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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

העונים למתכבדת בזאת להזמין   ולמציעים  זה  כמפורט  קריטריונים  תנאים  להלן:  )במסמך 

דגימות  ל  הצעותלהגיש  "(  ספקים" שירותי  המתן  תכולת  והשקיות    כתומיםהפחים  של 

 , והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה. "(ימותשירותי הדג)להלן: " הכתומות

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

 "(.  האריזות

בהתאם לחובותיה על פי חוק האריזות, מתקשרת תמיר בהסכמים עם רשויות מקומיות לשם   .3

פסולת אריזות. בחלק מרשויות מקומיות אלו מוצבים פחים   לשיישום הסדרי הפרדה ואיסוף  

 כתומים המיועדים לפסולת אריזות בלבד.  

;  ון הבאותבאחת מתחנות המימועברת למיון    והשקיות הכתומות  תכולת הפחים הכתומים .4

"ק.מ.מ"  מיון  התחנת    ;עפולה,  , רחוב ירושלים60כביש    עפולה, בכתובתב  "אמניר"  מיוןהתחנת  

ותחנת המיון "שירותי נוי המנוף אילת  ;  , ראשל"צ10שדרות מרילנד  בראשון לציון, בכתובת  

  תחנת "בהתאמה    להלן)   אזור תעשייה שחורת, אילת  3כתובת רחוב השרטט  ב  , בע"מ" באילת

  .("ת המיוןותחנ"  :ויחד  "תחנת אילת" , "צ"ראשל תחנת", "עפולה

לתכולת המשאיות המפנות את תכולת    דגימותלבצע    במסגרת שירותי הדגימות יידרש הספק .5

"  הפרוסים ברשויות המקומיותוהשקיות הכתומות  הפחים הכתומים   או    "הדגימות)להלן: 

  הפחים הכתומיםוהכתומות השקיות תכולת הרכב  (, וזאת על מנת להבין את "סקר הפסולת"

, לצורך הפעלת מנגנון הקיזוז או מנגנון הפסקת התשלום הקבועים בהסכמים  הנאספת בהם

" )להלן:  פי המנגנונים    ."(המנגנוניםבין תמיר לרשויות המקומיות  על  כי  מובהר,  זה  לעניין 

 . לסקרי פסולת 2221התקן הישראלי מות על פי כאמור, הספק מחוייב לבצע את הדגי

יתבצעו בתחנות המיון מהן מקבלת תמיר ש .6   ירותי מיון לתכולת הפחים הכתומים הדגימות 

וכן בתחנת הדגימה "דנו" בחיפה, ממנה מועברת תכולת    מפורט לעיל,כ  והשקיות הכתומות

הליך  על פי נוהל  הדגימות יבוצעו    "(.תחנת חיפה )להלן: "מיונה  הפחים לתחנת עפולה לצורך  

התחרותי    ' הכנספח  המצורף    ה הדגימ ההליך  המפורטות  למסמכי  הדרישות  לכל  ובהתאם 

 להלן.  במסמך זה 

שיידרש הספק לבצע בכל  השנתית  כמות הדגימות    במסגרת שירותי הדגימות,  תמיר מעריכה כי .7

 תהיה כדלקמן:  תחנת חיפה,ב, לרבות  תחנת מיון

 דגימות.  428 -בתחנת עפולה  .7.1

 דגימות. 670 -בתחנת ראשל"צ  .7.2

 דגימות.  20  -בתחנת אילת  .7.3

 . דגימות 24 -בתחנת חיפה  .7.4

לעיל מהווה הערכה בלבד ואין    7למען הסר ספק מובהר, כי צפי כמות הדגימות כמפורט בסעיף   .8

מהספק  לכמות   תמיר  של  כלשהי  התחייבות  משום   זה   בצפי בפועל  שיידרשו    כל   .הדגימות 
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  כל   תהיה   לא   הזוכה   ולמציע  ,בלבד  אחריותם   על   נעשית   זה   צפי  על  המציעים  של   הסתמכות 

 .זה בעניין תמיר  כנגד תביעה או /ו  טענה

  כל  ומילוי   לקיום   האמצעים  בכל   לנקוט   מציע   מתחייב,  זה  הליך  במסגרת   הצעה   בהגשת .9

 . יהיזכ של מקרה  בכל, זה במסמך עליו   המוטלות  ההתחייבויות

ביחס    בכל תחנת מיון  תדירותןו  הספק יבצע את הדגימות בתחנות המיון עצמן. כמות הדגימות .10

שיועברו  לנתונים    בהתאםשתיקבע    ,תכנית סטטיסטית   קבע על בסיסילכל רשות מקומית ת 

 בפרק יב' להלן.כאמור  לספק על ידי תמיר אחת לרבעון,

את   תעבודה המפרט  תכנית  תמיריעביר הספק לאישור  בהתאם לתכנית הסטטיסטית הנ"ל,   .11

העבודה רק לאחר    תכניתעל על פי  מובהר כי הספק יפ  .מועדי ביצוע הדגימות בכל תחנת מיון

 בפרק יב' להלן.  כאמור ,קבלת אישור תמיר

כי  מצהיריםהמציעים   .12 לכך  בזאת  ויישום מלאים של הוראות ההזמנה  ש  הם מודעים  ביצוע 

וכי ביצוע של שירותי הדיגום שלא בהתאם למפורט במסמך זה ונספחיו    תמירלהינם חיוניים  

כבדים נזקים  לתמיר  לגרום  בכל    .עלולים  לנקוט  המציע  מתחייב  הצעה,  בהגשת  לפיכך, 

  האמצעים לקיום ומילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו בהזמנה זו, במקרה וייבחר כזוכה.

בה במישרין או בעקיפין כדי לפגוע ביישום    עוד מתחייב המציע כי לא יעשה כל פעולה שיש

 הוראות חוק האריזות. 

 האריזות.  מונחים שלא הוגדרו במסמך זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק  .13

  .ההזמנה"" או "המסמךמסמך זה על נספחיו יכונה להלן "  .14

 אי תחולת חוק חובת המכרזים על ההזמנה   .ב

לתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת  תאגיד ממשגוף ציבורי,    אינהמודגש בזאת כי תמיר   .15

)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   .16

 ההסכם עליו יחתום הזוכה.נוסח   - 'א  נספח .16.1

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.  - ' נספח ב .16.2

 . המציעהמחיר של טופס הצעת  - 'נספח ג  .16.3

וכן    נוסח ערבות שיהא על מציע למסור לתמיר במסגרת הצעתו  –  ' נספח ד .16.4

 . נוסח ערבות הביצוע

 .הדגימ ליך הנוהל ה  -ה' נספח   .16.5

 פורמט הדו"חות.   -ו' נספח   .16.6
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 קטגוריות המיון. ל  דוגמאות –נספח ז'  .16.7

כל שאלות ההבהרה שתמיר תחליט להשיב עליהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי   .16.8

 והמוחלט. 

 הצעה תנאי הסף להגשת  .ד

התנאים    בו  שמתקיימים  מציע  אך ורקרשאי להשתתף  במסגרת ההזמנה להגשת הצעות זו,   .17

 :  , במצטברשלהלן

 .  או עוסק מורשה כדיןם רשוהוא תאגיד  המציע .17.1

 שלהלן, כשהם עדכניים ובתוקף:  המציע מחזיק בכל הרישיונות והאישורים .17.2

 ; 1976- תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .17.2.1

 ור ניהול ספרים;  איש .17.2.2

 אישור ניכוי מס במקור;  .17.2.3

אדם שהוא    ו ו/אוו/או כל מנהל ב  וו/או נושא משרה ב  ודירקטור בהמציע, כל   .17.3

 . לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון  ו,בעל עניין ב

לא    המציע .17.4 וכן  נושים,  הסדר  או  רגל,  פשיטת  או  פירוק  בהליכי  נמצא  אינו 

 .נכסיועיקר הוצא צו כונס נכסים נגדו, ולא הוטל עיקול על 

המצורף   .17.5 בנוסח  חתומה  הצהרה  צירף  ניגוד  לפיה  ,  'בבנספח  המציע  אין 

 בינו לבין תמיר.  עניינים

רט בסעיף  אוטונומית בלתי חוזרת כמפוערבות בנקאית  המציע צירף להצעתו   .17.6

 להלן.  ' ח

 . םהמציע הוא בעל ניסיון בביצוע סקרי .17.7

המציע צירף הצהרה כללית ולפיה מתקיימים בו כל תנאי הסף המפורטים   .17.8

 לעיל.

  , לעילהמפורטים  מציע אשר לא מתקיימים בו תנאי הסף ו/או לא הוכיח עמידה בתנאי הסף   .18

 הצעתו לא תיבחן. 

  לאחר   גם  לעיל  המפורטים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  יהיה  זוכהה  על  כי  יודגש  ,ספק  הסר  למען .19

על    ההסכם  של  יסודית   כהפרה   חשבית עמידה  -ואי ,  תמיר  עם  ההסכם  תקופת  כל   ובמשך   זכייתו 

, תמיר, ואף ללא התרעה מצד מידיבאופן  וזאת למסמך זה, 80.2כל השלכותיה כאמור בסעיף 

 ארכה לתיקון ההפרה. זוכה כלל  ליתן תמירומבלי שתידרש 
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 תיעוד, מסמכים ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף  .ה

המפורטים   .20 הסף  בתנאי  עמידה  הוכחת  תיעוד,    17בסעיף  לשם  להצעתו  המציע  יצרף  לעיל, 

 מסמכים ואסמכתאות, כדלקמן:

 אסמכתא ותיעוד נדרש  תנאי סף 

 המסמכים המפורטים להלן:   כלהמציע יצרף להצעתו את  17.1סעיף 

 ; ו/או תעודת עוסק מורשה  תעודת רישום של התאגיד .א

  והרכב בעלי המניות   במציע   החתימה  מורשי  בדברמעודכן  עו"ד או רו"ח  אישור   .ב

 במציע;

 עדכני של המציע. תדפיס רשם החברות   .ג

את   לצרף  מחויב  המציע  כי  בזאת  אחד   כלמובהר  בצירוף  ואין  לעיל,  המסמכים 

 מהמסמכים כדי למלא את תנאי הסף כאמור. 

בצירוף כל   ,לעיל 17.2המסמכים המפורטים בסעיף    כלהמציע יצרף להצעתו העתק של   17.2סעיף 

 נספחיהם )ככל שקיימים(.

 

 17.3סעיף 

דירקטור  כי המציע, כל    המצהיר    חתום על ידו בפני עו"דהמציע יצרף להצעתו תצהיר  

ב  וב נושא משרה  ב   וו/או  כל מנהל  ו/אוו/או  ב  ו  עניין  בעל  לא הורשעו    ו,אדם שהוא 

 . בעבירה שיש עמה קלון

יצר 17.4סעיף  עו"דף להצעתו תצהיר  המציע  בפני  ידו  על  נמצא   כי המציעהמצהיר    חתום  אינו 

בהליכי פירוק או פשיטת רגל, או הסדר נושים, וכן לא הוצא צו כונס נכסים נגדו, ולא 

 . נכסיועיקר הוטל עיקול על 

למסמך    'בבנספח  , בנוסח המצורף  מאושרת בפני עו"דרף הצהרה חתומה,  צהמציע י 17.5סעיף 

 . בינו לבין תמיר אין ניגוד ענייניםולפיה 

 . ' להלןחעיף כמפורט בסאוטונומית ערבות בנקאית רף להצעתו יצהמציע   17.6סעיף 

   להצעתו את הפרטים והמסמכים שלהלן: יצרףהמציע   17.7סעיף 

עו"דתצהיר   .א בפני  ידו  על  בביצוע  המצהיר  ,  חתום  ניסיון  בעל  הוא  סקרי  כי 

  .השנים האחרונות)חמש(  5במהלך פסולת ודגימות פסולת 

ומקצועי)  המלצה   .ב ניסיונו  סקריאודות  בביצוע  וכןםותו  קשר   ,  אנשי    פירוט 

 עמם ניתן לאמת את הפרטים לגבי נסיונו ומקצועיותו. )

, ולפיה מתקיימים בו מאושרת בפני עו"דרף להצעתו הצהרה כללית חתומה, צהמציע י 17.8סעיף 

 כל תנאי הסף המפורטים לעיל. 

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

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

 



 
 

 
- 7 - 

 

תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע נוסף שלדעתה יש   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תמיר .21

נוספות,    ין בגילויו וכן לבקש הבהרות לגבי הצעתוי ענ ו/או תיעוד, מסמכים או אסמכתאות 

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 הצעת המציע  .ו

 כללי  .I.ו

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .22

ידי תאגידים, שניים או יותר, אשר יש להם בעל עניין )במישרין או בעקיפין(  - הוגשו הצעות על .23

לעיל, והצעותיהם של כל    22ף  משותף אחד או יותר, תראה תמיר בכך הפרה של הוראת סעי

 יפסלו.  – התאגידים כאמור 

ותחייב את המציע   .24 ה  4של  משך תקופה  לההצעה תהיה בתוקף     גשת ההצעה. חודשים מיום 

הליך  טרם הודיעה על תוצאות  תמירתוך תקופה זו גם אם  ב המציע לא יוכל לבטל את הצעתו 

על פי דרישת תמיר, מפעם לפעם יוארך תוקף    ."(התקופה המקורית":  ' זהו )להלן בפרק    זה

, לרבות  "(התקופה הנוספת' זה: " ו)להלן בפרק    ימים נוספים  90ות למשך תקופה של עד  ההצע

 . הארכת תוקף ערבות הקיום כמפורט במסמכי הזמנה זו להלן

יסרב להאריך  או    התקופה המקורית או התקופה הנוספתיבטל את הצעתו בתוך  מציע אשר   .25

, יראו אותו כאילו חזר בו מהצעתו ותמיר תהיה רשאית  את תוקף הצעתו או את תוקף הערבות

לרבות חילוט הערבות שתוגש על ידי המציע על פי    לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה

 . להלן 'חפרק 

מציע שיגיש הצעה ייחשב כמי שמצהיר ומאשר כי הגשת ההצעה על ידו נעשית תוך הסכמה   .26

 מפורשת ומלאה מצדו לכל התנאים המפורטים במסמך זה. 

