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 כללי  .1

לקבלנים על מנת לקבל הצעות לביצוע  המזמיןו/או    העירייה   -)להלן  נשר  ייתעיר .1.1 פונה  בזאת   ,)
 א המכרז שבנדון.העבודות נשו 

ל כוח  ה לספק את כסמכי המכרז ועל המציע יהימבהעבודות תבוצענה לפי ההוראות המצורפות   .1.2
 ו. ושים לביצוען, על חשבונכב, הציוד, החומרים וכל האמצעים הדרם, כלי הרהאד

מקבלת הודעה על זכיה    ימים   30תוך  לתחילת ביצוע השירותים ע"פ המכרז הינו    מתוכנןמועד   .1.3
 תודיע לקבלן. העירייהבמועד מאוחר יותר שעליו  במכרז או

  חובה   -  רותה בפגישת ה .2

באמצעות אפליקציית "זום". כל משתתף    12:00בשעה     24.08.20 ביוםתקיים ת  הבהרות  פגישת .2.1
ולוודא    nesher.muni.ilreut.b@אשר מעוניין לקחת חלק במפגש מתבקש להודיע על כך בדוא"ל  

בטלפון   הדוא"ל  עד    050-4223320קבלת  המפ   24וזאת  לפני  יישלח  קי  גש.שעות  לזום  שור 
 פגש הינה חובה! קשים בדוא"ל. ההשתתפות במלמב

 השתתף במכרז. מליהיה מנוע   בפגישהמציע שלא ישתתף .  חובהות היא הבהרה  פגישת .2.2

 שעה תאריך 

באמצעות תתקיים   פגישת הבהרות
 זום''פליקציית א

24.8.20 12:00 

 12:00 27.8.20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 03.09.20 מועד אחרון להגשת הצעות

מציעים רשאים  מעטפות פתיחת
  ת תיבת המכרזיםחי להשתתף במעמד פת

 .יית זוםבאמצעות אפליקצ

 

יפורסם 
 בהמשך

 יפורסם
 בהמשך

mailto:reut.b@nesher.muni.il
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 תשל העבודו  תיאור כללי .3

הינו   .3.1 זה  שירותי  מכרז  נגלקבלת  מזיקיםהדברה  מבני,  נשר  העירומי  תחלל  בכ  ד  ,  ציבור  ובכלל 
 (. השירותיםו/או   העבודות -)להלן   הרייהעיחר בתחום שיפוט חינוך וכן מכל מקום א

 : להלן , כמפורט הינןהעבודות נשוא  .3.2

האש וכדומה  הדברת זוחלים, תיקנים, פרעושים, נמלים, דג הכסף, עקרבים, דבורים, צרעות, נמלת   ✓
 כולל טיפול מונע.  מסוגי החרקים ברי ההדברים

 .טיפול מונע לל כו נשר פוט של העיר בכל שטח השי  הדברת מכרסמים, עכברם וחולדות ✓

 יתושים ומעופפים. ✓

 . תחנות שאיבהומים,  , בריכותוטיפול במקורות מים עומדים ניטור  ✓

 . פי זמני תקןבאופן שוטף ועל  טיפול והדברה בכל התלונות של המוקד העירוני ✓

 אירועים עירוניים.ים להתקיים עתידיבשטחים בהם מעופפים ומכרסמים הדברת יתושים  ✓

 .)ללא חודשי החורף( אחת לחודש מחזור בקבוקיםת זבובים במתקני ברהד ✓

 . ועד פעמיים בשנה  המנהלעל פי דרישת ת ם בתוך שוחות עירוניו הדברת תיקנים ומכרסמי ✓

(  םמוסדות וגנים ציבוריבעיקר בשיוגדרו )" בעצים  ןכת האור לותהתוואי  הזרקה כנגד "  /ביצוע הדברה  ✓
 ד משירותי המכרז.עצים בשנה כחלק בלתי נפר 60עד 

 ופת ההתקשרות מכוח ההסכם הינה כמפורט בהסכם המכרז.  קת .3.3

ייח  םע .3.4 המתם  הזוכה  בנוסח  המכרז  הסכם  למסמכי  כנספח  לעייע   -צורף  המציעים  היטב  ל  ן 
 יים.  בהסכם המצורף ובמפרטים הטכנ

 תושבים.  25,000 -וכ  משקי בית  10,000 – כ נשר  בעירלידיעת המשתתפים כי בזאת מובא  .3.5

 ז: כראי סף להשתתפות במנת .4

הדר  כל  על  העונים  מציעים  רק  הצעות  ולהגיש  במכרז  להשתתף  והתנאים  רשאים  לכל  הרלוונט ישות  יים 
 כדלקמן:צעתו את ה יע המצ  פרק אליו יגיש

 דין או עוסק מורשה;המציע תאגיד רשום בישראל כ .4.1

 ות;איבעל תעודת מדביר בתוקף ממשרד הבר המציע  .4.2

 מסוכנים(;הדברה )לפי חוק חומרים   ימוש ברעלים למטרותציע בעל היתר הדברה לש מה .4.3

 אישור על קיום מחסן כאמור; ברשות המציע מחסן רעלים ובידיו  .4.4

 המציע בעל רישיון עסק של הדברה לפי חוק רישוי עסקים; .4.5

 בהתאם לנספח הביטוח ביטוחים ישור על קיום ברשות המציע א .4.6

 רשויות מקומיות ; 2-רותי הדברה לשנים לפחות במתן שי  3של  ןעל ניסיו  ניסיון מוכח .4.7

    - ויע להצעת דרישה זו יצרף המצ להוכחת
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 א וחתום עי המציע. כי המכרז, מל נספח ג' למסמ  ✓

לפ  ההמלצ ✓ מקומיות  רשויות  תצוין    . חותמשתי  ההתקשרותבהמלצה  סתקופת  וג  , 
רצון השות, מידת שביעוהשירות שסופק, כמות תושבים בר נותן  ת  רשות מהמציע, שם 

 ל וכתובת.  ה, תפקידו, מס' טלפון, דוא" ההמלצ

 לביצוע העבודות )"בעלות או ליסנג"( אחד לפחות  כב מסחריהמציע בעל ר .4.8

 רכב וצוות עובדים;הצגת אישור רו"ח מפורט ביחס לבעלות המציע בציוד, מכשור, כלי  .4.9

יוכח  הצגת   .4.10 מהן  חשבוניות  תו   ןניסיו עותקי  התהלוכ בהדברת  הדקואי  וחדקונית  אורן  בעצי  ל  ה 
 הקנרי; 

 אישור עבודה בגובה; ברשות המציע  .4.11

ידה והמציע תאגיד תצורף תעודת יושר של בעל  מב); אליושר ממשטרת ישר  המציע צירף תעודת .4.12
 . השליטה(

 ך על פי חוק. ת מין לשם כניסה למוסדות חינוהיעדר עבירו לעירייה מסמךהמציע יידרש להציג  .4.13

ו/המצי .4.14 השב  אוע  בשלוש  הורשעו  לא  בו  השליטה  שקדמו עלי  האחרונות  האחרון    נים  למועד 
בע  מבין העבירות  רהבילהגשת ההצעות במכרז,  יותר  ודה,  המנויות בחוקי העב  פלילית אחת או 

התעסוקה   שירות  חוק  ש1959התשי"ט    -כדלקמן:  חוק  התשי"א  ,  ומנוחה,  עבודה  ,  1951  -עות 
  עבודת נשים, התשי"ד , חוק 1950 -שנתית, התשי"א  ה ק חופש, חו1976-לה, התשל"ו י מחחוק דמ

, חוק  1953  -י"ג  , חוק עבודת הנוער, התש1965  -כ"ו  תשה  , חוק שכר שווה לעובד ולעובדת,1954  -
, חוק הגנת  1951-בודה(, התשי"א  , חוק חיילים משוחררים )החזרה לע1953  -ניכות, התשי"ג  הח

התש פי1958  -י"ח  השכר,  חוק  פ ,  הביטוח  1963  -התשכ"ג  ,  יטוריןצויי  חוק  )נוסח  ,  הלאומי 
עבודה(,  , חוק הודעה לעובד )תנאי  1987  -ז  מ"תש, חוק שכר מינימום, ה1995  -(, התשנ"ה  משולב

נש  2002  -התשס"ב   לענף  הרלבנטיים  הקיבוציים  וההסכמים  הצווים  )להלן:  וכן  זה  מכרז  וא 
 "(. חוקי העבודה"

 .1981 -מ"א ת המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשועכמשמ -טה" "בעל שלי בסעיף זה:

ידי  המציע   .4.15 בו לא נקנסו על    2  -ל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב נה מי ו/או בעלי השליטה 
 ין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה. קנסות או יותר בג 

 נים.  ספרו כקנסות שובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה, יי ומ

 . 1981 -רישוי(, התשמ"א ונח בחוק הבנקאות )כמשמעות המ  –בסעיף זה: "בעל שליטה" 

   -לעיל   4.14,   4.13בסעיפים  וראמלצורך הוכחת ה

מכי  , בנוסח המצורף כנספח למסבעלי השליטה בו  כל שלו ושל    ר תצהייצרף המציע להצעה  
ת והקנסות  רשעור ההדבב  במשרד התמ"ת  מינהל ההסדרה והאכיפהשל    וכן אישורהמכרז  

 כאמור או העדרם.  

 

לפס זמהמ רשאי  יהיה  בעליין  שלגבי  או  שלגביו  מציע  של  הצעה  חוות    ול  קיימת  בו  השליטה 
ל גורם ציבורי אחר ו/או המזמין, איתם התקשר המציע  ב או דו"ח ביקורת ש דעת שלילית בכת

להגשת  במה האחרון  למועד  שקדמו  השנים  שלוש  שעניההצע לך  במכרז,  זות    כויות ינם 
 ורם.בהתקשרות עם אותו ג בדים שהועסקו על ידי המציע העו

לעובד   .4.16 זיקה  נעדר  מליאת  א/ו  העירייההמציע  חבר  המכרהעירייהו  למסמכי  המצ"ב  בהצהרה  כמפורט  ז.  , 
 תו במכרז(. חלק בלתי נפרד מהצע)המציע ימלא את ההצהרה ויצרפה כ

 ז.המכרמכי ט במסכמפור  –הבטחת ההצעה המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ל .4.17
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,    מזיקיםנגד  ברת  דהמפעילות בתחום    לשנה )לא כולל מע"מ(    אש"ח    601ר כספי של  מציע הינו בעל מחזוה .4.18
 ות. השנים האחרונ  6מתוך שנים רצופות  3ות בלפח

    - וצרף המציע להצעת להוכחת דרישה זו י

 למסמכי המכרז.    1"ח  של המציע בנוסח המצורף כנספח ג'ר רו אישו -

במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד   השתתפותלעיל ל  כל התנאים האמורים ע את ם המצילא קיי .4.19
יתקן   ן: לבקש כי ישלים ו/אוט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופיקול דעתה הבלעדי והמוחלולפי שי

יבהי ישמו/או  ו/או  איזה מהר  ו/או העניינים שבהצעתו, הכל בהתאם  יט  ו/או הפרטים  להוראות  מסמכים 
 ן וכמפורט במכרז זה.הדי

 וספים שיש לצרף להצעה ים נמסמכ .5

 ם שלהלן: כל מציע יצרף להצעתו את המסמכי

מ .5.1 כל  של  מלא  לרסט  המכרז,  הבהסמכי  הודעות/תשובות  למשתתפבות  שנשלחו  בכתב  ככל  רה  במכרז,  ים 
 שלחו. שנ

