
 
 זרמים ייעודייםהסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות מ - 3ב "ינספח 

 
 כללי

 
להלן במסמך זה יפורטו הדרישות והקריטריונים לפיהם אמור לפעול קבלן האיסוף  .1

 יעודיים הבאים:יוהפינוי של אחד או יותר מהזרמים ה

 פסולת אריזות קרטון. .1.1

 פסולת אריזות קרטון ביתי. .1.1

 פסולת אריזות פלסטיק. .1.1

 .1פסולת אריזות זכוכית .1.1

 פסולת אריזות מתכת.   .1.1

יכונה להלן במסמך זה:  םהייעודייקבלן האיסוף והפינוי של אחד או יותר מהזרמים  .1
 "הקבלן" או "קבלן האיסוף". 

 ,לעת מעת שיתעדכן כפי הרשות המקומית תכלול הוראות בהתאם למפורט במסמך זה, .1
 הייעודיים מהזרמים יותר או אחד של האיסוף קבלן לבחירת תפרסם היא אותו במכרז
 איסוףה קבלן עם ההתקשרות בהסכם וכן, "(המכרז: "להלן) לעיל 1 בסעיף כאמור
 . כאמור

 הרשות נדרשת, איסוף קבלן לבחירת המקומית הרשות ידי על המכרז פרסום בטרם .1
 להעביר נדרשת המקומית הרשות, בנוסף. מעודכן"ב י בנספח מדובר כי לוודא המקומית

 .. בהסכם כאמור מראש תמיר לאישור המכרז נוסח את

אין בהוראות מסמך זה, כדי לגרוע מהוראות ההסכם בין הרשות המקומית לתמיר אליו  .1
 מצורף מסמך זה כנספח י"ב.

אין לפרש כל הוראה במסמך זה כהוראה הבאה ליצור התקשרות מכל סוג שהיא בין  .6
 תמיר לקבלן האיסוף.

אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת, המונחים מופיעים בנספח זה יפורשו בהתאם לסעיף  .7
 להסכם  אליו מצורף נספח זה.  1.1

 
זרמים  -)להלן: הנספח האופרטיבי הוראות תפעוליות לקבלן האיסוף -חלק א' 

 ייעודיים"(
 
 כללי  .1

או מהנוהל התחרותי או מנוהל הצעות נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז  .1.1
מתכת קרטון ביתי, קרטון, לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות המחיר 

 "(. המכרזכהגדרתם להלן )להלן: "ופלסטיק 

הסדרת הטיפול לבחוק זה יפורשו בהתאם להגדרתם  נספחשלא הוגדרו ב מונחים .1.6
הוגדרו בחוק  ואם הם לא "(,חוק האריזות)להלן: " 1011-באריזות, התשע"א

  האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה  .1.7
בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז ייגברו הוראות נספח זה. 

                                                 
ככל שהאחראי לפינוי פסולת יערוך מכרז לבחירת קבלן לאיסוף פסולת אריזות הזכוכית, יחולו הוראות נספח זה  1

 בשינויים המחויבים ובכפוף לאישור תמיר. 
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 ו/או אי התאמה , בכל מקרה של סתירהעל אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז

ראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז ייגברו הוראות נספח זה. בין הו
בין ההגדרות המנויות במכרז, למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה 

יגברו ההגדרות  -לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות 
 המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.  

ח נספח זה יתווספו, וות העומדות לרשות המקומית מכמוסכם בזאת כי כל הזכוי .1.1
ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או 
להוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן 

 במצטבר.  

מסוים במקרה נספח זה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות  שתיקה .1.1
 שווה למקרה אחר. ירהאו בסדרת מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גז

במקרה מסוים או בסדרת  נספח זההשתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי  לא .1.10
 מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות. 

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:  תהיהעל אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, 

 תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ. – "ה"אל" .1.1

הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם  –" ההסכם עם תמיר" .1.1
 להוראות חוק האריזות. 

זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד )אחד או  –" הזרמים הייעודיים" .1.1
יותר כמפורט ביתר מסמכי המכרז(, הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים 

 ייעודיים. 

 הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז.   –" הרשות המקומית" .1.1

וכל הנספחים אותו פרסמה הרשות המקומית המכרז  –" יתר מסמכי המכרז" .1.1
וכיוצ"ב, בין הרשות המקומית לקבלן התקשרות הות הסכם הצרופים לו, לרב

 ולמעט נספח זה )על נספחיו(. 

 פי כל דין. -מחזור במפעל מחזור המורשה על –" מיחזור מוכר" .1.6

 מתקנים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק.  –" מחזוריות" .1.7

מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים  –" מכלי אצירה ייעודיים" .1.1
 הייעודיים בהתאם להוראות נספח זה. 

כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין  – מכל משקה גדול"" .1.1
ליטר או יותר  1.1שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו היא 

 ים בעיקרם מנייר או מקרטון.ליטר, למעט: שקיות; מכלי משקה העשוי 1ועד 

נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע  –" העבודה מנהל" .1.10
 .שירותיםה

 .על כל חלקיויתר מסמכי המכרז וכן נספח זה,  -"מסמכי המכרז" .1.11

מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על  –" אינטרנטיתה דיווחה מערכת" .1.11
, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ומצויה בבעלותה ידי תמיר

 במסגרת הנדרשים הדיווחים ביצוע לצורך, שימושל הרשאההאיסוף  ולקבלן
 .תמיר עם בהסכם המקומית הרשות התחייבויות
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אריזות העשויות ממתכת לאחר השימוש בהן למטרה  –" פסולת אריזות מתכת" .1.11
 שלשמה יועדו בראשונה.

מכלי משקה גדולים, וכן מכלי פלסטיק אחרים שיש  –" פלסטיק אריזות פסולת" .1.11
, להם פקק ושאינם מכלי משקה גדולים או מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון

 למטרה שלשמה יועדו בראשונה. םלאחר השימוש בה

למטרה ן בה מושקרטון לאחר השימאריזות העשויות   –" קרטון אריזות פסולת" .1.11
 בראשונה. ושלשמה יועד

ן בה מושלאחר השי רך אריזות העשויות קרטון -" קרטון ביתי פסולת אריזות" .1.16
 בראשונה ולמטרה שלשמה יועד

 פסולתכל אחד מזרמי הפסולת הבאים:  –" אריזות מזרמים ייעודיים פסולת" .1.17
 פסולתו פסולת אריזות מתכתפסולת אריזות קרטון ביתי, , אריזות קרטון

  .פלסטיק אריזות

זוכה או אחד הזוכים במכרז המפנה בפועל  -" הקבלן" או "קבלן האיסוף" .1.11
ובתחום הרשות המקומית, כולו או חלקו )כאמור במכרז(, את הזרמים 

 הייעודיים. 

 תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(.   -ת.מ.י.ר  –" תמיר" .1.11

 התחייבויות כלליות של הקבלן  .3

מתחייב להעניק  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן .1.1
 "(:השירותיםאת השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים )להלן: "

רכישת והצבת מכלי אצירה ייעודיים, למעט מחזוריות, לכל אחד   .1.1.1
מהזרמים הייעודים. מספר מכלי האצירה הייעודיים ולוחות הזמנים 
לרכישתם והצבתם, ככל שנדרש, יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה 

"( ויתאמו למפרט תוכנית הפריסהות המקומית )להלן: "תורה הרש
הטכני הרלוונטי לזרם הייעודי כמפורט ביתר מסמכי המכרז )ככל 

 שמפורט(. 

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים, לרבות מחזוריות, כמפורט להלן.  .1.1.1

בתדירות ובאופן המתואר  הייעודיים פינוי תכולת מכלי האצירה .1.1.1
 להלן. 

למיחזור מוכר, בכפוף  הייעודיים אצירההעברת תכולת מכלי ה .1.1.1
 למסמך זה.  4.3ובהתאם למפורט בסעיף 

בכל הנוגע לפסולת אריזות פלסטיק קיימת על אף האמור במכרז, כי  ,לקבלן ידוע .1.1
 מההסכם שנחתם בינו לבין הרשות המקומית יציאה אפשרות לרשות המקומית

דעה בהו זאתו, "(התקופהחודשים, החל ממועד חתימת ההסכם )להלן: " 11כל ב
 ימים לפחות לפני סיום התקופה. 10בכתב שתינתן 

 התחייבויות שונות ביחס לשירותים .4

: הקבלן מתחייב תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים )"סבב פינוי"( .1.1
לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודיים ביחס לכל זרם ייעודי, בתדירות 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

 : רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים .1.1

בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע  .1.1.1
"(, הקבלן האיסוף רכבישל כל אחד מהזרמים הייעודיים )להלן: "
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מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוקנים ונקיים כראוי 

מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת משאריות של פסולת אורגנית, פסולת 
בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת האריזות 
הייעודית מהסוג אותה הוא מפנה בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת 

מובהר, כי ביחס לפסולת אריזות קרטון ביתי בלבד, סבב הפינוי. 
רשאי הקבלן לפנות במסגרת כל סבב פינוי את כלל תכולת כלי 

 הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ביתי, לרבות פסולת נייר. האצירה

 איסוףה רכב על יותקן, ייעודיםה האצירה מכלי של פינוי סבב בכל .1.1.1
שילוט בנוסח אשר יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד 

 הרשותע"פ הוראות  יקבעותמיר מראש ובכתב. ממדי השלט וצבעיו 
 שומרת המקומיתכי הרשות  ,יובהר. מטעמה מיהמקומית ו/או 

 ותוכנו אופיו, השלט גודל את לעת מעת לשנות הזכות את לעצמה
 על המקומית הרשות שתחליט ככל. עיניה ולראות לצורך בהתאם

 יאוחר לא תוך השילוט את להחליףהקבלן  על ,כאמור השילוט שינוי
 מטעמה מי/או ו המקומית הרשותקבלת הוראת  מועדמ יום 10 -מ

בזמן  רקשילוט על גבי המשאית  יתקיןכי הקבלן  ,בכתב. עוד יובהר
 הפינוי ברכב הקבלן ישתמשו במידהפסולת אריזות.  איסוף ביצוע
 מכלי יוסר טוליהש כי לוודא עליו, אריזות פסולת איסוף למטרת שלא

 .הרכב

לעיל, לשם פינוי תכולת המחזוריות  4.2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .1.1.1
הקבלן מתחייב להשתמש ברכב איסוף ייעודי בעל יכולת לשאוב את 

 מכלי הפלסטיק מהמחזורית.

הקבלן יפנה בסבב  לעיל, 4.2.1סעיף סיפא של מבלי לגרוע מהאמור ב .1.1.1
פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים הספציפית ולא יערבב 
סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת 

 אחרת.  

 מערכת איתור .1.1

 חשבונו מערכות איתור בעלות אימותקבלן האיסוף יתקין על  .1.1.1
רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט )כדוגמת סקיילוק או  מיקומים

המשמשים למתן השירותים  איתוראן או ש"ע(, על כל רכבי האיסוף
. הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או נשוא מכרז זה

 לתמיר ו/או למי מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות
האיתור הללו מכל נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית 

על הקבלן לוודא כי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן. 
מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת  בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת

 לשמור נתוני עבר. 

הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה  .1.1.1
רכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או בנתוני המע

למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה 
 שעות. 71 פרק זמן שלא יעלה על בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך

 

בכפוף  יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי: .1.1
להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה  5להוראות סעיף 

 הייעודים, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל.

 06:00 בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה הפינוי יבצע את עבודות הקבלן .1.1
פינוי תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על  .בבוקר

כלי האצירה  להשאיר את אזור מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב
, וכן שלא סולתפינוי הפממקום  ,מטר אחדקי ומסודר ברדיוס של נ הייעודיים

יובהר . ישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכרללכלך את המדרכות והכב
מצא בתוך אריזות שתהפסולת את על הקבלן לאסוף ולשנע כי למען הסר ספק, 

 הייעודיים מצא מחוץ לכלי האצירהפסולת שת. כל כלי האצירה הייעודיים בלבד
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לפחים הירוקים הנמצאים  , אלא תסולק על ידי הקבלןלא תוכנס לכלי האצירה

 .על מנת להותיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי בקרבת מקום

ככל והייעודי הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה  :ריקון לאחר פח נעילת .1.6
 להחזירו למקום לאחר ריקונו.הנדרש, 

 ביצוע שקילה .1.7

 של במקרה לרבות, העבודות ביצועתחילת  בטרםיום עבודה,  מדי .1.7.1
 ,המוכר המחזור במפעל תכולה פריקת לאחר נוסף פינוי לסבב חזרה

" במיקום אפס"כל משאית שקילת מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור 
עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות 
הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת 

  "אפס" כאמור.

