשלי המשקלאת 

ולקניין לא  ידה של תמירמצ הסכםהיהווה הפרה של לא  . מובהר כי במקרה זה הדברלקניין
 תהיה כל דרישה ו/או טענה כנגד תמיר בעניין זה.

ו/או למכור  שלא למכור לקנייןשומרת לעצמה את הזכות  זה, תמיר II.זעל אף האמור בפרק  .40
מפסולת האריזות הכבושה,  5% לקניין אחר כלשהוא אף אם לא זכה בהליך תחרותי זה,

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולקניין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד תמיר בעניין זה.

 הצעת המחיר של המציע .III.ז

 ו/או שהכבוטון פסולת אריזות עבור כל אותו ישלם לתמיר במחיר בש"ח בינקוב המציע  .41
שיופק על ידי ח השקילה "לדו אםבהת ,מיוןהבתחנת  על ידי תמירוצע למכירה תשמופרדת 

, הלןל 42 בסעיף חומר כמפורטבאחוזי טהורות ו ויונפק לקניין במועד ההעמסה תחנת המיון
למען הסר ספק מובהר כי באפשרות המציע  .זוהמצורף להזמנה  בנספח ג'והכל כמפורט 

 Error! Reference sourceלהגיש הצעת מחיר בעבור כל סוגי החומרים, כמפורט בסעיף 

not found. .מובהר, כי תמיר תוודא כיול לעיל, או בעבור אחד או יותר מהחומרים בלבד 
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מובהר למען הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. לסטנדרטים מקובלים. של המשקלים בהתאם 

הסר ספק כי בכל מקום בו נקבע מחיר מינימום בנספח ג', לא תתקבל הצעת מחיר הנמוכה 
 . כמפורט בנספח ג' כאמורממחיר המינימום 

אשר תימכר לקניין תהיה באחוזי  כבושההאריזות הפסולת להלן,  77בכפוף לאמור בסעיף  .42
אשר תימכר לקניין תהיה באחוזי פסולת אריזות המתכת מובהר כי  .יותר או 90%של  טהורות

 או יותר.  82%טהורות של 

מובהר, כי הקניין יהיה רשאי לבצע בדיקות לחות בהתאם בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון  .43
, כבושהשעות ממועד איסוף פסולת האריזות ה 12לסטנדרטים מקצועיים מקובלים, וזאת תוך 

שעות מראש אודות כוונתו לבצע בדיקות כאמור, על מנת לאפשר  24ובלבד שהודיע לתמיר 
 לנציג מטעם תמיר להיות נוכח במעמד ביצוע הבדיקות.

ממספר  10% -ל שהקניין מעוניין לבצע בדיקות לחות כאמור, הוא מחויב לבצען ביחס לככ .44

"( ככל שממוצע הבאלות הנבדקותהבאלות שיירכשו על ידו בכל סבב איסוף מהתחנה )להלן: "
לחות, לא תתבצע כל הפחתה  16%תוצאות בדיקות הלחות בבאלות הנבדקות יהיה עד 

מוצע תוצאות בדיקות הלחות בבאלות הנבדקות יהיה מעל בתשלום של הקניין לתמיר. ככל שמ
מהתשלום הכולל אותו נדרש הקניין לשלם לתמיר עבור  1%לחות, תתבצע הפחתה של  16%

 .16%-הבאלות שיירכשו באותו סבב איסוף, וזאת לכל אחוז לחות מעבר ל

ב בסבבאלות הנרכשות הן לשלם עבור ניי: אם התשלום הכולל אותו נדרש הקכך לדוגמא
, יופחת מהתשלום 18% ש"ח, וממוצע הלחות על פי הבדיקה יעמוד על 100,000יהיה  איסוף

ח, והקניין יידרש לשלם עבור הבאלות הנרכשות באותו "ש 2,000, דהיינו 2%-סכום השווה ל
 ש"ח בלבד. 98,000סבב איסוף 

יקות כאמור לעיל ספק מובהר, כי ככל שהקניין לא יודיע לתמיר מראש על ביצוע בד למען הסר .45
 12ו/או לא יבצע את הבדיקות תוך  ו/או לא יאפשר לנציג מטעם תמיר להיות נוכח בבדיקות

 שעות מרגע איסוף פסולת האריזות הכבושה, לא תתבצע כל הפחתה בתשלום.

 הכרוכות העלויות כל את יכללו, III.ז בסעיף כאמור המוצעים המחירים כי ,מובהרעוד  .46
  .המיון מתחנת הכבושה האריזות פסולת של איסוףה או/ו השינוע עלות זה ובכלל ברכישה

במלואו, על פי  'ג נספחב החלק המתאים תוגש על ידי מילוי, הצעת המחיר של המציע .47
 18ותעמוד בתוקפה למשך , הוראותיו, וחתימה מלאה עליו בידי מורשה החתימה במציע

 .לעיל 38 , בכפוף לאמור בסעיףמיום הזכייה חודשים

 המציע התהליך המוצע על ידי .IV.ז

את התהליך המוצע על ידו מרגע רכישת פסולת  ,הניתן ככל מפורט באופןהמציע יתאר  .48
על המציע לתאר . , בצירוף אסמכתאות לאמורועד למחזורה מיוןהמתחנת  האריזות הכבושה

 בעצמו ע מחזור מוכרצהתהליך המוצע כאמור בין אם הוא מגיש הצעתו כמפעל מחזור המבאת 

 בו אשרמחזור קניין המעביר את פסולת האריזות הכבושה למפעל כ מגיש הצעתו ובין אם הוא
כאמור, עליו לתאר את התהליך המוצע מחזור מוכר. במידה והמציע הינו קניין צע עבורו ויב

 בו יבוצע הליך מחזור מוכר.בהתאם למפעל המחזור 

שיתואר על ידו כמפורט  המחזור העביר לתמיר הסכם התקשרות עם מפעלהקניין מתחייב ל .49
. בהליך תחרותי זה כהוזוכרז כ, ככל שיימים ממועד ההודעה על זכייתו 30, וזאת בתוך להלן

ההתקשרות עם מפעל המחזור  א יעביר הקניין הזוכה את הסכםלמען הסר ספק, ככל של
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לבטל את הזכייה ולחלט את ערבות  בלעדיעל פי שיקול דעתה ה תמיר רשאית יהתהכאמור, 

 כל טענה ו/או דרישה כלפי תמיר בעניין זה.א תהיה לקניין , ולהקיום

יעביר את פסולת האריזות הכבושה למחזור מוכר ישירות מתחנת מציע הזוכה הבהר כי ועוד י .50
 המיון. 

 :פרמטרים כדלהלןלהמציע יתייחס לעיל,  48מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .51

חומי הפעילות, מספר העובדים, ההנהלה, תיאור כללי של עסקו ובכלל זה ת .51.1
 המתקנים והשטחים הפיזיים של בית העסק.

מספר שנות העבודה בתחום, , קות ובכלל זה ניסיונו ומקצועיותו אודות פירוט .51.2
 .בביצוע עבודות דומות ניסיונו

משקה על המציע להעביר פירוט  בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון וקרטוניות .51.3

אודות מקום ואופן אחסנת פסולת האריזות הכבושה המתוכנן, אם מתוכנן, 
ואודות אמצעי השמירה והאבטחה על בית העסק בכלל ועל פסולת האריזות 

 הכבושה בפרט, ככל שישנם, לכל אורך התהליך המוצע. 

 הכבושה יזותהאר פסולתב לטיפול המוכר המחזור מפעלי/מפעל אודות פירוט .51.4
ובכלל זה המדינה בה  ,הצעתו לפי הכבושה האריזות פסולת תועבר אליהם

או מחוץ  OECDבמדינת  )מפעל מחזור מוכר בישראל,ממוקם מפעל המחזור 
 האריזות פסולת תועבר אליו המחזור ים/המפעל שם(, OECD -למדינות ה

 נעשה בה והציוד הטכנולוגיה, ים/במפעל המחזור ואופן שיטת, הכבושה
 מסוג כבושה אריזות פסולת למחזור המפעל של התאמתו ,ים/במפעל שימוש

 .ים/המפעל ים/עומד בהם' וכד סטנדרטים, היתרים, רישיונות וכן נתון
תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבקר מובהר בזאת כי תמיר 

במפעל המוצע על ידי הקניין על מנת לוודא את עמידתו בדרישות ההליך 

התחרותי, וככל שתמצא תמיר שמפעל המחזור אינו עומד בדרישות כאמור 
 לשביעות רצונה, הצעתו של הקניין תיפסל. 

בכדי לוודא  ם,אמצעי המעקב והבקרה שיפעיל המציע, אם ישנאודות פירוט  .51.5
עמידתו בתהליך המוצע על כל שלביו וכן עמידה בדרישות הדין, בתקנים 

 ובסטנדרטים מקובלים. 

נטי, ובפרט מידע א המציע לנכון אודות כל עניין רלוופירוט נוסף, ככל שימצ .51.6
 העשוי לתרום לשקיפות התהליך המוצע.

 אורך לכל אותו יחייבו עהמוצ התהליך אודות ימסור אותם הפרטים כי, המציע לב לתשומת
למרות האמור בריש סעיף זה, מובהר כי בכל הנוגע  .זו הזמנה במסגרת תמיר עם ההתקשרות

קניין זוכה אשר במסגרת התהליך המוצע לפסולת אריזות הקרטון וקרטוניות המשקה, 

ת פסולת האריזות הכבושה למפעל מחזור בחו"ל, יוכל במהלך תקופת אהתחייב כי ייצא 
 ות לבחור למחזר את פסולת האריזות הכבושה במפעל מחזור מוכר בישראל. ההתקשר

 כמתואר, ההסכם של הפרה תהווה ההתקשרות של שלב בכל זה סעיף בהוראות עמידה אי
 .להלן יד ףבסעי
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בחר הקניין להגיש הצעתו לרכישת בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון וקרטוניות משקה,  .52

פסולת האריזות הכבושה למטרת ייצוא, מתחייב הקניין כי המפעל או כל מפעלי המחזור 
נם מפעלים מוכרים המורשים יהכבושה, ללא יוצא מן הכלל, האליהם תיוצא פסולת האריזות 

על ידי גורמי הרגולציה במדינות בהן הם פועלים ועומדים בדרישות החוק, הדין והתקן 
המקומיים, וזאת לכל אורך תקופת ההתקשרות עמו במסגרת הזמנה זו. הפרה של סעיף זה 

תמיר תהיה  להלן. 104.1סעיף בכל שלב של ההתקשרות תהווה הפרה יסודית שלה, כאמור ב
מתחייב לספק את האסמכתאות  נייןלבקש אסמכתאות בעניין זה, והק ,רשאית מעת לעת

 תמיר. מ הדרישה קבלת ימים מיום 7בתוך  ותהמבוקש

 אופן הגשת ההצעה .ח

לתוך מעטפה סגורה אחת  שתיהןמעטפות סגורות, שיוכנסו בשתי על המציעים להגיש הצעתם  .53
 (, על פי ההוראות שלהלן:"קניין"הצעת הלהלן: )

 –על המעטפה הראשונה יש לציין באופן ברור "מסמכים  – מעטפה ראשונה .53.1
 כללי". המעטפה הראשונה תכיל את כל המסמכים שלהלן: 

ד ועמוד על ידי מורשה חתומים בכל עמו את ההזמנה ונספחיה כשהם .53.1.1
 נטי במציע; החתימה הרלוו

כל תנאי הסף המפורטים את כל המסמכים המעידים על קיומם של  .53.1.2
, ולפיה מאושרת בפני עו"דהצהרה כללית חתומה, , לרבות בהזמנה זו

 ;כל תנאי הסף מציעמתקיימים ב

ל עמוד את ההסכם כשהוא חתום במלואו )לרבות ראשי תיבות בתחתית כ .53.1.3
 ועמוד(; 

 לעיל. IV.זפרק על ידי המציע כמפורט באת התהליך המוצע  .53.1.4

. על ( בלבד'ג נספחהמעטפה תכיל את הצעת המחיר ) – מעטפה שנייה .53.2
 יש לציין באופן ברור "הצעת מחיר". נייההשהמעטפה 

על גבי המעטפות אך ורק לציין המעטפות פרטים מזהים של המציע. יש  לציין על גביאין  .54
 או "הצעת המחיר", לפי העניין. "כללי –"מסמכים 

 עותקים זהים. בשניכולה יש להגיש  קנייןאת הצעת ה .55

 וזאת ,תקווה פתח 21 כפיים יגיע 'ברח הממוקמים, תמיר משרדיל עבירלה יש קנייןה הצעת את .56
 לא, זה מועדל עד תמיר למשרדי ועברת שלא מעטפה. 15:00 בשעה 12.01.2020 ליום עד

 שומרת תמיר .אחרת דרך בכל או בדואר ל"הנ המועד תום לפני נשלחה אם גם בחשבון תילקח
 . הבלעדי דעתה שיקול פי על, זה מועד את להאריך הזכות את לעצמה

  ערבות בנקאית לקיום ההצעה .ט

 15,000אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של לצרף להצעתו ערבות בנקאית על כל מציע  .57
הזמנה זו  ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות על פי 90של לתקופה שתהא בתוקף  ,ח"ש
-כערבות לקיום ההצעה ולחתימת ההסכם על ערבות הקיום תשמש .("ערבות הקיום" להלן:)

 להזמנה זו. 'דנספח כ. ערבות הקיום תהא בנוסח המצורף זכהיידי המציע ש
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ככל למרות האמור,  הזוכה.למציעים לאחר חתימת ההסכם עם המציע ערבות הקיום תוחזר  .58

תוחזר הערבות למציע הזוכה כאמור, רק לאחר שיציג שמדובר בקניין שאינו מפעל מחזור, 
 לעיל. 49ף הסכם התקשרות עם מפעל מחזור כאמור בסעי

 ימים 90במהלך דחתה תמיר את מועד הגשת ההצעות מכל סיבה שהיא ו/או לא בחרה זוכה  .59
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, יאריך המציע את תוקף ערבות הקיום כאמור בהתאם 

ימי עסקים מיום ההודעה  5להוראות תמיר ויעביר לתמיר את ערבות הקיום המעודכנת, תוך 
על הצורך בהארכת ערבות הקיום. מציע אשר יסרב להאריך את ערבות הקיום כאמור בסעיף 

מהצעתו ותמיר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים זה, יראו אותו כאילו חזר בו 
 לרשותה, לרבות חילוט ערבות הקיום של אותו המציע.