והבין את כל הדרישות  עצם הגשת הצעה על ידי המציע מהווה אישור מצד המציע כי קרא, בחן   .27

המפורטות בהזמנה, וכי הוא יקיים, ימלא ויבצע את התחייבויותיו על פי ההזמנה זו באופן  

 . מלא ובהתאם להוראות ההזמנה

)לרבות לאחר הגשת ההצעות או בחירת    תמיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת  .28

לדרוש הבהרות בנוגע  וכן    כרים בהזמנה, לנהל משא ומתן בנוגע לכל אחד מהעניינים הנזהזוכה(

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

 כלשהו. 

 המציע יישא בכל ההוצאות, העלויות והסיכונים הכרוכים בהכנת ההצעה והגשתה. .29

 הצעת המחיר של המציע  .II.ו

את הרכב  הן  במסגרתה יבדוק הספק    ,בודדת  לדגימה  עלות  תשקףהמציע    של  המחיר  הצעת .30

הפסולת בתכולת המשאית הנדגמת המכילה את תכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות  

, וזאת  דגימות של תוצרי המיון של תחנת המיוןוכן יבצע  ,  שנאספו מרשות מקומית מסוימת

לא תכלול    המחיר   הצעת  כי   מובהר  ."( דגימה בודדתהפסולת )להלן: "על מנת להבין את הרכב  

 . ₪ 980 על  תעלה  לא בודדת דגימה עבור מע"מ וכי הצעת המחיר 
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שקף עלות לביצוע דגימה בודדת ללא תלות בתחנת  ימובהר, כי המחיר שינקוב המציע בהצעתו   .31

 .כלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע שירותי הדגימות יהמיון בה מתבצעת הדגימה, ו

הספק  יידרש    בהתקיים מקרים חריגים בהם  .דגימות לכל הפחות  3   יבצעהספק  ביום דגימות   .32

לבצע  לבצע יידרש  שהספק  ככל  הבאים:  התנאים  יחולו  שונה,  דגימות  מיון    מספר  בתחנת 

ביום מסוים, תשלם תמיר לספק עבור כל דגימה שבוצעה באותו יום כאמור,    דגימות  2  מסוימת

ב הגבוה  בהצע  15%-סכום  הספק  שנקב  שלו.מהמחיר  המחיר  לבצע    ת  יידרש  שהספק  ככל 

מסוימת מיון  עבור    בתחנת  לספק  תמיר  תשלם  מסוים,  ביום  אחת  שבוצעה    הדגימהדגימה 

ב הגבוה  יום כאמור, סכום  שלו.  30%-באותו  בהצעת המחיר  שנקב הספק  אף    מהמחיר  על 

סיבה שהיא  דגימות ביום, מכל    3-האמור ברישא סעיף זה מובהר, כי ככל שהספק יבצע פחות מ

יום את   דגימה שבוצעה באותו  כל  ושלא כתוצאה מדרישת תמיר, תמיר תשלם לספק עבור 

 הסכום שנקב הספק בהצעת המחיר שלו.  

במלואו, על פי הוראותיו, וחתימה מלאה   'ג נספח תוגש על ידי מילוי הצעת המחיר של המציע .33

המקורית ו/או התקופה  התקופה    ותעמוד בתוקפה למשך,  עליו בידי מורשה החתימה במציע

 לעיל.   24הנוספת, כאמור בסעיף 

 אופן הגשת ההצעה  .ז

לתוך מעטפה סגורה אחת    תיהן שמעטפות סגורות, שיוכנסו    תיעל המציעים להגיש הצעתם בש .34

 (, על פי ההוראות שלהלן: "ספק"הצעת הלהלן: )

  - על המעטפה הראשונה יש לציין באופן ברור "מסמכים    –  מעטפה ראשונה .34.1

 כללי". המעטפה הראשונה תכיל את כל המסמכים שלהלן: 

עמו .34.1.1 בכל  חתומים  כשהם  ונספחיה  ההזמנה  מורשה  את  ידי  על  ועמוד  ד 

 נטי במציע;  החתימה הרלוו 

של   .34.1.2 קיומם  על  המעידים  המסמכים  כל  המפורטים  את  הסף  תנאי  כל 

זו לרבות  בהזמנה  חתומה,  הצ,  כללית  עו"דהרה  בפני  ולפיה  מאושרת   ,

 ;כל תנאי הסף  מציעמתקיימים ב

את ההסכם כשהוא חתום במלואו )לרבות ראשי תיבות בתחתית כל עמוד   .34.1.3

 ועמוד(;  

שנייה .34.2 )  –  מעטפה  המחיר  הצעת  את  תכיל  בלבדגנספח  המעטפה  על  '(   .

 יש לציין באופן ברור "הצעת מחיר".  נייה השהמעטפה 

גביאין   .35 על  יש    לציין  המציע.  של  מזהים  פרטים  ורק  לציין  המעטפות  אך  המעטפות  גבי  על 

 לפי העניין.  "המחיר , "הצעת  "כללי  –"מסמכים 

 עותקים זהים.  בשניכולה יש להגיש ספק את הצעת ה .36

, פארק  1, קומה  21יגיע כפיים  משרדי תמיר, הממוקמים ברח'  עביר ליש לה   ספקהצעת האת   .37

תקווה  דניב ליום  זאתו  ,פתח  ת.  בצהרים  12:00בשעה    19.01.2021  עד  שלא  ועבר מעטפה 

מועד זה, לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר  למשרדי תמיר עד ל



 
 

 
- 9 - 

 

תמיר שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד זה, על פי שיקול דעתה   .או בכל דרך אחרת

 .  הבלעדי

   ערבות בנקאית לקיום ההצעה .ח

  20,000אוטונומית בלתי חוזרת על סכום כולל של  לצרף להצעתו ערבות בנקאית  על כל מציע   .38

הזמנה זו    ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות על פי  120של  לתקופה  שתהא בתוקף    ,ח"ש

-כערבות לקיום ההצעה ולחתימת ההסכם על ערבות הקיום תשמש .("ערבות הקיום" להלן:)

 להזמנה זו.  1'נספח דכ . ערבות הקיום תהא בנוסח המצורף זכהיידי המציע ש

 הזוכה. למציעים לאחר חתימת ההסכם עם המציע ערבות הקיום תוחזר   .39

  ימים  120במהלך  דחתה תמיר את מועד הגשת ההצעות מכל סיבה שהיא ו/או לא בחרה זוכה   .40

בהתאם   כאמור  הקיום  ערבות  תוקף  את  המציע  יאריך  ההצעות,  להגשת  האחרון  מהמועד 

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    שירותי הדגימות   ו/או לא יחל בביצוע   לחתום על ההסכםמציע זוכה  סרב   .41

שחתם על ההסכם ו/או לא ימציא לתמיר את ערבות הביצוע כהגדרתה להלן, מכל סיבה שהיא,  

ו   – ו/או יפר התחייבות מהתחייבויותיו   לחלט את  תהיה רשאית    תמירערבותו לא תוחזר לו 

מוסכמים כפיצויים  חלקה  או  כולה  הקיום,  שלהלן  ערבות  יג  לפרק  וזאת  בהתאם  בלי  מ, 

משפטיות כלשהן, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע    להיזקק להסכמת המציע או לערכאות

 לתמיר על פי ההזמנה או הדין.  

   הזוכבחירת   .ט

 על פי התהליך המפורט להלן:  תיעשה ההזוכחירת ב .42

,  ליך זהתחילה, תיבחן עמידתם של המציעים בתנאי הסף. בכפוף להוראות ה .42.1

סעיף   אעל אף האמור בריש  הצעתו לא תיבדק.שלא יעמוד בתנאי הסף מציע 

ל לפנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  תמיר  הוכיח  זה,  לא  אשר  כי  מציע 

בו   שלעיל,מתקיימים  הסף  ואסמכתאות    תנאי  מסמכים  להשלמת  בבקשה 

 . בהתאם לשיקול דעתה

תמיר את הצעות    תבחן ותדרגלאחר בחינת קיומם של תנאי הסף במציעים,   .42.2

 .  המחיר של המציעים

 . תוכרז כזוכה ההצעה המטיבה ביותר עם תמיר .42.3

 עיל, מובהר כי:על אף האמור ל  .43

רשאית לזמן את המציעים לראיון ו/או קיום מצגת בפניה, בנוסף    תהא  תמיר .43.1

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

 על פי שיקול דעתה ורצונה הבלעדי. 

סופר ו/או טעות  , לתקן כל טעות  שיקול דעתה הבלעדי  ל פי, ערשאיתתמיר   .43.2

בהצעהתתגלנ ש  אחרת בתנאי הסף(  ה  ופגמים  טעויות  במקרה    , וכן  )לרבות 

שלהצורך,   הכולל  הסכום  את  בהתאם  למציע  הצעהה  לתקן  לפנות  ואף   ,

אלו מעניינים  אחד  לכל  ביחס  בפרוטוקול  הרלוונטי  יירשם  תיקון כאמור,   .

 כך. והמציע אשר הצעתו תוקנה, יקבל הודעה על 

  או שלא לבחוראחד  זוכה  על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור    תמיר רשאית .43.3

, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין  בהליךזוכה  כלל  

 זה.

 בחירת "כשיר שני" והחלפת זוכה  .י

 "(.כשיר שני)"ים כשיר ו שיהי  פיםנוס  יםר, בנוסף לזוכה, מציעובחהא רשאית לת תמיר .44

 : אלו  במקרים שני כשיר עם להתקשר  רשאית תהא תמיר .45

עם  על ההסכם  ו/או, לדעת תמיר, איננו מתכוון לחתום  זוכה לא חתם   .45.1

 שנקבע לכך. במועד תמיר 

ו/או, לדעת    עומד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או בהסכם זוכה לא   .45.2

 תמיר, איננו מתכוון לעמוד בתנאים המפורטים בהזמנה ו/או ההסכם. 

בנוסף, במקרה בו תופסק ההתקשרות עם זוכה, מסיבה כלשהי, לפני   .45.3

להלןה תקופת  תום   כהגדרתה  לפי  התקשרות  רשאית  תמיר  תהיה   ,

שיקול דעתה, לפנות למציעים האחרים )לפי סדר עדיפות הצעותיהם(  

מי   עם  המציע  ולהתקשר  באמצעות  הפעילות  המשכת  לשם  מהם 

 האחר. 

)ככל שתמיר    45.3למען הסר ספק, אין בהתקשרות עם כשיר שני או בהתקשרות כאמור בסעיף   .46

  –  זה, לרבותכלפעול בכל דרך אחרת במקרה    תמירבזכותה של  כדי לפגוע  תבחר לעשות כן(,  

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

יום נוספים, מיום ההודעה על בחירתו    180-ערבות הקיום של הכשיר השני תוארך על ידו ב .47

 ככשיר שני.  

כדי    45.3ו/או בהתקשרות כאמור בסעיף  אין בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו   .48

  ראשון.כנגד זוכה תמיר או מי מטעמה,  ל לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו

 שינויים במסמכי ההזמנה .יא

והיא  ההזמנה  או לשנות את מסמכי  ו/ רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן    תמיר .49

תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. המציעים יערכו את הצעותיהם או  
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, מבלי שתהיה להם כל טענה ו/או  תיקונים או השינויים כאמורל  בהתאםיתקנו את הצעותיהם  

 .  תביעה כנגד תמיר בעניין

כי ההזמנה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תמיר תהא רשאית לתקן ו/או לשנות את מסמ .50

היה ועובר למועד הגשת ההצעות יתוקן חוק האריזות ו/או בשל שינוי במדיניות הרגולטורית  

 של המשרד להגנת הסביבה.

  שירותי הדגימותאופן ביצוע  .יב

, וכן בהתאם לנוהל  פסולת  לסקרי  2221  הישראלי  התקן  פי  על  הדגימות  את   לבצע  מחוייב  הספק .51

 זאת.  הליך דגימה )נספח ה'( המצורף להזמנה

נ .52 דהספק  לבצע  חיפה  גימותדרש  הכתומים  ובשלושת    בתחנת  לתכולת הפחים  תחנות המיון 

  לנתונים הרבעוניים, והכל בהתאם  הנאספת מהרשויות המקומיות השונותוהשקיות הכתומות  

  ת מיון, לרבות תחנת חיפהאודות משקל האריזות ותדירות הכניסות של המשאיות לכל תחנ

הרבעוניים  "(.הרבעוניים   הנתונים)להלן:" תמיר  יועברו    הנתונים  ידי  על  הזוכה  לא  לספק 

 . )ארבעה עשר( ימים לפני תום כל רבעון 14-יאוחר מ

מתמיר,  10בתוך   .53 הרבעוניים  הנתונים  קבלת  מיום  תכנית  באחר   ימים  להכין  הספק  יות 

ייקבע רבעונית  סטטיסטית במסגרתה  רשות  ו,  לכל  לבצע  שיש  הדגימות  רבעון   מספר    בכל 

,  "(. מובהר כי לצורך הכנת התכנית הסטטיסטית, הספק ישכורהסטטיסטית  התכנית)להלן:"

  שיהיה אמון על הכנת התכנית הסטטיסטית. שירותיו של סטטיסטיקאי  על חשבונו,

ימי עבודה ממועד קבלת  התכנית הסטטיסטית מהסטטיסטיקאי, יעביר הספק לאישור    5בתוך   .54

בכל    ובתחנת חיפה  תמיר תכנית עבודה, המפרטת את מועדי ביצוע הדגימות בכל תחנת מיון

יפעל על פי תכנית העבודה רק לאחר קבלת  מובהר כי הספק  "(.  תכנית העבודה"  חודש )להלן:

תמיר  "   אישור  המאושרתת)להלן:  העבודה  המאושרת  כנית  העבודה  בתכנית  שינוי  וכל   ,)"

 יחייב את אישור תמיר מראש ובכתב.  