מפעל המשאיות ב פריקה של תכולתולפני כל  העבודה יום כל בתום .1.7.1
מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה המחזור המוכר, 

לקבלן האיסוף ו/או מי מטעמה מיקום עליו תורה הרשות המקומית ב
הרשות המקומית  ,במקרים חריגיםהאמור לעיל, על אף  .מעת לעת

רשאים לפטור את  , על פי שיקול דעתם הבלעדי,ו/או מי מטעמה
 המוכר יקת התכולה במפעל המחזורהקבלן מביצוע שקילה טרם פר

  .כאמור

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן למען הסר ספק מובהר, כי  .1.7.1
לפני במפעל המחזור המוכר, לבצע שקילה של תכולת המשאית 

 . הפריקת

הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של  .1.7.1
הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה  – המשאיות

דו"ח חודשי למנהל העבודה יעביר הקבלן  ,כןכמו . כמפורט לעיל
 אותו חודש.להשקילות כל מרוכז של 

יחולו ביחס לקבלן המפנה פסולת  לאזה  4.7מובהר, כי הוראות סעיף  .1.7.1
 אריזות קרטון ביתי.

 

כל  הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולתשמירה על איכות פסולת האריזות:  .1.1
 שהוא, וזאת סוג אחרת מכל אחד מסוגי כלי האצירה הייעודיים עם פסולת

 לאורך כל תהליך הפינוי.

  מכלי האצירה הייעודיים: .1.1

 להנחיות בהתאם הייעודיים האצירה מכלי את לשלט מתחייב הקבלן .1.1.1
 . המקומית הרשות ידי על אליו שיועבר ולמפרט

 לרכוש מתחייב הקבלן(, 3.1.1 סעיף לעיל ראה) רלוונטי שהדבר ככל .1.1.1
 הזמנים ובלוחות במקומות הייעודיים האצירה מכלי את ולהציב

 . הפריסה בתכנית המפורטים

 :הוראות מיוחדות בנוגע למיחזוריות .1.1.1

ידוע לקבלן כי המחזוריות שהוצבו או נרכשו על ידי  .1.1.1.1
המקומית במועד מכרז זה הינן  רשותבתחומי האל"ה 

 בבעלות אל"ה.

הקבלן אינו רשאי לעשות שינויים במחזוריות ו/או  .1.1.1.1
להדביק מדבקות על המחזוריות מבלי לקבל לכך אישור 

 מראש ובכתב של הרשות המקומית ושל תמיר.
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הקבלן מתחייב להחליף את המדבקות שעל המחזוריות  .1.1.1.1
מובהר, כי הקבלן  .בהתאם לבקשתה של תמיר מעת לעת

 לא יידרש לספק את המדבקות האמורות. 

הקבלן לא ישנה את מיקום המחזוריות מבלי שקיבל  .1.1.1.1
לקודם לכן את אישור הרשות המקומית וכן את אישורה 
של תמיר מראש ובכתב. שינה הקבלן את מיקום 
המחזוריות על פי אישורה של תמיר כאמור, ידווח על כך 

 מועד השינוי כאמור.לתמיר בתוך עשרה ימים מ

מובהר כי הוראות מיוחדות אלו באות להוסיף ולא  .1.1.1.1
לגרוע מההוראות הכלליות המפורטות לעיל ביחס למכלי 

 האצירה הייעודיים.  
 

 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:  .1.10

הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי  .1.10.1
ו/או והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון 

ולתקן על לפסולת אריזות פלסטיק לפסולת אריזות מתכת ו/או 
חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים 

לכלי האצירה הייעודי. עם זאת, ועל אף של גניבה או נזק בלתי הפיך 
האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי 
הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל 
נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת 

מראש ובכתב.  הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו
החלטת הרשות המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן 

 האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו  .1.10.1
במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו 

קומית ו/או תמיר ו/או אל"ה כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המ
מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק 

 .הייעודי שייגרם לכלי האצירה

 עובדים 11441

 על. קבועים ומשאיות עבודה צוותי"י ע העבודה את יבצע הקבלן .1.11.1
 שמות לרבות, זה לעניין הרלוונטיים הפרטים כלל את להעביר הקבלן

ודרכי  שם מנהל העבודה, יות/המשאית רישוי מספר, והפועלים הנהג
במקרים  י העבודה והמשאיות לא יוחלפו אלאצוות. עימוהתקשרות 

 :בלבד, כדלקמןחריגים 

 .במשאית תקלה .1.11.1.1

 )טסט(. רישוי לבחינת המשאיות הכנת .1.11.1.1

 .עובד או נהג מחלת .1.11.1.1

 אוו/ עובדה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או יציא .1.11.1.1
 מנהל העבודה. 

לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות  1.11.1ם בסעיף האמורי במקרים .1.11.1
צוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות  ו/או

כאמור, ולאחר  על ההחלפה  מראש ובכתב המקומית ו/או מי מטעמה
פעמי של -לשם קבלת אישור כניסה חד יפנוהסכמתה לכך,  קבלת

 . הרלוונטי העירוני התפעול אתר המשאית החלופית ל
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 דיווחים .1.11

 ביחס לכל זרם ייעודי בנפרד, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: .1.11.1

ימים מסיומו של  11-לא יאוחר מדווח, קבלן האיסוף י .1.11.1.1
על פסולת )"החודש המדווח"(,  כל חודש קלנדרי

מתחומה המוניציפלי האריזות שנאספה ופונתה על ידו 
ואשר  ,חודש המדווחמהלך הב ,של הרשות המקומית

ישראל, וזאת על ידי חזור מוכר בהועברה למפעל מ
השימוש במערכת הדיווח אינטרנטית. ה דיווחהמערכת 

האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת 
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש 

בהתאם  הדיווח יבוצעוהוא מתחייב לפעול לפיהם. 
לרשות המקומית, תמיר תעבירן להוראות תמיר, כפי ש

את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות  לויכלו
המזמינה, ככל שיידרש, לרבות צירוף אסמכתאות, 
תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו 

  ."(תמיר הוראות)להלן: "  הועברה הפסולת

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף  .1.11.1.1
להלן יעביר קבלן  5.2פעולה אחרת כאמור בסעיף 

את הדיווחים באמצעות ת המקומית האיסוף לרשו
וזאת בהתאם להוראות רנטית, מערכת הדיווח האינט

 .תמיר

לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף יובהר, כי  .1.11.1.1
4.12.1.1 ו– 4.12.1.2 , יש ברשותוכי על הקבלן לוודא 

( בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות PCמחשב אישי )
)עשרה( מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג   10גלישה של 

Explorer  מסוג ומעלה( ו/או  1)גרסהChrome  ותוכנות
Office. 

הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר  פיקוח: .1.11
לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות  ו/או מי מטעמן

 .לעת מעת ו/או מי מטעמןו/או תמיר המקומית 

וכן לבטח את עצמו  עודייםהיי לי האצירהכהקבלן מתחייב לבטח את  ביטוח: .1.11
ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם כתוצאה מאיסוף 

כלי האצירה ו/או שימוש אחר באחד מסוגי פסולת האריזות נשוא מכרז זה 
. הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הייעודיים

 הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

 בתכולת מכלי האצירה הייעודים הבעלות  .5

תכולת מכלי האצירה הייעודיים היא של תמיר בלבד. פסולת האריזות הבעלות ב .1.1
תכולת מכלי פסולת האריזות  כי, לצורך מכרז זה, סכימהה תמירעם זאת 

הקבלן יפעל  כי ובתנאין לקבל תשלום כאמצעישמש תהאצירה הייעודיים 
 בהתאם לאמור בהוראות נספח זה. 

תכולת כל אחד ממכלי פסולת האריזות הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע ב .1.1
האצירה הייעודיים את אחת או יותר מהפעולות הבאות )להלן: "פעולות 

 אסורות"(, אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:

 מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל; .1.1.1

 ייצוא לחו"ל; .1.1.1

 השבה; .1.1.1
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 בישראל;מיחזור שאינו מיחזור מוכר  .1.1.1

 כל טיפול או פעולה אחרת. .1.1.1

 העברת התמורה ומנגנון 3ההצעה הכספית 2פורמט .6

, ידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו אריזות מתכת ככל שהדבר נוגע לפסולת .6.1
במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות נפרדת לשני הרכיבים כדלקמן, וכמפורט 

 בנספח ____ למכרז:

חודשיים לכל אחד ממכלי האצירה דמי שימוש ודמי תחזוקה  .6.1.1
 . לפסולת אריזות מתכת הייעודיים

תשלום עבור פינוי תכולת כלל כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת   .6.1.1
 אריזות מתכת בסבב פינוי אחד. 

 "(שני הרכיבים)להלן יכונו גם ביחד: " 

יובהר כי התשלומים בהתאם לשני הרכיבים בכל הנוגע לפסולת אריזות מתכת, 
יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי כל ההתחייבות ו/או הענקת כל 

 . "(למתכת התמורה)להלן: " השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז

מובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלי האצירה עוד 
בתום תקופת ההתקשרות. היה  אריזות מתכתהייעודיים לאיסוף פסולת 

והחליטה הרשות על רכישה כאמור תיקבע העלות על בסיס הצעת הקבלן כפי 
שאושרה על ידה, כחלק מאישור הצעת המחיר, וכמפורט בנספח 

 התשלומים/התמורה. 

נוגע לפסולת אריזות קרטון, הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך ככל שהדבר  .6.1
 מפורט בנספח ____ למכרז. שתכלול התייחסות כדלקמן, וכ

עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות  .6.1.1
העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן  –קרטון 

האיסוף, לרבות אספקה של כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה חודשית 
)להלן:  מלאה ושוטפת, איסוף ופינוי תכולתם  למחזור מוכר בישראל 

"(. למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה לפסולת לקרטון התמורה"
אריזות קרטון יפונו בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח 

לקרטון הכוללת שתשולם לקבלן  התמורההטכני. עוד מובהר, כי 
אינה תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ו

  .הקרטון שיפונו ממכלי האצירהמותנית במשקל אריזות 

ככל שהדבר נוגע לפסולת אריזות פלסטיק, וככל שעל פי הוראות המכרז הרשות  .6.1
המקומית תשלם לקבלן עבור שירותיו, הקבלן יגיש את הצעתו במסגרת המכרז 

 כך שתכלול התייחסות כדלקמן, וכמפורט בנספח ____ למכרז.

העלות כוללת  –עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד  .6.1.1
תחזוקה חודשית שוטפת של מכלי האצירה, ואיסוף ופינוי תכולתם  

מובהר למען  ."(לפלסטיק התמורה)להלן: "  למחזור מוכר בישראל
ולאלמחזוריתהפינוייםבמספרתלוייהיההפינוימחירהסר ספק כי 

 . מהמיחזוריתשנאספוהפלסטיקמכליבמשקלתלוייהיה

 

 

                                                 
 פורמט ההצעה הכספית יהיה על פי שיקול דעת הרשות המקומית1  –בכל הנוגע לפסולת אריזות הקרטון הביתי  2
תשומת לב הרשות המקומית לקביעת מחירי מקסימום או אומדן בתיאום ובאישור של תמיר מראש והתאמת סעיפי התמורה  3

 במכרז ובנספחים הרלוונטיים1 
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 החשבונית:  .6.1

פסולת האריזות מהזרמים  החשבוניות ביחס לכל אחד מזרמי .6.1.1
 קבלןתונפק על ידי  , לרבות פסולת אריזות הקרטון הביתי,הייעודיים

 : , ויחולו ההוראות הבאותהמקומית הרשות שם על האיסוף הרלוונטי

קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את  .6.1.1.1
השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק 
את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף 

 חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.

 הכנת באופן הקשורות נוספות הוראות להלן, בנוסף .6.1.1.1
"(: הנוספות ההוראות: "להלן) הקבלן ידי על החשבונית

 בגין: "הבא הכיתוב את החשבונית גבי על יציין הקבלן
 הקבלן כן כמו". תמיר חברת עם בהסדר איסוף עבודות

 תמיר נדרשת אותם חיובים, ורק אך בחשבונית יכלול
 לרשות תמיר בין ההסכם פי על המקומית לרשות להשיב

 מול לקבלן שיש נוספים חיובים תכלול ולא המקומית
 . הרשות

 הינו לתשלום החשבונית לאישור תנאי כי לקבלן מובהר
 . הקבלן ידי על במלואן הנוספות ההוראות קיום

לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את  .6.1.1.1
קיומן של ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את 
החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם 

תמיר עם כל הדיווחים אישור הרשות המקומית ל
תמיר לרשות והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין 

 המקומית.

וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך  מוסכם
בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער 

, וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את על הפירוט
 . החשבונית שתונפק על ידי הקבלן

 הנוגע בכללעיל,  6.4.1על אף האמור בסעיף לידיעת הקבלן, כי  .6.1.1
על ידי קבלן  סופקוש שירותים עבור,  הפלסטיק אריזות לפסולת

 : חל ההסדר כדלקמן, 1.7.1011האיסוף עד ליום 

 שסופקו שירותים עבור החשבונית את הנפיק הקבלן .6.1.1.1
 השירותים את בה רטיופ ה"אל שם על רבעון במהלך

 המחזוריות מספר ציון תוך החשבונית הונפקה בגינם
 ברשות שבוצעו הפינויים כל וסך ברשות הקיימות
 .  בחשבונית הנקובה בתקופה

 לאישור בכפוף לקבלן ה"מאל ישירות ועברה התשלום .6.1.1.1

 . המקומית הרשות ידי ועל ה"אל ידי על החשבונית

 

"(, ההסדר החל על ההסדר שינוי מועד)להלן" " 1.7.1011החל מיום 
 האיסוף קבלן שיספק שירותים בגין לתשלומים הנוגע בכל הקבלן

 המפורטות הוראותל אמור להיות בהתאם, פסולת אריזות הפלסטיקל
 לעיל. 6.4.1בסעיף 

 שינוי ההסדר יידחה למועד מאוחר יותר. יובהר, כי ייתכן ומועד
שלח יבמידת הצורך, ככל שמועד שינוי ההסדר יידחה כאמור, ת

 לקבלן הודעה מסודרת בכתב.
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כדי לגרוע מהדרישות  6.4.2 מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף .6.1.1
 .מהמיחזוריותמהקבלן גם בנוגע לפינוי אריזות הפלסטיק המפונות 

 60+  שוטף יהיו חשבונית לכל ביחס התשלום תנאי .6.1.1

 סנקציות על הפרות הקבלן .7

איסוף יחולו קנסות   הבאות של קבלן המוסכם בזאת כי על ההתחייבויות  .7.1
 כמפורט להלן:

 המכרז נשוא הפינוי אזור בכל, הייעודיים האצירה מכלי תכולת פינוי .7.1.1
 בסעיף כאמור המקומית הרשות ידי על שנקבע ביום שלא, בחלקו או

4.1 פינוי סבב לכל ₪ 1100: לעיל   . 

 ₪ 111: ספציפית איסוף מנקודת ייעודי אצירה מיכל תכולת פינוי אי .7.1.1
 .פינוי סבב בכל איסוף נקודת לכל

 ₪ 4.6 :111 בסעיף כאמור ריקונו לאחר ייעודי אצירה מכל נעילת אי .7.1.1
 .פינוי סבב בכל אצירה מכל לכל

 המפורטות הדרישות יותר או תבאח עומד שאינו איסוף ברכב שימוש .7.1.1
 תחזוקתי או תפעולי במצב איסוף ברכב שימוש וכן לעיל 4.2 בסעיף

 לכל  ₪ 1110: שנאספו פריטים לקרקע נופלים שממנו רכב או, גרוע
 .כאמור ברכב שימוש נעשה בו פינוי סבב ולכל שנרשמה הפרה

 יכולת אי או/ו האיתור במערכת ליקוי או/ו איתור מערכת התקנה אי .7.1.1
 סבב לכל ₪ 1,100: לעיל 1.1 בסעיף כאמור נתונים במאגר שימוש

 .פינוי

 בסעיף כאמור מוכר למחזור הייעודיים האצירה מכלי תכולת פינוי אי .7.1.6
4.3 כאמור פינוי לכל  ₪ 1,710: לעיל. 

 .פינוי סבב לכל ₪ 1,100: לעיל 1.7 בסעיף כאמור שקילה ביצוע אי .7.1.7

 מיתהמקו הרשות אישור ללא משאיות או/ו עבודה צוותי החלפת .7.1.1
 .פינוי סבב לכל ₪ 100: לעיל 1.11 בסעיף כאמור

: לעיל 5.2 בסעיף כמפורט האסורות מהפעולות יותר או אחת ביצוע .7.1.1
 .פינוי לכל ביחס אסורה פעולה לכל  ₪ 6000

 :נכון לא דיווח או, לעיל 4.12 ףבסעי כאמור הדיווח חובת קיום אי .7.1.10
 .הפרה לכל ₪ 10,000

ככל שהדבר אפשרי, הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא 
קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר )או לאל"ה ביחס לתשלומים שעניינם 

 ( כאמור לעיל. 1.7.1011שירותים לפסולת אריזות הפלסטיק שיינתנו עד ליום 

בעניין  אמוראין בעל אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי  .7.1
רשות העומד ל כדי לגרוע מכל סעד אחר, לעיל 7.1 ההפרות המנויות בסעיף

יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות או על פי ו/על פי כל דין המקומית 
 המקומית הן במצטבר.

 הפרות יסודיות  .8

המכרז המתייחסות על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות  .1.1
 להפרות יסודיות )ככל שישנן כאלה( ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:  
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 ימים 11 בתוך תוקנה שלא זה נספח מהוראות הוראה של הפרה כל .1.1.1
 . ההסכם של יסודית להפרה תחשב, ההפרה על ההודעה ממתן

 זה 8.1 בסעיף כאמור ההסכם של יסודית הפרה של מקרה בכל .1.1.1
, מידי באופן ההסכם את לבטל רשאית תהיה המקומית הרשות
 לביצוע כבטוחה הקבלן שהעמיד בנקאית ערבות כל ולחלט

 (. ביצוע ערבות) זה נספח או/ו המכרז מסמכי כחומ התחייבויותיו

 של יסודית הפרה של מקרה בכל, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי, בנוסף .1.1.1
}יושלם על ידי  של בשיעור כספי פיצוי הקבלן על יוטל, ההסכם

 הצדדים"(. המוסכם הפיצוי: "להלן) ח"ש הרשות המקומית{
 כסביר המוסכם הפיצוי גובה את אמדו כי, בזאת ומצהירים מסכימים

 משפטיות בערכאות להפחתתו יטענו לא וכי העניין בנסיבות והוגן
 .  כלשהן

 המקומית הרשות ידי על ההסכם בביטול אין, כי בזאת מובהר עוד .1.1.1
 אחר סעד מכל לגרוע כדי, זה 8.1 בסעיף כאמור הפרות של במקרה
 זה נספח  הוראות פי-על או/ו דין כל פי על המקומית לרשות העומד

 .במצטבר יהיו הרשות זכויות כל וכי, המכרז מסמכי יתר פי-על או/ו

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9

על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות  .1.1
מעביד בין הקבלן לרשות המקומית )ככל שישנן כאלה(, -לשלילת יחסי עובד