במועד שנקבע למרות שחתם  הרכישה ו/או לא יחל בביצוע לחתום על ההסכםמציע זוכה סרב  .60
ו/או  על ההסכם ו/או לא ימציא לתמיר את ערבות הביצוע כהגדרתה להלן, מכל סיבה שהיא

, ו/או יפר הודעה על זכייתויום הימים מ 30עביר הסכם התקשרות עם מפעל מחזור בתוך לא י

לחלט את ערבות תהיה רשאית  תמירערבותו לא תוחזר לו ו –התחייבות מהתחייבויותיו 
 בלי להיזקק להסכמת המציע או לערכאותמ, וזאת הקיום, כולה או חלקה כפיצויים מוסכמים

 ע מכל סעד אחר המגיע לתמיר על פי ההזמנה או הדין. משפטיות כלשהן, ומבלי לגרו

  הזוכבחירת  .י

 על פי התהליך המפורט להלן: תיעשה החירת הזוכב .61

, ליך זהתחילה, תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף. בכפוף להוראות ה .61.1
על אף האמור בריש סעיף  הצעתו לא תיבדק.שלא יעמוד בתנאי הסף מציע 

כי מציע אשר לא הוכיח הזכות לפנות ל זה, תמיר שומרת לעצמה את
בבקשה להשלמת מסמכים ואסמכתאות  תנאי הסף שלעיל,מתקיימים בו 

 .בהתאם לשיקול דעתה

ת ולאחר בחינת קיומם של תנאי הסף במציעים, תבחן ותדרג תמיר את הצע .61.2
  "(.דירוג המחיר" של המציעים )להלן:המחיר 

 .תוכרז כזוכה –הגבוהה ביותר המחיר תהצע בכפוף לאמור להלן .61.3

 עיל, מובהר כי:על אף האמור ל .62

תמיר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבחור  .62.1
את צרכיה ודרישותיה ביותר ת והולמה ןה אשר לדעתה ותבהצעבהצעה/

 נמוך יותר.לדירוג זכו  בשל מרכיב המחירוזאת גם אם  המקצועיים,
 .טענות ו/או דרישות בעניין זהלמציעים לא יהיו כל 

רשאית לזמן את המציעים לראיון ו/או קיום מצגת בפניה, בנוסף  תהא תמיר .62.2

תמיר רשאית לפנות למציע או  על בחינת המסמכים שיוגשו על ידי המציעים.
מציעים שונים בדרישה לפרטים נוספים ככל שתמיר תמצא לנכון לעשות כן, 

 .על פי שיקול דעתה ורצונה הבלעדי

סופר ו/או טעות שיקול דעתה הבלעדי, לתקן כל טעות  ל פי, ערשאיתתמיר  .62.3
במקרה  ,וכן )לרבות טעויות ופגמים בתנאי הסף( ה בהצעהתתגלנש אחרת

, ואף לפנות למציע הצעהה לתקן בהתאם את הסכום הכולל שלהצורך, 
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בפרוטוקול . תיקון כאמור, יירשם הרלוונטי ביחס לכל אחד מעניינים אלו

 והמציע אשר הצעתו תוקנה, יקבל הודעה על כך.

 גבוהההמתחייבת לקבל את ההצעה  תמיראין מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .62.4
, והכל הלןל כאמור כשיר שני,ו/או לבחור  שהיאאחרת ביותר או כל הצעה 

 .הקטגוריות לביחס לכל

 או/ו הליךבזוכים כלל  שלא לבחורעל פי שיקול דעתה הבלעדי  תמיר רשאית .62.5
למציע לא תהיה כל טענה ו, מהקטגוריות יותר או באחת זוכה לבחור שלא

  ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.  

 בחירת "כשיר שני" והחלפת זוכה .יא

 "(.כשיר שניכשיר )" השיהי ףמציע נוס ,ר, בנוסף לזוכהובחהא רשאית לת תמיר .63

 :אלו במקרים שני כשיר עם להתקשר רשאית תהא תמיר .64

עם תמיר על ההסכם ו/או, לדעת תמיר, איננו מתכוון לחתום זוכה לא חתם  .64.1
 שנקבע לכך.במועד 

ו/או, לדעת תמיר,  עומד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או בהסכםזוכה לא  .64.2
 איננו מתכוון לעמוד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או ההסכם.

י תום בנוסף, במקרה בו תופסק ההתקשרות עם זוכה, מסיבה כלשהי, לפנ .64.3
, תהיה תמיר רשאית לפי שיקול דעתה, התקשרות כהגדרתה להלןהתקופת 

לפנות למציעים האחרים )לפי סדר עדיפות הצעותיהם( ולהתקשר עם מי 
 מהם לשם המשכת הפעילות באמצעות המציע האחר.

)ככל שתמיר  64.3למען הסר ספק, אין בהתקשרות עם כשיר שני או בהתקשרות כאמור בסעיף  .65
 – זה, לרבותכלפעול בכל דרך אחרת במקרה  תמירכדי לפגוע בזכותה של תבחר לעשות כן(, 

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

, מיום ההודעה על בחירתו יום נוספים 180-ערבות הקיום של הכשיר השני תוארך על ידו ב .66
 . ככשיר שני

כדי  64.3ו/או בהתקשרות כאמור בסעיף אין בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו  .67
  ראשון.כנגד זוכה תמיר או מי מטעמה, ל לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו

 שינויים במסמכי ההזמנה .יב

, לרבות ההזמנהאו לשנות את מסמכי ו/רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן  תמיר .68

ו/או  הכבושה שתימכר במסגרת הליך תחרותי זההוספת סוגי חומרים של פסולת אריזות 
והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון  , תחנות מיון נוספות מהן תמכור תמיר חומרים

תיקונים ל בהתאםלהגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם 
 . תמיר בעניין , מבלי שתהיה להם כל טענה ו/או תביעה כנגדאו השינויים כאמור
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תמיר תהא רשאית לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה  .69

היה ועובר למועד הגשת ההצעות יתוקן חוק האריזות ו/או בשל שינוי במדיניות הרגולטורית 
 של המשרד להגנת הסביבה.

 רכישת פסולת האריזות הכבושה מתמיר .יג

 תהליך הרכישה .I.יג

ממספר ממשקל החומר/לא יפחת ש מספר באלותמשקל חומר/ ת המיוןבתחנעם הצטבר  .70
תפנה , או מכולה סטנדרטית לייצוא סטנדרטיתפול טריילר הנדרש למילוי משאית הבאלות 

פסולת באלות מספר משקל החומר/את ותציין  ,ת דואר אלקטרוניואמצעב זוכהה לקנייןתמיר 
מלוא את  יאסוף זוכהה קנייןה. "(המכירההודעת )להלן: " למכירההמוכנה האריזות הכבושה

מיום  שעות 72בתוך מתחנת המיון המכירה אשר תצוין בהודעת פסולת האריזות הכבושה 
 .תמיר עם. מועד הגעתו המדויק של הקניין יתואם מראש על ידי הקניין המכירהודעת קבלת ה

האריזות הכבושה לאחר מיונה, משטח מובהר, כי תמיר רשאית למכור לקניין את פסולת  .71
 ווגרפי דומה לאזור באתחנת המיון ו/או מכל שטח אחר באחריות תמיר אשר ימצא באזור גי

  נמצאת תחנת המיון.

של פסולת אריזות  פזורתמוערך ממוצע בק"ג של הבאלות ו/או התפירוט מידות ומשקל להלן  .72
 לגבי תחנת המיון: )ככל שלא נכבשה לבאלות( המתכת

 חנת ראשון לציוןת

 סטנדרטית ]ק"ג[ להאב סוג החומר
לה אמידות ב
 )נפח( סטנדרטית

 1.5x1x1 ק"ג 700-כ קרטון

 1.5x1x1 ק"ג 700-כ קרטוני משקה

  פלסטיק קשיח

HDPE/PP 
 ק"ג 420-כ

1.5x1x1 

 שקיות פלסטיק 
 

 500 -כ

 

1.4*1.1*1 

 מכולה פתוחהש תפזורת מתכת

 24 עד, הודעת המכירהקבלת אישור לאמצעות דואר אלקטרוני ב לתמיר עביריזוכה הקניין ה .73
אישור ")להלן:  ביחס לאיסוף נתון תמיר, עםעל ידו  שתואם האיסוף מועד טרם שעות

של  ו/או התפזורת הבאלותשל  המשוער ןמשקליפרט הקניין את באישור ההודעה . "(ההודעה
את מועד כן ו המכירההתאם להודעת ב שלא נכבשה לבאלות()ככל  פסולת אריזות המתכת

  .תמירשתואם למול  האיסוף המדויק
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 הודעת המכירה שנשלחה על ידי תמיר ואישור ההודעה שנשלח על ידי הקניין הזוכה הצגת .74

 ו/או התפזורת של פסולת אריזות המתכת באלותהף איסולבכניסה לתחנת המיון יהווה תנאי 
 .   זוכההקניין העל ידי  ת המיוןמתחנ )ככל שלא נכבשה לבאלות(

כל כאשר הוא מצויד ב מתחנת מיון זוכה יגיע לאסוף את פסולת האריזות הכבושההקניין ה .75
פסולת האריזות וסוג משקל אדם המתאים לאיסוף הח והובלה ובכהאמצעי בהנדרש,  ציודה

 בהודעת המכירה. לו על ידי תמיר הכפי שנמסר ,הכבושה

פסולת האריזות הכבושה תישקל ביציאה מתחנת המיון. הקניין הזוכה יהא אחראי לוודא  .76
לתמיר הקניין יעביר  .התחנה את עזיבתו בטרםתחנת המיון, חתומה מ קבלת תעודת שקילה

 , ככל שהמחזור נעשהורוכן תעודות שקילה מהכניסה למפעל המחזכאמור ת שקילה ותעוד
 . ןמקבלת שעות 48בתוך , בישראל

  :הכבושה אריזותה פסולת איכות .77

העומד באחוזי הטהורות  כלל, תמיר תספק לקניין בתחנת המיון חומרכ .77.1
  .לעיל 42 כמפורט בסעיף

ן מתחנת המיון מהווה הסכמה על ידי הקניי הכבושה האריזות פסולתאיסוף  .77.2
 . לעיל 42 בסעיף כאמור באיכות חומר לו נמסר כי הקנייןואישור 

לאחר איסוף פסולת האריזות הכבושה מתחנת והיה למרות האמור לעיל,  .77.3
 נמוכים החומר במכירה נתונה אחוזי טהורותכי הקניין המיון יסבור 

בקשה לביצוע בדיקת איכות לעיל, יפנה הקניין לתמיר ב 42בסעיף  מהמפורט
, בצירוף אסמכתאות להזמנה זו ה'כנספח המצורף  טופסהאמצעות ב

 ימים 7 -לא יאוחר מובתנאי שפנייה כאמור תיעשה  ,מתאימות לטענתו
לגביה מועלית הטענה כאמור, על ידי פסולת האריזות הכבושה מועד איסוף מ

של פסולת הבאלות שעות מרגע פתיחת  24-לא יאוחר מבכל מקרה , וןנייהק

. מובהר כי בכל הנוגע האריזות הכבושה לגביה מועלית הטענה כאמור
לפסולת אריזות המתכת, ככל שלא נכבשה לבאלות, פנייה לתמיר בנוגע 

שעות מרגע פריקת  24 -מר, תתבצע לא יאוחר מלאחוזי טהורות החו
שני )להלן: " המשאית המכילה את פסולת אריזות המתכת בחצרי הקניין

  ."(התנאים המצטברים

מובהר כי פנייה שתועבר לתמיר על ידי הקניין במועדים שאינם עומדים 
יין לא תהיה קנולעל ידי תמיר , לא תטופל תנאים המצטבריםשני האחד מב

 ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה. כל טענה

וככל שפניית  לאחר קבלת טופס הבקשה לביצוע בדיקת איכות מהקניין, .77.4
יתאם הקניין עם תמיר את מועד  הקניין עומדת בשני התנאים המצטברים,