שיפורטו    בנוסף .55 העבודהלדגימות  נוספות  ל הספק  יידרש  ,  המאושרת  בתכנית  דגימות  בצע 

כל  ."(ת העבודהזמנה)להלן: " בהתאם להזמנות עבודה שיועברו לספק על ידי תמיר מעת לעת

לספק, במסגרתה תפרט תמיר  שעות מראש    24ל    לכל הפחות  תתבצע בהודעה שלזמנת עבודה  ה

את הדגימות המבוקשות, מועד ביצוען וכן פרטים רלוונטיים נוספים ככל שתמיר תמצא לנכון.  

  הזמנת העבודה תכנס לתוקף מיד עם הודעת הספק לתמיר על אישור קבלת הזמנת העבודה,

הוראות   כל  עליה  אינה  ויחולו  תמיר  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען  התחרותי.  ההליך  מסמכי 

, ולספק לא תהיה כל טענה  לתכנית העבודה המאושרתמתחייבת לביצוע הזמנות עבודה מעבר  

 או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.

לכל הפחות    תהיה    ,ביום  ,בכל תחנת מיוןבתחנת חיפה וכמות הדגימות שיידרש הספק לבצע   .56

לבצע פחות דגימות  על ידי תמיר  "(. ככל שהספק יידרש  הכמות המשוערת"  דגימות )להלן:  3

 . לעיל 32תשתנה התמורה שתשלם תמיר לספק בהתאם למפורט בסעיף   ,מהכמות המשוערת

קבלן האיסוף  עם    דגימות הבאחריותו של הספק לתאם את    מתן השירותיםמובהר, כי במסגרת   .57

. במסגרת זו, מובהר כי באחריות הספק להוציא זימון  ונציג הרשות, שאת פרטיו יקבל מתמיר
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לתמיר,   העתק  עם  הרשות,  לנציגי  מהדגימות    14ביומן  אחת  כל  ביצוע  בטרם  )להלן:  ימים 

  ."(לוחות הזמנים "

על ידי הספק  , יוצג  דגימותעל פי תוצאות הוהשקיות הכתומות  הפחים הכתומים    תכולתהרכב   .58

 בחלוקה לחומרים הבאים: 

 פסולת שאינה אריזות  אריזותפסולת 

 עיתונים ונייר  (PET TRAYS)כולל PET אריזות 

HDPE/PP  פסולת יבשה אחרת 

 אורגני -שאריות מזון פסולת  פוליאתילן בלבדמשקיות פלסטיק 

 פסולת מעורבת  קרטוני משקה 

 מכלי משקה בפיקדון מזכוכית אריזות מתכת 

 בפיקדון מפלסטיק מכלי משקה  ואריזת נייר אחרת   קרטון

,  ,למינטים ,PSפלסטיק מעורב )אריזות 

 ( פלסטיק אחר
 מכלי משקה בפיקדון ממתכת

  )ללא מכלי משקה בפיקדון(  זכוכיתאריזות 

התייחסות לסוגי    הדגימות יכללו ,  על פי שיקול דעתה הבלעדי  , וככל שיידרש על ידי תמירבנוסף .59

 . א כל עלות נוספתלל  לעילבטבלה שאינם נכללים בסוגי הפסולת המפורטים פסולת נוספים 

הספק מתחייב כי יבצע את הדגימות בצורה המיטבית וכי יעשה מאמצים לצורך מיון מקסימלי   .60

 של החומרים.  

נדרש   דו"חותהספק  בפורמט    להעביר לתמיר  כמפורט  והדרישות  הנתונים  כל  הכוללים את 

ו  4ו',  3ו',  2ו',  1'ו  יםכנספח   פיםהדו"חות המצור )להלן:   כדלקמן למסמכי ההליך התחרותי, 

  :"(הדו"חות"

  , .בתום כל יום דגימותולרשות המקומית  יישלח לתמיר    -   דו"ח יומי .60.1

הספציפיות   לרשויות  ביחס  הדגימות  תוצאות  אודות  יפרט  הדו"ח 

 שנדגמו באותו יום. 

מתום סבב    עסקים  ימי  5  בתוךיישלח לתמיר    -  מסכם  דו"ח חודשי .60.2

  .2'ו כנספח בהתאם לפורמט המצורף  ,דגימות חודשי

  ימי עסקים     5  בתוךיישלח לתמיר    -  (אקסלפורמט  )מרכז    דו"ח חודשי .60.3

 . 3'ו כנספח, בהתאם לפורמט המצורף מתום סבב דגימות חודשי
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  10בתוך    ולרשות המקומית  יישלח לתמיר  -  לכל רשות  דו"ח רבעוני .60.4

  כנספח , בהתאם לפורמט המצורף  מסיומו של כל רבעון  עסקים  ימי

 .4'ו

בהתאם להתנחיות תמיר, הספק יישלח לתמיר    –  מפורט  שנתי"ח  דו .60.5

תוך   הנוכחית,  בשנה  הכתומים  בפחים  הפסולת  הרכב  סקר  סיכום 

  31.1הדו"ח השנתי יישלח לתמיר לא יאוחר מיום    השוואתו לאשתקד.

 בכל שנה קלנדרית. 

מובהר כי תמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שיטת הדיווח הנ"ל ולקבוע כי דיווחים   .61
, וכל  יועברו לתמיר באמצעות מערכת דיווח אינטרנטית, הנמצאת בשלבי פיתוח בתמיר  אלו

 . זאת ללא תוספת תמורה או תשלום

  לבקש,  הבלעדי   דעתה  שיקול   פי  על,  תמיר  רשאית  תהא,  הספק  ידי   על  ח" דוכל    תהגש  לאחר .62

,  המידע,  המובאות,  האסמכתאות  כל  בדיקת  לרבות  ח"לדו  והשלמות  תיקונים,  הבהרות

 . לתמיר  הדרוש  נוסף  מידע כל זאת ובכלל איסופם  אופן, הנתונים

כל   .63 את  דרישה,  פי  על  לתמיר,  להעביר  מחויב  יהיה  שאסף הספק  הנתונים  הגולמי,  החומר 

 והנתונים ששימשו אותו במסגרת ביצוע הדגימות. 

כמות הדגימות המוערכת על ידי תמיר שיידרש הספק לבצע בכל תחנת מיון במסגרת שירותי   .64

כי צפי הדגימות מהווה הערכה    ,לעיל. מובהר למען הסר ספק  7היה כמפורט בסעיף  ת הדגימות  

 הדגימות שיידרשו בפועל מהספק.  לכמות  תמיר של  כלשהי התחייבותו משום בבלבד ואין 

תמיר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק תיעוד מפורט אודות הליך   .65

 .צילומי וידאו, לרבות תמונות, ביצוע הדגימות

ח  וובכ   כאשר הוא תקין  הנדרש  ציודכל הכאשר הוא מצויד ב  הזוכה יבצע את הדגימות  ספקה .66

מובהר כי ככל שתתגלה    .המאושרת  בהתאם לתכנית העבודה  לביצוע הדגימותאדם המתאים  ה

או לחלופין לדאוג לציוד    ותקלה כלשהי בציוד הנדרש לביצוע הדגימות, באחריות הספק  לתקנ

 והכל באופן מיידי.  ,חליפי

 כוח אדם  .I.יב

עובדים    3שני צוותי עבודה, כאשר כל אחד מהצוותים כולל    לכל הפחות   מתחייב להעסיק  ספקה .67

"(. הספק מתחייב כי בכל דגימה כמות העובדים לא תרד דגימה  צוותוכן מנהל דגימה )להלן:"

 מצוות דגימה.  

אשר יאושר מראש   הספק יעסיק מנהל עבודה מיומן ומקצועי בתחום ביצוע סקרים ודגימות .68

החל מרגע הגעת המשאית לדגימה ועד  נוכח בתחנת המיון    יה. מנהל העבודה יהעל ידי תמיר

כמו   ., כפי שייקבעו בתוכנית העבודה"(הדגימות  שירותי  ביצועלתום הליך הדגימה )להלן: "

כן, מנהל העבודה יהא זמין טלפונית בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות  

ההסכם,   הוראות  מילוי  בנוסף,  ולצורך  זה.  תחרותי  הליך  נשוא  שירותיו  ממתן  כחלק  הכל 

הבלעדי וכחלק ממתן שירותיו  לצורך ביצוע עבודתו יעמיד הספק למנהל העבודה, על חשבונו  

רכב ומכשיר טלפון נייד אשר יאפשרו את ניודו ואת פניותו של מנהל   נשוא ההליך התחרותי,  
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החלפת מנהל    ה. העבודה לצורך עמידתו בדרישות העבודה כפי כמפורטות ברישא של סעיף ז

 העבודה על ידי הספק תעשה באישור תמיר מראש בלבד. 

ובד שנכנס לתחנת המיון יקבל מנציג תחנת המיון את הוראות  באחריות הספק לדאוג שכל ע .69

הבטיחות לעבודה בתחנת המיון ובמידת הצורך יחתום על טופס בטיחות של תחנת המיון, והכל  

 בהתאם להנחיות תחנת המיון. 

מהימנים וישרים, מיומנים  מתחייב לוודא כי עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים יהיו    ספקה .70

 . אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעסקתםוכי  סיון הולםי נובעלי 

עובדי .71 ל  ספקה  כל  להוראות    עבודהיתקבלו  בהתאם    ספקה דין.  ל  כבהתאם  עובדים  יעסיק 

עובדיםוהוראו  ,1959-להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט   .ת כל דין החלות על העסקת 

ללא היתרי עבודה הנדרשים    לא יעסיק קטינים ו/או עובדים שאינם אזרחים ישראליים  ספקה

דין כל  פי  העל  הוראות    ספק.  כל  לו  ידועות  כי  השהמצהיר  בביצוע  הדנים  רותים,  יחוקים 

למלא אחר כל  בבטיחות ובתנאים הסוציאליים של העובדים המועסקים על ידו, והוא מתחייב  

,  ועובדי כל  בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת    אייש  ספקאות הנ"ל ללא יוצא מן הכלל. ה ההור

,  , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעילוהחזרתם משם  מתן השירותיםהבאתם למקום  

, הן בהתאם לכל הוראות החוק והן  ספקכל התשלומים המגיעים לעובדים המועסקים על ידי ה

לכל   מיוחדבהתאם  או  קיבוצי  עבודה  למעט,הסכם  ומבלי  לרבות  כל    ,    סים יהמשכרם, 

ישולמו על ידי  והם  והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי ומס הכנסה עבורם,  

 בהתאם להם.   ספקה

  - 67בסעיפים  בעבור כל נזק והוצאות שייגרמו לה מחמת הפרת האמורתמיר ישפה את   ספקה .72

 לעיל.   71

 ציוד עבודה   .II.יב

זרים, הכלים, המתקנים,  דרש, האבימתחייב לספק על חשבונו, את כל ציוד העבודה הנ   ספקה .73

(. בכל מקרה, לא תהיה  "ציוד העבודה")להלן:    לווכל דבר אחר אשר יהיה דרוש  כלי הרכב  

 תמיר בעניין ציוד העבודה הנדרש לו.  כל תביעה ו/או דרישה כלפי ספקל

התחייבויותיו  יישא בכל העלויות ללא יוצא מן הכלל הדרושות לצורך ביצוע    ספקמוסכם כי ה .74

 לשביעות רצונה המלאה של תמיר.   באופן שיבטיח את ביצוען 

מובהר, כי תמיר אינה אחראית לציוד המובא על ידי הספק. הספק פוטר את תמיר מאחריות   .75

אותו והמשמש  ידו  על  המובא  ציוד  או  לרכוש  נזק  ו/או  אובדן  שירותי    לכל  ביצוע  לצורך 

 הדגימות, ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי תמיר בגין אובדן או נזק כאמור. 

 פעולות אסורות פסולת האריזות וב בעלות  .III.יב

והשקיות הכתומות  ידוע ומובהר לספק כי הבעלות בפסולת האריזות תכולת הפחים הכתומים   .76

ריזות כאמור כל פעולה שאינה  היא של תמיר בלבד, והספק מתחייב שלא יבצע בפסולת הא

 קשורה במישרין לשירותי הדגימות, אלא באישור תמיר מראש ובכתב. 
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, בסיום ביצוע הדגימות, להותיר את פסולת האריזות שנדגמה על ידו בתחנת  מתחייב  ספקה .77

   . כפי שינתנו מעת לעת  תחנת המיוןתמיר ו  המיון בה ביצע את הדגימות, והכל בהתאם להנחיות

ועל דיווחיו,    ביצוע השירותים על ידואפשר למפקחים מטעם תמיר לפעול ולפקח על  י  ספקה .78

 כפי שתורה תמיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 ביטוח  .IV.יב

עסקו מבוטח כנדרש לפי    כי  תחייב ומצהיר בזאתמ  , בעצם הגשת הצעתו לפי הזמנה זו,ספקה .79

ת את החבות  ומבטחסות הכל דין לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו, ובכלל זה בפולי 

לרכוש ו/או  לגוף  נזק  בגין  שלישי  צד  כלפי  המבוטח  של  חבות    החוקית  לביטוח  ובפוליסות 

ויהוו    ,להלן  ההתקשרות  תקופת  חודשים מתום  6-עד לביטוחים כאמור יהיו בתוקף    מעבידים. 