 י המכרז.לי של פרטי המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט בנספח ב' למסמכ ר כלתיאו .5.2

 יל. לע 4מסמכים הנדרשים בס'  ה כל .5.3

  –ו"ח למסמך כלשהו  של עו"ד/ ר  אימות/ אישור, ככל שנדרש  ע וחתומיםי כל מסמכי המכרז מלאים ע"י המצ .5.4
 ך כנדרש.יאומת/ יאושר המסמ

פי  ד שהוא מנהחשבון המעי ואה  השומה, או מראישור מפקיד   .5.5 על  לנהל  והרשימות שעליו  פנקסי חשבונות  ל 
 מס ערך מוסף. הכנסה וחוק פקודת מס  

 שבון. ם כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חניהול פנקסי  אישור תקף על .5.6

 . רשה יות המציע עוסק מותעודה תקפה בדבר ה .5.7

 . 1971  -ל"ו נות(, התשיהול חשבויבוריים )אכיפת נגופים צ פי חוק עסקאותאישור תקף על  .5.8

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.  .5.9

 הינו תאגיד: ידה והמציע מב .5.10

 של התאגיד. תעודת רישום  ✓

פרט ✓ בדבר  החברות  רשם  מאת  מעודכנת  רישום  מנהל תמצית  התאגיד,  של  הרישום  התאגיד  י  י 
 התאגיד. והשעבודים הרובצים על נכסי 

 רו"ח:  אישור עו"ד או ✓

 התאגיד.   מנהלים שלשמות כל ה  •

 .שמות האנשים/מורשי החתימה אשר חתימתם מחייבת את התאגיד •

 תפות:יע הינו שובמידה והמצ .5.11

 פות אצל רשם השותפויות. שום השותתעודת רי ✓

 הסכם השותפות.  ✓

 חתימה בשם השותפות.ח בדבר זכויות ה"ד או רו"אישור עו  ✓

המשתתף במכרז ועם כל  של המציע  עם הצעתו  , יחד  ידי המציע   חתומים על  מסמכים הנ"ל יש להגיש את כל ה .5.12
 מסמכי המכרז.  

 . סלהית לפת המכרזים רשאתהיה ועד -ור מבוקשים כאמכל המסמכים ההצעה אשר תוגש ללא 
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 ערבות להבטחת ההצעה   .6

ונה, בנוסח ירעון עם דרישה ראשת פ, בייהירהעת  ת בנקאית אוטונומית לטוביצרף להצעה ערבו  כל מציע           
  ₪.   4,500  של  כוםבס  3.12.20ליום  שתהיה בתוקף עד    1מכי המכרז כנספח ח'צורף למס הנוסח המדוגמת  

 . העירייהבת לטו -וע"ש המציע  עהערבות תוצא לבקשת המצי 

  יב במקרה כרז מתחייום נוספים והמשתתף במ  90רבות למשך  ש הארכת תוקף העתהא רשאית לדרו   העירייה .6.1
עילה לחרכת  של דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות. אי הא כשלעצמה,  כנדרש תהווה,  ילוט  הערבות 

 הערבות. 

תף לא יעמוד בהתחייבויותיו  ירעון כל אימת שהמשתפ לת הערבות הבנקאית  ת להגיש אתהא רשאי  ייה העיר .6.2
פי מ  על  לגרוע  מבלי  וזאת  המכרז,  של  מסמכי  בג פיל  העירייהזכותה  כל  צוי  לה,  ין  שיגרמו  הפסד  ו/או  נזק 

 תף אחר.  לרבות תשלום נוסף למשת

לאי    ר ש בא   העירייה עה בכתב שתיתן  וד ועד משלוח הה נקאית תוחזר לו במ משתתף שהצעתו לא זכתה, הערבות הב  .6.3
 . העירייה כה, לפי שיקול דעתה של  החתימה על הזמנת העבודה עם הזו זכייתו או במועד  

 

 אופן הגשת ההצעה:  .7

   -כללי  .7.1

לז  ✓ שתהיינה  ההוצאות  כל  את  כוללים  המציע  של  ההצעה  בקיום  מחירי  במכרז  וכה 
ובהס שבמכרז  לרבות  התחייבויותיו  המכרז,  ה לכ כם  השירותים  הוצאות  ל  למתן  הנדרשות 

   מכרז.נשוא ה

 לביצוע השירות.    ביירמ  ום / מחירמקסימ נכללו מחיר -עבודות בכל פרק  ✓

 הסף ולא תובא לדיון.  סל עלזו תפה כהצע -על המחיר המירבי לנקוב במחיר העולה  אין

    -הגשת הצעת מחיר , להלן הוראות כלליות בדבר אופן  מהאמור לעילמבלי לגרוע  .7.2

   באחוזים  ההנחהור את שיע( במקום המיועד לכך,  'א  נספח)בהצעתו במכרז  על המציע לרשום .7.3

 .א' נספח - .יעים להסברים שנכללו במסגרת טבלת הריכוז/כתב הכמויותלב המצתשומת  .7.4

מסמכייע  המצ .7.5 של  מקורי  בקובץ  הצעתו  את  שי   יגיש  תיקון,  כל  בהם  לבצע  מבלי  תוספהמכרז,  או  נוי  ת 
 דלעיל.   5ם המפורטים בסעיף  ייע להצעתו את כל המסמכהמצשהיא. כן יצרף   הסתייגויות

  מסמכים המצורפים להצעתו, ויטביע חתימה מלאה סמכי המכרז ועל כל יתר ה המציע יחתום על כל דף ממ .7.6
וישלשל את המעטפה לתיבת  סגורה  סמכים במעטפה  ך בכל מסמכי המכרז, ישים את המ מיועד לכבמקום ה

קומה  לכך    המכרזים המיועדת העירייה,  בבניין  דרך1ונמצאת  במסירה   נשר,  20השלום    ,  תוגשנה  ההצעות 
 ו בכל דרך אחרת.ישית ולא באמצעות הדואר אא

 .  ייהיר העטרם הגשת ההצעה יש לקבל חותמת "נתקבל" במזכירות  .7.7

למ .7.8 הצעות  להגשת  האחרון  הינו  המועד  זה  בטבלה  כרז  הנקוב  בראשהמועד  זה    אשר  לו  יתקבלא    –מסמך 
 חר מועד זה. הצעות לא

רשאית    ייהירהען להגשת הצעות במכרז.  )תשעים( יום מהמועד האחרו  90פה של  לתקו   בתוקףה תהא  כל הצע .7.9
שצ הבנקאית  הערבות  תוקף  וכן  ההצעה  תוקף  הארכת  את  למסלדרוש  המכרורפה  מחויב  מכי  והמציע  ז, 

 ות כן.   לעש

 ת המכרז. מגישי ההצעות רשאים להשתתף במעמד פתיחת מעטפו  .7.10
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המשתתף( יש להכניס לתוך מעטפה נפרדת, סגורה,   הצעת)  א'ספח  את נת,  איכוהואיל ובמכרז קיים מרכיב   .7.11
. הצעת  כרזלה את יתר מסמכי המכי יע, ואת מעטפה זו יש להכניס לתוך המעטפה המהנושאת את שם המצ

 תיפתח רק לאחר שיושלם הליך ניקוד האיכות. המחיר 

 אות והסברים, דוגממסמכים .8

יכ  .8.1 במכרז,  בכל המסמכיהמציע המשתתף  לעיין  הול  נפרד מהמכרז,  מהוויםם  בלתי  כל    חלק  ולבדוק  לראות 
 . , לאחר הודעה ותיאום מראשההעיריית חוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי מזכירופרט נ

ם לו  פחיז, לרבות כל הנסאת כל פרטי המכרהמציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר בזאת, כי ראה ובדק   .8.2
 רטים המפורטים שבמכרז. כל המחירים ואת כל הפ ו כוללת אתין אם לאו( והצעתוב רפו)בין אם אלו צו

 סתירות ו/או אי התאמות .9

שימצא בקשר למובנו  ספקות כלשהם,    , אי התאמות אואותרות, שגירות לסתיהמציע יוכל לקבל הבה  9.1
כ או  סעיף  כל  של  ובמהמדויק  שהוא,  פרט  לל  עליו  כזה,  הבהרות  פנוקרה  לקבלת    היועמ"שלסגנית  ת 

בדוא" בכתב ל maayan.p@nesher.muni.ilל  ,  האחעד  הקובמועד  קבלה  רון  לוודא  יש  בטבלה.  ע 
 8299284-04בטלפון 

לטעון טענות בדבר אי סבירות  ד כאמור לעיל, יהיה מנוע מ ת הבהרות בכתב באופן ובמועלב יפנה לקמי שלא   .9.1
 תשמענה.  לא -יל מי שלא נהג כאמור לע וכיו"ב וטענות כאלה מצדות יאות או אי התאמ ו אי בהירות, שגא

יחייבו  (  בפקס  /דוא"ל  בלכל המשתתפים במכרז )   בכתבהודעות אשר תשלחנה  תיקונים ו/או    רק הבהרות ו/או .9.2
המ ממסמכי  חלק  חויהיו  לצרפן  יהיה  המציע  ועל  והמציע  כרז  להצעתו  ידו  על  להסתמך  תומות  יוכל  על  לא 

 לפון. ל פה ו/או באמצעות הט אשר ניתנו לו לטענתו בע ים הבהרות והסבר 

ע  העירייה  .9.3 עת,  בכל  להרשאית,  האחרון  למועד  במסמכי ד  ותיקונים  שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות    גשת 
ב   ניות של המשתתפים.או בתשובה לשאלות/פביוזמתה  המכרז,   יהוו חלק  והתיקונים כאמור  לתי  השינויים 

מתנאי   בנפרד  יובאו,  מסמכ,  כתבהמכרז,  רוכשי  כל  אלידיעת  רשום  בדואר  המכרז  בפקסימי  לפי  ו  יליה 
 . כרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על ידו להצעתועל ידי רוכשי מסמכי המ  הפרטים שנמסרו

 ביטוח  .10
 כזוכה)יבחר    תתקבל  והצעתו  היה  כי  ומתחייב  ירמצה  הצעתו   הגשת  בעצם,  המציע .א

לכיסויי   העירייהמידתו בדרישות  רת ביטוח על ער מחב אישו  לעירייה   יאימצ(  במכרז
 .  "קיום ביטוחים  רשואי"  בנוסח נספח  ז' ה ז במכרז יםהנדרש הביטוח

ריות לוודא בעצמו ועל  אחה  חלהיע  בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המצ  ובהרמ .ב
תחשב האם  ביטוח  חברת  אצל  המונו  ואת  במכרז  כנדרש  לבטחו  שמעויות סכים 

 . העירייהרישות ביטוחי העומד לרשותו לדי השל התאמת הכיסו  הכספיות

 :בזאת  הרמוב  ספק הסר  למען .ג

  ביטוח   חברתאו  /ו   ביכולתו  אין  כי   לטעון  יוכל  לא   תתקבל   ו שהצעת  מציע .1
  עלויות   כי או  /ו  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  וי כיס   את   םלהתאי  מסרבת
 ן בהצעתו. לא נלקחו בחשבו העירייה  לדרישות  שלו הביטוח  כיסוי התאמת

  רישות דל  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  עתושהצ  מציע .2
במכ   העירייה הנקוב  שבמועד  בהסכם,  ו/או  לפי    לעירייהמורה  רז  הזכות, 