ג מטעמה להיות נוכח באתר הקניין, ויאפשר לנצי בדיקת האיכותביצוע 

ככל שממצאי בדיקת האיכות יעלו כי טענות  .במועד ביצוע בדיקת האיכות
תזכה תמיר את הקניין  הקניין בכל הנוגע לאחוז טהורות החומר מוצדקות,

  להזמנה זו. בנספח ו'גנון הזיכוי המפורט נבהתאם למ

אחוזי בהתאם ל השאינ פסולת אריזות כבושהמובהר בזאת כי אספקת  .77.5
על ידי  לעיל, אינה עולה כדי הפרת ההסכם 42הטהורות כמפורט בסעיף 

 . כנגד תמיר בעניין זה , ולקניין לא תהייה כל טענה ו/או תביעהתמיר
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 מכירה, חשבונית לתשלום בהתאםהוע לחודש העוקב לביצ 15-תמיר תעביר לקניין, עד ה .78

לעיל.  76על ידי הקניין כאמור בסעיף  מתחנת המיון וכן אליהועברו תעודות השקילה שיל
שקיבלה תמיר מתחנת המיון לבין  אי התאמה בין תעודות השקילהבמקרה של מובהר כי 

תמיר תנפיק את החשבונית לתשלום בהתבסס על , לה שקיבלה תמיר מהקנייןתעודות השקי
ולקניין לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד תמיר בעניין  ת השקילה שתעביר תחנת המיוןותעוד

 .  זה

בהתאם בישראל  מוכר פסולת האריזות הכבושה למחזורעביר את מתחייב לההקניין  .79
ף פסולת איסולאחר באופן מיידי  , וזאתהזמנה זוהוראות  פי בהצעתו ועל להתחייבויותיו

פסולת  . למען הסר ספק מובהר כי ההקניין יעביר אתמתחנת המיון האריזות הכבושה
ת אריזות הקרטון לבכל הנוגע לפסו. האריזות הכבושה למחזור מוכר ישירות מתחנת המיון

את פסולת האריזות  ייצאמתחייב הקניין ל, הככל שבחר הקניין לייצא ,וקרטוניות המשקה
וך תבהצעתו ועל פי הוראות הזמנה זו וזאת ב חייבויותיותהכבושה למחזור מוכר בהתאם לה

 ככל שפסולת האריזותעל אף האמור, לכל היותר מיום איסופה מתחנת המיון. שלושה חודשים 

קניין חייב לייצאה תוך פחות היהיה  ,ידי הקניין עד סוף חודש נובמבר להכבושה תיאסף ע
דצמבר של השנה ב 31 -הכך שפסולת האריזות הכבושה לא תיוצא לאחר  ,משלושה חודשים

    .כאמור האריזות פסולת נאספה בה

  .להלן V.יג בסעיףדיווחים ואסמכתאות כמפורט  יעביר לתמיר הקניין  .80

 כוח אדם .II.יג

על פי ומקצועיים מנוסים  ,נטייםוורלאחרים בעלי מקצוע עובדים ומתחייב להעסיק  נייןהק .81
 ., במספר ובהיקף הדרושיםןאו כל חלק מה התחייבויותיוהנדרש לביצוע 

מהימנים וישרים, מיומנים ן מתחייב לוודא כי עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים יהיו נייהק .82
 .אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעסקתםוכי  סיון הולםינובעלי 

יעסיק עובדים בהתאם  נייןהקדין. ל כבהתאם להוראות  עבודהיתקבלו ל נייןהק כל עובדי .83
, הוראות כל דין החלות על העסקת עובדיםו ,1959-להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט

ללא היתרי עבודה הנדרשים  לא יעסיק קטינים ו/או עובדים שאינם אזרחים ישראליים נייןהק
רותים, יחוקים הדנים בביצוע השהמצהיר כי ידועות לו כל הוראות  ניין. הקעל פי כל דין

והוא מתחייב למלא אחר כל בבטיחות ובתנאים הסוציאליים של העובדים המועסקים על ידו, 
, ועובדיכל בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת  אייש נייןאות הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. הקההור

, , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעילוהחזרתם משם מתן השירותיםהבאתם למקום 
ק , הן בהתאם לכל הוראות החונייןכל התשלומים המגיעים לעובדים המועסקים על ידי הק

 סיםיהמשכרם, כל  , לרבות ומבלי למעט,והן בהתאם לכל הסכם עבודה קיבוצי או מיוחד
ישולמו על ידי והם והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי ומס הכנסה עבורם, 

 בהתאם להם.  נייןהק

 -81בסעיפים  בעבור כל נזק והוצאות שייגרמו לה מחמת הפרת האמורתמיר ישפה את  נייןהק .84
 לעיל.   83

 ציוד עבודה  .III.יג

מתחייב לספק על חשבונו, את כל ציוד העבודה הנדרש, האביזרים, הכלים, המתקנים,  הקניין .85
(. בכל מקרה, לא "ציוד העבודה")להלן:  לוכלי הרכב, משאיות וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש 

 תהיה לקניין כל תביעה ו/או דרישה כלפיי תמיר בעניין ציוד העבודה הנדרש לו.
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התחייבויותיו הדרושות לצורך ביצוע  ,ללא יוצא מן הכלל ,לויותיישא בכל הע קנייןמוסכם כי ה .86

 לשביעות רצונה המלאה של תמיר.  באופן שיבטיח את ביצוען

 פעולות אסורותו , העברת הבעלותפסולת האריזות הכבושהבטיפול ה .IV.יג

תחומי ב מחזור מוכרלעל ידו תירכש פסולת האריזות הכבושה ש אתהעביר למתחייב  הקניין .87
ככל שמדובר בפסולת אריזות הקרטון  בחו"ל מוכר מחזוראו לייצאה ל מדינת ישראל

. כאמור בהזמנה זוו תחייבויותיו במסגרת התהליך המוצעבהתאם לה וקרטוניות המשקה
, הפלסטיק ושקיות" HDPE"/"PPפלסטיק מסוג "מובהר כי בכל הנוגע לפסולת אריזות 

הפלסטיק  יפה, גריסה ועיבוד של פסולת אריזותמחזור מוכר הינו אך ורק במפעל המבצע שט
בישראל, אשר יש לו רישיון עסק כדין מסוג המתאים למחזור פסולת האריזות הכבושה שהוא 

משקה, מחזור  קרטון וקרטוניותבתוקף, והכל כמפורט בהזמנה זו. בכל הנוגע לפסולת אריזות 
לייצור  מוכר הינו אך ורק במפעל המבצע עיבוד של הפסולת והפיכתה לחומר גלם המשמש

מוצרים שונים, אשר יש לו רישיון עסק כדין מסוג המתאים למחזור פסולת האריזות הכבושה 

 בתוקף, והכל כמפורט בהזמנה זו. אשהו

שלמת העברת התמורה קניין עם המתמיר להבעלות בפסולת האריזות הכבושה תעבור  .88
 . תיו לפי הליך זהיולקיום מלוא התחייבוובכפוף  להלן טו, כאמור בסעיף בעבורה

  :אחת או יותר מהפעולות הבאות הכבושה אתאריזות הבפסולת לא יבצע הקניין  .89

 ;חזור מוכרשלא לשם מ מכירה .89.1

יצוא )למעט ביחס לפסולת אריזות הקרטון וקרטוניות המשקה לגביהן רשאי  .89.2
 הקניין לבצע יצוא לשם מחזור מוכר(

 השבה; .89.3

 ;חזור מוכרשאינו מ מחזור .89.4

 .שאינה מחזור מוכר או מכירה לשם מחזור מוכר כל טיפול או פעולה אחרת .89.5

פעולה או ". ביצוע פעולות אסורות"כלהלן לעיל ויוגדרו  לעיל 89ף בסעי נויותהפעולות המ .90
 ידחיוב הקניין בפיצויים מוסכמים, והכל כמפורט בסעיף  , בין היתר,פעולות אסורות יגררו

 להלן. 

 ופיקוח דיווחים .V.יג

 אינטרנטית באמצעות מערכת דיווח  דיווח חודשי ודיווח שנתי עביר לתמירמתחייב לה הקניין .91
 כדלקמן:"(, אינטרנטיתה דיווחה מערכת"אשר פותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה )להלן: 

באמצעות : ידווח הקניין "(תאריך הגשה)להלן: " לכל חודש 15 עד ליום .91.1

 שנרכשה הכבושה משקל פסולת האריזותעל מערכת הדיווח האינטרנטית 
חזור מוכר בחו"ל בישראל או יוצאה למ מוכר למחזור הקניין ידי על והועברה

  .ככל שמדובר בפסולת אריזות הקרטון וקרטוניות המשקה

הקניין מתחייב להעביר לתמיר, באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית,   .91.2
של השנה העוקבת לשנה לגביה מוגש  28.2דיווח שנתי אחד, עד לתאריך 

 הכבושה אודות משקל פסולת האריזותהדיווח השנתי, ובו ידווח הקניין 
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  הקודמת. בשנה הקלנדרית למחזור מוכר על ידי הקניין שנרכשה והועברה

בדבר סך המשקל השנתי  חשבון רואה אישור השנתי לדיווח יצרף ןהקניי
 .(שנתי"דיווח : "להלן) אשר הועבר למחזור מוכר כאמור

לפי  חודשים מתום תקופת ההתקשרות או התקופה המשלימה, 5בתוך  .91.3
באמצעות מערכת הדיווח  נוסף, דיווחמתחייב הקניין להגיש לתמיר  העניין,

אותה רכש הקניין ביחס למשקל פסולת האריזות הכבושה האינטרנטית, 
פסולת )להלן: " והעביר למחזור מוכר אולם לא דווחה בדיווח השנתי

בדבר סך  חשבון רואה אישוריצרף לטופס זה הקניין . "(האריזות הנוספת
כר כאמור למחזור מו האשר הועברשל פסולת האריזות הנוספת המשקל 

 ."(הדיווח המסכם: "יחד )להלן

לעיל ולהלן,  115 -ו 38היה ותוארך תקופת ההתקשרות כאמור בסעיפים  .91.4
 בכל תאריך הגשה, וזאת  ,מתחייב הקניין להעביר דיווחים חודשיים לתמיר

משקל פסולת ידווח הקניין על  התקופה המשלימה, ובהםמועד תום עד 
, והכל שנרכשה והועברה על ידי הקניין למחזור מוכר הכבושה האריזות

   .האינטרנטיתבאמצעות מערכת הדיווח 

יכללו את כל המידע והאסמכתאות שיידרשו על ידי תמיר,  זה V.יגהדיווחים כאמור בסעיף  .92
טון לפסולת אריזות הקר)בכל הנוגע  ייצואתעודות שקילה ורשמוני  מעת לעת, לרבות

 .ככל שהקניין ייצאן לחו"ל( וקרטוניות המשקה

מובהר, כי השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת  .93
 ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתכוון לפעול על פיהם. 

( בעל PCעוד מובהר, כי לצורך ביצוע הדיווח, נדרש המציע לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ) .94
)עשרה( מגה, לכל הפחות, דפדפן מסוג  10ת גלישה של חיבור לרשת האינטרנט במהירו

Explorer  ומעלה( ו/או מסוג  9)גרסהChrome  ותוכנותOffice. 

 94 - 91 חות כאמור בסעיפים "מובהר למען הסר ספק כי התחייבויות הקניין להעברת דו .95
הפרת  .משלימהה התקופהלאחר תום תקופת ההתקשרות או  אףבתוקף  ושאריי לעיל

 ידהוראות סעיף כל ההסכם ויחולו  ה יסודית שלהתחייבויות הקניין בעניין זה תיחשב להפר
 להלן. 

לעדכן האינטרנטית ושנות את אופן הדיווח במערכת הדיווח למובהר כי תמיר תהא רשאית  .96
מעת לעת ולקניין לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד  יםהנדרשוהאסמכתאות  האישורים את

 תמיר בעניין זה.

בקשר עם פסולת האריזות  אפשר למפקחים מטעם תמיר לפעול ולפקח על פעולותיוי הקניין .97
 , כפי שתורה תמיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.כאמור ועל דיווחיו הכבושה

כל נתון  , בכל עת שיתבקש לכך,יספק לתמיר קנייןפרק זה, ה-מבלי לגרוע מכל האמור בתת .98
כפי שיידרש על ידי תמיר.  פסולת האריזות הכבושה, גם לאחר מכירתה,ו/או מסמך בקשר עם 

כמו כן תמיר תהיה רשאית לדרוש מהזוכה אישור רואה חשבון לכל נתון ו/או מסמך כאמור, 
 .לעילדיווחים כאמור לרבות בכל הנוגע ל

, לקיים הבלעדי היה רשאית, לפי שיקול דעתה)או מי מטעמה(, ת מבלי לגרוע מן האמור, תמיר .99
, וכן לקבל העתק פסולת האריזות הכבושהלוהמסמכים הקשורים  ביקורת בספרי החשבונות



 
 

 
- 20 - 

 

מי . לצורך האמור תמיר )או פי דין למסרו לרשות כלשהי-זוכה חייב עלקניין מכל דו"ח ש

 זוכה. קניין המטעמה( תהא רשאית לפנות ישירות לרו"ח של ה

זוכה מתחייב לשתף פעולה עם תמיר או נציגיה בכל הקשור לבקרה וכן מתחייב קניין הה .100
  להעמיד ספריו לביקורת ככל שיידרש.