 .  תקשרות בין הצדדיםתנאי יסודי לה

 פיצויים מוסכמים; הפרות הזוכה .יג

 : הפרות .80

  ספק להפרה יסודית מצד ה  ייחשבו  יבכל אחת מהוראות פרק  הפרת   .80.1

 הזוכה. 

בסעיף   .80.2 כאמור  יסודית  הפרה  של  תהיה    80.1במקרה  תמיר  לעיל, 

שיקול  רשאית פי  על  יותר  ,  או  אחת  את  לבצע  הבלעדי,  דעתה 

 מהפעולות המפורטות להלן:

תהא כל    לזוכה מבלי ש   את ההתקשרות עם הזוכה,לבטל   .80.2.1

הבאת ההתקשרות  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין  

ההסכם כאמור כדי  ה. מובהר כי לא יהיה בביטול  לסיומ 

ה כנגד  לנקוט  מתמיר  העומד    ספק למנוע  סעד  בכל 

 לרשותה על פי כל דין.  

פיצויים מוסכמים, כאמור להלן בסעיף    ספקלגבות מה .80.2.2

 . יג

 . ספקה  ערבויות  את לחלט .80.2.3

לעיל, תמיר שומרת לעצמה את הזכות    80.2.1יטול ההתקשרות, כאמור בסעיף  במקרה של ב .81

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

 . הבלעדי

 :מוסכמים פיצויים .82

דין ו/או הסכם, מוסכם בין  מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים לתמיר על פי כל  

,  בפיצויים מוסכמים  המפר  הזוכה  ספקישלם ההצדדים כי בכל מקרה של הפרה כמפורט להלן,  

 : כדלקמן
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דיווחים שגויים   כנדרש  דיווחים   העברתאי   .82.1 לכל  ש"ח    1,500  -  ו/או העברת 

 הפרה.  

 .  הפרה ש"ח 1,000 - המאושרתמתכנית העבודה  חריגה   .82.2

 . ₪ 500  –לעיל  67העסקת כמות עובדים נדרשת, בהתאם לסעיף אי עמידה ב .82.3

 .₪ 500 – אי עמידה בנוהל הליך הדגימה כמפורט בנספח ה' להסכם זה .82.4

הנקוב לעיל נקבע תוך הערכה שקולה, בתום לב ובשים  פיצוי המוסכם הצדדים מצהירים כי ה .83

רשאי    אלא יה   ספקה.  המתוארותמההפרות  כתוצאה    תמיר לב לנזק הסביר, העלול להיגרם ל

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

כמו כן תמיר תהא רשאית    תמיר תהיה רשאית לקזז את הפיצויים המוסכמים מתמורה לספק. .84

 הזוכה כדי לגבות פיצויים מוסכמים אלו.  ספקלממש את ערבות הביצוע שיפקיד ה

בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות  מובהר ומודגש כי אין באמור   .85

 תמיר על פי כל דין או על פי ההסכם, וכי כל זכויות תמיר הן במצטבר. 

 ביצוע שירותי הדגימות התמורה עבור  .יד

בהצעת  כל  תמורת   .86 הנקוב  הסכום  את  לספק  תמיר  תשלם  בפועל,  הספק  יבצע  אשר  דגימה 

 .התמורה אינה כוללת מע"מ "(.התמורה הלן: " עיל ול )להמחיר של הספק לדגימה בודדת 

דגימות ביום מסוים, תשלם תמיר לספק עבור    2  ככל שהספק יידרש לבצע בתחנת מיון מסוימת .87

שנקב הספק  עבור דגימה  מהמחיר    15%- הגבוה בכל דגימה שבוצעה באותו יום כאמור, סכום  

דגימה אחת ביום מסוים,   ככל שהספק יידרש לבצע בתחנת מיון מסוימת בהצעת המחיר שלו.

  מהמחיר  30%-שבוצעה באותו יום כאמור, סכום הגבוה ב  הדגימהתשלם תמיר לספק עבור  

מובהר, כי ככל    שנקב הספק בהצעת המחיר שלו. על אף האמור ברישא סעיף זה   עבור דגימה 

דגימות ביום, מכל סיבה שהיא ושלא כתוצאה מדרישת תמיר, תמיר    3-שהספק יבצע פחות מ

שנקב הספק בהצעת   עבור דגימה תשלם לספק עבור כל דגימה שבוצעה באותו יום את הסכום

 המחיר שלו.  

   יר.סך הדגימות שנערכו בחודש, על פי הדיווחים שיעביר הספק לתמהתשלום יחושב בהתאם ל .88

לחודש העוקב    15  -, עד ה"(חשבוניתה כדין )להלן: "  חודשית  מס  חשבונית לתמיר  ק  ינפהספק י .89

 .  ו הדגימותלחודש בו בוצע 

 מיום קבלת החשבונית. יום   45בתוך   תמירהחשבונית תשולם על ידי   .90

   התקשרותתקופת ה .טו

  מיוםחודשים    24של  ולתקופה    זכייתו  הזוכה על  ספקת ההתקשרות תחל מיום ההודעה לתקופ .91

   ."(תקופת ההתקשרות)לעיל ולהלן: " ההודעה כאמור
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  ך להארי  יום מראש לספק,   30, בהודעה של  לעיל, תמיר תהיה רשאית  91על אף האמור בסעיף  .92

תקופת )להלן: "   כל אחת  חודשים  12נוספת של    ותתקופשלוש  לאת תקופת ההתקשרות כאמור  

 "(. ההארכה

 ולו כל הוראות המסמך ונספחיו בשינויים המחויבים.ח מובהר, כי על תקופת ההארכה י .93

 ההתחייבויות על פי הזמנה זו   ביצועערבות בנקאית ל .טז

זכייתו, ולא יאוחר  בבד עם    בד,  פי הוראות ההזמנה וההסכם-עלהבטחת התחייבויותיו    לצורך .94

ערבות בנקאית בלתי מותנית    תמירזוכה בידי  היפקיד    ימים ממועד ההודעה על הזכייה,  7  -מ

לעיל  )למדד המחירים לצרכן    הצמודש"ח, הערבות תהיה    50,000על סך של  של בנק ישראלי,  

 . "(הביצוע ערבות"ולהלן: 

. היה ותקופת  ופת ההתקשרותחודשים מתום תק)שישה(    6תום  לעד  ף ערבות הביצוע יהיה  תוק .95

בסעיף   להאריך את    129.2ההתקשרות תוארך כאמור  לעיל, מתחייב הספק, לבקשת תמיר, 

חודשים    6חודשים נוספים כך שתוקף ערבות הביצוע יהיה עד לתום    6- תוקף ערבות הביצוע ב

 ההארכה.   תמתום תקופ

 להזמנה זו. 2כנספח ד'ערבות הביצוע תהא בנוסח המצורף  .96

 יחסיו עם תמיר  -זוכה  .יז

 זוכה פועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.  ה ספקמובהר בזאת כי ה .97

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי   .98

 כל דין. 

זוכה אחראי עבור כל תשלום לביטוח  ה  ספקלגבי כל עובדיו של הזוכה או מי מטעמו, יהיה ה  .99

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 מטעמו לא  

 יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מתמיר.

זוכה מצהיר כי כל עובד אצלו מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו אחריות שילוחית  ה  ספקה .100

בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי  

הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה,  

ב היוצא  וכל  ולסכומים  מסים  לשיעורים  בהתאם  פיצויים,  לקופת  הפרשה  לרבות  אלה, 

 הקבועים בדין.  

זוכה תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג  ה ספקכל פעולות ה .101

 כלשהו הכרוכות במתן השירות לתמיר. 

ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו  ה  ספקה .102 נשאה  זוכה ישפה 

זוכה  ה  ספקנטית מטעמו של הפה הרלוו תמיר או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקו 

זוכה לפצות ולשפות את  ה  ספקמעביד עם תמיר. כמו כן יתחייב ה - ושעילתה בקיום יחסי עובד

תמיר בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר תמיר נשאה  

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

הזוכה או על פי כל   ספקה זה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם  

   דין.

 ההזמנה ביטול  .יח

הזמנה זו, או לצאת בהזמנה חדשה, בהתאם להחלטת תמיר ועל    בטל בכל שלב תמיר רשאית ל .103

 ומבלי שלמציעים תהא כל טענה בשל כך.  פי שיקול דעתה הבלעדי,

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמיר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, כאשר: .104

האחרות,   .104.1 והדרישות  המוקדמים  התנאים  כל  על  עונה  אחת  הצעה  רק 

 ורטים במסמך. המפ

 זוכה.ההצעה  התמיר מצאה שהתקיים פגם בהליך, או בניהולו, או בבחירת  .104.2

או   .104.3 במסמכים,  טעות  שנפלה  ההזמנה,  הוצאת  לאחר  לתמיר,  התברר 

  שהדרישותשהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות ממסמכי ההזמנה, או  

 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

נו צרכי תמיר, באופן המצדיק, לדעת תמיר, ביטול  חל שינוי נסיבות, או השת .104.4

 ההזמנה.

או   .104.5 יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, 

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

השתנו הוראות החוק ו/או שונתה המדיניות הרגולטורית של המשרד להגנת   .104.6

 הסביבה. 

  אשר  המועד  במסגרת   ל מי שרכש את מסמכי ההליך לכ  בכתב   תשלח  ההזמנה   ביטול   על   הודעה  .105

 . לכך נקבע

 מסמכי ההזמנה וההשתתפות בהליך  .יט

ו/או תוספת שייעשו במסמכי   .106 על  ההזמנהכל שינוי  בין אם  ידי    ו/או כל הסתייגות לגביהם, 

 תמיר. ידי -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה על 

של  מובה .107 כלשהן  בהוצאות  צורה  בשום  תשתתף  ולא  תחזיר  לא  תמיר  כי  בזאת  ומודגש  ר 

המשתתפים וכי המשתתפים יישאו בכל הוצאות ו/או עלויות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות  

הבדיקות המוקדמות, הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן. למען הסר ספק, מודגש כי תמיר  

 הן, בין אם המשתתף זכה בהליך ובין אם לאו. לא תחזיר ו/או תשתתף בהוצאות כלש

 שאלות הבהרה  .כ

שאלות שיופנו בדרך אחרת    באמצעות כתובת דואר אלקטרוני בלבד.  תוגשנה  הבהרהאלות הש .108

כל   .hen@tmir.org.il  לא יענו. שאלות ההבהרה יישלחו לכתובת הדואר אלקטרוני שלהלן:

mailto:homarim@tmir.org.il
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נציג המציע, דואר אלקטרוני למענה ומס'   שאלת הבהרה חייבת לכלול את שם המציע, שם 

 טלפון של נציג המציע.  

תמיר שומרת    .םייבצהר  12:00בשעה    10.01.2021  הואהבהרה  שאלות  המועד האחרון להעברת   .109

 לעצמה את הזכות להאריך מועד זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

   ההבהרה תשלחנה למשתתפים ותפורסמנה באתר האינטרנט של תמיר.התשובות לשאלות  .110

תשובות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מהמסמך ועל המציעים לצרף להצעתם העתקים של   .111

 כל תשובות ההבהרה, כשהם חתומים על כל עמוד בחתימה ובחותמת המציע. 

בזאת כי תמיר    באחריות המשתתפים להתעדכן בשאלות ההבהרה והתשובות עליהן. מובהר .112

 . )כולן או חלקן( אינה מתחייבת לענות על שאלות הבהרה

 

 בכבוד רב, 

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



 - סודי  -

 תוכן עניינים   -נספחים

 הזוכה.ההסכם עליו יחתום  נוסח   - נספח א'

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.  - ' נספח ב

 . המחיר של המציעטופס הצעת  - 'נספח ג 

ד וכן    נוסח ערבות שיהא על מציע למסור לתמיר במסגרת הצעתו  –  ' נספח 
 . נוסח ערבות הביצוע

 .הדגימ נוהל הליך ה  -ה' נספח  

 פורמט הדו"חות.   -ו' נספח  

 המיון. קטגוריות דוגמאות ל  –נספח ז' 

 

 
 
 

 
 
 
 



 - סודי  -

   התקשרות   הסכם –'  נספח א
 

2021 , ______חודש ב __ __ביום __________  בשנערך 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

 ( "הספק)להלן: "     

 ; מצד שני                  

 

פרסמה   הואיל: הצעותותמיר  להגשת  תחרותי  הזמנה  הליך  של  ל  במסגרת  דגימות  ביצוע 
הכתומות והשקיות  הכתומים  הפחים  "   תכולת  הדגימות)להלן:  באחת  שירותי   )"

חיפה ותחנת  המיון  תחנות  הפסולתל  משלוש  הרכב  בחינת  תנאיה  צורך  כל  אשר   ,

זה מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  "  והוראותיה  "  "ההזמנה)להלן:  ההליך  או 
 ;("התחרותי

בצע את  לוכוח האדם, המאפשרים לו    הכישוריםהיכולת,  מצהיר כי בידיו    ספק וה והואיל:
הכל על פי המפורט בהצהרותיו והתחייבויותיו מיום ________  ו  שירותי הדגימות

 ; ובהליך התחרותי ( ג' נספח", המצורפת להסכם זה כהצעת המחיר")להלן: 

על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו    ידי תמירזוכה על  הצעה  נבחרה כ   ספק והצעת ה והואיל:
 ; המחיר ובהליך התחרותיכמפורט בהצעת ספק של ה

יבצע הספק את שירותי  את התנאים לפיהם  סדיר בהסכם זהוהצדדים מבקשים לה והואיל:
 ;הדגימות

 ן: לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהל

 ונספחים מבוא .113

 .מנוחלק בלתי נפרד מ מהווים  והמבוא להסכם זה ונספחי  .113.1

 .נן לצורכי נוחות בלבד ולא תהא להן משמעות בפרשנות הסכם זהיכותרות הסעיפים ה  .113.2

 : הם ,הימנו נפרד  בלתי חלק  ייחשבו אשר ,זה להסכם   המצורפיםהנספחים  .113.3
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, אשר בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה  ההזמנה  מסמכי  :'א  נספח .113.3.1

   מסמכי ההזמנה, יגברו מסמכי ההזמנה.או נספחיו האחרים לבין 

במסגרת  ספק "הצעת המחיר" כפי שהוגשה על ידי ה -הצעת המחיר   :'ב נספח .113.3.2
 ההליך התחרותי, וכל מידע משלים לה.  