רז  ש, לבצע את הנדרש במכת שהגיאת הערבוהבלעדי, לחלט    השיקול דעת
אחר  ספק  ידי  על  העו  זה  חוקית  דרך  בכל  נגדו  לנקוט  לרשות וכן    ו מדת 

ממנלדרו הנ ש  על  פיצוי  איו  מעצם  לה  שיגרמו  המציע    זקים  עמידת 
 ות זו כלפיה. בהתחייב

די  לכך על יימים מיום שיידרש    7יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך    ו נתקבלה והוא לאשתתף במכרז שהצעתמ .10.1
 למסור את העבודה למציע אחר.  העירייה, רשאית העירייה

ו כמפורט  נדרש לחתום עלי  מועד בוההסכם בולא חתם על  יתר טפסי ההסכם  נדרש המציע הזוכה לחתום על   .10.2
ו/או  א  בדרישה  צרף  אישורלא  התקין    ת  והביטוח  מסויג  מבלי  /ושאינו  אזי  לביצוע,  הערבות  את  או 



 

 44מתוך   8עמוד 

זכויות   זה,  מקב  ירייהעה לפגוע בשאר  הערבות הבנקאית להצעה  ת לחלט את  תהיה רשאי  העירייהרה 
 צד ג'.  ת לביצועו של כלשהגיש ולמסור את העבודו

ם ביטוחים  ח אישור קיותבקשו בנוס ינויים שילהסכים לשדעת בלעדי    יהיה שיקול  לעירייהכי    מובהר בזאת .10.3
יועץ הביטוח של  ) ע"י  ז'( בכפוף לאישור שינויים אלה  כי    .העירייהנספח  ד   לעירייהמובהר,  עת  שיקול 

יק  מדוה מחויב לנוסח הובמקרה כזה הזוכ שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל    בלעדי
תחייבויות  דית של ההפרה יסוכנדרש, יהווה    העירייה  צאתו חתום לידיואי המשצורף למסמכי המכרז  

 צעה.  ערבות ההלחילוט  ועלול לגרום לביטול הזכייה ו  העירייההזוכה כלפי  

 שירות למתן ה ערבות  .11

, צמודה  ייהירהעת  אוטונומית לטובערבות בנקאית    הלעיריי במעמד החתימה על החוזה, ימציא הקבלן הזוכה   .11.1
זה הינו המדהבסדד  רים לצרכן כאשר המלמדד המחי לעניין  ידו ד שהי יסי  להגשת  ה  ע במועד האחרון 

ל המציע הזוכה  לוי התחייבויותיו שהבטחת מי ז וזאת ל הצעות למכרז בסכומים הכלולים בהסכם המכר
 . תנאי החוזה והמכרזלפי 

   .להסכם ההתקשרות 17.1בהתאם לסעיף   סכום הערבות יהיה  ✓

 כללי    .12

רשאית    -יהיה זהה והטוב ביותר    ן אשר המחיר שלהאו יותר,  כשרות    י הצעות היה ויהיו שת  מובהר בזאת כי .12.1
ות בדרך כפי שתמצא לנכון,  עה הכספית ו/או התמחרויות נוספ ניין ההצמחרות לע לערוך ביניהם הת  העירייה

 שהציע אותו מציע.  , כולל ההצעה הראשונית תל ההצעוהינה הזולה ביותר מבין כר שקבלת הצעת מחיעד ל

 תר או הצעה כלשהי אחרת. ייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותחמ  העירייהאין  .12.2

 וקה הבאה: בחירת הקבלן הזוכה תהיה בהתאם לחל  .12.3

שיעור ההנחה הגדול ביותר   .(א'נספח    –ההנחה    )שיעור  ף המחירעל סעי  מהניקוד     70% ✓
)לדוגמא:  70יקבל   יחסי  באופן  ניקוד  יקבלו  שיעורי ההנחה  ויתר  נתן    נקודות  א'  מציע 

נקודות, מציע    70מציע א' יקבל    -  2%ע ג של  מצי  4%, מציע ב' של  5%עור של  הנחה בשי 
 (. נקודות 28מציע ג'  נקודות ו  56עה הזולה ביותר יקבל  מההצ  20%, שהצעתו יקרה ב  ב'

וועדת  קוד על סמך ראיון אישי והתרשמהני  30% ✓   המורכבת ממנכ"ל ת  צועיקממות של 
לתת שירות  הקבלן ויכולותיו ונכונותו    כותמאי  ע" מנהל אגף שפ  העירייה  רבז, גהרייהעי

 חשב ב:התל  אך לא חייבת תרשאי תהיה  העירייהלדרישותיה. בתוך כך  תאםבה לעירייה

וי • ותק  המצניסיון,  של  של  כולת  ובהתייחסות  ציבורייע  רשויות    יםמוסדות 
 ם אחרים למציע. מקומיות ו/או גופי

היי  הרייהעיבשיקולי   • הידע  היתר,  בין  בחשבון  הביצוע,  לקחו  וכושר  מקצועי 
וטיב העבודה שלההיכולת   ניסיונו של המציע בעבו  כספית  דות  המציע, לרבות 

ו/או  מות של עבודות בסדר גודל  קודמות ובצוע נאו הות דומים והעדר תביעות 
 הפסקות עבודה מטעם מזמינים. 

ה • או  נושא  לפיו  כל  מעונ   העירייהיבט  לבתהיה  מנת    חוןיינת  על  הקבלן  את 
 שביה. ולתו לעירייהתן השירות המיטבי להבטיח מ

ביו  יההעירית  בכוונ 12.4.3 הגבוהה  הניקוד  את  שיקבל  המציע  את  העירייה  תר  לבחור  אולם 
מציע  ר כל  לבחור  לשיקולשאית  היה  בהתאם  לא  שקיבל  המצטבר  הניקוד  אם  גם  יה 

 .  הגבוה ביותר

ל 12.4.3 בחובה  כנקוב  העשרהנחה  הנקודה  אחרי  אחת  נקודה  של  בהפרשים  ונית. לשהי 
 .0%גם בהנחה של לנקוב ניתן  –ר ספק למען הס ו'.וכ 5.3%,  5.2%,  5.1% דוגמא :ל
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הצעות    העירייה .12.4 לדחות  רשאית  ביצע תהיה  לא  אשר  מציעים  בעבר  של  רצונה את  ו  לשביעות  של    עבודתם, 
,  ת אחרת לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים באותה הרשותמקומירשות  של    העות רצונלשבי או    העירייה 

 תה. דע ה להנחת ע העבודלביצו פיקים  ינם מסה לדעת שכישוריהם אשנוכחאו 

מציעים או לכל חלק מהם, כפי  ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך ל  העירייהקת ההצעות והמציעים יהיו  דיבב .12.5
בדשימצ כל  לנכון,  לנכון.  יקה,או  שימצאו  י  כפי  מהמציעים  אחד  עם  כל  פעולה  מטעמה    העירייהשתף  ומי 

  ייה העירל, תהיה  ור לעי כאמכנדרש ופעולה    המציעשיתף    ות. לאר, ככל שתבקש לערוך בדיק בבדיקות כאמו
 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. 

ו/או  /סמך ו/או מידע ואו כל מ, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציירייהע העוד רשאית   .12.6 או נתון 
לל  ם, כומסמכי  להשלמתניה  רכת ההצעות, לרבות פ ו/או מי מטעמה, להע   העירייהבהרה, הדרושים, לדעת  ה

 סף במכרז זה. כתנאי שו ים שנדרמסמכ

 התייחסות  בשל חוסר או תנאיה  ,מחירה לשב סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה .12.7

   .כנדרש ההצעה מונע הערכת העירייה שלדעת באופן ,זהמכר שבמסמכי לנתונים וא  לדרישות

ביחס אליהם, בין  גות  ייהסת או כל    י המכרזבמסמכייעשו  וספת ש שינוי או ת מחיר ו/או כל  אי הגשת הצעת   .12.8
 דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. וואי או בכל ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב ל -על

 מוסף. מס ערך לכלול   ישלן בהצעת הקב .12.9

 על המציע.  תחולנה -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .12.10

 :תקשרותיה והההודעה על זכי .13

עד  לזוכה. בהודעה יקבע מועד תחילת ההתקשרות ועד למו  העירייה דיע על כך  כה במכרז, תוהזו  ביעת ר קלאח .13.1
 העבודות.זה על הקבלן להשלים את כל ההיערכויות לביצוע 

ממועד  )שבעה(    7ך  תו .13.2 והאישורים  ימים  המסמכים  כל  את  הזוכה  ימציא  כאמור,  להמציא  ההודעה  שעליו 
למסמ המכבהתאם  לרכי  הרז,  כבות  חתהסכם,  ידוום  שהוא  ערבות  על  שירות,  עריכת    מתן  על  ואישור 

 הביטוחים. 

לא    ם ולרבות אםש  הפה האמורלעיל, תוך התקו  13.2בסעיף    התחייבויותיו כמפורט  לא מילא הזוכה אחר כל .13.3
א והמציא  זכייתו  נוכח  להמציא  עליו  אשר  מהמסמכים,  יותר  או  תהא  /חד  מהצעתו,  בו  חזר  רשאית  או 

וגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו  כרז, ולחלט את הערבות, אשר ה ו של הזוכה במייתזכ  ל אתלבט  העירייה
הפרה זו    זכותה נוכחהעומדים ל  ו סעד נוספיםזכות ו/א   יצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל וזאת כפ 

לי  והכל מבאחר,  קבלן    דה מכל במקרה זה להזמין את העבו  העירייהשל התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית  
 על פי המכרז ו/או על פי כל דין. העירייה או תרופה אחרים להם זכאית    לגרוע מכל סעד

 ערבות המכרז. להם את ותחזיר  אשר לאי זכייתם תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז ב העירייה .13.4

 שונות  .14

 בויותיוחיימהת  אחת יפר או/ו הממנ קלח מכל או בו מהצעתו חזורהזוכה, י במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .14.1
להצעה,   בהתאם  חייבויותיו ת ה במילוי יעמוד  לא או למלא  או יסרב/ו החוזים  תנאי או/ו המכרז  תנאי  פי על

 משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי על  זה לפעול כגון רהבמק רשאית  העירייה תהא
 כולה המכרז  בותרע את לחלט  רשאית   ירייהע ה תהא ןן. כ לנכו אכלשהו, ככל שתמצ  'ג צד  לכ במכרז, או אחר

כפיצויים על לטובתה,     העירייה של  הבלעדי  דעתה שיקול פי  על יקבעיש זקיפה  סדר פי מוסכמים מראש, 
 התביע כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי  העירייה של והמוחלט הגמור הניינב לקייחש המכרז ערבות םוסכו

 לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו   ירייהעה  כנגד שהוא וסוג ןמכל מי טענה או/ו דרישה או/ו
 . דין כל פי על  או/ו זה מכרז פי על  העירייה של יהמזכויות לפגוע, בזכות או לגרוע

 לסודות   ףפובכ,  הזוכה  בהצעה  עיון  זכות  קיימת,  הדין  להוראות  בהתאם   כי  תתפיםשמה  לידיעת   בזאת   מובא  .14.2
/    מסחריים  סודות  המהווים  נתונים/    כיםהמסמ  מהם  בהצעתם   לציין  םהמציעי  על .  עייםצומק/    מסחריים
  מהאמור   לגרוע  מבלי.  אחרים  משתתפים  בפני  לחשוף  שלא  מבקשים  הם  םאות,    שקיימים  ככל,  מקצועיים