רכישת פסולת זוכה מתחייב כי כל החשבונות והפעולות המבוצעות על ידו במסגרת קניין הה .101
זכותו זוכה לא יהא רשאי להסב את קניין הינוהלו על ידו ותחת שמו. ה בושההאריזות הכ

לאחר או אחרים, ללא אישור מראש ובכתב  לרכישת פסולת אריזות כבושה או חלקים ממנה
 מאת תמיר.

 - 99תמיר מתחייבת לשמור בסודיות כל מידע שיועבר אליה על ידי הקניין במסגרת סעיפים  .102
 לעיל. 101

 ביטוח .VI.יג

כנדרש לפי עסקו מבוטח  כי תחייב ומצהיר בזאתמ , בעצם הגשת הצעתו לפי הזמנה זו,הקניין .103
ת את החבות ומבטחכל דין לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו, ובכלל זה בפוליסות ה

ובפוליסות לביטוח חבות  החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזק לגוף ו/או לרכוש
ו/או ההתקשרות  תקופת חודשים מתום 6-עד לביטוחים כאמור יהיו בתוקף  מעבידים.

 . תקשרות בין הצדדיםויהוו תנאי יסודי לה (,להלן I.טזבסעיף  הגדרתה)כהתקופה המשלימה 

 פיצויים מוסכמים; הפרות הזוכה .יד

 : הפרות .104

 - 48, לרכישה(ת התחייבו) 35 -ו 34 הפרת אחד או יותר מהסעיפים .104.1
)טיפול  103 -87, )תהליך הרכישה( 80 -70, )התהליך המוצע( 51

בעלות ופעולות אסורות, העברת בפסולת האריזות הכבושה, 
)ערבות  119 )התמורה(, 110-113 ,דיווחים ופיקוח, ביטוח נדרש(

 לעיל ולהלן תחשב להפרה יסודית מצד הקניין הזוכה.ביצוע( 

לעיל, תמיר תהיה  104.1אמור בסעיף במקרה של הפרה יסודית כ .104.2
דעתה הבלעדי, לבצע את אחת או יותר , על פי שיקול רשאית

 מהפעולות המפורטות להלן:

תהא כל  לזוכהמבלי ש את ההתקשרות עם הזוכה,לבטל  .104.2.1
הבאת ההתקשרות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין 

ה. מובהר כי לא יהיה בביטול ההסכם כאמור כדי לסיומ
למנוע מתמיר לנקוט כנגד הקניין בכל סעד העומד 

 לרשותה על פי כל דין. 

לגבות מהקניין פיצויים מוסכמים, כאמור להלן בסעיף  .104.2.2
 .יד

 לחלט את ערבויות הזוכה. .104.2.3
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לעיל, תמיר שומרת לעצמה את הזכות  104.2.1במקרה של ביטול ההתקשרות, כאמור בסעיף  .105

לפי שיקול דעתה  לוהכו, הליך תחרותי חדשלפרסם למציע אחר ולהתקשר עמו ו/או  לפנות
 .הבלעדי

 :מוסכמים פיצויים .106

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל דין ו/או הסכם, מוסכם בין 
בפיצויים  המפר הזוכהישלם הקניין הצדדים כי בכל מקרה של הפרה כמפורט להלן, 

 :, כדלקמןמוסכמים

או העברת דיווחים במועדים שנקבעו ואסמכתאות  דיווחים העברתאי  .106.1
או אי העברת אישור רו"ח לדיווח השנתי או לדיווח  לא נכוניםואסמכתאות 

 לכל הפרה. ש"ח  10,000 - המסכם

 לכל הפרה.  ח"ש 10,000 – ("אסורות פעולות") לעיל 89הפרת סעיף  .106.2

ו/או  לעיל 70כאמור בסעיף  מתחנת המיון האריזות פסולת איסוףב בעיכו .106.3
 הזמנים בלוחות עמידה אילעיל ו/או  79עיכוב בהעברה לטיפול כאמור בסעיף 

 ביצועה למועד עד, עיכוב יום לכל ש"ח 500 - לעיל I.יגהמוגדרים בסעיף 
 . בפועל

שלא ו/או  טיפול בפסולת האריזות הכבושה שלא בהתאם לתהליך המוצע .106.4
 לכל הפרה.  ₪ 10,000 - לעיל 52בהתאם להוראות סעיף 

הנקוב לעיל נקבע תוך הערכה שקולה, בתום לב ובשים פיצוי המוסכם הצדדים מצהירים כי ה .107
רשאי  אלא יההקניין . מההפרות המתוארותכתוצאה  תמירלהיגרם ללב לנזק הסביר, העלול 

 הפיצוי המוסכם.ור לטעון כל טענה, מכל מין וסוג, באשר לשיע

כמו כן תמיר תהא . שתוציא תמיר לקנייןסכום החשבונית הכולל הנ"ל יתווספו ל התשלומים .108
 מוסכמים אלו.  פיצוייםהזוכה כדי לגבות  שיפקיד הקנייןהביצוע  ערבותאת רשאית לממש 

מובהר ומודגש כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  .109
 תמיר על פי כל דין או על פי ההסכם, וכי כל זכויות תמיר הן במצטבר.

 פסולת האריזות הכבושההתמורה עבור  .טו

הקניין ישלם  ,אשר נמסרה בפועל לקניין הזוכהכל טון של פסולת אריזות כבושה, תמורת  .110
התמורה אינה  "(.התמורההלן: "עיל ול)ל שלו כנקוב בהצעת המחיר את המחיר לטון הזוכה

 .כוללת מע"מ

בהתאם לתעודות השקילה  הכבושה, פסולת האריזות התשלום יחושב בהתאם למשקל .111

מובהר כי במקרה של לעיל.  76שיועברו לתמיר מתחנת המיון וכן על ידי הקניין כאמור בסעיף 
דות השקילה שקיבלה אי התאמה בין תעודות השקילה שקיבלה תמיר מתחנת המיון לבין תעו

תמיר מהקניין, תמיר תנפיק את החשבונית לתשלום בהתבסס על תעודות השקילה שתעביר 
 תחנת המיון ולקניין לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד תמיר בעניין זה.  

לחודש העוקב לחודש בו בוצעה מכירת פסולת  15-, עד החשבונית חודשית תנפק לקנייןתמיר  .112
 . כבושה לקנייןאריזות 
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 .מיום הנפקת החשבונית לקנייןיום  30 בתוך נייןהחשבונית תשולם על ידי הק .113

 התשלוםביצועו והבטחת וערבות בנקאית ל התקשרותתקופת ה .טז

 תקופת ההתקשרות .I.טז

 18 של תקופהל תימשךו זכייתו הזוכה על מיום ההודעה לקנייןהינה ת ההתקשרות תקופ .114
  ."(ההתקשרותתקופת לעיל ולהלן: ") חודשים

בשישה לעיל, תוארך תקופת ההתקשרות בין הצדדים  38היה ויתקיימו התנאים כאמור בסעיף  .115
 כל . בתקופה זו יחולו על הצדדיםשםחודשים למטרת מכירת המשקל המשלים לקניין, כאמור 

   .  "(התקופה המשלימה)לעיל ולהלן: " בהתאמות הנדרשות ,הוראות הסכם זה

 )התהליך המוצע(, 51- 48 , מובהר כי הוראות סעיפיםלעיל 115 -ו 114 על אף האמור בסעיפים .116
טיפול בפסולת האריזות הכבושה, העברת בעלות ופעולות תהליך הרכישה, ) 109 -87 ,79

 117-118 -זה, ו 116נדרש, הפרות ופיצויים מוסכמים(,  אסורות, דיווחים ופיקוח, ביטוח
ניין על פי ההסכם ומסמך של הק ויעמדו בתוקף עד להשלמת כל התחייבויותי )ערבות ביצוע(

התקופה וזאת אף לאחר תום תקופת ההתקשרות או  ,"(השלמת הטיפולן: ")להל הזמנה זה

. מובהר כי עד להשלמת הטיפול במלואו, יעמדו לתמיר כל זכויותיה לפי כל דין המשלימה
וכאמור בהסכם זה, ובכללן כל זכויותיה הנוגעות לחילוט ערבויות הזוכה, חיובו בפיצויים 

 מוסכמים וכיו"ב.

 ההתחייבויות על פי ההזמנה ערבות בנקאית לביצוע .II.טז

זכייתו, ולא יאוחר בבד עם  בד, פי הוראות ההזמנה וההסכם-עלהבטחת התחייבויותיו  לצורך .117
ערבות בנקאית בלתי מותנית  תמירזוכה בידי היפקיד  ימים ממועד ההודעה על הזכייה, 7 -מ

מסך הצעתו הכוללת, כפי שתחושב על ידי הכפלת המחירים  15% על סךשל בנק ישראלי, 
אך לא תפחת מסך , לעיל 32כמתואר בסעיף  למכירההמוערכות המוצעים על ידו בכמויות 

למדד המחירים לצרכן  הצמוד. הערבות תהיה הם(מביני )הסכום הגבוה ₪ 15,000מינימלי של 
 ."(הביצוע ערבות"לעיל ולהלן: )

יה ותקופת ה. מתום תקופת ההתקשרות יום 60תום לעד ף ערבות הביצוע יהיה תוק .118
את תוקף  , להאריךלבקשת תמיר מתחייב הקניין,, לעיל 115 ףבסעיההתקשרות תוארך כאמור 

 יום 60 לתום עד יהיה הביצוע ערבות שתוקף כך נוספים חודשים( שמונה) 8-ב הביצועערבות 
 . מתום התקופה המשלימה

 להזמנה זו. 'דנספח כערבות הביצוע תהא בנוסח המצורף  .119

 יחסיו עם תמיר –זוכה  .יז

 זוכה פועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד. קניין המובהר בזאת כי ה .120

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי  .121
 כל דין.

זוכה אחראי עבור כל תשלום לביטוח קניין העובדיו של הזוכה או מי מטעמו, יהיה הלגבי כל  .122
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו או 
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למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא 

 ות סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.יהיו זכאים לכל זכוי

זוכה מצהיר כי כל עובד אצלו מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו אחריות שילוחית קניין הה .123
בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי 

יביה, ולרבות תשלומי חובה, הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכ
מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים 

 הקבועים בדין. 

זוכה תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג קניין הכל פעולות ה .124
 כלשהו הכרוכות במתן השירות לתמיר.

תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה זוכה ישפה ויפצה את קניין הה .125
זוכה קניין הנטית מטעמו של הפה הרלוותמיר או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקו

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

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

הזוכה או על פי כל ניין הקזה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם 
 דין.

 ההזמנהביטול  .יח

הזמנה זו, או לצאת בהזמנה חדשה, בהתאם להחלטת תמיר ועל  תמיר רשאית לבטל בכל שלב .126
 ומבלי שלמציעים תהא כל טענה בשל כך.  פי שיקול דעתה הבלעדי,

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמיר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, כאשר: .127

הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, רק  .127.1
 המפורטים במסמך.

 זוכה.ההצעה התמיר מצאה שהתקיים פגם בהליך, או בניהולו, או בבחירת  .127.2

התברר לתמיר, לאחר הוצאת ההזמנה, שנפלה טעות במסמכים, או  .127.3
 שהדרישותשהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות ממסמכי ההזמנה, או 

 על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.בוססו 

חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי תמיר, באופן המצדיק, לדעת תמיר, ביטול  .127.4
 ההזמנה.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או  .127.5

 פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כל שהוא.

יניות הרגולטורית של המשרד להגנת השתנו הוראות החוק ו/או שונתה המד .127.6
 הסביבה.

 ."גוף מוכר" על פי חוק האריזות-כ ההכרה במקרה בו נשללה מתמיר .127.7
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 אשר המועד במסגרת ל מי שרכש את מסמכי ההליךלכ בכתב תשלח ההזמנה ביטול על הודעה .128

 .לכך נקבע

 מסמכי ההזמנה וההשתתפות בהליך .יט

ידי  ו/או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ההזמנהכל שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי  .129
 תמיר.ידי -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה על

מובהר ומודגש בזאת כי תמיר לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של  .130
ו/או עלויות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות  המשתתפים וכי המשתתפים יישאו בכל הוצאות

הבדיקות המוקדמות, הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן. למען הסר ספק, מודגש כי תמיר 
 לא תחזיר ו/או תשתתף בהוצאות כלשהן, בין אם המשתתף זכה בהליך ובין אם לאו.

 שאלות הבהרה .כ

אחרת שאלות שיופנו בדרך  באמצעות כתובת דואר אלקטרוני בלבד. תוגשנה הבהרהאלות הש .131
לכתובת הדואר אלקטרוני  Wordבקובץ לא יענו. שאלות ההבהרה יישלחו 

כל שאלת הבהרה חייבת לכלול את שם המציע, שם נציג המציע,   dalit@tmir.org.ilשלהלן:
 של נציג המציע.  דואר אלקטרוני למענה ומס' טלפון

יקדון לתמיר. מובהר כי תמיר לא המציע יצרף לפנייתו כאמור, אסמכתא על העברת הפ .132
 תתייחס לפניות לשאלות הבהרה היה ולא תצורף אסמכתא על העברת הפיקדון לתמיר.