 ".  ההסכםלהלן :"  הנספחיו יכונ על ההסכם  .113.4

 פרשנות .114

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

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

 הגדרות .115

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

 ספקה והתחייבויות הצהרות .116

 :כדלהלן בזאת ומתחייב מצהיר ספקה

, ורשומה כדין בישראל כחברה פעילה   חברה פרטית, מאוגדת  כי הוא עוסק מורשה או  .116.1
 דרישות הסף, כהגדרתן בהליך התחרותי. העומדת בכל 

הוא   .116.2 לצורך כי  לו  הדרושים  והנתונים  המידע  הדרישות,  כל  את  קיבל  מטעמו  מי  וכל 

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

את  כי   .116.3 הדגימות  יבצע  ובמסמכי    בכפוףשירותי  זה  בהסכם  המפורטים  התנאים  לכל 
   .יך התחרותיההל

את כל האישורים, ההרשאות, הרישיונות, מי מטעמו  יש בידיו, בידי עובדיו ובידי כל  כי   .116.4
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   , הביטוחיםשיונות, התעודותההרשאות, הרי

 . בתוקף זה  הסכם בה  התקופהכל 

כי עסקו מבוטח כנדרש לפי כל דין לביצוע השירותים המפורטים בהזמנה זו, ובכלל זה  .116.5

ת את החבות החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזק לגוף ו/או  ומבטחבפוליסות ה
אורך ובפוליסו  לרכוש לכל  בתוקף  יהיו  כאמור  ביטוחים  מעבידים.  חבות  לביטוח  ת 

 ספק תקופת ההתקשרות בין הצדדים ויהוו תנאי יסודי לה. תמיר תהא רשאית לדרוש מה
 בכל שלב להציג לה אישור אודות קיום ביטוחים תקפים כאמור.  

 כי יעביר לתמיר דיווחים ואסמכתאות כאמור במסמכי ההליך התחרותי.   .116.6

 הסכם   יפרו  ולא   יסתרו  לא   ויד  על   והוראותיו  תנאיו  כל  ומילוי   זה   הסכם   על   ו חתימת  כי .116.7
, 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
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 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 .116.8
  רשאי   יהיה   לא  ספקוה,  תמיר  של   הבלעדית  בבעלותה  יוותרו  זה  הסכם  עם  בקשר  לידיו

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

המצורפת להסכם זה   הצעתו בהסכם זה בהסתמך על    ועמ  ת שתמיר מתקשר  ספק ידוע ל .116.9
, על פי האמור במסמכי ההליך הסכם זהב  ווהתחייבויותי  ו כל הצהרותי ועקב    כנספח ג'

 כולם )  האמורים  ומצגי  או  והצהרותי  כי  יסתבר  בו  מקום  כי  ספק ל  ידוע,  בנוסף  התחרותי.
 פרט   בהם  חסר  כי  או/ו  אחר  באופן  לקויים  או  מלאים  בלתי,  נכונים  אינם(  חלקם  או

 זה   הסכם  בתנאי  לעמוד  ספקו של הליכולת   או/ו  זה  הסכם  של  לביצועו  הקשור  מהותי
 של  יסודית  הפרה  הדבר   ייחשב  -   יסודי   באופן  הופרו  האמורים  החיובים  כי   או /ו  במלואם

 הספק.  י" ע ההסכם

 אופן ביצוע הדגימות .117

לסקרי פסולת ולתהליך ביצוע    2221בהתאם לדרישות תקן    הספק נדרש לבצע דגימות  .117.1
תחנות המיון,   בתחנת חיפה ובשלושתהדגימה המפורט בנספח ה' להלן. הדגימות יבוצעו  

 ות השונות, לתכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות הנאספת מהרשויות המקומי 
לספק הזוכה על ידי תמיר כאמור ועבר  ת שכפי    לתכנית העבודה המאושרתוהכל בהתאם  

 .  54בסעיף 

, יידרש הספק לבצע דגימות נוספות  המאושרת  העבודה  תכניתבבנוסף לדגימות שיפורטו   .117.2
" )להלן:  לעת  מעת  תמיר  ידי  על  לספק  שיועברו  עבודה  להזמנות  ת זמנהבהתאם 

שעות מראש לספק, במסגרתה    24הזמנת עבודה תתבצע בהודעה של עד  "(. כל  העבודה

תפרט תמיר את הדגימות המבוקשות במסגרת הזמנת העבודה, מועד ביצוען וכן פרטים 
רלוונטיים נוספים ככל שתמיר תמצא לנכון. הזמנת העבודה תכנס לתוקף מיד עם הודעת 

ה כל הוראות מסמכי ההליך ויחולו עלי  הספק לתמיר על אישור קבלת הזמנת העבודה,
התחרותי. למען הסר ספק מובהר, כי תמיר אינה מתחייבת לביצוע הזמנות עבודה מעבר 

 , ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.לתכנית העבודה המאושרת

 לכל הפחות   דגימות 3כמות הדגימות שיידרש הספק לבצע בכל תחנת מיון ביום תהיה   .117.3
 " המשוערתה)להלן:  דגימות כמות  פחות  לבצע  תמיר  ידי  על  יידרש  שהספק  ככל   .)"

  128.3  מהכמות המשוערת תשתנה התמורה שתשלם תמיר לספק בהתאם למפורט בסעיף
 . להלן

השירותים יסופקו לספק פרטי ההתקשרות עם גורמי האיסוף  מובהר, כי במסגרת מתן   .117.4

המפנים את תכולת הפחים הכתומים והשקיות הכתומות מהרשויות המקומיות לתחנות 
המיון. הספק יידרש להתעדכן מול גורמי האיסוף בדבר מועדי הפינוי המדויקים על מנת 

 .  ם כאמורן לביצוע הדגימות במועדישיוכל להיות נוכח בתחנות המיון ומוכ 

 כוח אדם .118

על ומקצועיים  מנוסים    ,נטייםוו רל אחרים  בעלי מקצוע  עובדים ומתחייב להעסיק    ספקה .118.1
 לכל הפחות   מתחייב להעסיק   ספקה  ן. או כל חלק מה  התחייבויותיופי הנדרש לביצוע  

 צוות עובדים וכן מנהל דגימה )להלן:"  3שני צוותי עבודה, כאשר כל אחד מהצוותים כולל  
 פק מתחייב כי בכל דגימה כמות העובדים לא תרד מצוות דגימה.  "(. הסדגימה
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ודגימות  .118.2 סקרים  ביצוע  בתחום  ומקצועי  מיומן  עבודה  מנהל  יעסיק    הספק 
החל  נוכח בתחנת המיון    יה. מנהל העבודה יה אשר יאושר מראש על ידי תמיר

  שירותי  ביצועמרגע הגעת המשאית לדגימה ועד לתום הליך הדגימה )להלן: "
כמו כן, מנהל העבודה יהא זמין    .כפי שייקבעו בתוכנית העבודה"(,  הדגימות

טלפונית בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי  
נשוא  ו הוראות ההסכם,   בנוסף, לצורך  ההסכםהכל כחלק ממתן שירותיו   .

עדי וכחלק ממתן  ביצוע עבודתו יעמיד הספק למנהל העבודה, על חשבונו הבל
רכב ומכשיר טלפון נייד אשר יאפשרו את ניודו ואת פניותו   ,  ההסכםשירותיו  

של מנהל העבודה לצורך עמידתו בדרישות העבודה כפי כמפורטות ברישא של  
החלפת מנהל העבודה על ידי הספק תעשה באישור תמיר מראש    ה.סעיף ז
  בלבד.

לתחנת .118.3 שנכנס  עובד  שכל  לדאוג  הספק  תחנת    באחריות  מנציג  יקבל  המיון 
המיון את הוראות הבטיחות לעבודה בתחנת המיון ובמידת הצורך יחתום על  

 טופס בטיחות של תחנת המיון, והכל בהתאם להנחיות תחנת המיון. 

מהימנים  מתחייב לוודא כי עובדיו אשר יועסקו במתן השירותים יהיו    הספק .118.4
ובעלי   מיומנים  הולםינוישרים,  כלוכי    סיון  ו/או אחרת    אין  חוקית  מניעה 

 . להעסקתם

עובדי .118.5 ל   ספקה  כל  להוראות    עבודהיתקבלו  יעסיק    ספק הדין.  ל  כבהתאם 
והוראות כל    ,1959-עובדים בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט 

לא יעסיק קטינים ו/או עובדים שאינם    ספק, הדין החלות על העסקת עובדים

מצהיר    . הספקללא היתרי עבודה הנדרשים על פי כל דין  אזרחים ישראליים
הוראות   כל  לו  ידועות  הש הכי  בביצוע  הדנים  בבטיחות  יחוקים  רותים, 

ובתנאים הסוציאליים של העובדים המועסקים על ידו, והוא מתחייב למלא  
ההור כל  מןאחר  יוצא  ללא  הנ"ל  הספק  אות  ההוצאות    אייש  הכלל.  בכל 

בהעסקת   למקום  ועובדיכל  הכרוכות  הבאתם  השירותים,  והחזרתם    מתן 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעילמשם , כל התשלומים המגיעים  , לרבות 

ה ידי  על  המועסקים  והן  ספקלעובדים  החוק  הוראות  לכל  בהתאם  הן   ,
שכרם, כל   בלי למעט,, לרבות ומבהתאם לכל הסכם עבודה קיבוצי או מיוחד

הכנסה    סים יהמ ומס  לאומי  ביטוח  סוציאלי,  ביטוח  לקרנות  והתשלומים 
 בהתאם להם.   ספקישולמו על ידי ה והם  עבורם, 

את    הספק .118.6 הפרת  תמיר  ישפה  מחמת  לה  שייגרמו  והוצאות  נזק  כל  בעבור 
 לעיל.   118.5 - 118.1 בסעיפים האמור

 ציוד עבודה  .119

זרים,  מתחייב לספק על חשבונו, את כל ציוד העבודה הנדרש, האבי  הספק .119.1
"ציוד )להלן:  לווכל דבר אחר אשר יהיה דרוש הכלים, המתקנים, כלי הרכב 

ו/או דרישה כלפי תמיר  (. בכל מקרה, לא תהיה לספק כל תביעה  העבודה"
 בעניין ציוד העבודה הנדרש לו. 
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ה .119.2 כי  לצורך    ספקמוסכם  הדרושות  הכלל  מן  יוצא  ללא  העלויות  בכל  יישא 

לשביעות רצונה המלאה של    התחייבויותיו באופן שיבטיח את ביצועןביצוע  
 תמיר.  

מובהר, כי תמיר אינה אחראית לציוד המובא על ידי הספק. הספק פוטר את   .119.3
חריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש או ציוד המובא על ידו והמשמש  תמיר מא 

אותו לצורך ביצוע שירותי הדגימות, ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי  
 תמיר בגין אובדן או נזק כאמור.

 בעלות בפסולת האריזות ופעולות אסורות .120

ידוע ומובהר לספק כי הבעלות בפסולת האריזות תכולת הפחים הכתומים   .120.1
שקיות הכתומות היא של תמיר בלבד, והספק מתחייב שלא יבצע בפסולת  וה

האריזות כאמור כל פעולה שאינה קשורה במישרין לשירותי הדגימות, אלא  
 באישור תמיר מראש ובכתב. 

הספק מתחייב, בסיום ביצוע הדגימות, להותיר את פסולת האריזות שנדגמה   .120.2
ביצע את הדגימות, והכ ידו בתחנת המיון בה  ל בהתאם להנחיות תמיר  על 

   ותחנת המיון כפי שינתנו מעת לעת.

ביצוע השירותים על  אפשר למפקחים מטעם תמיר לפעול ולפקח על  י  הספק .120.3
 ועל דיווחיו, כפי שתורה תמיר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ידו

 ופיקוח דיווחים .121

למסמכי    63  -  60יפים  יעביר לתמיר דיווחים, נתונים ואסמכתאות, כאמור בסע  ספקה .121.1

 ההזמנה.  