  מובהר .  עסקי  סוד  או   חריס מ  סוד  יהוו  לא   ידו  על  שהוצע  והמחיר  המציע  של  וכתובתו  שמו  כי  גש דוי,  לעיל
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  כי  יובהר  כן.  והפסיקה  הדין   להוראות  ובכפוף  המכרזים  דת וע  בסמכות  הינה  הז   נייןעל  ההחלטה   כי  בזאת
  ל ש  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון

  המציעים   הצעות  של  אלה  םבחלקי  העיון  תזכו  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן,  האחרים  המציעים
 . האחרים

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש  העירייה  כושה הבלעדי שלר ם, הינםכל המסמכי .14.3
 למעט לצורך הגשת הצעתו.  כלשהו, 

 

 

 סמכי המכרז מ .15

 קמן: מכים, כדלרז הם המסמסמכי המכ

 ". אנספח "   -כוז מחיר מקסימום(  בלת ריל טכולההתחייבות )כתב ההצעה ו .15.1

 ". ב"נספח    -אור כללי של המציע ית .15.2

 '". גנספח " -קודם של המציע  ניסיוןפירוט   .15.3

 ".  1ג'נספח " -אישור רו"ח של המציע /מחזור כספי  .15.4

 2ג'נספח  -ה / חבר מליא  עירייהת משתתף לעניין העדר זיקה לעובד  הרהצ .15.5

 ". דנספח  "  - המכרזחוזה   .15.6

 '". ה" נספח   -לביצוע השירותים   יםטכני יםמפרט .15.7

 " ו'נספח " - וםהתחייבות לביצוע עבודה בשעת חיר  .15.8

 ". זנספח " -ור קיום ביטוחים איש  נוסח .15.9

 ".2ח'"  -" 1ח נספחים "  -נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  .15.10

 ". 3ט - 1ט'נספחים   -נוסחי תצהירים  .15.11

 נספח "י". ת ניקוד טבל - .15.12

 ע.י המצי"עכל הנספחים דלעיל יחתמו  

 ר מסמכי ותנאי המכרז.סף לשאה הינו משלים ובנוך זמסמ

 

 

 בברכה,

 רועי לוי

 נשר  עיריית ראש 
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 ' אנספח  

   נשר עיריית
 18/2020מכרז מס' 

 ם הדברה נגד מזיקיצהרת המשתתף במכרז למתן שירותי ההצעה ו
 נשר  עיריית השיפוט של וםבתח

 תחייבים בזה כדלקמן: סמכי המכרז, מצהירים וממ "מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כלאנו הח

במ  .1 האמור  לכל  מסכימים  והננו  בקפידה  בחנו  בעיון,  קראנו  את,  והצעתהבנו  המכרז,  זוסמכי  מוגשת    נו 
תביעות כל  נציג  ולא  על  בהתאם,  המבוססות  דרישות  והננו  א  ו/או  הבנה,  אי  ו/או  ידיעה  בזה  י  מוותרים 

 מראש על כל טענה כאמור. 

לפ .2 את  ניבדקנו,  למכרז,  הצעתנו  המתייחסים    הגשת  הנתונים  כל  כל  את  בחנו  וכן  המכרז.  נשוא  לעבודות 
הקשורים והנסיבות  התחי  התנאים  מלוא  החוקיםתיבויו בביצוע  את  המכרז,  מסמכי  עפ"י  הדרישות  ינו   ,

כל   של  אחר  הרוהנהלים  גורם  וכל  המוסמכות  עפ"י  שויות  התחייבויותינו  קיום  לצורך  נדרש  שאישורו 
להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי  רמים, אשר יש או עשויה  כי המכרז וכן את כל הגוסממ

תהיה לנו כל טענה, דרישה  בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא    בבהתחשבהצעתנו זו נעשתה  קביעת התמורה  
 או עם הצעתנו. תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/ או

במ .3 לאמור  בהתאם  הצעתנו  את  הבסמהגשנו  על  ובהסתמך  המכרז  מסכ כי  ואנו  שערכנו,  לכל  דיקות  ימים 
ה דרישות  או  תביעות  כל  נציג  ולא  המכרז  במסמכי  ידי האמור  אי  על  ו/מבוססות  ואנו  א עה  הבנה  אי  ו 

 ש על טענות כאמור. מוותרים בזאת מרא

מ .4 ההתקשתח הננו  תקופת  כל  במשך  כי  הרש ייבים  הנחיות  ו/או  דין  כל  הוראות  אחר  נקיים  ות  וי רות, 
 כל תמורה נוספת שהיא. נה בתוקף מעת לעת, ללא המוסמכות, כפי שתהיי

ל עצמנו לבצע את העבודות, נשוא  עבלים  מכי המכרז ואנו מקאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מס .5
 מכרז.ה

 ים. קשר או תיאום עם משתתפים אחר כל הצעה זו מוגשת ללא  .6

המקצועיים   .7 הטכניים,  האמצעים  כל  את  לנו  לוכ יש  מנת  על  הנדרש  הציוד  העבודה  ל  את  ולהשלים  בצע 
 כה במכרז. במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נז

מכי .8 אאנו  שני  ת רים  לעבודה  המתייחסים  הדינים  לפיהם כל  לפעול  ומתחייבים  השינויים  ל  תן  לפי  רבות 
 לעת.  שיחולו מעת 

ום מהמועד  )תשעים(  י   90קפה במשך  יטול או לשינוי, ותהא תלבהצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת   .9
כי   לנו,  ידוע  במכרז.  הצעות  להגשת  הארת   העירייההאחרון  לדרוש  ראית  תוהא  למשך  קכת  ההצעה    30ף 

נוס יום  זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנועתפים, וכי אם לא נאריך הצ)שלושים(  והכל מבלי לגרוע מכל    נו  זו, 
 או על פי כל דין. /המכרז ועל פי  העירייהם זכאית להסעד או תרופה אחרים  

 ש במסמכי המכרז.להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדר .10

והה .11 כי  ציה  מתחייבים  אנו  תתקבל  בהודעת  המ   תוך עתנו  שייקבע  כל    ה ייהעיר ועד  על  נחתום  הזכייה,  על 
כדרש במסמכי המכרז    ריכת פוליסות ביטוח הכל ע   כתב ערבות ואישור על   העירייה מכים ונפקיד בידי  המס

 תורה לנו.  העירייהנתחיל בביצוע העבודות ביום ש וכן

כ .12 ומסיבה  בהתהיה  נעמוד  לא  עי חייבולשהי  שנמסרה  הערבות  כי  מסכימים  אנו  הצעתנו  ותינו  עם  ידינו  ל 
 קבועים מראש. ו , וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמיםהעירייהרז תוגש לגביה על ידי מכב

לנו   .13 על ידוע  תהא  ומוסכם  זהה,  הנחה  במחיר  ינקבו  אשר  יותר  או  כשרות  הצעות  שתי  שיהיו  ככל  כי  ינו 
הת לעש  העירייהרשאית   הטמות  ההצעה  לקבלת  עד  אלו,  מציעים  בין  במכחרות  וכי  ביותר  נקבעו    רזובה 

 מבחני איכות /מחיר. 

אלו המפורטים בהסכם  נשוא המכרז, לרבות כל    יםוע ומוסכם עלינו כי התמורה כוללת את כל השירותיד .14
 .  רז ובמפרט הטכניהמכ

ה ממחירי המקסימום תפסל על הסף  בוהגי הצעה שתהיה  ידוע לנו כי במכרז נקבעו מחירי מקסימום וכ .15
 בוא לדיון. ולא ת
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כי  פ"י מסמסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עור לעיל ולהלן בכל מאמ בהסתמך על כל ה .16
 לקמן:המכרז, הצעתנו הינה כד

 

 

 שירות סוג 
לא  )  חודשיתעלות 

 המוצע  שיעור ההנחה  ( כולל מע"מ
המחיר המוצע  

  לכוללא  ) לחודש
 (מע"מ

י  תשלום חודשעלות 
קבוע לביצוע העבודות  

  5ד עלל נשוא המכרז כו
 בחודש  דחופותיאות קר

8,000  ₪   

  על הקבלן המגיש   רק לסוג שירות אחדקיימת אפשרות להגיש הצעה  לא  ב:  לשים   •
 . ו לכל סוגי השירותהצעת ת הצעה למלא א

ודה אחת  , חובה לנקוב בהנחה כלשהי בהפרשים של נק  0%אין לנקוב בהנחה של   •
 . וכו'  5.3%,  5.2%,   5.1%א : נית. לדוגמאחרי הנקודה העשרו

 

 

 
 ________________    ___________________ 

 במקרה תאגיד  חתימת המציע + חותמת    תאריך   
 

 

 

 _____________________ _ וי :הזיהמס'  _ _____________________ ע:שם המצי

 ____________________________ _______________________ כתובת המציע: ______

 פקס': _________________ דוא"ל ____________   _____ _טל': __________

 ____________  נייד: ________________  טל' איש קשר: _____________________ 
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 נספח ב' 

 מציעיאור כללי של הת

 _______________ __________________________________  שם המציע: 

 _________________________________________________   ח.פ/ת.ז. 

 __________________________________ ______ _________   כתובת:

 _________ _________ ______________________ _________  מספר טלפון: 

 _______ __________________________________________  ימיליה: מספר פקס 

 _________________________________________________    כתובת דוא"ל 

 מבנה" המפרט תפקידם של אנשי המפתח(:   ץעולל "חברה )כאור המציע / הית .2

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 __________. ציע/חברה _________מספר המועסקים במ .3

היקף כח אדם שישמש לביצוע השירותים נשוא המכרז הפרוט יכלול: מס' עובדי מנהלה, נהגים, פועלי   .4
 איסוף ועוד. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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הרכב   .5 כלי  ברשות הנפירוט  ישמש המציע    מצאים  אותו  אשר  המו  נשוא  העבודות  בהתאם    כרזבביצוע 
 לעיל  4.8  ףלסעי

 

 ת רכבי המציע טבל

מס' 
 סידורי 

 שנת ייצור  מס' רישוי  מודל  שם היצרן 
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 ספח ג'נ

 תיאור ניסיון קודם 

 על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף: 

 דוא"ל _________ טלפון ________________  _______________המזמין __  .ב

 _____ מספר תושבים ברשות ____________________________________

 _______________________ תיאור העבודה _______________________

 מקום ביצוע ________________________________________________ 

 ________________________ _______________תקופת הביצוע: _______

 היקף תקציבי של העבודה: ______________________________________ 

 __________ ___________________________________עבודה:  אחראי ל 

 איש קשר אצל המזמין: ________________________________________ 

 דוא"ל _________ ______________ המזמין _________________ טלפון __ .ג

 מספר תושבים ברשות _________________________________________ 

 _______________________ __________________תיאור העבודה _____

 מקום ביצוע ________________________________________________ 

 _______________ תקופת הביצוע: _______________________________ 

 היקף תקציבי של העבודה: ______________________________________ 

 ____________________________ אחראי לעבודה: _________________

 מזמין: ________________________________________ איש קשר אצל ה

 ______ המזמין _________________ טלפון ________________ דוא"ל ___  .ד

 ת _________________________________________ בים ברשומספר תוש

 _________________ תיאור העבודה _____________________________ 

 ___________________________________ מקום ביצוע _____________

 תקופת הביצוע: ______________________________________________ 

 _______________ _______________________ עבודה:  יבי של ההיקף תקצ

 ____ אחראי לעבודה: _________________________________________ 

 _______________________ איש קשר אצל המזמין: _________________

 : הערות 

 יש לצרף המלצות מופרטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל.