 את לעצמה שומרת תמיר  .15:00בשעה  05.01.2020 הוא שאלות להעברת האחרון המועד .133
 .הבלעדי דעתה שיקול פי על, זה מועד להאריך הזכות

   תשלחנה למשתתפים ותפורסמנה באתר האינטרנט של תמיר.התשובות לשאלות ההבהרה  .134

תשובות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מהמסמך ועל המציעים לצרף להצעתם העתקים של  .135
 כל תשובות ההבהרה, כשהם חתומים על כל עמוד בחתימה ובחותמת המציע.

כי תמיר באחריות המשתתפים להתעדכן בשאלות ההבהרה והתשובות עליהן. מובהר בזאת  .136
 .)כולן או חלקן( אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה
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 -סודי  -

  התקשרות  הסכם –' נספח א
 

שנת ______, ______חודש ב __ביום _שנערך ונחתם   
 

 
 :בין

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

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

 
 :לבין

________________ 
 _______________ מס' עוסק מורשה /פ"ח

 _____________ מרחוב
 ("הקניין)להלן: "     

 ;מצד שני                  

 

להתחייבות לרכישת  במסגרת הליך תחרותי הזמנה להגשת הצעותותמיר פרסמה  הואיל:
", HDPE" ,"PP" סוגמ תכולת הפחים הכתומים כבושהפלסטיק פסולת אריזות 

פסולת אריזות לאחר מיונה )להלן: "יות משקה נקרטווקרטון שקיות פלסטיק, 
)להלן: קמ"מ  תחנת מיוןמ ופסולת אריזות מסוג מתכת שאינה כבושה "(כבושה

על פי כל דין  למטרת העברתה למחזור מוכר "(המיון תחנת" או "קמ"מתחנת "
זות הקרטון בכל הנוגע לפסולת ארי) או מחוצה לה בישראל מחזור מוכר"(,)להלן: "

אשר כל תנאיה והוראותיה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,וקרטוניות המשקה(
 ;("ההליך התחרותיאו " "ההזמנה)להלן: " זה

וכוח האדם,  , החוסן הכלכליהכישוריםהיכולת, מצהיר כי בידיו  והקניין והואיל:

הכל על פי לרכוש ולשנע את פסולת האריזות הכבושה למחזור מוכר והמאפשרים לו 
", הצעת המחיר")להלן:  12.01.2020 םוהמפורט בהצהרותיו והתחייבויותיו מי

 ;ובהליך התחרותי (נספח ב'המצורפת להסכם זה כ

על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו  זוכה על ידי תמירהצעה נבחרה כ מחירוהצעת ה והואיל:
 ;הצעת המחיר ובהליך התחרותיכמפורט ב קנייןשל ה

תמכור תמיר את פסולת את התנאים לפיהם  סדיר בהסכם זהוהצדדים מבקשים לה והואיל:
ובהליך  להלןלעיל בהסכם זה  של מונחים אלה , כהגדרתםהאריזות הכבושה לקניין

 התחרותי;

 ן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהל

 ונספחים מבוא .1

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

 .נן לצורכי נוחות בלבד ולא תהא להן משמעות בפרשנות הסכם זהיכותרות הסעיפים ה .1.2

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

"הצעת המחיר" כפי שהוגשה על ידי הקניין במסגרת  - הצעת המחיר :'בנספח  .1.3.2
 ההליך התחרותי, וכל מידע משלים לה. 

 ". ההסכם" להלן: הנספחיו יכונ עלההסכם  .1.4

 פרשנות .2

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

 ו/או כדי להעניק לקניין כל זכות שאינה נתונה לו לפי הוראות ההזמנה. 

 הגדרות .3

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

 קנייןה והתחייבויות הצהרות .4

 :כדלהלן בזאת ומתחייב מצהיר קנייןה

, ורשומה כדין בישראל כחברה פעילה חברה פרטית, מאוגדת כי הוא עוסק מורשה או  .4.1
 העומדת בכל דרישות הסף, כהגדרתן בהליך התחרותי.

וכל מי מטעמו קיבל את כל הדרישות, המידע והנתונים הדרושים לו לצורך כי הוא  .4.2
 התקשרותו בהסכם זה, וביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, במלואן ובמועדן.

לכל פרטי בהתאם  תהליך רכישת, שינוע והעברת החומר למחזור מוכריבצע את כי  .4.3
לכל התנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי ההליך  בכפוף, והתהליך המוצע על ידו

 ושקיות "HDPE "/ "PPבכל הנוגע לפסולת אריזות מסוג "כי  מובהר בזאת .התחרותי

של  ועיבוד גריסהשטיפה, מחזור מוכר הינו מחזור אך ורק במפעל המבצע  ,הפלסטיק
 למחזור כדין מסוג המתאים רישיון עסקאשר יש לו  ,בישראל פסולת אריזות הפלסטיק

בכל הנוגע לפסולת אריזות מסוג עוד מובהר כי . פסולת האריזות הכבושה שהוא בתוקף
קרטון וקרטוניות משקה מחזור מוכר הינו אך ורק במפעל המבצע עיבוד של הפסולת 

מוצרים שונים אשר יש לו רישיון עסק כדין מסוג והפיכתה לחומר גלם המשמש לייצור 
המתאים למחזור פסולת האריזות הכבושה שהוא בתוקף, והכל כמפורט בהזמנה זו. 
מובהר למען הסר ספק כי בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון וקרטוניות משקה, ניתן 
יהיה לייצאה לשם מחזור מוכר במפעל מחזור מורשה בחו"ל בהתאם להוראות 

 .בהזמנה ובהסכם זהרטות המפו

ככל שהקניין אינו מפעל מחזור, תנאי מתלה לכניסת הסכם זה לתוקף הינו הצגת הסכם  .4.4
מפעל המחזור המוכר אליו יעביר את פסולת האריזות הכבושה כפי עם התקשרות 

. למען הסר ספק, הקניין מודע לכך שאם לא יציג את שתיאר במסגרת התהליך המוצע
תהיה תמיר רשאית על פי , ימים ממועד ההודעה על זכייתו 30תוך הסכם ההתקשרות 

, ולא תהיה לקניין כל שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הזכייה ולחלט את ערבות הקיום
  טענה ו/או דרישה כלפי תמיר בעניין זה.



 
 

 
- 28 - 

 

את כל האישורים, ההרשאות, הרישיונות, מי מטעמו ובידי כל יש בידיו, בידי עובדיו כי  .4.5

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 זה הסכם בה התקופהכל 

כי עסקו מבוטח כנדרש לפי כל דין לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו, ובכלל זה  .4.6
ת את החבות החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזק לגוף ו/או ומבטחבפוליסות ה

טוחים כאמור יהיו בתוקף לכל אורך ובפוליסות לביטוח חבות מעבידים. בי לרכוש
תקופת ההתקשרות בין הצדדים ויהוו תנאי יסודי לה. תמיר תהא רשאית לדרוש 

 מהקניין בכל שלב להציג לה אישור אודות קיום ביטוחים תקפים כאמור. 

במידה ובמסגרת הצעת הקניין ייוצא החומר אל מחוץ לישראל, הקניין מצהיר ומתחייב  .4.7
הנם החומר  ייוצאמפעל או כל מפעלי המחזור אליהם עתו ובדיקתו הלמיטב ידיכי בזאת 

מפעלים מוכרים המורשים על ידי גורמי הרגולציה במדינות בהן הם פועלים ועומדים 
תקופת ההתקשרות עמו בדרישות החוק, הדין והתקן המקומיים, וזאת לכל אורך 

 במסגרת הסכם זה. 

עד למשקל המחייב בתחנת המיון  שתציע תמיר למכירה החומררכוש את כל כי י .4.8
המצורפת  , במחירים כאמור בהצעת המחירהזמנהל 34ף המקסימלי, כאמור בסעי

 . 'בכנספח להסכם זה 

 כי יעביר לתמיר דיווחים ואסמכתאות כאמור במסמכי ההליך התחרותי.  .4.9

 הסכם יפרו ולא יסתרו לא ויד על והוראותיו תנאיו כל ומילוי זה הסכם על וחתימת כי .4.10
, 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

 יגיעו אשר, ולפעילותה לתמיר הקשורים והמסמכים , התוצריםהנתונים, המידע כל כי .4.11
 רשאי יהיה לא קנייןוה, 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 תידוע לקניין שתמיר מתקשר .4.12
המצורפת להסכם זה כנספח ב'  ועל פי  הצעת המחיר, על פי הסכם זהב ווהתחייבויותי

 והצהרותי כי יסתבר בו מקום כי קנייןל ידוע, בנוסף האמור במסמכי ההליך התחרותי.
 אחר באופן לקויים או מלאים בלתי, נכונים אינם( חלקם או כולם) האמורים ומצגי או

 ו של הקנייןליכולת או/ו זה הסכם של לביצועו הקשור מהותי פרט בהם חסר כי או/ו
 ייחשב - יסודי באופן הופרו האמורים החיובים כי או/ו במלואם זה הסכם בתנאי לעמוד

 .הקניין י"ע ההסכם של יסודית הפרה הדבר

 הכבושה האריזות פסולתרכישת  .5

תמיר תהיה רשאית לחייב את הקניין הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות, לרכוש ממנה  .5.1
 .מקסימליהמשקל מחייב הפסולת אריזות כבושה במשקל כולל של עד 
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של פסולת אריזות  היה ובמהלך תקופת ההתקשרות יצטבר משקל מחייב מינימלי .5.2

פסולת  לרכוש מתמיר,והקניין מתחייב  זוכההלקניין  מכורל מתחייבת תמיר, כבושה
 המשקל המחייב המינימלי. אריזות כבושה במשקל כולל של 

 למכור רשאית תהא תמיר, המינימלי המחייב המשקל של לקניין המכירה השלמת עם .5.3
, תחליט עליו הליך בכל אחר לקניין מיוןה בתחנת שתצטבר הכבושה האריזות פסולת את
 תמיר כנגד תביעה או/ו טענה כל יהתה לא ולקניין והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על

 . זה בעניין

מינימלי  היה ובמהלך תקופת ההתקשרות לא יצטבר, מכל סיבה שהיא, משקל מחייב .5.4
וכתוצאה מכך תמיר לא תמכור לקניין במהלך תקופת  של פסולת אריזות כבושה

צידה של ההתקשרות את המשקל המחייב המינימלי, לא ייחשב הדבר להפרת ההסכם מ
תמיר עם זאת, תמיר ולקניין לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כנגד תמיר בעניין זה. יחד 

מתחייבת למכור לקניין הזוכה, בבת אחת או לשיעורין, פסולת אריזות כבושה במשקל 

שהינו הפער בין משקל המחייב המינימלי לבין משקל פסולת האריזות הכבושה אשר 
"(, בכל מקרה בו תצטבר ברשותה פסולת המשקל המשלים" נמכרה בפועל לקניין )להלן:

חודשים ממועד סיום תקופת ההתקשרות )להלן:  שישהאריזות כבושה, וזאת בתוך 
הסכם זה. עם זאת מובהר כי הקניין יהיה ו"(, והכל לפי תנאי ההזמנה משלימה תקופה"

 ימה. רשאי שלא לרכוש מתמיר את פסולת האריזות הכבושה במהלך התקופה המשל

 ההסכם הפרת של בנסיבות הצדדים בין ההתקשרות סיום על יחול לאלעיל  5.4 סעיף .5.5
 בין ההתקשרות תסתיים אלו במקרים. להלן 14 -ו 11בסעיפים  כמפורט ,פקיעתו או/ו

 פסולת אם אף, כבושה אריזות פסולת לקניין למכור מחויבת תהיה לא ותמיר הצדדים
 למשקל הגיעה לא כאמור ותההתקשר סיום למועד עד לקניין שנמכרה הכבושה האריזות
 . המינימלי המחייב

היה ולאחר תום התקופה המשלימה ולמרות כל מאמצי תמיר, לא עלה בידה להציע  .5.6

למכירה את המשקל המשלים, כולו או חלקו, לא תהיה תמיר מחויבת למכור פסולת 
מצידה  ההסכםאריזות כבושה לקניין. מובהר כי במקרה זה הדבר לא יהווה הפרה של 

 נגד תמיר בעניין זה.של תמיר ולקניין לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כ

משקל חומר/מספר באלות שלא יפחת ממשקל החומר/מספר , עם הצטבר בתחנת המיון .5.7
 הקרטון אריזות לפסולת הנוגע בכל או סטנדרטית פול טריילרהבאלות הנדרש למילוי 

אמצעות ב זוכההלקניין תפנה תמיר  ,לייצוא סטנדרטית מכולה המשקה וקרטוניות
מספר באלות פסולת האריזות הכבושה / החומר ותציין את משקלדואר אלקטרוני 
זוכה יאסוף את מלוא פסולת האריזות הכבושה אשר תצוין הקניין ההמוכנה למכירה. 