כפי    ועל דיווחיו כאמור,  אפשר למפקחים מטעם תמיר לפעול ולפקח על פעולותיוי  ספקה .121.2
 שתורה תמיר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

, בכל עת שיתבקש  יספק לתמיר   ספק, הבסעיף זהמבלי לגרוע מכל האמור   .121.3
כפי שיידרש על    ,ביצוע שירותי הדגימותכל נתון ו/או מסמך בקשר עם    לכך,
 תמיר.  ידי 

  בעת  הן,  זה  121  בסעיף  כאמור  ופיקוח  דיווחים  העברת ,  ספק  הסר  למען .121.4
  ספקה  עם  להתקשרות  יסודי  תנאי  מהווה,  לאחריה  והן  ההתקשרות  תקופת
 .להלן 122.1 בסעיף  כאמור  יסודית  להפרה תחשב הפרתו   אשר, הזוכה

 : הפרות .122

פרק   .122.1 יסודית    להזמנה תיחשב  יבהפרת כל אחת מהוראות  להפרה 
 מצד הספק הזוכה. 

לעיל, תמיר תהיה    122.1במקרה של הפרה יסודית כאמור בסעיף   .122.2
יותר  שאיתר או  אחת  את  לבצע  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על   ,

 מהפעולות המפורטות להלן:
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תהא כל    לזוכה מבלי ש   את ההתקשרות עם הזוכה,לבטל   .122.2.1

הבאת ההתקשרות  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין  
ה. מובהר כי לא יהיה בביטול ההסכם כאמור כדי  לסיומ 

סעד   בכל  הספק  כנגד  לנקוט  מתמיר  העומד  למנוע 
 לרשותה על פי כל דין.  

לגבות מהספק פיצויים מוסכמים, כאמור להלן בסעיף   .122.2.2
 . יג

 . ספק, כמוגדר בהליך התחרותיה  ערבויות  את לחלט .122.2.3

לעיל, תמיר שומרת לעצמה את הזכות    122.2.1במקרה של ביטול ההתקשרות, כאמור בסעיף   .123
לפי שיקול דעתה    לוהכו ,  הליך תחרותי חדשלפרסם  לפנות למציע אחר ולהתקשר עמו ו/או  

 . הבלעדי

 :מוסכמים פיצויים .124

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

 : כדלקמן

דיווחים שגויים   דיווחים   העברתאי   .124.1 ו/או העברת  לכל  ש"ח    1,500  -  כנדרש 

 הפרה.  

 הפרה.   ש"ח 1,000  -על ידי תמיר המאושרת בודה  חריגה מתכנית הע .124.2

 . ₪ 500  –לעיל  67אי עמידה בהעסקת כמות עובדים נדרשת, בהתאם לסעיף  .124.3

 . ₪ 500 –אי עמידה בנוהל הליך הדגימה כמפורט בנספח ה' להסכם  .124.4

הנקוב לעיל נקבע תוך הערכה שקולה, בתום לב ובשים  פיצוי המוסכם הצדדים מצהירים כי ה .125
רשאי    אלא יה   ספקה.  מההפרות המתוארותכתוצאה    תמיר הסביר, העלול להיגרם ללב לנזק  

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

כמו כן תמיר תהא רשאית    תמיר תהיה רשאית לקזז את הפיצויים המוסכמים מתמורה לספק. .126
 הזוכה כדי לגבות פיצויים מוסכמים אלו.  ספקלממש את ערבות הביצוע שיפקיד ה

מובהר ומודגש כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות   .127
 תמיר על פי כל דין או על פי ההסכם, וכי כל זכויות תמיר הן במצטבר. 

 תמורה .128

אשר יבצע הספק בפועל, תשלם תמיר לספק את הסכום הנקוב בהצעת    כל דגימהתמורת   .128.1
 . התמורה אינה כוללת מע"מ  "(.התמורה הלן: " עיל ול )להמחיר של הספק לדגימה בודדת  

כוללת  כי  מובהר .128.2 הדגימותב   הכרוכות  העלויות  כל  את  התמורה  לכל   שירותי  בהתאם 
 .הוראות ההליך התחרותי, הסכם זה והצעת הספק
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מסוימתככל   .128.3 מיון  בתחנת  לבצע  יידרש  תמיר    2  שהספק  תשלם  מסוים,  ביום  דגימות 

מהמחיר שנקב   15%-לספק עבור כל דגימה שבוצעה באותו יום כאמור, סכום הגבוה ב
דגימה אחת   ככל שהספק יידרש לבצע בתחנת מיון מסוימת   הספק בהצעת המחיר שלו.

אותו יום כאמור, סכום הגבוה  שבוצעה ב  הדגימהביום מסוים, תשלם תמיר לספק עבור  
מהמחיר שנקב הספק בהצעת המחיר שלו. על אף האמור ברישא סעיף זה מובהר,   30%-ב

דגימות ביום, מכל סיבה שהיא ושלא כתוצאה מדרישת   3-כי ככל שהספק יבצע פחות מ
תמיר, תמיר תשלם לספק עבור כל דגימה שבוצעה באותו יום את הסכום שנקב הספק  

 שלו.  בהצעת המחיר 

התשלום יחושב בהתאם לסך הדגימות שנערכו בחודש, על פי הדיווחים שיעביר הספק   .128.4
 לתמיר.  

לחודש   15- , עד ה"(החשבוניתכדין )להלן: "  חודשית  מס    הספק ינפיק לתמיר חשבונית .128.5

 העוקב לחודש בו בוצעו הדגימות.  

 יום מיום קבלת החשבונית.    45החשבונית תשולם על ידי תמיר תוך   .128.6

 ההתקשרות תקופת .129

חודשים   24הזוכה על זכייתו ולתקופה של    ספקתקופת ההתקשרות תחל מיום ההודעה ל .129.1
 ( מיום ההודעה כאמור. שנתיים)

יום מראש לספק,   30לעיל, תמיר תהיה רשאית, בהודעה של   129.1על אף האמור בסעיף   .129.2
חודשים כל אחת   12תקופות נוספת של  לשלוש  להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור  

 "(. תקופת ההארכה)להלן: "

 ונספחיו בשינויים המחויבים. םות ההסכ מובהר, כי על תקופת ההארכה יחולו כל הורא .129.3

 וסעדים ביטולו או ההסכם סיום .130

 הודעה   אמצעות ב  וזאת   ,הבאים  מהמקרים  אחד  בכל  זה  הסכם  לבטל   רשאית   תהא  תמיר .130.1
  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  לפי ו   בהודעתה
 :תמיר

  הזמן  פרק  בתוך   תוקנה  לא  אשר,  ספקה  ידי-על  זה   הסכם  הפרת  של  במקרה .130.1.1
  תוקנה  שלא   הפרה .  יום 30 על עלהת  לא   מקרה   בכל  ואשר   , תמיר  לכך   שתקציב

 . יסודית הפרה ל תחשב, זה קטן  בסעיף כאמור

  יותר   עליה  חזרספק  ה   אשר  זה  הסכם  מהוראות  הוראה   של  הפרה  של  במקרה .130.1.2
  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 .130.1.3
  ליתן  תמיר  שתידרש  ומבלי,  תמיר  מצד  התרעה  מתן  ללא  ואף,  מידי  באופן

 . ההפרה  לתיקון ארכה  ספקל
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  או ,  נגדו  נכסים  כונס  צו  הוצא  או,  נושים  הסדר  או,  פירוק  להליכי  נכנס  ספקה .130.1.4

 . יום 21  תוך בוטלו לא ואלו   נכסיו על עיקול  הוטל

 . ימים 7 על העולה  רצופה לתקופה עסקיו  את לנהל  הפסיק ספקקה .130.1.5

  ההליך  במסמכי  המפורטים  הסף  תנאי  מדרישות  ת באח  לעמוד  חדל   ספקה .130.1.6
 . התחרותי

  או/ו  הבכירים  ממנהליו  יותר  או  אחד  או/ו  ספקה   כנגד  אישום  כתב  יוגש  אם .130.1.7
  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-כבמקרה בו נשללה ההכרה מתמיר  .130.1.8

את   .130.1.9 או  הרגולטורית  מדיניותו  את  הסביבה  להגנת  המשרד  שינה  בו  במקרה 
 תנאי ההכרה של תמיר. 

 ת כספי   ודרישה  תביעה,  טענה  כלספק  ל  תהיה  לא,  זה  סעיף  לפי  ההסכם  בוטל  או  הסתיים .130.2
 תמורה  כל ל  זכות  כל  ספקל  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

כי יעביר לתמיר את כל הדיווחים,   ספקגם במקרה של סיום או ביטול כאמור, מתחייב ה
 לעיל.    121האסמכתאות והאישורים הנדרשים בהתאם לסעיף 

  יחולו  התחרותי  בהליך  כאמורספק  ה  של  יסודית   הפרה  של  מקרה   בכל   כי  ,מובהר  עוד .130.3
 .  אלו יסודיות  להפרות ביחס התחרותי  בהליך המפורטות ההוראות

 אחרים   וזכות  סעד  לכל  בנוסף  באות  והן,  במצטבר  הן  זה  סעיף  לפי  תמיר  זכויות  כל .130.4
 . זה הסכם פי  על או  דין כל  פי על  תמיר זכות ל העומדים

 סודיות .131

  או/ ו  בפניו  להיחשף  עשויים  תמיר  עם  התקשרותו  שבמסגרת  לו   ידוע  כי  מאשר  ספקה .131.1
, 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 .131.2
 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   ספק ה,  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
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  אלא,  זמן  הגבלת  ללא  ההסכם  סיום  לאחר  אף  קפהובת  תעמוד  לסודיות  ספקה  התחייבות .131.3

 . ספקה  של ממחדל או /ו  ממעשה כתוצאה שלא, הכלל  לנחלת הפך  המידע אם

 הצדדים  יחסי .132

 פועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.   ספקמובהר בזאת כי ה .132.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין תמיר יחסי עובד מעביד, כמשמעם  .132.2
 על פי כל דין. 

אחראי עבור כל תשלום לביטוח   ספקאו מי מטעמו, יהיה ה  ספקקלגבי כל עובדיו של ה .132.3
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו. לתמיר לא תהיה כל אחריות לגביו  
מי   וכל  הוא  וכי  או אחרת,  בנזיקין  ובין אחריות  חוזית  בין אחריות  מעובדיו,  למי  או 

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

י כל עובד אצלו מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו אחריות שילוחית מצהיר כ  ספקה .132.4
כל  ולהענקת  התשלומים  לכל  חשבונו  ועל  אחריותו  על  ידאג  הוא  וכי  לדין,  בהתאם 
הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות  

ה לרבות  באלה,  היוצא  וכל  מסים  חובה,  בהתאם תשלומי  פיצויים,  לקופת  פרשה 
 לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.  

תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג   ספקכל פעולות ה .132.5
 כלשהו הכרוכות במתן השירות לתמיר. 

ישפה ויפצה את תמיר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה תמיר   ספקה .132.6
ושעילתה   ספקנטית מטעמו של הוו בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלאו חויבה לשלם  

לפצות ולשפות את תמיר בגין   ספק מעביד 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  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  ספקה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים על פי ההסכם עם הז
 . דין

 עניינים  ניגוד .133

  מצוי  אינו  הוא ,  זה  הסכם   של  חתימתו   למועד   נכון  כי,  בזאת  ומתחייב   מצהיר   ספקה .133.1
  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  כדיספק  ה  ידי  על  זה  הסכם  בביצוע
 עותק  אשר  בדבר העדר ניגוד עניינים  במסגרת הצהרתו  ספקוהכל בהתאם להתחייבות ה 

   .ספקה   להצעת  צורף הממנ חתום

. ההסכם  תקופת  כל  במהלך  זה  בסעיף  כאמור  עניינים  ניגוד  של   מצב  מיצירת  יימנע  ספקה .133.2
 ספק ה  כך  על  יודיע  כזה  עניינים  לניגוד  כלשהו  חשש  שייווצר  מקרה   בכלכאמור בהצהרתו,  

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

 הספק.   ידי על ההסכם של יסודית  כהפרה
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   כללי .134

 את לקבל  מבלי  זה  הסכם  פי   על חובותיו  או /ו  זכויותיו   את   או  זה  הסכם ימחה לא ספקה .134.1
  סעיף   להוראות  בסתירה  להמחאה  ניסיון   כל .  תמיר  של   ובכתב  מראש  המפורשת  הסכמתה 

 . בטל יהיה זה

מובהר כי תקינות הליך הדגימות היא באחריות הספק, ובכל מקרה בו יידרש מתן דין   .134.2
, לרבות במסגרת הליכים משפטיים, הספק  ןוחשבון בנוגע להליך הדגימות או אופן ביצוע 

 אמינות הנתונים ואיכות ביצוע הדגימה. ו טיב מתחייב כי יעיד על

 אשר   שהוא   סכום   כל   ,זה  הסכם  לפי  ספק   יגיע   אשר  סכום   מכל  לקזז   זכאית   תהיה   תמיר .134.3
 . לתמיר חייב יהיה  ספקה

 . הצדדים  שני  בידי  ונחתמו   בכתב  נערכו   אם  רק  תקפים  יהיו  זה   להסכם  ותיקונים  שינויים .134.4

, הסכם   או   דין  לפי  מהצדדים   למי  הקיימת  בזכות   שימוש  אי  או   שתיקה,  ארכה  מתן,  ויתור .134.5
 .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 .134.6
 . לחייבו  הרשאי  השני הצד

  בתל  המוסמכים  המשפט  בתי  בפני   בלעדי  באופן  יידונו  זה  בהסכם   הקשורות  מחלוקות .134.7
 .  יפו-אביב

, כתובתו  את  שיעתיק  צד.  ההסכם  בפתח  כמפורט  הינן  זה  הסכם  לצורך  הצדדים  כתובות .134.8
, דלעיל  בכתובותיהם לצדדים תימסר  הודעה. למשנהו בכתב מידית הודעה כך על  ימסור