 ן לצרף בנפרד. הערות והבהרות נוספות נית 

 ודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. בע

 חתימה וחותמת המציע: _______________ 
 ____________ ___________תאריך: ____ 
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 1נספח ג'

 משתתף ואישור רו"ח הצהרת ה 

 שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________ 

 קמן: הרינו להצהיר כדל 

תף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות / מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על יר כי למשתהרינו להצה
    -כולל מע"מ(, בשלוש שנים לפחות מתוך השנים להלןלשנה ) אש"ח  160 -סך שאינו נמוך מידו, ב

 )ימולא ביחס לשנים הרלבנטיות(  

 כולל מע"מ(. _____________ ₪ )לא של _______בסך  היה  2013המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 ___ ₪ )לא כולל מע"מ(. היה בסך של _________________  2014המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 . ______________ ₪ )לא כולל מע"מ(של ______היה בסך  2015המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 _______ ₪ )לא כולל מע"מ(. _____ל ________היה בסך ש  2016המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 לא כולל מע"מ(. היה בסך של ____________________ ₪ ) 2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 _ ₪ )לא כולל מע"מ(. ________________ היה בסך של ___   2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 

 ________ חתימת המשתתף: ____________                     

                    ======================================================= 

 אישור רואה חשבון

ו את הצהרת המשתתף  _____________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנ________לבקשת __
ו היא לחוות דעה המשתתף. אחריותנ דות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת  בדבר ניסיון בביצוע עבו

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  

מקובלים.  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  בסכומים   ערכנו  התומכות  ראיות  של  בדיקה  כללה  הביקורת 
הצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו ת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בובמידע שבהצהרה וזא

 ס נאות לחוות דעתנו. ורתנו מספקת בסיסבורים שביק 

א המהותיות  נאות מכל הבחינות  באופן  זו משקפת  הצהרה  ביקורתנו  על  ת הצהרת המשתתף לדעתנו בהתבסס 
 בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים לעיל.  

   _______ תאריך: ___
 

                               _________________ 

 בכבוד רב,                                                  

 רואי חשבון                                                 
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 נספח ג'2

 עירייה העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר  ה עלצהרה

 לכבוד  
 (  העירייה -להלן ) נשר עיריית

 .,ג.א. נ

)להלן .1  __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  הצעתיעהמצי  -הצהרה  במסגרת  מספר   (  במכרז 
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    העירייהשפורסם ע"י   ______

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  העירייה  הנני מצהיר בזאת כי .2

 הקובע  כדלקמן :  (דשפקודת העיריות )נוסח חל א א( )122סעיף  .2.1

רים חלק העולה על עשרה  שיש לאחד מהאמו  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד  "
ברווח או  בהונו  לאחוזים  צד  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  או  יו  חוזה 

 ״.  .בת, אח או אחות בן זוג, הורה, בן או –לענין זה, "קרוב"  ;לעסקה עם העיריה

קומיות  בור ברשויות  המ)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הצי 12כלל  .2.2
 הקובע: 

   -  לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  העירייה ״חבר  
 בו. חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה 

 )נוסח חדש( הקובע כי:  העיריותלפקודת   )א( 122 יףסע .2.3

בעקי "     או  במישרין  לו,  שיש  מועצה  עחבר  או  בעצמו  או  פין,  סוכנו  קרובו,  ידי  ל 
כל חלק או טובת הנאה   עיריה, למענה או  בכל חוזה או עסק שנעשה עם השותפו, 

 –קבלת שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושבים  מה, פרט לחוזה בדברבש

הד    (1) לועדה  או  למועצה  בכתב  כך  על  הישיבה  יודיע  לפני  בעסק,  או  בחוזה  נה 
 ון בו;הראשונה בה תד 

דיונים על החוזה או העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה  ישתתף ב  לא    (2)
 ״. על כל שאלה בקשר להם.

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :   לכך התאםב .3

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני    ה העיריי  מועצת  בין חברי מליאת  .3.1
 לו  סוכן או שותף. 

  חוזים בהונו או יש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אסוכנו או שותפו, שקרובו,  מועצה, אין חבר  .3.2
 או עובד אחראי בו.  שתי את הצעתי או שאחד מהם מנהלברווחיו של התאגיד באמצעותו הג

 סוכנו, העובד ברשות.  שותף או מי שאניאין לי בן זוג,  .3.3

כי   .4 לי  י  העירייה ידוע  הצהרה לא    לעיל, או אם מסרתי  ש לי קרבה כאמורתהיה רשאית לפסול את הצעתי אם 
 נכונה. 

 מור בהצהרה זו הינו אמת. כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאאני מצהיר בזאת  .5

דין  .6 כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  סעיף    אין  מהוראות  ובפרט  ה3ב׳)  89בכלל  לצו  המקומיות,  (  מועצות 
  )א(  'א  89להתיר התקשרות לפי סעיף    ור שר הפנים, רשאיתובאיש מחבריה    3/2ברוב של    העירייהלפיהן מליאת  

 ו פורסמו ברשומות. לצו המועצות המקומיות )ובלבד שהאישור ותנאי 
 

 מציע:_____________________ תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של ה

 
 אישור עו"ד : _________________ 

 תמו בפניי  אני מאשר כי מורשי החתימה ח

 



 

 44מתוך  18עמוד 

 

 ' ד פחנס
 

 ם הדברה נגד מזיקישירותי  -הסכם 
 

 ביום _______ חודש ______ שנת ___________ נשר עירייתנערך ונחתם בש

 ןב י 

 נשר   עיריית
_____________________ 
 טל' __________________

 ________________ פקס':
 (המזמיןו/או  העירייה -)להלן  

 מצד אחד 

 ל ב י ן 
   _____ __________  __________________ 
 ח.פ. ______________   ______ ____ת.ז. _   
 מרח' ______________   מרחוב _____________    
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום    ______ _______מ___    
 ולהתחייב בשמה כדין    ( הקבלן -)להלן     

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 _________   ה"ה __________ ת.ז.

 ( הקבלן -)להלן       
 שני מצד     

 

לל  בכ  ד מזיקים הדברה נגקבלת שירותי  ל   18/2020פרסמה מכרז פומבי שמספרו    העירייהו הואיל: 
  .העירייה, חינוך וכן מכל מקום אחר בתחום שיפוט ציבור ובכלל מבני, נשר העירומי תח

בו,   והואיל: וזכה  במכרז  השתתף  לבהווהקבלן  מוכן  העבווא  את  נצע  לשביעות  דות  ההסכם  שוא 
 פורט בהצעתו;להלן ולפי המחיר כמ, במתכונת המתוארת העירייהל  רצונה ש

של   והואיל: המכרזים  ראש    ההעירייוועדת  בפני  המליצה   _______________ מיום  בישיבתה 
השירותים    העירייה  לביצוע  בהסכם  עימו  להתקשר  והמליצה  הקבלן  של  הצעתו  אש  ורעל 

מיום    ההעיריי ש______________ בהחלטתו  כך  ההצעה,  את  הסכימה    העירייה__אישר 
הקלה עם  ובכפוףתקשר  בהצעתו  המפורט  המחיר  תמורת  השירותים,  לביצוע  לתנאים    בלן 

 . המפורטים בהסכם זה להלן

  תחילת ביצוע שירותים-  ._______________   

בצע את השירות  ו לולתח האדם, וביכ והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכו  :והואיל
 הנדרש, הכל בכפוף להוראות הסכם זה; 

 

 , הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:רכך הוצהיפל

 מבוא .1

 , מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. צורפים לונספחים המהמבוא להסכם זה וה      .1.1
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בהסכם   .1.2 הסעיפים  בלכותרות  הנוחות  לשם  הינן  של  זה  בפירושו  תשמשנה  ולא  תני בד  או  זה    ה הסכם 
 ניותיו. מת

 

 נספחים  .2

אם לא  נו, הינם כל מסמכי המכרז בין אם צורפו ובין  הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד הימ .2.1
 צורפו. 

כילהסרת ספק,   .2.2 ח  מוסכם,  לכל האמור במסמכי המכרז,  הוראות  ובנוסף  הינן משלימות  זה  לרבות  וזה 
רה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו  ז. בכל מקי המכר במפרטים הטכניים המיוחדים המצורפים למסמכ 

שיתגל ו/או רב משמעות  בכל הקשור להוראות  משמעות  לבין נספחיו  זה  בין האמור בחוזה  יתגלה,  ה אם 
 אות החוזה גוברות. רידא, הורטכניות ג  שאינן

 :צורך הסכם זהל .3

ת הסדר  / שמיר  בה/ הגנת הסבי  בתחום איכות  העירייהחוקי העזר של   חוקי העזר 
 עת לעת.    , לרבות ככל שיעודכנו מוהניקיון

על פי הוראות    ם למתן שירותי הדברה כנגד מזיקיכל העבודות הנדרשות   עבודות
 .זהחוזה 

 . לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו הקבלן

 . העירייהאו מי שימונה ע"י ראש  בעירייה עשפ אגףמנהל  מנהל 

  ציודכלי רכב 
 וחומרים

כלי    לים,ם הכוצריזר, הממרי העוים, חהחומר,  אמצעיםד  כלי הרכב ציו
והובלה, האביזרים, המתקנים, המכונות, המכשיר רכב  כלי    ים, עבודה, 

חלקים של העבודות מושלמים או מושלמים בחלקם וכל ציוד אחר מכל  
וכל    מתן השירותים למכרז זה, טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם  סוג

החו  חלק כל  כי  מובהר  ישתמשמהן.  שבהם  לצורך    מרים  הקבלן 
 תקן מחייב ותקף ו/או סימן השגחה מחייב ותקף.  תו שאויי  העבודות

 הדברה קטגוריית  ניית מוקד המסווגת תחת פכל  פניית מוקד 

  

 השירותים נשוא ההסכם  .4

הינו    .4.1 זה  שירותי  הסכם  נגלקבלת  מזיקיםהדברה  מבני,  נשר  העירומי  תחלל  בכ   ד  ,  ציבור  ובכלל 
 (. השירותיםו/או   העבודות -ן  )להל  העירייהבתחום שיפוט  ום אחר כן מכל מק חינוך ו

 יצוע העבודות / היקף ב ויםשינ .4.2

שעות    48עד    במתן הודעה לקבלן של  -ת עבודה / ימי עבודה  תהיה רשאית לשנות תכני  העירייה ✓
 מראש.  