מיום קבלת הפנייה מתמיר. מועד הגעתו  שעות 72 בתוךמתחנת המיון  כאמורבהודעה 
 .תמירהקניין עם המדויק של הקניין יתואם מראש על ידי 

 24 עד, הודעת המכירהקבלת אישור ל אמצעות דואר אלקטרוניב לתמיר עבירי הקניין .5.8

אישור  בטופס. טופס אישור ההודעהב, תמירעם  ידו על שתואם האיסוף מועד טרם שעות
 בסעיף כאמור תמיר להודעת בהתאם המשוער החומר משקל את הקניין יפרט ההודעה

 . תמיר למולעל ידו  שתואם המדויק האיסוף מועד ואת, לעיל 5.7

 הקניין ידי על שנשלח ההודעה אישור וטופס תמיר ידי על שנשלחה המכירה הודעת הצגת .5.9
הקניין )להלן:  ידי על מהתחנה החומר לאיסוף תנאי יהווה המיון לתחנת בכניסה

 ."(מכירה מאושרת"
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 בכל מצויד הוא כאשר המיון מתחנת הכבושה האריזות פסולת את לאסוף יגיע הקניין .5.10

 פסולת וסוג משקל לאיסוף המתאים האדם חוובכ ההובלה באמצעי, הנדרש הציוד
  בהודעת המכירה. תמיר ידי על לו שנמסרה כפי, הכבושה האריזות

הקניין הזוכה יהא אחראי פסולת האריזות הכבושה תישקל ביציאה מתחנת המיון.  .5.11
 .התחנה את עזיבתו בטרםלוודא קבלת תעודת שקילה וחתימה עליה בתחנת המיון, 

 . ןמקבלת שעות 48ת שקילה בתוך והקניין יעביר לתמיר תעוד

 : הכבושה האריזות פסולת איכות .5.12

ן חומר העומד באחוזי הטהורות ככלל, תמיר תספק לקניין בתחנת המיו .5.12.1
 . להזמנה 42 כמפורט בסעיף

 מהווה המיון מתחנת ןנייהק ידי על הכבושה האריזות פסולת איסוף .5.12.2
 42 בסעיף כאמור באיכות חומר לו נמסר כי הקניין ואישור הסכמה

 . הזמנהל

לאחר איסוף פסולת האריזות הכבושה מתחנת למרות האמור לעיל, היה ו .5.12.3
הקניין כי אחוזי טהורות החומר במכירה נתונה נמוכים המיון יסבור 

, יפנה הקניין לתמיר באמצעות טופס בדיקה הזמנהל 42מהמפורט בסעיף 
, ובתנאי שפנייה שתספק לו תמיר, בצירוף אסמכתאות מתאימות לטענתו

פסולת האריזות מועד איסוף מ ימים 7 -לא יאוחר מכאמור תיעשה 
לא ובכל מקרה ן, ניילגביה מועלית הטענה כאמור, על ידי הקהכבושה 
הבאלות של פסולת האריזות הכבושה שעות מרגע פתיחת  24-יאוחר מ

 אריזות לפסולת הנוגע בכל כי מובהר. לגביה מועלית הטענה כאמור
 טהורות לאחוזי בנוגע לתמיר פנייה, לבאלות נכבשה שלא ככל, המתכת
 המכילה המשאית פריקת מרגע שעות 24 -מ יאוחר לא תתבצע ,החומר

שני התנאים )להלן: " הקניין בחצרי המתכת אריזות פסולת את
 "(. המצטברים

 עומדים שאינם במועדים הקניין ידי על לתמיר שתועבר פנייה כי מובהר .5.12.4
 לא ולקניין תמיר ידי על תטופל לא, המצטברים התנאים שניאחד מב

 .זה בעניין תמיר כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה

אשר תעמוד בשני התנאים המצטברים ותשיב לקניין על  פנייהכל חן לגופה תמיר תב .5.13
במידה ופניית הקניין לא תמצא מוצדקת על פי שיקול דעתה  .הפנייה בתוך פרק זמן סביר

  הבלעדי של תמיר, לא תשמע כל תביעה או טענה כנגד תמיר בעניין זה.

חשבונית לתשלום בהתאם לחודש העוקב לביצוע המכירה,  15-תמיר תעביר לקניין, עד ה .5.14
 לעיל.  5.11 לתעודות השקילה שיועברו אליה על ידי הקניין כאמור בסעיף

 בהתאם להתחייבויותיו הקניין מתחייב להעביר את פסולת האריזות הכבושה למחזור מוכר .6
 הכבושה איסוף פסולת האריזות  לאחר באופן מיידי , וזאתהזמנה זובהצעתו ועל פי הוראות 

פסולת האריזות הכבושה למחזור הקניין יעביר את   . למען הסר ספק מובהר כימתחנת המיון

בכל הנוגע לפסולת אריזות הקרטון וקרטוניות המשקה, ככל  מוכר ישירות מתחנת המיון.
ה, מתחייב הקניין לייצא את פסולת האריזות הכבושה למחזור מוכר שבחר הקניין לייצא

בהתאם להתחייבויותיו בהצעתו ועל פי הוראות הזמנה זו וזאת בתוך שלושה חודשים לכל 
היותר מיום איסופה מתחנת המיון. על אף האמור, ככל שפסולת האריזות הכבושה תיאסף על 

ן חייב לייצאה תוך פחות משלושה חודשים, כך ידי הקניין עד סוף חודש נובמבר, יהיה הקניי
 פסולת נאספה בה השנהבדצמבר של  31 -שפסולת האריזות הכבושה לא תיוצא לאחר ה

 .  כאמור האריזות
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 .להזמנה V.יג בסעיףהקניין יעביר לתמיר דיווחים ואסמכתאות כמפורט   .6.1

 אדם כוח .7

 על ומקצועיים מנוסים, נטייםוורל אחרים מקצוע ובעלי עובדים להעסיק מתחייב הקניין .7.1
 .הדרושים ובהיקף במספר, מהן חלק כל או התחייבויותיו לביצוע הנדרש פי

, וישרים מהימנים יהיו השירותים במתן יועסקו אשר עובדיו כי לוודא מתחייב הקניין .7.2
 .להעסקתם אחרת או/ו חוקית מניעה כל אין וכי הולם ניסיון ובעלי מיומנים

 עובדים יעסיק הקניין. דין כל להוראות בהתאם לעבודה יתקבלו הקניין עובדי כל .7.3
 על החלות דין כל והוראות, 1959-ט"תשי התעסוקה שירות חוק להוראות בהתאם
ללא  ישראליים אזרחים שאינם עובדים או/ו קטינים יעסיק לא הקניין, עובדים העסקת

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

 בכל יישא הקניין. הכלל מן יוצא ללא ל"הנ ההוראות כל אחר למלא מתחייב והוא, ידו
 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, הקניין ידי על המועסקים

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

 ףבסעי האמור הפרת מחמת לה שייגרמו והוצאות נזק כל בעבור תמיר את ישפה הקניין .7.4
 .זה 7

  עבודה ציוד .8

, הכלים, האביזרים, הנדרש העבודה ציוד כל את, חשבונו על לספק מתחייב הקניין .8.1

 ציוד": להלן) לו דרוש יהיה אשר אחר דבר וכל משאיות, הרכב כלי, המתקנים
 ציוד בעניין תמיר כלפי דרישה או/ו תביעה כל לקניין תהיה לא, מקרה בכל(. "העבודה
 .לו הנדרש העבודה

 ביצוע לצורך הדרושות הכלל מן יוצא ללא העלויות בכל יישא הקניין כי מוסכם .8.2
 . תמיר של המלא רצונה לשביעות ביצוען את שיבטיח באופן התחייבויותיו

 אסורותהטיפול בפסולת האריזות הכבושה, העברת הבעלות ופעולות  .9

מחזור מוכר  הקניין מתחייב למחזר את פסולת האריזות הכבושה שנרכשה על ידו .9.1
ככל שמדובר בפסולת אריזות  בחו"ל מוכר או לייצאה למחזור בתחומי מדינת ישראל

וכאמור  התהליך המוצעבהתאם להתחייבויותיו במסגרת  הקרטון וקרטוניות המשקה,
בכל הנוגע לפסולת אריזות פלסטיק מסוג מובהר בזאת כי בהסכם זה ובמסמכי ההזמנה. 

"HDPE"/"PP "מחזור מוכר הינו מחזור אך ורק במפעל המבצע  הפלסטיק ושקיות
 ו רישיון עסקאשר יש ל ,אריזות הפלסטיק בישראלשל פסולת  עיבודו גריסהשטיפה, 

בכל הנוגע  .פסולת האריזות הכבושה שהוא בתוקף חזורלמ כדין מהסוג המתאים
לפסולת אריזות קרטון וקרטוניות משקה, מחזור מוכר הינו אך ורק במפעל המבצע 
עיבוד של הפסולת והפיכתה לחומר גלם המשמש לייצור מוצרים שונים, אשר יש לו 

 .רישיון עסק כדין מסוג המתאים למחזור פסולת האריזות הכבושה שהוא בתוקף
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הבעלות בפסולת האריזות הכבושה תעבור מתמיר לקניין עם השלמת העברת התמורה  .9.2

 בעבורה ובכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו לפי הליך זה. 

  :אחת או יותר מהפעולות הבאות בפסולת האריזות הכבושה אתלא יבצע הקניין  .9.3

 ;חזור מוכרשלא לשם מ מכירה .9.3.1

יצוא )למעט ביחס לפסולת אריזות הקרטון וקרטוניות המשקה לגביהן  .9.3.2
 רשאי הקניין לבצע יצוא לשם מחזור מוכר(

 השבה; .9.3.3

 ;חזור מוכרשאינו מ מחזור .9.3.4

שאינה מחזור מוכר או מכירה לשם מחזור  כל טיפול או פעולה אחרת .9.3.5
 .מוכר

 פעולה ביצוע". אסורות פעולות"כ ולהלן לעיל יוגדרו לעיל 9.3 בסעיף המנויות הפעולות .9.4
 11 בסעיף כמפורט והכל, מוסכמים בפיצויים הקניין חיוב יגררו אסורות פעולות או

 . להלן

 ופיקוח דיווחים .10

כאמור בסעיף  ,אסמכתאותו , אישורי רואה חשבון לנתוניםהקניין יעביר לתמיר דיווחים .10.1
 למסמכי ההזמנה.  V.יג

אופן הדיווח במערכת הדיווח מובהר כי תמיר תהא רשאית לעדכן את  .10.2
האסמכתאות הנדרשות מעת לעת ולקניין לא תהיה כל את ו האינטרנטית

 תביעה ו/או טענה כנגד תמיר בעניין זה.

ועל דיווחיו  ם מטעם תמיר לפעול ולפקח על פעולותיואפשר למפקחיי הקניין .10.3
 כפי שתורה תמיר על פי שיקול דעתה הבלעדי. כאמור,

, בכל עת שיתבקש יספק לתמירקניין , הבסעיף זהמבלי לגרוע מכל האמור  .10.4
פסולת האריזות הכבושה, גם לאחר כל נתון ו/או מסמך בקשר עם  לכך,

כן תמיר תהיה רשאית לדרוש כפי שיידרש על ידי תמיר. כמו  מכירתה,
מהזוכה אישור רואה חשבון לכל נתון ו/או מסמך כאמור, לרבות בכל הנוגע 

 .לעיללדיווחים כאמור 

היה רשאית, לפי שיקול )או מי מטעמה(, ת מבלי לגרוע מן האמור, תמיר .10.5
והמסמכים הקשורים  , לקיים ביקורת בספרי החשבונותהבלעדי דעתה

פי -חייב על הקניין, וכן לקבל העתק מכל דו"ח שהכבושהלפסולת האריזות 

. לצורך האמור תמיר )או מי מטעמה( תהא רשאית דין למסרו לרשות כלשהי
 לפנות ישירות לרו"ח של הזוכה. 

מתחייב לשתף פעולה עם תמיר או נציגיה בכל הקשור לבקרה וכן  הקניין .10.6
  מתחייב להעמיד ספריו לביקורת ככל שיידרש.

רכישת תחייב כי כל החשבונות והפעולות המבוצעות על ידו במסגרת מ הקניין .10.7
לא יהא רשאי  פסולת האריזות הכבושה ינוהלו על ידו ותחת שמו. הקניין
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לאחר או  זכותו לרכישת פסולת אריזות כבושה או חלקים ממנהלהסב את 

 אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מאת תמיר.