 לאמת   שניתן  ובלבד,  פקס  באמצעות,  לחילופין,  למסירה  אישור  עם  אישית  במסירה
 תחשב,  זה  בסעיף  לאמור  בהתאם  שנמסרה  כלשהי  הודעה.  קבלתו  דבר  את  טלפונית

 . קבלתה שאושר  מעת אחד  עסקים יום  חלוף  לאחר למענה נמסרה   כאילו

 
 
 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה
 
 
 
 

 
  מחזור תאגיד – ר.י.מ.ת

 (צ" חל)  מ"בע בישראל יצרנים
 ספקה 

 
 
 
 



 - סודי  -

   הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים – ' נספח ב
 

 2021תאריך: יום ________ בחודש __________ 

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

 לכבוד: 

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ( –חברת ת.מ.י.ר 
 פתח תקווה , 21יגיע כפיים רחוב 

 

 א.ג.נ., 

 הנדון: הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים 

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

לקיומ  חשש  או  עניינים  ניגוד  בקשר  של  עניינים,  ניגוד  של  הפחים  ו  דגימות  שירותי  למתן 

ו/או    "(, ובכלל זה להימנע ממתן שירותיםההליך)להלן: "הליך תחרותי זה  נשוא    הכתומים

ף או גורם אחר באופן שיעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים  כלשהם לכל גו  אספקת מוצרים

 . בהקשר זה מעובדיה  מי או/ו או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי תמיר

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

במיש קשורים,  אנו  עמו  או  שבו  צד  כל  של  פעילותו  מהגופים  או  מי  לבין  בעקיפין,  או  רין 

הקשורים בתמיר לרבות חברות אם, חברות אחיות וחברות בנות, נושאי משרה ובעלי שליטה  

ניגוד  וכל גורם אחר שהעניין העסקי או האישי שיש לנו עמו עלול להעמיד אותנו   במצב של 

 . נשוא ההליך  מתן שירותי דגימות הפחים הכתומיםעניינים בקשר ל

בינינו לבין    ידוע לנו כי ההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  .3

  , נתונה לתמיר באופן בלעדי ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להנחיותיה  ,מעובדיה  מי  או/ותמיר  

 כפי שיהיו בכל עת.  

 

 חתימה וחותמת המציע   תאריך 

 אישור

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

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

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

נושא/ת    ___________ של  ומר/גברת  היסוד  מסמכי  פי  על  המוסמכים   ,______________ ת.ז. 

 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

 
 2021__________  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 תקווה  21רחוב יגיע כפיים 

 ., נ.ג.א
 

 מתן שירותי דגימותל הצעה: הנדון

שירותי  לי  הצעת   בזה   מגיש   ,_________ _______  מ" הח  י,אנ תכולת   דגימותמתן  פחים  ה  של 

הכתומות    כתומים ה במסמכי  ל   בהתאם  והשקיות  המפורטות  התחרותי הוראות  :  להלן)  ההליך 

 : להלן מפורטת יהצעת (. "ההליך " או "התחרותי ההליך, ""מסמךה"

 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   מסכים אני  ,  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:

התחרותי  במסמכי  האמור  לכל  מסכים  אני .3.1   זו   הצעתיו   פרטיהם  על  ההליך 

  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, ו חלקם  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 
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  או,  וחלק   או  וכול,  ההליך התחרותי   את  לבטל  רשאית  תהיה  תמיר  כי,  לי  ידוע .3.4

  שיקול  פי  ועל   שהיא  סיבה   מכל  ותנאי   או  ו מהוראותי  איזו   לעדכן  או   לשנות 

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

תמיר  כאמור הפחים    לצורך  להתקשר  רשאית  דגימות  שירותי  מתן 

   .ל דעתה הבלעדיעל פי שיקו   שהוא  גורם כל עםהכתומים 

  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

  אחד תמיר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור זוכהידוע לי, כי  .3.6

כלל    או כנגד  זוכה  שלא לבחור  ו/או תביעה  כל טענה  לי  ולא תהיה  בהליך, 

   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

  מסמכי  פי  על,  ים/הזוכה  ים/המציע  לבין  תמיר  בין  חוזיים  יחסים  ייווצרו

  את   או  הליךה  את  לבטל   תמיר  לזכות  בכפוף  והכול,  כולם  ההליך התחרותי

 . כאמור זוכה ו שלזכיית

  לא  וכי,  בלבד  י יעל  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   על ידוע לי, כי   .3.13

 . הצעתי את תמיר תשקול

  על  שבוצעו  בדיקות  על  ובהסתמך  הליך התחרותיה  במסמכי  שעיינתי  לאחר .3.14

  ידי   על  תבוצע  מסמךבם  כהגדרת  מתן שירותי דגימות הפחים הכתומים,  ידי

התחרותי  להוראות  בהתאם  תהיהו   ,ההסכם  להוראות  ובכפוף   ההליך 
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  צורף  ממנו   חתום  עותק  ואשר,  ההליך התחרותי  למסמכי  'אנספח  כ  המצורף

 . ובהתאם לתהליך המוצע על ידי במסגרת הצעת האיכות  להצעתי

 ההצעה פרטי .4

 : להלן פרטי הצעתי .4.1

 ________ ש"ח. הצעת המחיר: עלות לדגימה בודדת )לא כולל מע"מ(   .4.1.1

המחיר בעבור דגימה בודדת מתייחס לביצוע דגימות  כאמור במסמכי ההליך,   .4.2

   בכל אחת מתחנות המיון.

 תוקף; שונות .5

,  ונספחיה  מרכיביה,  פרטיה  כל   על  בתוקפה  תעמוד  זו  הצעתנו  כי  מתחייב  יאנ .5.1

  להגשת  האחרון   מהמועד  יום   120  למשך,  חזרה  זכות   ללא ,  אותנו  ותחייב

ו  נלבטל את הצעת  ליך התחרותי. ידוע לי כי לא אוכלבה  כהגדרתו,  ההצעות

. אני מתחייב  הליך זהטרם הודיעה על תוצאות  תמיר תוך תקופה זו גם אם ב

תמיר זאת  תדרוש  אם  את,  כי  ה  אאריך  למשך    צעתנותוקף  לפעם  מפעם 

עד   נוספים  90תקופה של    רשאית  תהא  תמיר,  כן  עשהא   לא  אם  וכי,  ימים 

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

  להן  להזדקק  ואין,  זה  הצעה  מטופס  חלק  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

,___________ 

 
ת.ז.  : ______________, שם

,___________ 
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מגורים    ___________________.כתובת 
 

מגורים    ___________________.כתובת 
 

 

 : המציע מנהלי

 

ת.ז.  : ______________, שם
,___________ 

מגורים    ___________________.כתובת 
 

 

ת.ז.  : ______________, שם
,___________ 

מגורים    ___________________.כתובת 
 

 

  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

( " להלן__________  ___________  ז.ת  ת /נושא___________    גברת/ מר  ידי   על   "(התאגיד:   .

______________,  ז.ת  ת/נושא___________    גברת/ומר   של  היסוד  מסמכי  פי  על  המוסמכים. 

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

 ____________ 

 ]חתימה + חותמת[ 
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   נוסח ערבויות  – ' נספח ד
 

 לקיום ההצעה  ערבות בנקאית נוסח - 1נספח ד'

 

 תאריך: ]________[  

 לכבוד: 

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

   , פתח תקווה21ידיע כפיים   רחוב

 

 ]__________[ ערבות בנקאית מס'  הנדון:

של   .1 כולל  לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  סכום,  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים    ₪  20,000אנו 

אלף) חדשים  עשרים  למדד  (  שקלים  לאמורצמוד  "סכום  להלן:  )  2בסעיף  להלן    בהתאם 

  .(הקרן"

י  .2 שא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם יסכום הקרן 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום  - עללפעם  

עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן    __________

 (. "סכום הערבות"ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: 

שתועבר באמצעות    דרישהאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות   .3

הערבות,   לסכום  עד  בדרישה  הנקוב  סכום  כל  מפקסימיליה,  ימים  שבעה  קבלת  תוך  יום 

 דרישתכם.

דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך  .4

 . התשלומים לא יעלה על סכום הערבותכל 

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

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

 .  2021שנת  אפריללחודש  19ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.  .7

 בכבוד רב, 

 __________________ 
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 לביצוע ההצעה  ערבות בנקאית נוסח - 2נספח ד'

 תאריך: ]________[  

 לכבוד: 

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

   , פתח תקווה 21יגיע כפיים  מרחוב

 

 ערבות בנקאית מס' ]__________[  הנדון:

  ח ש"  50,000של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל   .1

חדשים( שקלים  אלף  למדד    )חמישים  לאמורצמוד  "סכום  להלן:  )   2בסעיף  להלן    בהתאם 

 .(הקרן"

י  .2 שא הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם יסכום הקרן 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום  - לפעם על

רסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה )להלן  עד המדד שיפו  __________

 (. "סכום הערבות"ייקרא סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה: 

שתועבר באמצעות    אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה .3

הערבות,   לסכום  עד  בדרישה  הנקוב  סכום  כל  מפקסימיליה,  ימים  שבעה  קבלת  תוך  יום 

 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.  

 .)שישה( חודשים מתום תקופת ההתקשרות  6לתקופה של  ערבות זו תהיה בתוקף עד .6

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.  .7

 בכבוד רב, 

__ ________________ 
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 הליך הדגימה   נוהל –ה'  נספח 

 אפיון הרשויות המגיעות לתחנות המיון: 

פעם פורקות את פסולת האריזות שלהן בתדירות של   רשויות(: 68רשויות קטנות )כיום ישנן  •

 טון בחודש( 9 – 1)משקל הרשויות נע בין  עד פעמיים בחודש

פעם   : פורקות את פסולת האריזות שלהן בתדירות שלרשויות( 22   רשויות בינוניות )כיום ישנן •

 טון בחודש( 36 – 10)משקל הרשויות נע בין  עד פעמיים בשבוע

פעם פורקות את פסולת האריזות שלהן בתדירות של   רשויות(: 21רשויות גדולות )כיום ישנן 

 טון בחודש( 200 – 37)משקל הרשויות נע בין  ביום או יותר
 

 : מה בשטחתהליך הדגי

שנקבעה על ידי סטטיסקאי    עבודהה  יום דגימות יבוצע בכל תחנת מיון בנפרד בהתאם לתוכנית .1

מובהר כי ביצוע הדגימות יבוצע בתחנת חיפה או בתחנות המיון, אך    . אושרה על ידי תמירו  חיצוני

 ורק בהתאם לתחנה בה נפרקה המשאית.

הוראות  את  מנציג תחנת המיון    יקבלשכל עובד שמגיע לעבוד בתחנת המיון    לדאוג  פקהסבאחריות   .2

על טופס בטיחות של    יחתוםובמידת הצורך  וכי העובד עומד בהן,    תחנת המיוןלעבודה ב  בטיחותה

 , והכל בהתאם להנחיות תחנת המיון. תחנת המיון

לתכולת  לא יתבצעו דגימות  . מובהר, כי  משאיות שהגיעו ביום הדגימה בלבדלהדגימות יבוצעו   .3

 . שלא ביום ביצוע הדגימהבתחנת המיון את תכולתן  משאיות שפרקו 

א'בכל אחת מתחנות המיון  הדגימות   .4 בימים  ב- יבוצעו  הה'  ב  18:00  -  9:00עות  שין  ו'  ין  ובימי 

 . מובהר, כי שעות הפעילות כאמור עשויות להשתנות מעת לעת. 14:00 - 9:00שעות ה

 . מנהל הדגימה וצוות של שלושה ממיינים היו נוכחיםבכל דגימה י .5

  מיטבית   באחריות הספק להכשיר את העובדים מטעמו על מנת שיבצעו את תהליך הדגימה בצורה .6

 והכל בהתאם להנחיות בנוהל זה.  מקצועיתו

משלב פריקת    , וזאת החלאשר לתכולתה מתבצעת דגימהכל משאית  ללוות  התל   הספקבאחריות   .7

לדגימה   הרלוונטי  החומר  לקיחת  ועד  המיון  המשאית  תחנת  ידי  על  לספק  יוקצה  אשר  לאזור 

 . "(שטח הדגימותלצורך ביצוע הדגימות )להלן: "

 לנוהל זה.   7פריקת המשאית ולקיחת החומר לדגימה כאמור בסעיף באחריות הספק לצלם את   .8

ש  ספק הבאחריות   .9 משאית לדאוג  כל  המשאיתנפרדאופן  ב   תנפרק   תכולת  תכולת  וכי  לא    , 

 משאיות אחרות.  תכולתעם  תמתערבב

)במקרה    פק באחריות הס .10 דגימות  נערכות  ביחס לכל משאית לגביה  הנתונים הבאים  לתעד את 

 : לבדוק את הנתונים מול נהג המשאית(הצורך יש 

 . המשאית המקומית ממנה נאספה הפסולת תכולתרשות שם ה .10.1

 . ברשות המקומית ממנו נאספה הפסולת תכולת המשאית איסוףהאזור  .10.2

 . מועד תחילת ביצוע הפינוי .10.3

)דברים חריגים, .10.4      פריטים גדולים שהוחרגו מהדגימה, מידע שקיבל הערות מיוחדות 

 . ג לגבי פחים לא נעולים או בעיות באזורים מסויים בציר וכו(המהנ

 . ביצוע הפינוי יוםו תאריך  .10.5

 . כניסה לתחנת המיוןה שעת .10.6

 .משאיתהרישוי של המספר  .10.7
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 רשות  נוכחות של נציג .10.8

 ,/שקיות( מונפים, עגלות  סוג הפינוי ) .10.9

 התרשמות מנהל הדגימה מאיכות החומר בהערות  .10.10

  לו על ידי   ואשר יוקצ  ,בובקטרותי הישבעזרת    תעורבב נדגמת  ת כל משאית  וודא כי תכולי   פקהס .11

,  מתוך תכולת המשאיתהספק ייקח    בתכולה כאמור.  לייצר הומוגניות וזאת על מנת ,תחנת המיון

דגימה    משקל פסולת מספק לצורך ביצוע, ב בערימהשונים    חלקים  מארבעה  חומרבעזרת הבובקט,  

 . "( ויעבירו לשטח הדגימותהנדגם  החומר)להלן: "  לסקרי פסולת  2221רישות תקן  ד  על פי  בודדת  

את   .12 יכיל  אשר  ייעודי  פסלתון  לתוך  הנדגם  החומר  את  יפרוק  ש  חומרהספק  אותה    להדגימה 

על מנת למנוע ערבוב של החומר הנדגם עם חומרים    וזאתמשאית בלבד שתימצא בשטח הדגימות,  

ואבנים(   חול  לכלוך,  )כגון  להימצא בשטח הדגימות  ק"ג   91מינימום    במשקלנוספים העלולים 

 לסקרי פסולת.  2221כנדרש בתקן  

  אחידים במשקלם, שלמים בכל עת ומשולטים בסוג החומר שאליו מיועדים  פחיםב   הספק ימלא .13

  על מנת לוודא  לפני מיון  ל את תכולת הפחיםוישקו ,  החומר הנדגם  את  ליטר  60  -  50של  בנפח  

לדגימה הרצוי  למשקל  משאית  הגעה  )מינימום    של  בתקן    ק"ג  91בודדת  לסקרי    2221כנדרש 

הספק מתחייב לדגום את תכולת  ק"ג,    91כי ככל שמשקל תכולת הפחים יעלה על   מובהר  (.פסולת

 הפחים במלואה ולא להפחית ממשקל זה.  