  פירוט השירותים .4.3

עקרבי ✓ הכסף,  דג  נמלים,  פרעושים,  תיקנים,  זוחלים,  צרעוהדברת  דבורים,  נמלת  ם,  האש  ת, 
 כולל טיפול מונע.  םהחרקים ברי ההדבריוכדומה מסוגי 

 .כולל טיפול מונע  בכל שטח השיפוט של העיר נשר הדברת מכרסמים, עכברם וחולדות ✓

 יתושים ומעופפים. ✓
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 . תחנות שאיבהומים,  , בריכותוטיפול במקורות מים עומדים ניטור  ✓

 . פי זמני תקןף ועל ן שוטבאופ קד העירוניטיפול והדברה בכל התלונות של המו ✓

 אירועים עירוניים.ים להתקיים עתידיבשטחים בהם מעופפים ומכרסמים ברת יתושים דה ✓

 .)ללא חודשי החורף( אחת לחודש הדברת זבובים במתקני מחזור בקבוקים ✓

 . ועד פעמיים בשנה  המנהלעל פי דרישת הדברת תיקנים ומכרסמים בתוך שוחות עירוניות  ✓

כנגד הזרק   / ע הדברהצובי ✓ )" בעצים  ןכת האור לותהתוואי  "  ה  וגנים  בעיקר בשיוגדרו  מוסדות 
 עצים בשנה כחלק בלתי נפרד משירותי המכרז. 60( עד  םציבורי

 

 יבויות הקבלןצהרות והתחיה .5

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי  רשה ומנהל ספרים כחוק וי הוא עוסק מוהקבלן מצהיר כ   .5.1
ות כל דין לשם ביצוע  כם זה והוראהס  ם הנדרשים על פי הוראותוההיתרי  אישוריםונות, ההרישי 

לה זה,  הסכם  נשוא  רישיוןשירות  עסקים  רבות  רישוי  חוק  לפי  הדברה  של  תעודת    ולרבות  עסק 
 ות;אי מדביר בתוקף ממשרד הבר 

ה   .5.2 מצהיר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ונמבלי  הוראות  כל  לו  ומוכרים  ידועים  כי    י לה קבלן 
בעי לב  יחסיםהמתי   העירייה ולבטיחות  השירות,  טחון  ביצוע  למלא  והואת  אחריהם    מתחייב 

פיהם,  ולנה  על  ונהלוג  הוראות  כל  אחר  למלא  שייקבוכן  ונוספים  אחרים  כים  שייקבעו,  עו,  כל 
 .העירייהמפעם לפעם על ידי  

,  ה העיריית רצון  עונאמנות לשביבמועד, בדייקנות, ביעילות וב  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .5.3
כל הוראות  אחר  למלא  ולפעול    וכן  מוסמכת  להוראורשות  במהבהתאם  דין  כל  ביצוע  ת  לך 

 ל הקשור לביצוען. העבודות ובכ 

כי הוא בחן  קה  .5.4 וכי הוא מכיר את  את אופי השירות  בלן מצהיר  זה  פי הסכם  על  הנדרש לביצוע 
והנסיבו טהתנאים  לו  תהיינה  לא  וכי  בו  וכרוכים  הקשורים  היענת  עם  בקשר  ביצועו ות  או    קפו 

 ה שתשולם לו על פי הסכם זה. קשר עם התמורלשם כך( או בהאדם והציוד הדרושים )לרבות כוח 

האמצ  .5.5 הכישורים,  בעל  הוא  כי  מצהיר  מהקבלן  אדם  כוח  לרבות  והיכולת,  על  עים  דין  קצועי  פי 
הבריאותיר  לרבות ממשרד  מדביר  ציושיון  וכ,  השיד  לביצוע  הדרושים  מתחיילים  והוא  ב  רות, 

ונ מלאה  בצורה  לתנאיברמ  אותהלבצעו  ובהתאם  גבוהה  מקצועית  הקבועים  ה  ולמועדים  ם 
 ו. , בעצמו ובאמצעות עובדי בהסכם זה

צוע העבודות, וכי  יר הקבלן כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביבכלל זה מצה   .5.6
בתנאים המפורטים  ברמה המקצועית ום כל התחייבויות הקבלן  מספרם ורמתם מספיקים לקיו

 .בהסכם

 ך.וע העבודות, או בקשר לכהיו מעת לעת, בכל הנוגע לביציקיים את הוראות כל דין, כפי שי  יכ  .5.7

הוא משלם לעובדיו  על ידו לצורך ביצוע העבודות וכי  שא בתשלומים לעובדים אשר יועסקו  יכי י   .5.8
 ת.  הנלווסוציאליות ום, לרבות כל הזכויות הלפחות שכר מינימ 

 ן שכר מינימום.י עניב 1976  -ו ת גופים ציבוריים, תשל"מד בהוראות חוק עסקאונו עוכי הי   .5.9

-ריים, תשל"ו  בר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוד בתנאים בד כי הינו עומ  .5.10
1976 . 



 

 21 

ו/או האביזרים   .5.11 של  נאות  ורך ביצוע  ו/או הכלים הנדרשים לצ  כי יספק על חשבונו את כל הציוד 
 . העבודות

הינם באיכות ובטיב    וע העבודות הקבלן לביצוהחומרים אשר ישמשו את  כי כל הכלים, האביזרים    .5.12
 על פי חוזה זה. ולים, והכל במספר, ברמה הדרישה לצורך מילוי כל התחייבויותיו מע

כן  וחו. ל ותחת פיק לו מעת לעת על ידי המנה כי ידוע לו שהשירות יסופק על פי הנחיות שתימסרנה    .5.13
ימסרו מעת  ו אחרות שינוספות ו/אפוף לשינויים ולהנחיות  וע לו שהשירות כקבלן כי ידמצהיר ה

לה. עם זאת, אין  ל ידי המנהל, ככל שיימסרו, והקבלן מתחייב לפעול לפי הנחיות אלעת לקבלן ע
מהתחייבוי הקבלן  את  לשחרר  כדי  המנהל  ידי  על  או  פיקוח  זה  הסכם  פי  על  לגרוע  ותיו  כדי 

 ה.אות הסכם זאופן מקצועי בהתאם להורספק את השירות בשל הקבלן לותו המלאה מאחרי

בה  .5.14 מפורט  עבודה  יומן  ינהל  מכי  מי  ו/או  המנהל  להוראות  יתוארו  תאם  במסגרתו  אשר  טעמו 
יומן    -ב )להלן  בודה, סוג וכמות הציוד בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות וכיו"מהלך הע

 . (העבודה

בסוף  .5.15 ח   כי  הגכל  עם  החשבון,ודש,  למנ  שת  הקבלן  דו"ח  יגיש  מטעמו  מי  ו/או  מרכז הל    חודשי 
 מור. ף, של  יומן העבודה כאלחודש שחל

בד, ולא להסב לאחר או לאחרים  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בל  .5.16
 תב ומראש. בכ ייההעיר הסכמת  ל על כך את אלא אם קיב פי הסכם זה,את זכויותיו או חובותיו ל

בהתאם להוראות חוקי    ובין השאר,ייב בדין,  יין זכויות עובדיו כמתחכי הוא מתחייב לפעול בענ   .5.17
  -בודה ומנוחה, התשי"א  , חוק שעות ע1959התשי"ט    -עבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה  ה

ם,  דת נשי, חוק עבו1950  -שה שנתית, התשי"א  , חוק חופ1976-, חוק דמי מחלה, התשל"ו  1951
  -, התשי"ג  בודת הנוער, חוק ע1965  -בד ולעובדת, התשכ"ו  חוק שכר שווה לעו,  1954  -  התשי"ד

,  1951-, התשי"א  , חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(1953  -החניכות, התשי"ג  , חוק  1953
התשי"ח   הגנת השכר,  פיטורי1958  -חוק  פיצויי  חוק  חוק  1963  -ן, התשכ"ג  ,  ומי  הביטוח הלא, 

חוק שכר1995  -  (, התשנ"ה וסח משולב)נ ), חוק הוד 1987  -מינימום, התשמ"ז    ,  תנאי  עה לעובד 
התשס"ב   הס  2002  -עבודה(,  נשוא  לענף  הרלבנטיים  הקיבוציים  וההסכמים  הצווים  זה  וכן  כם 

 )להלן: "חוקי העבודה"(. 

  בודה ביחס קי העות הוראות ח תו זו של הקבלן לקיים אמובהר ומוסכם בזאת כי הפרת התחייבו  .5.18
 רה יסודית של ההסכם. עובדיו, מהווה הפלזכויות 

ישור אודות עמידתו בכל החובות והתשלומים  למזמין אחת לחצי שנה, א ב להמציא  בלן מתחייקה  .5.19
חוקיהחל לפי  עליו  מטעמו    ים  שירותים  הנותנים  העובדים  כלפי  ההתקשרות  והסכם  העבודה 

 . ומאושר ע"י רו"ח טעם הקבלןה חתימה מש י מור, חתום ביד ים באתרי ומתקני המזמיןהמוצב

מינהל ההסדרה והאכיפה  לונה שהועברה אליו ע"י  בדבר כל תאת המזמין  הקבלן מתחייב ליידע    .5.20
 המועסקים על ידו אצל המזמין.  במשרד התמ"ת בדבר פגיעה בזכויות עובדים

בתוך    .5.21 בכתב  להשיב  מתחייב  שתועבר  י  30הקבלן  תלונה  כל  על  מהמזמ ום  ו/איאליו  ממינהל  ן  ו 
ו אצל המזמין.  סקים על ידובדים המועת בדבר פגיעה בזכויות עאכיפה במשרד התמ"ההסדרה וה

א  בתשובתו וכן  לתלונה  ביחס  ידו  על  שנעשתה  הבדיקה  הליך  את  הקבלן  הטיפול  יפרט  אופן  ת 
 ו למזמין.   בתלונה. העתק של התלונה וכן תשובת הקבלן כאמור ימסר

 העבודות  אופן ביצוע .6

, בהתאם  נשר  עיריית העבודות בתחום השיפוט של    ת עובדיו, א  ו ו/או באמצעותבלן יבצע, בעצמקה .6.1
   .  ה'  נספחבמפרט הטכני, רטות ובהתאם להנחיות המפולאמור להלן 

י חג ובצאת החג במתכונת מיוחדת  תחום השיפוט בערבב  השירותים  לספקכמו כן מתחייב הקבלן   .6.2
ל  בלן מתחייב לפעול עשתימסר מראש והק  הדהל בתוכנית עבו בשעות חריגות, כפי שיוגדר ע"י המנ

וכל  הנדרשים,  השינויים  פי   והעובדים   כלי הרכב  נוספת  לרבות הגדלת מספר  ללא תמורה  זאת 
 לרשום בהצעת המחיר.
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וראות כל דין והוא מצהיר כי ידועות לו כלל  רותים ע"פ ובהתאם ה בצע את השיהקבלן מתחייב ל .6.3
ה  הוראות הדין הרלבנטיות  לביצוע השיויות המוסמכות הר ש רוכלל דרישות  הן  רותיםלבנטיות   ,

וראות הבטיחות ותקנות  והן בהיבטי בטיחות, לרבות היאות  , משרד הברסביבהטי הגנת הבהיב
פיהם.  מובהר בזאת כי  א מתחייב לפעול על  בהסכם, והוהתעבורה לביצוע השירותים הכלולים  

על    ות המוסמכות,דרישות הרשויע"פ    ויב לבצע ולפעולבכל הנוגע לביצוע השירותים, הקבלן מח
 חשבונו.