 בעת הן, זה 10 בסעיף כאמור חופיקו דיווחים העברת, ספק הסר למען .10.8
 תנאי מהווה, ןלאחריה והן המשלימה התקופה או/ו ההתקשרות תקופת

 יסודית להפרה תחשב הפרתו אשר, הזוכה הקניין עם להתקשרות יסודי
 .להלן 11.1 בסעיף כאמור

 מוסכמים פיצויים הפרת ההסכם; .11

 אחד הפרתמסמכי ההזמנה,  – להסכם זה 'א בנספח 104מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.1
)הליך  6.1 -6, 5.12 -5.1 ,הצהרות והתחייבויות הקניין, ביטוח() 4 מהסעיפים יותר או

)העברת הבעלות בפסולת האריזות הכבושה  9, רכישת פסולת האריזות הכבושה(
 15 )הפרת ההסכם ופיצויים מוסכמים(, 11, )דיווחים ופיקוח( 10, ופעולות אסורות(

 .הקניין מצד של ההסכם יסודית להפרה תחשב ,ולהלן לעיל )ניגוד עניינים( 17 )סודיות(,

 לבצע, הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית תהיה תמיר, כאמור יסודית הפרה של במקרה .11.2
 :להלן המפורטות מהפעולות יותר או אחת את

 או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא קנייןשל מבלי, קנייןה עם ההתקשרות את לבטל .11.2.1
 ההסכם בביטול יהיה לא כי מובהר. לסיומה ההתקשרות הבאת בגין תביעה
 כל פי על לרשותה העומד סעד בכל הקניין כנגד לנקוט מתמיר למנוע כדי כאמור

 . דין

 .11.4 בסעיף להלן כאמור, מוסכמים פיצויים מהקניין לגבות .11.2.2

 .קניין, כמוגדר בהליך התחרותיה ערבויות את לחלט .11.2.3

 את לעצמה שומרת מירת, לעיל 11.2.1 בסעיף כאמור, ההתקשרות ביטול של במקרה .11.3
 לפי והכול, חדש תחרותי הליך לפרסם או/ו עמו ולהתקשר אחר למציע לפנות הזכות
 .הבלעדי דעתה שיקול

, זה הסכם או/ו דין כל פי על לתמיר העומדים אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי .11.4
 בפיצויים קנייןה יחוב, להלן כמפורט הפרה של מקרה בכל כי הצדדים בין מוסכם

 :מוסכמיםה

או  יםנכונ לא ואסמכתאות דיווחים העברת או ואסמכתאות דיווחים העברת אי .11.4.1
 לכל ח"ש 10,000 - אי העברת אישור רו"ח לדיווח השנתי או לדיווח המסכם

 . הפרה

 . הפרה לכל ח"ש 10,000 –"( אסורות פעולות)" לעיל 9.3 סעיף הפרת .11.4.2

בהעברה לטיפול  עיכוב אומתחנת המיון ו/ האריזות פסולת איסוףב בעיכו  .11.4.3
 לעיל 5ף בסעיהמוגדרים  הזמנים בלוחות עמידה אי לעיל ו/או 6כאמור בסעיף 

 .בפועל ביצועה למועד עד, עיכוב יום לכל ש"ח 500 -

אי העברת ו/או  טיפול בפסולת האריזות הכבושה שלא בהתאם לתהליך המוצע .11.4.4
ו/או   למפעל המחזור המוכרפסולת האריזות הכבושה ישירות מתחנת המיון 
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לכל  ₪ 10,000 -לעיל  4.3בהתאם להוראות סעיף שלא טיפול בפסולת האריזות 

 . הפרה

 לב בתום, שקולה הערכה תוך נקבע לעיל הנקוב המוסכם הפיצוי כי מצהירים הצדדים .11.5
 הקניין. המתוארות מההפרות כתוצאה לתמיר להיגרם העלול, הסביר לנזק לב ובשים

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

 תמיר כן כמו. לקניין תמיר שתוציא הכולל החשבונית לסכום יתווספו ל"הנ התשלומים .11.6
 . אלו מוסכמים פיצויים לגבות כדי הקניין שיפקיד הביצוע ערבות את לממש רשאית תהא

 העומד אחר סעד מכל לגרוע כדי ל"הנ ההפרות בעניין באמור אין כי ומודגש מובהר .11.7
 .במצטבר הן תמיר זכויות כל וכי, ההסכם פי על או דין כל פי על תמיר לרשות

  התמורה .12

, ישלם הקניין הזוכה מתחנת המיוןעל לקניין הזוכה כל טון חומר אשר נמסר בפותמורת  .12.1
הלן: עיל ול)ל להסכם זה 'ב כנספחכנקוב בהצעת המחיר שלו, המצורפת את המחיר לטון 

 .התמורה אינה כוללת מע"מ .("התמורה"

, האיסוף תיועלו זה ובכלל ברכישה הכרוכות העלויות כל את התמורה כוללת כי מובהר .12.2
והכל  העברתה למחזור מוכרו המיון מתחנת הכבושה האריזות פסולת של הפינוי והשינוע

   .הסכם זהובהתאם לכל הוראות ההליך התחרותי 

בהתאם לתעודות השקילה שיועברו  האריזות פסולת למשקל בהתאם יחושב התשלום .12.3
כי במקרה של  ,מובהרלעיל.  5.11אליה מתחנת המיון וכן על ידי הקניין כאמור בסעיף 

תעודות השקילה אי התאמה בין תעודות השקילה שקיבלה תמיר מתחנת המיון לבין 
שקיבלה תמיר מהקניין, תמיר תנפיק את החשבונית לתשלום בהתבסס על תעודות 
השקילה שתעביר תחנת המיון ולקניין לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד תמיר בעניין 

   זה.

 מכירת בוצעה בו לחודש העוקב לחודש 15-ה עד, חודשית חשבונית לקניין תנפק תמיר .12.4
 . לקניין כבושה אריזות פסולת

 .לקניין החשבונית הנפקת מיוםיום  30 בתוך קנייןה ידי על תשולם החשבונית .12.5

 ההתקשרות תקופת .13

 18תקופה של ל תימשךו זכייתותקופת ההתקשרות תחל מיום ההודעה לקניין הזוכה על  .13.1
  .חודשים

תקופת  לעיל, תוארך 5.4היה ויתקיימו התנאים כאמור בסעיף  -"התקופה המשלימה"  .13.2

למטרת מכירת המשקל המשלים  נוספים חודשים בשישהההתקשרות בין הצדדים 
, בהתאמות זו יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה לקניין, כאמור שם. בתקופה

 .    הנדרשות

הצהרות והתחייבויות הקניין, ביטוח(, ) 4 הוראות סעיפים, מובהר כי לעיל למרות האמור .13.3
)העברת הבעלות בפסולת  9אריזות הכבושה(, )הליך רכישת פסולת ה 6.1 -6, 5.12 -5.1

)הפרת ההסכם ופיצויים  11)דיווחים ופיקוח(,  10האריזות הכבושה ופעולות אסורות(, 
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)סודיות(,  15)סיום ההסכם או ביטולו וסעדים(,  14)תקופת ההתקשרות(,  13מוסכמים(, 

חודשים נוספים, במהלכם יעביר הקניין את  6יעמדו בתוקפן למשך  )ניגוד עניינים( 17
למחזור מוכר ותמיר תקבל ממנו ת האריזות הכבושה שמכרה לו תמיר סולמלוא משקל פ

"(. השלמת הטיפולאת כלל הדיווחים והאסמכתאות כנדרש במסגרת הליך זה )להלן: "
עד להשלמת הטיפול במלואו, יעמדו לתמיר כל זכויותיה לפי כל דין וכאמור בהסכם זה, 

 כה, חיובו בפיצויים מוסכמים וכיו"ב. ובכללן כל זכויותיה הנוגעות לחילוט ערבויות הזו

 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 קנייןל בכתב

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

 הזמן פרק בתוך תוקנה לא אשר, קנייןה 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 תחשב, זה קטן בסעיף כאמור

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

 . קנייןה

 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 קנייןל

 או, נגדו נכסים כונס צו הוצא או, נושים הסדר או, פירוק להליכי נכנס קנייןה .14.1.4

 .יום 21 תוך בוטלו לא ואלו נכסיו על עיקול הוטל

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

 ההליך במסמכי המפורטים הסף תנאי מדרישות תבאח לעמוד חדל קנייןה .14.1.6
 .התחרותי

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

 .ופשע או/ו ןעוו יחשבת זה לעניין פלילית

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

 תכספי ודרישה תביעה, טענה כל קנייןל תהיה לא, זה סעיף לפי ההסכם בוטל או הסתיים .14.2
 תמורה כלל זכות כל קנייןל תהיה לא, שהוא מקרה בכל. כך בגין תמיר כלפי תאחר או

, ההסכם סיום יום בטרם חל תשלומה מועד אשר תמורה לקבלת הזכות מלבד שהיא
מובהר כי  .והסכם דין כל מכוח תמיר לזכות תעמוד אשר קיזוז זכות לכל בכפוף וזאת

, גם במקרה של סיום או ביטול כאמור, מתחייב הקניין כי יעביר לתמיר את כל הדיווחים
 לעיל.  10הנדרשים בהתאם לסעיף  האסמכתאות והאישורים
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 יחולו התחרותי בהליך כאמור קנייןה של יסודית הפרה של מקרה בכל כי ,מובהר עוד .14.3

 . אלו יסודיות להפרות ביחס התחרותי בהליך המפורטות ההוראות

 אחרים וזכות סעד לכל בנוסף באות והן, במצטבר הן זה סעיף לפי תמיר זכויות כל .14.4
 .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 קנייןה .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 קנייןוה תמיר של הבלעדי רכושה הוא, לעיל כהגדרתו, המידע כי, בזאת מובהר .15.2
 ולא בפומבי לחשפו לא, חסוי באופן המידע על לשמור מתחייב קנייןה .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 קנייןה, בנוסף. בו

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

 .ובכתב מראש תמיר של אישורה את

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

 הצדדים יחסי .16

 פועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  מובהר בזאת כי הקניין .16.1

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

אחראי עבור כל תשלום לביטוח  קנייןאו מי מטעמו, יהיה ה קנייןלגבי כל עובדיו של ה .16.3
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו 
או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי 

 צויים מתמיר.מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפי

מצהיר כי כל עובד אצלו מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו אחריות שילוחית  קנייןה .16.4
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 

סים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם תשלומי חובה, מ
 לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין. 

תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  קנייןכל פעולות ה .16.5
 כלשהו הכרוכות במתן השירות לתמיר.
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ום שבו נשאה תמיר ישפה ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכ קנייןה .16.6

ושעילתה  קנייןנטית מטעמו של הוואו חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרל
לפצות ולשפות את תמיר בגין  קנייןמעביד עם תמיר. כמו כן יתחייב ה-בקיום יחסי עובד

כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר תמיר נשאה בהם או 
תוך זמן סביר  קנייןהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שתמיר תודיע לחויבה לשאת ב

אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. אין בזכות של תמיר לשיפוי או פיצוי על פי סעיף 
 כל פי על או קנייןזה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם ה

 .דין

 עניינים ניגוד .17

 מצוי אינו הוא, זה הסכם של חתימתו למועד נכון כי, בזאת תחייבומ מצהיר קנייןה .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 קנייןה ידי על זה הסכם בביצוע
 עותק אשר בדבר העדר ניגוד עניינים והכל בהתאם להתחייבות הקניין במסגרת הצהרתו

  .קנייןה להצעת צורף הממנ חתום

. ההסכם תקופת כל במהלך זה בסעיף כאמור עניינים ניגוד של מצב מיצירת יימנע קנייןה .17.2
 כך על יודיע כזה עניינים לניגוד כלשהו חשש שייווצר מקרה בכלכאמור בהצהרתו, 

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

 קניין.ה ידי על ההסכם של יסודית כהפרה הדבר

  כללי .18

 את לקבל מבלי זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את או זה הסכם ימחה לא קנייןה .18.1

 סעיף להוראות בסתירה להמחאה ניסיון כל. תמיר של ובכתב מראש המפורשת הסכמתה
 .בטל יהיה זה

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

 .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



 
 

 
- 38 - 

 

 שאושר מעת אחד עסקים יום חלוף לאחר למענה נמסרה כאילו תחשב, זה בסעיף לאמור

 .קבלתה

 
 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 
 
 
 

 
 מחזור תאגיד – ר.י.מ.ת

 (צ"חל) מ"בע בישראל יצרנים
 קנייןה 
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  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  –' נספח ב
 

 שנת _______תאריך: יום ________ בחודש __________ 

 __________________ ת.ז /שם המציע:________________ ח.פ.

 לכבוד:

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –חברת ת.מ.י.ר 
 , פתח תקווה21יגיע כפיים  מרחוב 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

אנו הח"מ, ____________, מצהירים כי אין לנו ניגוד עניינים, ומתחייבים שלא לעמוד במצב  .1

ו של ניגוד עניינים, בקשר לרכישת פסולת האריזות הכבושה ים או חשש לקיומשל ניגוד עניינ
ו/או אספקת  "(, ובכלל זה להימנע ממתן שירותיםההליך)להלן: "הליך תחרותי זה נשוא 

כלשהם לכל גוף או גורם אחר באופן שיעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש  מוצרים
 .בהקשר זה מעובדיה מי או/ו מירלקיומו של ניגוד עניינים כלפי ת

על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותינו וללא דיחוי אנו מתחייבים להודיע לתמיר באופן מידי  .2
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 

במצב של ניגוד אותנו וכל גורם אחר שהעניין העסקי או האישי שיש לנו עמו עלול להעמיד 
 .עניינים בקשר לרכישת פסולת האריזות הכבושה נשוא ההליך

בינינו  ידוע לנו כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים .3
נתונה לתמיר באופן בלעדי ואנו מתחייבים לפעול בהתאם  ,מעובדיה מי או/ולבין תמיר 

 בכל עת. כפי שיהיו  ,להנחיותיה

 

 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 

___________ נושא/ת ת.ז. ___________ על ידי מר/גברת  "(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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 הצעת המחיר של המציע –' נספח ג
 הצעה טופס

 