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 . בלבד העצמיים וסיכונו אחריותו, חשבונו על הפועל עצמאי עסק הינו .1.1.1

 הרשות ולבין מטעמו מי או מעובדיו מי ובין בינו היו ולא אין .1.1.1
 .דין כל פי על כמשמעם, מעביד עובד יחסי המקומית

 המכרז במסמכי כאמור המקומית לרשות שירותיו את ייתן הוא .1.1.1
 על יועסקו, מטעמו או ידו על שיועסקו האנשים וכל עצמאי כקבלן

 בנזיקין ובין בחוזים בין לגביהם האחריות תחול בלבד ועליו, חשבונו
 .עבודה מיחסי הנובעות תביעותיהם ובגין

 תשלום כל עבור אחראי יהיה הוא, מטעמו מי או עובדיו כל בגין .1.1.1
 כי וכן הללו ההוצאות בכל ויישא הכנסה מס ובניכוי לאומי לביטוח
 בין, מעובדיו למי או לגביו אחריות כל תהיה לא המקומית לרשות

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

 .המקומית

 ידו על מועסק, המכרז נשוא השירותים את יספק אשר אצלו עובד כל .1.1.1

 וכי, לדין בהתאם שילוחית אחריות כאמור לו אחראי הוא כי, בלבד  .1.1.6
 כל ולהענקת התשלומים לכל חשבונו ועל אחריותו על ידאג הוא

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

 . בדין הקבועים ולסכומים לשיעורים בהתאם, פיצויים לקופת הפרשה

 כל לרבות, חשבונו ועל הבלעדית אחריותו על תהיינה פעולותיו כל .1.1.7
 במסמכי כאמור שירותים במתן הכרוכות כלשהו מסוג ההוצאות

 .המקומית לרשות המכרז

, הראשונה דרישתה עם מיד, המקומית הרשות את ויפצה ישפה הוא .1.1.1
 בשל לשלם חויבה או המקומית הרשות נשאה שבו סכום כל בגין

 יחסי בקיום ושעילתה מטעמו הרלבנטית בתקופה שפעל עובד תביעת
 את ויפצה ישפה הוא כן כמו. המקומית הרשות עם מעביד-עובד
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 הוצאות לרבות) הוצאה או נזק, הפסד כל בגין המקומית הרשות
 חויבה או בהם נשאה המקומית הרשות אשר( ד"עו ט"ושכ משפט
 המקומית שהרשות ובלבד, ל"כנ עובד לתביעת בקשר בהם לשאת
 . לעיל כאמור דרישה או/ו תביעה אודות סביר זמן תוך לקבלן תודיע

 בחירת זוכים  .11

 בהליך זוכה כלל לבחור שלא, דעתה שיקול פי על ,רשאית המקומית הרשות .10.1
 הרשות רשאית תהיה זה במקרה .למכרז הצעה יגיש יחיד קבלן בו במקרה

ו/או עם  המציע הקבלן עם להתמחרות לצאת או/ו חדש מכרז לפרסם המקומית
 קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים

 .החלים על הרשות המקומית

 

מזרמים מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות  -חלק ב' 
 ייעודיים

 
 :פירוט העבודה .1

 על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן: .1.1

אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  - חלק א'  .1.1.1
קרטון, ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר 

 בישראל;

אחזקה של כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, ופינוי  - חלק ב'  .1.1.1
 ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל.

אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  - חלק ג'  .1.1.1
מתכת, ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר 

 בישראל;

על ידי פסולת נשוא ההליך התחרותי יתבצעו כל זרם השירותים ביחס ל, ספקלמען הסר  .1.1
 אחדבזרם  מתן השירותיםפיצול ולא יתאפשר אותו תבחר הרשות  קבלן איסוף אחד 

 או יותר. ם בין שני קבלניכלשהוא 

 יותר מהקטגוריות  או לאחת נפרדות הצעות להגיש האפשרות ישנה מציע לכל כי מובהר .1.1

  לעיל 1.1.1קרטון כמפורט בסעיף  אריזות מתן שירותים לפסולת –חלק א' ( 1) – להלן

 לעיל 1.1.2אריזות הפלסטיק כמופרט בסעיף  לפסולת מתן שירותים -חלק ב' ( 1) – או/ו

. לעיל 1.1.3מתכת כמפורט בסעיף  אריזות לפסולת מתן שירותים -חלק ג' ( 1) - או/ו
פסולת למתן שירותים לכלל זרמי  הצעתו להגיש מחויב אינו למען הסר ספק, קבלן

 .התחרותי ההליך נשוא האריזות

 

 :תמונת מצב נוכחית ברשות .1

 
מספר כלי  פירוט

אצירה קיימים 
בתחומי הרשות 
 )מספר + נפח(

בעלות על כלי 
 אצירה  קיימים

משקל פסולת 
האריזות 

שנאספה בשנה 
 הקודמת

 הערות

פסולת אריזות 
 קרטון

    

פסולת אריזות 
 פלסטיק

    

פסולת אריזות 
 מתכת
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 :תמונת מצב מתוכננת  ברשות .1
 

מספר כלי אצירה  פירוט
מבוקשים )מספר + 

 נפח(

מועד אספקת כלים 
מבוקש)בימים מיום 

 קבלת הבקשה(

 הערות

פסולת אריזות 
 קרטון

   

פסולת אריזות 
 פלסטיק

   

פסולת אריזות 
 מתכת

   

 

 שלבי פריסה }יש למלא בהתאם לצורך{. .1

 מפרטים טכניים בסיסיים .1

 

 :אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטוןכלי  .1.1

 כלי האצירה יעמוד בהתאם דרישות תו תקן ישראלי מתאים. .1.1.1

כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר  .1.1.1
 אשר עלול לשנות את צורתו המקורית.