יוד וכח אדם מספקים  יב כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בכלים, חומרים צ חימת  הקבלן  .6.4
   .והחוק ומקצועיים התואמים את דרישות ההסכם

של  עובד  לן, בכל עת, ולפי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להחליף  לדרוש מהקביה רשאי  המנהל יה .6.5
 .  ישיהו של המנהל ללא א אחר דרישה זובלן מתחייב למל והקהקבלן,  

יפגבלהק .6.6 גינון, ריהוט רחוב  ן מתחייב כי במהלך ביצוע השירותים לא  ע בקווי מים, ביוב, חשמל, 
ידית  י ע על כך במברחובות. בכל מקרה של פגיעה כאמור, מתחייב הקבלן להודיובכלי רכב חונים  

 , בתאום ובאישור המנהל. ונו, כל נזק שנגרםי, ועל חשב דיחו ן ללאלמנהל וכן לתק

ה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע  רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעול ייב לקבל  הקבלן מתח .6.7
די השיר לכל  בכפוף  וזאת  מועסקיו,  ו/או  עובדיו  ע"י  ו/או  ידו  על  יש  ן.  ותים  שלביצועה  בעבודה 

 שום כבעל רישיון כאמור. שרי להעסיק רק מ בלן ב הקי"י דין, חי צורך ברישום, רישיון או היתר עפ

 ודהבהערכבי  .6.8

ההסכ ✓ פי  על  העבודות  ביצוע  בשלצורך  )לרבות  הבעלים  הקבלן  יהיה  כירות  ם, 
יו על חשבונו את כל  פת ההסכם והארכותחזיק בכל תקוליסינג( וי  -  ךלטווח ארו

וכוח האדם הנחוצים לביצוע הכלי הרכב, הכלים, האמצעי  על  ם  פי  תחייבויותיו 
 השירות.  לצורך קיום  הציוד הנדרש ת לן חלה האחריות לאספקההסכם. על הקב

יחזיק ✓ זה,  תקו   בכלל  בכל  ככ הקבלן  ההארכה,  תקופות  ובכל  ההסכם    לפת 
, כאשר כלי הרכב עמם  העבודות  בהיקף מספק לצורך ביצוערכב,    שתהיינה, כלי

הבאות   בדרישות  יעמדו  העבודות  מ  –יבוצעו  כלסחרי/רכב  עם  הציוד  טנדר  ל 
 יו הנדרש על 

 . שנים 6שגילו מעל   רכב מסחריפעלת במהלך כל תקופת החוזה לא תותר ה  ✓

 וע העבודות. בהיקף מספק לביצנים ויכלי הרכב יהיו תק  ✓

גודלו  עיתלה שלט    העירייההפועל בתחומי    העבודהעל רכב   ✓ לוגו הרשות אשר  ם 
באופן    יחולו  על המשאיות  םיתי לות  יםהשלט  וצאותה  –  מנהלנו יקבעו ע"י ה ותוכ
 . ים מתחילת עבודהויבוצעו עד כחודשי  הקבלן ל חשבון ע מלא

איתור )כדוגמת מערכת    אותיו, מערכתהקבלן יתקין ויתחזק, על חשבונו ועל הוצ ✓
/  איתורא  הש  (  GPSן  בביצוע  אותו  שישמשו  הרכב  כלי  כל  נשוא  על  ירותים 

וכן ה  העירייהבמשרדי    ההסכם  אחר  מעקב  הלצורך  ת  במערכ  נתוניםרכבים.  
י יס  180למשך    שמרוהאיתור  הקבלן  לפחות.  הרשאה  ונקוד   לעירייהפק  יום  ת 

במערכת של העירייה כאשר  רכבים  ה לר צפיי ואישו  לצפייה במערכת, ללא תשלום
לחבר הקבלן התשלום  על  יחול  האיתור  מ  –  ת  יאוחר  ילא  לאחר  חמישה  מים 

 . בודהחילת העת

ולו  ים ודלק, יח לרבות תיקונרכב,  קה של כלי ההאחזלמען הסר ספק, כל הוצאות   ✓
 על הקבלן. 

 כלליים  ודה י עבהלונ .6.9
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אשר חייב    ימים בשבוע   שישהקבלן נדרש להעמיד צוות לצורך ביצוע העבודות  ה ✓
ל השנה ויפעל על  כ, המנטר יהיה זמין  ול מנטר מקצועי שיהיה מדביר מוסמךלכל

 . עצהפי תוכנית עבודה שיקבל מנציג המו

ל העובדים ושל כל אדם  ושלומם שבטיחותם  המבטיח    בוצענה באופןת תהעבודו ✓
מצעי הבטיחות על מנת למנוע פגיעות ונזקים כתוצאה  ינקוט בכל א   והמדביר  ראח

 . העבודה  מביצוע

ומותרים ✓ הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על  המאושרים  בחומרים  ישתמש    המדביר 
המשרדל  בהתאם להוראות  בהתאם  הדרוש  במינון  חוק,  /   כל  הסביבה    להגנת 

 . היצרן

או ✓ ב  הקבלן  יום    יעמוד  שטחנציגו  בכל  הדוק  ועם  בקשר  המנהל    ע "שפאגף  עם 
הכבעירייה המנהל,  שיקבע  לנוהל  בהתאם  במש  ,ול  לו  יום  וידווח  ל  ע   העבודהך 

ותוכניביצוע   כאלה.  ועל התקלות, אם תה  ת העבדוההפניות  יעמוד     הקבלןיינה 
  ן.י י וענ דבר מין לכליה זויה העירייה רציף  עם מוקדבקשר 

סיו ✓ של  עם  במו  והטיפול  הפניותיום העבודה  במערכת המוקד    ,כלל  דיווח  יועבר 
העבו  ביצוע  על  יום  דותולמנהל  דרך    באותו  פניות  וסגירת  תמונות  הוספת  כולל 

המוקדאפליקציית   של  יציישטח  הקבלן  ניידים  .  טלפון  במכשירי  עובדיו  את  ד 
 .  קד העירונית השטח של המוצייליקפ אולהורדת   ההעירייף עם  לקשר רציוחכמים  

  המדביר. פרטי  יכיר את העיר, אשר  מדביר קבועהקבלן יעסיק בביצוע השירותים   ✓
הנהיגה ורישיונות  הקבלן  ההדברה    של  הקבלן  מר  יועבר  ושלורישיון  ידי  על  אש 

רשאי  העירייה.  לעירייה מ תהא  לדרוש  שימנע  הקבלן,  ת  דעתה  שיקול  לפי 
ביגוד    ילבש  המדבר  ר.כן לאלת  הוא יעשהות והשיר צוע  בבי  ד מסויםסיק עובמלהע

ועבודה   החברה  מיתוג  עם  עיריזוהר  בשירות  המילים  אישור  עם  פי  על  נשר  ית 
 . הלבוש התקני מהווה תנאי לעבודה המנהל 

  ות עובדים בעלי עבר פלילי/הרשעות כלשהן.העבוד  למען הסר ספק, לא יועסקו בביצוע

לקבלן  ✓ נמסר  על    השירות  והורוכישבהסתמך  וניסיונו  את    איו  לבצע  מתחייב 
עו ובאמצעות  בעצמו  ל העבודות  ולא  בלבד,  לרבות  בדיו  לאחרים,  או  לאחר  הסב 

כולן   זה,  הסכם  לפי  חובותיו  או  זכויותיו  את  הקבלן,  של  מטעמו  משנה  קבלני 
אלא   הסכמת  קיב  םאחלקן,  את  כך  על  לא    העירייהל  זה  לעניין  ובכתב.  מראש 

משום הסבת ו/או מסירת    ירייה עה רו מראש על ידי  שו שא  עסקת עובדיםיראו בה
 אחר. ות או חלק ממנו לביצוע של השיר

את    העירייהנתנה   ✓ פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  לעיל,  כאמור  הסכמתה  את 
ישא  יל פי כל דין והקבלן  ם ו/או עכהקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההס

 ם זה.כסי ההשירות על פבאחריות מלאה לביצועו התקין של  

  עם מתן השירות על ה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר  ת הקבלן בעידעהתעוררה ל ✓
המרבי   הזמן  פרק  את  לו  לתת  מנת  על  למנהל,  לאלתר  כך  על  יודיע  ידו, 

יות הקבלן לפי הסכם  מהתחייבו  גנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע להתאר
 ור.מניעה כאמ  רר תעואם אכן ת לעירייהזה או מכל סעד אחר שיהיה נתון  

השירות על    כל דין בקשר למתןמתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות  לן  בקה ✓
,  בטיחות בעבודהריאות,  הבחוקי משרד  פי הסכם זה, לרבות אך לא רק, תברואה, 

 והגנה על איכות הסביבה.  

מכלליות ✓ לגרוע  לעי  מבלי  עהאמור  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן  למנוע  ל,  מנת  ל 
או סיכו לר מטר  ן  לציבור,  לב כוד  או  ועל  ישו  למנוע  טחונו  לבריאותם,  מנת  סיכון 

 .העירייהלרכושה של  נם של עובדיו, או טחוילרכושם או לב

הפסקת    העירייה  ✓ לרבות  לרשותה,  העומדים  האמצעים  בכל  לנקוט  רשאית 
על   בו  מקרה  בכל  דעתפהעבודות,  שיקול  העבודות  י  מתבצעות  המוחלט  שלא  ה 
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לכללי   הבטיחויאותהבר   משרדבהתאם  בעבוד,  כמתחת  הסביבה  ואיכות  ייב  ה 
 , המפגע או המטרד. יא לסילוק ההפרעהמהסכם זה או על פי כל דין, ועל מנת להב

מכוח הסכם זה או מכוח    לעירייהמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים   ✓
בוצ  לא  אם  דין,  או    עכל  להשירות,  המנהל  הצליח  לא  תוךאם  הקבלן  את    אתר 

בודה בעצמה  צע את העאית לבשר  העירייהתהא    השירות,נקבע לביצוע  עד שהמו
עבור הוצאותיה ונזקיה בהתאם    ההעיריי ן ישפה את  או באמצעות אחרים והקבל 

לחשבון שיוגש על ידי המנהל. חתימת המנהל על החשבון תהווה הוכחה מכרעת  
 . ודיע מיום מסירתו לידי הקבלן תוך שבווהוא יפרע על י לנכונותו

 תקופת ההתקשרות  .7

תקופת   -__ עד ליום ______________ )להלן  מיום ___________שים  דחו  36תקופת ההתקשרות היא   .7.1
 (. ההתקשרות

תקופה זו,    פת ניסיון. במהלךקופת ההסכם הינם תקוחודשים הראשונים של ת  6על אף האמור בסעיף זה,  
עת ע"י מתן הודעה    בהסכם זה בכל  ותהתקשר יק את החלט להפס עפ"י שיקול דעתה המו   העירייהרשאית  

את ההתקשרות כאמור, לקבלן לא    העירייהבנימוקים לכך. הפסיקה    יום מראש ללא צורך   30  ל לקבלן ש
 בשל כך.  העירייהאו תביעה שהיא כנגד תהיה כל טענה ו/

  יעלהוד   הבלעדי,ול דעתה  רשאית אך לא חייבת, על פי שיק   העירייה סכם תהא  הראשונה לה תקופה  בתום ה .7.2
האר על  ההלקבלן  תוקף  בכת  א נוספות,    תקופות  2  -סכם  כל  שנה  עד  )להלן  בנות  מהן  תקופות   -חת 

 (.  ההארכה

  30לן לפחות  דיע היא על כך לקבונה לה על פי סעיף זה, תותחליט לממש את הזכות הנת   העירייהבמידה ו 
 לפני תום תקופת ההתקשרות.יום 

לעיל, ת .7.3 פי שיק   לכית ברשא  ייה העירהיה  על אף האמור  על  לידי    םלהביא הסכול דעתה הבלעדי,  עת,  זה 
 יום מראש לקבלן.   60עה מוקדמת של סיום בכל עת, בהוד

טענות   כל  לקבלן  יהיו  לא  כאמור  או  במקרה  כספיות  תביעות,  ו/או  דרישות  סיום    אחרות,ו/או  בגין 
ל  מעט זכותו לקבל  אמור,קשרות כפסקת ההתרות כאמור, גם אם נגרמו לו נזקים כלשהם בגין הההתקש

ב התמורה  העבודות  את  ידו  שגין  על  למועבוצעו  עד  קיזוז  בפועל  זכות  לכל  ובכפוף  ההתקשרות  סיום  ד 
 בהתאם להוראות הסכם זה. 