 שנת ___________________  בחודש________  יום: תאריך

 __________________ / ת.ז: פ.ח:________________ המציע שם

 

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

 , פתח תקווה21יגיע כפיים  

 .,נ.ג.א
 

 לרכישת פסולת אריזות כבושה מתמיר הצעה: הנדון

 בהתאםמתמיר  רכישת פסולת אריזות כבושהלי הצעת בזה מגיש ,____________ מ"הח י,אנ
(. "ההליך" או "התחרותי ההליך, ""מסמךה: "להלן) ההליך התחרותיהוראות המפורטות במסמכי ל

 :להלן מפורטת יהצעת

 הגדרות .1

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

 כללי .2

 בזאת מסכיםאני , ההליך התחרותי מסמכי כל את בקפידה ובחנתי בעיון שקראתי לאחר

 .זו הצעתי מתנאי נפרד בלתי כחלק אותם וכולל, ונספחי כל על, ההליך לתנאי

 והתחייבויות המציע הצהרות .3

 בהגשת הצעתי זו אני מצהיר ומתחייב בפני תמיר כדלקמן:

 זו הצעתיו פרטיהם על ההליך התחרותי במסמכי האמור לכל מסכים אני .3.1
 כל אציג לא וכל ההוראות הכלולות בהם. ההליך למסמכי בהתאם מוגשת
ההליך  מסמכי של הבנה אי או ידיעה אי על המבוססת דרישהו/או  תביעה

 דרישה אוו/ תביעה כל על מראש בזאת מוותר אני, וחלקם או כולם, התחרותי
 .כאמור

 המוטלת התחייבות כל אחר ובמועדה במלואה לקיים עצמי על מקבל אני .3.2

 .ההליך התחרותי במסמכי המפורטים לתנאים בהתאם י,עלי

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

 או, וחלק או וכול, ההליך התחרותי את לבטל רשאית תהיה תמיר כי, לי ידוע .3.4
 שיקול פי ועל שהיא סיבה מכל ותנאי או ומהוראותי איזו לעדכן או לשנות



 
 

 
- 41 - 

 

 במקרה , וכי/או לצאת להליך חדש, כאמור במסמכי ההזמנה הבלעדי דעתה

 עם רכישת פסולת האריזות הכבושה לצורך להתקשר רשאית תמיר כאמור
  .על פי שיקול דעתה הבלעדי שהוא גורם כל

 כולם, אחרים מציעים עם או עמי ולתת לשאת רשאית תהיה תמיר כי, לי ידוע .3.5
 שינויים או תוספות, הבהרות ולבקש, ההצעות הגשת לאחר לרבות, חלקם או

 .בהצעות

תמיר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור כלל ידוע לי, כי  .3.6
, ולא תהיה ו/או שלא לבחור זוכה באחת או יותר מהקטגוריות זוכים בהליך

  לי כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.

 בכל להתחייב מסכים אני זה הצעה טופס על בחתימתי כי מאשר אני .3.7
 חתימתי וכי ונספחי כל על ההליך התחרותי במסמכי הקבועות ההתחייבויות

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

 הפרטים כל של נכונותם את ומאשר מצהיר אני זה הצעה טופס על בחתימתי .3.8
 .בהצעתי המופיעים

, הזוכה למציע תמיר ידי על הזכייה הודעת מתן ממועד החל כי, לי ידוע .3.9
ההליך  מסמכי פי על, /הזוכה המציע לבין תמיר בין חוזיים יחסים ייווצרו

 ו שלזכיית את או הליךה את לבטל תמיר לזכות בכפוף והכול, כולם התחרותי
 .כאמור זוכה

 לא וכי, בלבד ייעל יחולו, הצעה בהגשת הכרוכות ההוצאות כל כי, לי ידוע .3.10
 . כאמור ידי על שהוצאו ההוצאות בגין פיצוי אוו/ השבה לכל זכאי אהיה

 והבלעדי הפרטי קניינם הם ההליך התחרותי מסמכי כי, מסכים ואני לי ידוע .3.11
, אחרת מטרה לכל ולא, הצעה הגשת לצורך אך ורק נמסרים והם תמיר של
 . הצעה הגשת זולת, אחרת למטרה שימוש בהם לעשות רשאי אהיה לא וכי

 הצעתי גילוי למניעת ולפעול הצעתי פרטי את לגלות שלא מתחייב הנני .3.12
 , ובפרט למציעים אחרים ו/או מציעים פוטנציאליים.לאחרים

, בטופס הצעה זה המפורטות והתחייבויותיי הצהרותיי סמך עלידוע לי, כי  .3.13
 .הצעתי את תמיר תשקול

 על שבוצעו בדיקות על ובהסתמך הליך התחרותיה במסמכי שעיינתי לאחר .3.14
 תהיהו ידי על תבוצע מסמךבה כהגדרתרכישת פסולת האריזות הכבושה , ידי

 המצורף ,ההסכם להוראות ובכפוף ההליך התחרותי להוראות בהתאם

 .להצעתי צורף ממנו חתום עותק ואשר, ההליך התחרותי למסמכי 'אנספח כ

 ההצעה פרטי .4

  :להלן פרטי הצעתי

   לטון. ₪___________  :הצעתי היא -קרטוןהפסולת אריזות בעבור  .4.1
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 לטון.  ₪___________   :הצעתי היא – בעבור פסולת אריזות מתכת .4.2

 ₪_____________   :הצעתי היא -פלסטיקהשקיות פסולת אריזות בעבור  .4.3
 לטון. 

 לטון ₪_________  הצעתי היא: -קרטוניות המשקה  פסולת אריזות בעבור .4.4
  .(שלילי מחיר להציע ניתן זו אריזות לפסולת ביחס)

מחיר המינימום הינו  -"HDPE"/"PPסולת אריזות פלסטיק מסוג "בעבור פ .4.5
 לטון.  ₪_________  הצעתי היא: -₪ 550

 כולל מע"מ.  ולעיל אינ יםם המוצעמיהסכו

 תוקף; שונות .5
, ונספחיה מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד זו יהצעת כי מתחייב יאנ .5.1

 להגשת האחרון מהמועד יום 90 למשך, חזרה זכות ללא, אותנו ותחייב
ו נלבטל את הצעת ליך התחרותי. ידוע לי כי לא אוכלבה כהגדרתו, ההצעות

מתחייב . אני הליך זהטרם הודיעה על תוצאות  תמירתוך תקופה זו גם אם ב
מפעם לפעם למשך  צעתנותוקף ה אאריך את, כי אם תדרוש זאת תמיר

, לרבות הארכת תוקף הערבות כמפורט ימים נוספים 90תקופה של עד 
 את לפסול רשאית תהא תמיר, כן עשהא לא אם וכיבמסמכי ההזמנה, 

 .בעניין תביעה או/ו טענה כל לנו תהא ולא הצעתנו

 להן להזדקק ואין, זה הצעה מטופס קחל מהוות אינן הסעיפים כותרות .5.2
, במשמע ברבים אף, יחיד בלשון ההצעה בטופס האמור כל. הוראותיו בפירוש

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

 ההצעה מגיש פרטי .6

 

 ________________________. :המציע שם

 : ________________________./ת.ז )במידה ועוסק מורשה( צ.ח./פ.ח' מס

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

 :הודעות לקבלת אלקטרוני דואר כתובת או/ו פקס מספר

 .________________________ 

 (אם המציע הוא תאגידה )פירוט בעלי השליטה במגיש ההצע .7

 :בתאגיד השליטה בעלי

 
ת.ז. : ______________, שם

,___________ 

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 
ת.ז. : ______________, שם

,___________ 

 ___________________.כתובת מגורים 
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 : המציע מנהלי

 

ת.ז. : ______________, שם
,___________ 

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 

ת.ז. : ______________, שם
,___________ 

 ___________________.כתובת מגורים 
 

 

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

_______________________ ___________________ 
 חתימה וחותמת המציע 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__________ )

 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[
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  נוסח ערבויות  –' דנספח 
 

 לקיום ההצעה ערבות בנקאית נוסח - 1ד'נספח 

 

 תאריך: ]________[ 

 לכבוד:

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

 , פתח תקווה21יגיע כפיים  מרחוב 

 ערבות בנקאית מס' ]__________[ הנדון:

עשרת ) ₪ 15,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של  .1

  .("סכום הקרן"להלן: ) 2בסעיף להלן  בהתאם לאמורצמוד למדד ( ₪ פיםאל

שא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם יסכום הקרן י .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  15.12.2019
 (.ם הערבות""סכוייקרא 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
 .לומים לא יעלה על סכום הערבותהתשכל 

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. 

 .12.04.2020 תהיה בתוקף עד ליוםערבות זו  .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .7

 בכבוד רב,

__________________ 

 

 
 
 

 



 -סודי  -

 לביצוע ההצעה ערבות בנקאית נוסח - 2'דנספח 

 תאריך: ]________[ 

 לכבוד:

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

 , פתח תקווה21יגיע כפיים  מרחוב 

 ]__________[ערבות בנקאית מס'  הנדון:

 

של 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
   סטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום ידי הלשכה המרכזית לסטטי-לפעם על

עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן  15.12.2019
 (."סכום הערבות"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
 כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית  .5

 לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום. 

 .ההתקשרות תקופת סיום לאחר ימים 60 למשך בתוקףערבות זו תהיה  .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .7

 בכבוד רב,

__________________ 
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 בדיקת איכותבקשה לביצוע ופס ט -נספח ה' 

 שם הקניין:________________________________

 שם תחנת המיון:________________________________

  משלוחפרטי ה

 שעה:___________תאריך המשלוח:__________ 

 :__________הכבושה האריזות פסולת סוג

 :______________נטומשאית משקל 

 _______:_____של המשאית שאספה את הבאלות מספר לוחית רישוי

 ______:_____השם חברת ההובל

 פרטי התלונה 

 שעה: ___________ תאריך פתיחת הבאלה: ________

 :_____________________________________התלונה תיאור

 :___________________________________________הערות
 

 תמונות המעידות על בעיית איכות בחומר הנרכש 5*יש לצרף לטופס זה 
 
 
 

 שם הקניין, חתימה וחותמת
 
 

___________ 
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 מנגנון זיכוי –נספח ו' 

יעביר לתמיר טופס בקשה לביצוע בדיקת איכות, תוך עמידה בשני התנאים המצטברים,  שהקנייןככל 

 באופן הבא: בדיקה ותבוצע תמיר עם איכות בדיקת ביצוע מועד יתואם

 המפתח הבא:  בסיסאריזות כבושה על ניין לקחת כמות מדגמית של פסולת על הק

 באלות 1/10 של ביחס הפחות ולכל, ק"ג 100טון של פסולת אריזות כבושה, יש לדגום  4על כל 

 100 לדגום יש, לבאלותכי בכל הנוגע לפסולת אריזות המתכת, וככל שלא נכבשה  מובהר .למשאית

  .מתכת אריזות פסולת טון 4 כל על"ג ק

 שונות. באלות 5 -מ ק"ג 400, יש לדגום מתוכם באלות 50 -בטון  16במשאית  אספום נא :לדוגמא

 :קטגוריות לשתיהכבושה  האריזות פסולת את למיין הקניין נדרש האיכות בדיקת במסגרת

 .שנרכש מהסוגהאריזות  פסולת. 1

 (שנרכש מהסוג)כל פסולת אחרת שאינה פסולת האריזות  פחת .2

משקל שתי הקטגוריות  סךמשקל הכמות הנדגמת לפני ביצוע המיון ו סךבין  הפערש לוודא הקניין על

 איכות בדיקת לבצע יש, 5% -מ הגבוה פער של במקרה. 5%כאמור לאחר ביצוע המיון לא יעלה על 

 . חוזרת

 המיון. קטגוריותהקניין לתעד בתמונות את תהליך ביצוע בדיקת האיכות ואת  על

 תהליך הזיכוי:

 כמפורטאחוז הטהורות מ נמוך בפועל הטהורותשעל פי תוצאות בדיקת האיכות יעלה כי אחוז  ככל

 :הבאה לנוסחא בהתאם הקניין את תמיר תזכה, בהסכם

  (הנדרש הטהורות% -ל בפועל הטהורות* )הפער בין %  המשאית תכולת משקל*  לטון מחיר

 :אלדוגמ

 "HDPE"וג החומר ס

 ש"ח 1000מחיר לטון: 

 טון 18המשאית:  תכולתמשקל 

 80%: (האיכות בדיקת)על בסיס  בפועלאחוז הטהורות 

 90%אחוז טהורות נדרש: 

 להלן החישוב:

 ש"ח 1,800(= 90%-80%* ) (טון) 18ש"ח *  1000

 ש"ח 1,800 יהיההזיכוי שתמיר תשלם לקניין 
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 :)ולהעבירם לתמיר( במסגרת ביצוע בדיקת האיכות יש למלא את הנתונים הבאים

 תאריך דגימה:__________ שעה:___________

 דגימה מספר_____ מתוך ____ לביצוע

 __________ :שם הדוגם

 __________ (:ק"ג)הכמות שנדגמה 

 הערות אחוז משקל )סוג החומר( קטגוריה

    

    

 *יש למלא טבלה כזו עבור כל דגימה בנפרד

 על ____________אחוז הטהורות בדגימה עומד 

 

 