לקירות באורך רווח בין הגג בעל כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם, ו .1.1.1
 .ס"מ וזאת על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד 10של 

המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך,  .1.1.1
 .מטר 1.1בגובה כניסת קרטון של עד 

  המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון". .1.1.1

 ו/או מטעם הרשות ו/או הקבלן) טיחות בלבדב מהנדס הצבת מתקן תבוצע באישור .1.1.6
 .(מי מטעמם של הרשות והקבלן

 

 :כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק )מידע לצרכי תחזוקה בלבד( .1.1

 למאפיינים בהתאם יהיה( ציבוריים בשטחים להצבה מיועד) האצירה מכל .1.1.1
 : להלן המפורטים

 מ"מ  1  בעובי, מ"מ X 40 מ"מ 10  מרובע  מתכת מפרופיל שלד עשוי חדש מתקן .1.1.1
 .  רשות המקומיתה שתבחר ובצבע, לפחות

 110 - כ גג כולל כללי גובה,  מ"ס 100 -כ  רוחב,  מ"ס 110  -כ אורך:  המתקן מידות .1.1.1
 .ק"מ  1 -כ נפח,  מ"ס

 שווה או ה"אל המיחזור תאגיד של" הירוק העץ" דגם למפרט זהה המתקן מפרט .1.1.1
 . ערך

 . מתקן לכל המפורטות למידות בהתאם  יהיה המתקן מבנה .1.1.1

 מנגנון עם, לפחות מ"ס 60 של במידה מסגרת על דלת תותקן המתקן מדפנות באחת .1.1.6
 של התחתון בחלק. מאסטר מפתח עם מנעול אספקת כולל, הדלת של ונעילה סגירה
 .הבקבוקים לשאיבת אשנב דלת תותקן הדלת

 

 :כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות מתכת .1.1

 ( או פנטון בגוון מקביל.Silver Grey) RAL 7001 - אפור -צבע  .1.1.1

 .ומעלה 1UV -מקדם קרינה  .1.1.1

 ק"ג. 10 – משקל הפח במצב ריק )"טרה"( .1.1.1

 מ"מ. 100 –קוטר גלגלים  .1.1.1

 גלגלים(. 1)מינימום  גלגלים מסתובבים קדמיים עם בלם -מספר גלגלים  .1.1.1

 מתכת. –ציר גלגלים  .1.1.6

 כן. –נעילת מכסה  .1.1.7
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 ס"מ. 10X  11  - פתח מכסה עליון .1.1.1

 .מניפה + טבעת היקפית מחוברת בסימרור/ברגים -כיסוי פתח  .1.1.1

 לא. – אפשרות להטבעת כיתוב על מכסה עליון .1.1.10

 כן )כלול במחיר(. – אפשרות להטבעת כיתוב על דופן קדמית .1.1.11

 אופציונלי. – RFIDהתקנת רכיב  .1.1.11

 עגול. – RFIDסוג רכיב  .1.1.11

 .RFID –בתחתית המסרק מגרעת ל  - RFIDמיקום התקנת רכיב  .1.1.11

. האצירה בכלי  RFID רכיב ישולב יותר מאוחר ובשלב מובהר לקבלן כי ייתכן .1.1.11
 להכיר האיסוף קבלן על. ייעודיות מחיר הצעת/ממכרז תיקבע כחלק זו פעולה
 פעולה לאפשר חייב הוא וכי' ג צד ידי על תבוצע זה רכיב שתוספת ייתכן כי ולהבין

 .זו

יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית הקבלן לא  .1.1
 מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני כאמור

 

 תמורה .6
 

 פסולת אריזות קרטון )לא כולל מע"מ( –חלק א' 
 

 מחיר פירוט העבודה
 מקסימום

 הצעת הקבלן

פינוי כלי אצירה ייעודי 
אחד לפסולת אריזות 

העלות כוללת  –קרטון 
את כלל שירותי הקבלן, 
נשוא מכרז זה, לרבות 
אספקה, הצבה ותחזוקה 
של כלי אצירה ייעודיים 
לאיסוף פסולת אריזות 
קרטון, פינוי ושינוע 
תכולתם למחזור מוכר 
בישראל והעברת 
דיווחים כנדרש בהתאם 
להוראות הנספח 

 טיביהאופר

לפינוי ____ ₪ 
של קרטונית 

 אחת

 
 

 _______₪ 
תשלום של הרשות 
לקבלן לפינוי של 

 קרטונית אחת.
 

 
 

 :הערות

כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ  לא יותר מ  (1
{ פינויים חודשיים לכלל כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון הפזורים להשלים} –

בתחומה של הרשות. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר הפינויים הנדרש 
 מעת לעת ובהתאם לצורך. 

קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות   (1
ו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת קרטון אשר יהיו ויישאר

ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן 
האיסוף ייפנה את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם 

זאת, ולמען הסר ספק, להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. עם 
קבלן האיסוף לא ייפנה את כלי האצירה מתחומה של הרשות, אלא רק לאחר שווידא כי 
הוצבו במקומם כלי אצירה חלופיים אחרים, על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, ובכפוף 

 לאישור הרשות המקומית כפי שיועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב.
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 ותר הינה ההצעה הטובה ביותר.מובהר כי ההצעה הנמוכה )הזולה( בי (1

 הפסולת במשקל מותנית אינה תשלם הרשות לקבלן  אותה התמורה כי עוד מובהר, (1
 .שנאספה

בלבד. מובהר  אחד השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון בקבלן למתן תבחר הרשות (1
כי ההצעות ביחס לפסולת אריזות הקרטון יבחנו על ידי הרשות בנפרד מההצעות לזרמים 

חרים כך שבסיום הליך בחינת ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן הא
השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון מהקבלן שייבחר למתן השירותים לזרמים 

 האחרים.

על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן  (6
 הצעתו תיפסל. –ממחיר המקסימום שנקבע 

 או הגדלה של בדרך הפינוי תדירות את לשנות הזכות את לעצמה שומרת הרשות כי יובהר (7
 לשנות או/ו הקטנה או הגדלה של בדרך הנדרשים הפינויים מספר את לשנות או/ו הקטנה

 הכול, הקטנה או הגדלה של בדרך רשותה של בתחומה הייעודיים האצירה כלי מספר את
 ממועד ימים{ ידי הרשות המקומית על להשלמה} ובתוך, ולצרכיה עיניה לראות בהתאם

רשות ה קבעה כי יובהר. ובכתב מראש האיסוף לקבלן שתעבור כפי ההודעה קבלת
 כמפורט, האצירה כלי מספר או/ו הפינויים בכמות או/ו הפינוי בתדירות שינוי המקומית

 הקבלן שנקב רהלתמו מעבר האיסוף לקבלן המשולמת בתמורה שינוי יחול לא, לעיל
 הצעתו. בכתב הזוכה

 
 פסולת אריזות פלסטיק )לא כולל מע"מ( –חלק ב' 

 
 

 הצעת הקבלן מחיר מקסימום פירוט העבודה
תחזוקה, איסוף  ופינוי 
כלי האצירה )מיחזוריות( 
לאיסוף פסולת אריזות 
פלסטיק, שינוע תכולתו 
למחזור מוכר בישראל 

 והעברת דיווחים כנדרש

 לפינוי______₪ 
 ₪לפינוי _______ 

 

 
 הערות: 

 {להשלים}ל אחת הינה פלסטיק אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות (1

 הפסולת במשקל מותנית אינה האיסוף לקבלן הרשות תשלם אותה התמורה כי מובהר (1
 .שנאספה

 .בלבד אחד השירותים לפסולת אריזות הפלסטיק בקבלן למתן תבחר הרשות כי מובהר (1
למען הסר ספק, ההצעות ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק ייבחנו בנפרד מההצעות 
לזרמים האחרים כך שבסיום הליך בחינת ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן 
השירותים ביחס לפסולת אריזות הפלסטיק מהקבלן שייבחר למתן השירותים לזרמים 

 האחרים .