עבודה  וךישפ  פקהס .14 שולחן  על  הפחים  תכולת  חורים  את  במיו  (ס"מ  2* 2בגודל    )שולחן  ן  ויחל 

כמ תמיר  הגדרות  פי  על  בסעיףפוהחומרים  החומרים  בטבלת  התחרותי  58  רט  )להלן:    להליך 

 .  "(הממויין החומר"

של   .15 בנפח  בפחים  ימלא  כאמור  כלליטר    60  -  50הספק  פח  כל  בנפרד.  ממויין  הן    יישקל  חומר 

 הדו"חות הנדרשים על ידי תמיר.הכנת  תועד על ידי הספק לטובת  הן נפחית ויו משקלית 

הספק יפחית את משקל הפח לאחר ביצוע השקילה כאמור, וכן יחריג מהדגימה פריטים בולטים   .16

 ם את תמהיל הפסולת במשאית. וחריגים שאינם מייצגי

ידי  באזור  בחומר ממויין  המלאים    הפחיםהספק יפרוק את תכולת   .17 תחנת  ייעודי שיוגדר לו על 

 או נציג תמיר.  המיון

בסוף כל יום עבודה הספק ישאיר את שטח העבודה נקי ומסודר כפי שקיבל אותו בתחילת היום   .18

 מתחנת המיון. 

 .דגימהושטח המיון לאחר כל  הפסלתוןידאג לניקיון   הספק .19

בסוף כל יום עבודה הספק ישאיר את שטח העבודה נקי ומסודר כפי שקיבל אותו בתחילת היום   .20

 מתחנת המיון 

ינהלו כל שיח הנוגע להליך הדגימות או כל עניין אחר  מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא  הספק   .21

 . הקשור בביצוע השירותים, עם כל גורם שאינו מטעם תמיר

רשות מקומית בדגימה, הספק ימתין ולא  נציג    שלהשתתפותו  על  במידה והספק מעודכן מראש   .22

 . , אלא אם ניתנה לו הוראה אחרת על ידי נציג תמירהדגימה עד הגעת הנציג ביצועיתחיל את 

ימים בטרם    14מובהר כי באחריות הספק להוציא זימון ביומן לנציגי הרשות, עם העתק לתמיר,   .23

מראש    מחייב את אישור תמיר  העבודה כל שינוי בתוכנית  . מובהר כי  מהדגימות    ביצוע כל אחת

 עד הדגימות על דעת עצמו.והספק לא ידחה את מוכי , ובכתב

 

 : בכל תחנה לצורך ביצוע הדגימותמהספק   ציוד נדרש
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 . הגדרות יצרן  פ"ימכויל, ע משקל פחים •

מכויל, עפ"י הגדרות    טון,  3שקילה  מטר רבוע, כושר    1.2מאזני משטח    - משקל פסולתונים •

 יצרן. 

 ליטר   1000פח אשפה מתהפך למלגזה בנפח  -ם פסלתוני 3 •

 מטר לפחות בהתאם למקום המיועד בתחנה  6*4והשמש בגודל   מהגשםהגנה אוהל דגימה ל •

ליטר    50-60בנפח של    מבחוץ בשם החומר הממוין לתוכם,  ומשולטים  מכלי אחסון ריקים •

שמשקל הטרה והנטו שלהם נשקל ורשום )המכלים ישקלו בכל פעם על מנת למנוע סטייה  

 במשקלים(. 

 . עליו יתבצע המיון  2* 2עם חורים  שולחן עבודה •

 מלגזה ידנית  •

 . אליו יוזנו נתוני הדגימה תקין עם חיבור אינטרנטי אלחוטי וסוללה,  נייד מחשב •

 . מאריך כבל •

 . חפירה להעמסת החומר לפחים את •

 . כביש מטאטא •

 . כפפות •

 נעלי עבודה לכל העובדים  •

 מומלץ  -רישיון מלגזן •
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 פורמט הדו"חות –ו' נספח 

 דו"ח יומי  – 1ו'

 דו"ח דגימה בודדת לרשות מקומית

  שם הרשות:
שם תחנת המיון בה  

 התבצעה בדגימה: 
 

  מספר סבב:   תאריך הדגימה: 

  שם הנהג:   משאית: מספר 

 

 ___ ____________________________________________________ תיאור אזור פינוי: _

 

 התפלגות משקלית  סוג הפסולת
 PETאריזות מסוג 

  ( PET TRAYS)כולל  

 ,HDPEאריזות פלסטיק קשיח )
PP )  

  בלבד פוליאתילן פלסטיק משקיות 
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  קרטוני משקה אריזות 

  מתכת אריזות 

  אריזת קרטון ואריזת נייר אחרת
 ,PS) אריזות פלסטיק מעורב

  למינטים, פלסטיק אחר( 

 ללא מכלי משקהאריזות זכוכית ) 
  פיקדון( ב

  סה"כ אריזות 

  

  פלסטיק מ פיקדון מכלי משקה ב

  מתכתמ  פיקדוןמכלי משקה ב

זכוכיתמ פיקדוןמכלי משקה ב   

  פסולת מעורבת  

  אורגני - שאריות מזון פסולת 

  פסולת יבשה אחרת  

  נייר עיתונים ו

  אריזות  ה סה"כ פסולת שאינ

  

  סה"כ 
 

  :הערות

  או .בפועל הדגימה מביצוע עסקים  ימי 2 בתוך  וברשות תמירב  הקשר לאיש  ישלח זה ח"דו •
 .דגימה יום כל בסיום  הדיווח  למערכת  יטען

מובהר כי תמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שיטת הדיווח הנ"ל ולקבוע כי דיווחים   •
 יועברו לתמיר באמצעות מערכת דיווח אינטרנטית, הנמצאת בשלבי פיתוח בתמיר.אלו 

  לגרוע / להוסיףכן  ו  , הדגימות  תמהיל   את   לשנות   הזכות  את   לעצמה  שומרת   תמיר   כי   מובהר •
 . תמיר של הבלעדי  דעתה שיקול פי על  המיון קטגוריותמ
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 רבעוני דו"ח  –  2נספח ו' 

 לתמיר להכיל: רבעוניהח "על הדו

 : 1פרק  •

o חודש. באותו  תיאור כללי של הפעילות 

o  ת מיון ופירוטן.בכל תחנ שבוצעו דגימותה  את מספרטבלה המסכמת   

o ם ברשות נדגמו בפועל באותו החודשסבבי לוטבלה המסכמת אילו רשויות ואי . 

 תחנות ספציפיות  :2פרק  •

o אופןוהסבר לגבי    ת מיון תחנכל  תיאור כללי של הדגימות שהתבצעו באותו חודש ב  

 .ת מיון באותו חודשתחנכל ב הרכב פסולת האריזות בושיח

o   ת מיוןתחנכל  משקלית לפי קטגוריות של הרכב פסולת האריזות בטבלת התפלגות  

 (. בלבד חומר תקין שלא נפסלהמתייחסת ל )

o   לפי קטגוריות  טבלת בשל  התפלגות משקלית    ת מיוןתחנכל  הרכב שאריות המיון 

 (. בלבד חומר תקין שלא נפסלהמתייחסת ל )

 נספח פירוט : 3פרק  •

o .פירוט מה מכילה כל קטגוריה 

 מידע נוסף.  נספח :4פרק  •

o  .תמונות מדגימות ספציפיות 
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 )מצורף בנפרד(  דו"ח אקסל חודשי  – 3ו'
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 דו"ח רבעוני  –  4נספח ו'

 רשות מקומיתבכל  ת האריזות שנאספה בפחים הכתומים הרכב פסול

  שנה:  שם הרשות המקומית: 

  רבעון: 
מספר הדגימות  

 ברבעון: 
 

 

 תיאור כללי של מתודת הפינוי ברשות, מספר סבבים ותיאורם.

 , ככל שישנן. הערות נוספות

 האריזות לרשות זו ברבעון זה:להלן ממוצע רבעוני של הרכב פסולת  

 התפלגות משקלית  סוג הפסולת
 PETאריזות מסוג 

  ( PET TRAYS)כולל  

 ,HDPEאריזות פלסטיק קשיח )
PP )  

  בלבד פוליאתילן פלסטיק משקיות 

  קרטוני משקה אריזות 

  אריזות מתכת 

  אריזת קרטון ואריזת נייר אחרת
 ,PS) אריזות פלסטיק מעורב

  למינטים, פלסטיק אחר( 

 ללא מכלי משקהאריזות זכוכית ) 
  פיקדון( ב

  סה"כ אריזות 

  

  פלסטיק מ פיקדון מכלי משקה ב

  מתכתמ  פיקדוןמכלי משקה ב

זכוכיתמ פיקדוןמכלי משקה ב   

  פסולת מעורבת  

  אורגני - פסולת שאריות מזון 

  פסולת יבשה אחרת  

  נייר עיתונים ו

  אריזות  ה פסולת שאינסה"כ 

  

  סה"כ 
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 קטגוריות המיוןל  דוגמאות  -נספח ז' 

 להלן דוגמאות של סוגי פסולות הנכללים בכל זרם מיון: 

כגון אריזות של פירות ואריזות     PETמכלי משקה בנפחים שונים של שתייה קלה, מגשי  -   PETאריזות

 . PETמזון אחרות העשויות 

מכלי    כגון,  PPאו     HDPEמכלים או אריזות המורכבים מסוג פלסטיק    -   אריזות פלסטיק קשיח

 שמפו, מרכך, מוצרי ניקוי. 

פוליאתילן בלבד.    -  שקיות  פוליאתילן  פלסטיק  מסוג  העשויות  כארי  כגוןשקיות  גופיה  זות  שקיות 

 אריזות גמישות אחרות של מוצרים העשויות מפוליאתילן.  ,שירות

 קופסאות שימורים, תרסיסים.  - אריזות מתכת

בוקר, מגשי  ני ירקות, דגני  קרטוכגון  אריזות קרטון שאינן עם ציפוי לימנציה,    -  אריזות קרטון ונייר

 , קרטון ביצים. אריזות נייר כגון אריזה של ק"ג סוכר או קמח. פיצה

מעורב פלסטיק  לעיל.    -   אריזות  הפלסטיק  מהגדרות  אחת  תחת  נכנסות  שאינן  פלסטיק  אריזות 

למינ שקיו  םהי "לימינטים"  אלומיניוםכגון  שכבת  יש  שבהן  חטיפים  כגון    ,ת  מקרר  מוצרי  אריזות 

או    7, פלסטיק   PSים, טחינה, יוגורט, סלטים, תבלינים, גלידה )פלסטיק מסוג  גבינות, חומוס, נקניק

 . (אחר

 צנצנות קפה, ריבה, בקבוקי שמן. - אריזות זכוכית )שאינן פיקדון(

 לפיקדון מפלסטיק.  משקה  מכלי  - פלסטיק -בקבוקי פיקדון 

 לפיקדון ממתכת.פחיות משקה  - מתכת -בקבוקי פיקדון 

 לפיקדון מזכוכית.  משקה מכלי - זכוכית -פיקדון בקבוקי 

   .חיתולים, מגבונים - פסולת מעורבת

 .שאריות אוכל, נוזלים, גזם - אורגני -פסולת שאריות מזון 

  םאינשכל רכיבי הפסולת אשר אינם נכללים באף אחת מהקטגוריות האחרות ו  -יבשה אחרת    פסולת

ים, כלים חד פעמיים וכל פריט יבש אחר שאינו מורכב  צעצועים, טקסטיל, חלקי רהיט   כגוןאריזות.  

 מחומר אורגני. 

י לבן, מעטפות, נייר  עיתונים, נייר משרד , כגוןב נייר שאינו אריזה העשויה מניירכל רכי - פסולת נייר

 עטיפה. 

 