 הקבלן על כי מובהר, ספק הסר למען. ביותר ההטובההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה  (1
 הקבלן חרג. לעיל בטבלה המפורט המקסימום ממחיר תחרוג שלא כך הצעתו להגיש

 .תיפסל הצעתו – שנקבע המקסימום ממחיר

בבעלות אל"ה לכל משך תוקפו של הסכם  וכלי האצירה הינם בבעלות אל"ה ויהיו ויישאר (1
ההתקשרות ולאחריו, ולקבלן האיסוף לא תהיה כל חזקה או דרישה עליהם. מובהר כי על 
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אף האמור בריש סעיף זה, על קבלן האיסוף לדאוג לתחזוקתם המלאה של כלי האצירה, 

 כמפורט בסעיפי הנספח האופרטיבי לעיל.

 
 פסולת אריזות מתכת  )לא כולל מע"מ( –חלק ג' 

 
 הצעת הקבלן מחיר מקסימום פירוט העבודה

דמי שימוש ואחזקה 4
חודשיים לכלי אצירה 
ייעודי אחד לאיסוף 

 36פסולת אריזות מתכת )
תשלומים חודשיים 

 שווים(

₪ _____ 
 _______₪ 

 

בעבור סבב  –עלות פינוי 
איסוף מלא בו תיאסף 
כלל תכולת כלי האצירה 
הייעודיים בתחומי 
הרשות, תשונע למחזור 
מוכר בישראל ותדווח 

 כנדרש

 _____₪  ______₪ 

 
 

 הערות: 

מתכת הינה בהתאם לצורך  אריזות פסולת לאיסוף האצירה כלי של הפינוי תדירות (1
 ובאישור תמיר מראש ובכתב בלבד.

 .בלבד אחד השירותים לפסולת אריזות המתכת בקבלן למתן תבחר הרשות כי מובהר (1
למען הסר ספק, ההצעות ביחס לפסולת אריזות המתכת ייבחנו בנפרד מההצעות לזרמים 
האחרים כך שבסיום הליך בחינת ההצעות יתכן והרשות תבחר קבלן שונה למתן 

ם לזרמים השירותים ביחס לפסולת אריזות המתכת מהקבלן שייבחר למתן השירותי
 האחרים .

 כי מובהר, ספק הסר למען. ביותר המצרפית הטובהההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה  (1
 חרג. לעיל בטבלה המפורט המקסימום ממחיר תחרוג שלא כך הצעתו להגיש הקבלן על

 .תיפסל הצעתו – שנקבע המקסימום ממחיר הקבלן

ותחזוקה חודשיים כנ"ל, )שלושים ושישה( תשלומי דמי שימוש  16מובהר כי לאחר  (1
מתחייב הקבלן להעביר את כלי האצירה לפסולת אריזות המתכת לבעלותה של הרשות 

 ללא כל תמורה נוספת.

 

 העברת התמורה .7

 { מיום הגשת החשבונית.יושלם על ידי הרשות המקומיתשוטף + } –תנאי תשלום  .7.1

 .כדין מס חשבונית בהמצאת יותנה לקבלן מובהר כי התשלום .7.1

 מס חשבונית כנגד, התשלום במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור מ"מע יתווסף לתמורה .7.1
 .  כדין

 לשנת ביחס, לשנה אחת תבוצע הצמדה. לצרכן המחירים למדד יוצמדו המחירים .7.1
 הצמדה תבוצע לא הראשונה ההתקשרות בשנת, ספק הסר למען. הקודמת ההתקשרות

 .ההסכם על החתימה יום מדד הינו זה לעניין הבסיס מדד. כלשהי

 הוראות פ"ע הנדרשים הדיווחים כל מסירת הינו התמורה לתשלום תנאי כי, מובהר .7.1
 הנספח האופרטיבי.
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 נספח האופרטיבי.  בזה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע  7האמור בסעיף  .7.6

 

 דרישות בסיסיות –ביטוח  .1

על פי דין בגין נזק )גוף או רכוש(  חבותו' לכיסוי ג צד ביטוחעורך  היא כי הקבלן מצהיר .1.1
 כלשהי מקצוע חלתשייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מ

 וביטוח, זה הסכם נשוא השירותים במתן, היתר בין, ותוך כדי ועקב עבודת מעובדיו למי
 המתחייב על פי דין.   בבעלותו יםלרכב חובה

 מכל דין פי על אחראי הוא להם נזקים בגיןהאחר   הצד את  לשפות בזה מתחייבצד   כל .1.1
 שנגרם לנזק המתייחס חלוט דין בפסק חויב בו בסכום, דרישה או תביעה או וסוג מין
 שכל ובלבד, מטעמו מיו/או על ידי   ידו על שיבוצעו רשלנות או/ו מחדל או/ו מעשה בגין
 להתגונן האפשרות לו וניתנה,  נגדו התביעה הגשת בדבר התראה האחר לצד ניתן צד

)בהתאם  הנזק את להקטין/או ו הסדרה הדרוש את להסדיר/או ו הטענות מפני
 (.לנסיבות

עפ"י דין בגין  חבותובביטוח צד ג' לכיסוי  להחזיקמתחייב  הקבלןהתקשרות זו,  לצורך .1.1
 למקרה ולתקופת₪  1,000,000נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 

בגין נזק גופני או  ועפ"י דין כלפי עובדי חבותוביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי 
לתובע ₪  1,000,000בגבול אחריות של לפחות  עבודתו ועקב כדי תוך ירעומחלה  אשר א

 בבעלותו אשר רכב לכלי חובה וביטוחלתקופת ביטוח ₪   10,000,000 -ולפחות
 אישור להציגהקבלן , על דרשייוהמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל ש

)למעט ביטוחי רכב( וכל זאת  רשות המקומיתה דרישת"פ ע אלו ביטוחים כוללה ביטוח
 יום מקבלת הדרישה. 11תוך 

 

 

 
 
 