הס .7.4 ספק,  למען  תשתמש  ר  על    העירייהאם  להורות  בתוםבזכותה  ההסכם  הראשונה,    הארכת  התקופה 
 ה המפורטת להלן. בות התמורויבים, לרהמח  יםשינוי ארכה, בקופות הההסכם זה בתתחולנה כל הוראות 

 

 ויומן עבודה לעירייהווחים יד .8

דיווחים סדירים למנהל מטעם  מ יינתנו  יום  ביצוע ההעירייהדי  וכ , בדבר אופן  יום  בנוגע  עבודות באותו  ן 
 יצוע העבודות.יות שעלו במהלך בלתקלות ו/או בע

מסמכים, הל את הדיווחים והימסור הקבלן למנ,  לעירייהן  למטעם הקב אחת לחודש, במועד הגשת החשבון  
 לקמן: דכ

   -עבודה  העתק של יומן ה .8.1

 ומן העבודה יכלול, בין השאר, את הפרטים ביחס לאותו חודש, כדלקמן:י

ניטור  בהם  ומקומות  ת  רחובו ✓ מים,    , בריכותוטיפול במקורות מים עומדיםבוצע 
 תחנות שאיבה ו

 . ונייםיר ע לפי זמני תקן ופן הטיפול בכל פנייהרשימת פניות מוקד וא ✓
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יתושים   ✓ ומכרסמים  הדברת  בהם  מעופפים  להתקיים  בשטחים  אירועים  עתידים 
 באם התקיימו. עירוניים

 הדברת זבובים במתקני מחזור בקבוקים. ✓

 . המנהלעל פי דרישת הדברת תיקנים ומכרסמים בתוך שוחות עירוניות  ✓

הדברה  ✓ "  /ביצוע  כנגד  האור  תוואיהזרקה  בעציםן תהלוכת   "  (   קרבעי שיוגדרו 
 . אם בוצעובעצים בשנה  60( עד  םמוסדות וגנים ציבוריב

 העבודות.והציוד הנמצאים  בשימוש במקום ביצוע   סוג הרכב ✓

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.  ✓

 . בלן על ידי המנהלקהוראות שניתנו ל ✓

 בדבר מהלך ביצוע העבודות. הערות המנהל  ✓

  .להוראות ההסכםועל ע"י הקבלן בהתאם פעולות שבוצעו בפ  ✓

 

 תמורה ה .9

לחשבון  י הקבלן.  "וחתום ע  העירייהמאושר ע"י האחראי מטעם    תשולם כנגד חשבוןהתמורה להסכם זה   .9.1
 יומן עבודה. ו  שבוצעו שיותהחוד פניות המוקדכמות פירוט יצורפו 

  -ורט להלןהתמורה כמפ  לקבלן את  העירייההסכם זה, תשלם בתמורה להתחייבויותיו של הקבלן על פי  .9.2

שירות  ע המכרז  י  דשחובור  נשוא  העבודות  תשלם בחודש  דחופותקריאות    5ד  עכולל  לביצוע   ,
תמורה  העירייה קבועה    לקבלן  שחודשית  בסך  )ובמליםכוללת  ש"ח   ______________ : ל  

   .מע"מ( כולללא ____________ ש"ח( )_____________________

בצירוף חשבון   לעיל,   8ם בסעיף טיור ים המפהדיווח  את כלל לעירייההקבלן  לכל חודש, ימסור  10-עד ה .9.3
 שקדם למועד הגשת החשבון שבוצעו במהלך החודש  םי לום בהתייחס לשירותלתש

מחלקת  מנהל  , ממועד בדיקת החשבון ואישורו על ידי    ימים   30התשלום לקבלן, ייעשה בתנאי שוטף +   .9.4
 . העירייהגזבר תברואה, מנהל אגף שפ"ע ו

חס לעבודה שלא  ישבון, ככל שזה מתי שר חשבון או חלק מחלאא  רשאית של  הרייהעימובהר בזאת, כי   .9.5
 ה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה, או שבוצעה באופן לקוי.  בוצע

 .שא בהפרשים כלשהםיוה פיגור ולא ימועד התשלום לא יהויום מ 15חור של עד יא .9.6

 לקבלן כולל מע"מ. התשלום  .9.7

שאם לא כן,  מס במקור  על פטור מניכוי    סהכנת מס המשלטונואישור    לעירייההמציא  הקבלן מתחייב ל  .9.8
, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי  העירייה  במקור על ידיינוכה מס  
 הסכם זה. 

הלמע .9.9 כין  יובהר,  ספק  ב  סר  האמורה  תשל התמורה  מהווה  זה  כל  הסכם  ביצוע  בעבור  וסופי  מלא  ום 
כל מין  לויות וההוצאות מ, לרבות כל העהעירייהידי    עלו  זה וככל שידרשודות המפורטות בהסכם  העב

שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל עלות החומרים, היטלים ואגרות,    וסוג שהוא
שתידרשנה  לה של עובדיו וכיו"ב עלויות ככל  הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, נסיעה וכלכ
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  ן תמורה או החזר ל לקב  העירייהתשלם  עיל, לא  רט לתמורה כאמור ל פ  כיות, ו וע העבוד ר עם ביצ בקש
 הוצאות מכל מין וסוג. 

   -קנסות .10

יו של הקבלן  בותשמבלי לגרוע מחו  בכל מקרה בו, בניגוד לאמור בהסכם, לא יבוצעו העבודות, הרי
ליווח לקב, לאחר דהעירייהשאית  , תהא רלעירייהמבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש  ו   וסקנ לן, 

 ת המפורטים בטבלה להלן. אותו בהתאם לקנסו

בזא התמורה  מובהר  מתוך  הינו  בטבלה  הנקוב  הקנס  שיעור  כי  המשולמת    החודשיתת  הכוללת 
 לקבלן ע"פ הסכם זה.  

 

מס' 
 סידורי

 וי מהות הליק
עור שי

 הפחתה
 ₪  ב

 הערות

 בודדת  קריאהעבור כל  250 קן מן תזבהתאם ל ת מוקדאי ביצוע קריא  1

יו   ₪ 1,000 כנדרש העבודהוט רכב ל שיאי  2 כל  בו    עבודהם  על 
 לא משולט הרכב 

 ליום עבודה  ₪   150 ה כנדרשללא בגדי עבוד התייצבות 3

 לכל יום   ₪ 500   9:00הגעה אחרי השעה   4

לקריאה   5 הגעה  תןך  אי  מיוחדת   / דחופה 
 שלוש שעות מרגע הקריאה 

 לכל קריאה שלא נענתה    ₪ 1,000

 ד הבסיס כמפורט לעיל. צמודים למד מע"מ ויהיו  כל סכומי הקיזוז כוללים

טענה מכל  תהיה כל תביעה או  כרעת ולקבלן לא  ן הקנסות כמפורט לעיל היא סופית ומקביעת המנהל לעניי
 בגין כך.   העירייה מין וסוג שהוא כנגד 

המוסכמים הפיצויים  בתשלום  אין  ספק,  הסר  ל  למען  כדי  לעיל  הקנסות  סעד  /  ו/או  זכות  מכל  גרוע 
 הן במצטבר.  ייההעירע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות  העירייההעומדים לרשות  

 

 

 סעדים ותרופות .11

ית של  ימים ממועד דרישה, ייחשב הדבר להפרה יסוד   14ך  ווההפרה לא תוקנה ת  הקבלן הסכם זההפר   .11.1
מכל    וערשאית, מבלי לגר   העירייהן הוראות ההסכם, תהא  ההסכם ובמקרה כזה הרי שמבלי לגרוע מית

או כל    1970-הפרת חוזה(, תשל"א  בשלפי הוראות חוק החוזים )תרופות  -סעד או זכות העומדים לו על
לבטל אחר,  הק  דין  עם  ההתקשרות  פבאת  לרבות  הסכם,  הפרת  בשל  פיצויים  לתבוע  ו/או  יצויים  לן 

  ייה ירהעשל הקבלן המצויה בידי  ו/או כל בטוחה אחרת    מוסכמים ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 
ה חיוב  תוך  אחר,  קבלן  באמצעות  העבודות  ביצוע  את  להשלים  הקבלן    קבלן וכן  החלפת  בהוצאות 

 הוצאות.תקורה ו  10%ל בשיעור ש

לרבו  אתה  עירייהה .11.2 הקבלן,  מאת  לה  המגיע  סכום  כל  לקזז  הפיצויים/קנסות  זכאית  סכום  את  ת 
ו מועד. אין באמור בסעיף  ותתחוב )אם תחוב( לקבלן בא  העירייהכום התמורה שהמפורטים לעיל, מס

סכם,  מור במסמכי הההביצוע שתימסר לה בהתאם לא  י ערבותלפ  העירייה זה כדי לגרוע מזכויותיה של  
 רת העומדת לה במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן. חאו מכל זכות א
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כדי  ו  אופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש במבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן ב .11.3
ו  זה  ההסכם  של  יסודית  הפרה  בכך  יראו  הציבור,  שלום  את  על  ת   עירייההלסכן  להורות  רשאית  הא 

 כם זה.המיידי של הס ביטולו

לגרוע   .11.4 תהא  ממבלי  לעיל,  האמור  בי  העירייהן  על  להודיע  פי  זכאית  על  חלקו  או  זה  הסכם  של  טולו 
 ם הבאים: ריבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקשיקול דעתה ה

 ימים ממועד דרישה.   7הפרת הסכם שלא תוקנה תוך  ✓

נהק  נגד ✓ כונס  למינוי  בקשה  הוגשה  או בלן  )זמני  כפ  כסים  להכרזתו  רגל, וקבוע(,  שט 
יב  לא  והמינוי  קבוע(,  או  )זמני  מפרק  תוך  למינוי  נמצא   60וטל  הקבלן  אם  או  יום 

 ים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים. באיחוד תיק 

 ם. ו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועייל צ אם יוט ✓

בקב ✓ השליטה  ו/או  הבעלות  מהותשונתה  באופן  הסכלן  ללא  דרך,  בכל    העירייהת  מי 
 מראש ובכתב. 

של ✓ הכספי  או  העסקי  מצבו  של   שונה  הסביר  דעתה  שיקול  פי  על  אשר  באופן   הקבלן 
יכול  העירייה על  לרעה  מהותית  להשפיע  את תו  עלול  כיאות  לבצע  הקבלן  של 

 התחייבויותיו על פי ההסכם. 

 כללא. ו במפורש או מק מביצוע הסכם זה הוא חלק ממנ לאם הקבלן הסת ✓

הסכ ✓ כי  ב  םהתברר  שההסכם  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  טעות  עקב  נחתם  וטל  זה 
 בהליך משפטי.  

ן תשלום נוסף כלשהו  קבלכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לתבטל את ההס  העירייההיה ו  .11.5
הנזקים, סכומי  כל  יקבעו  טרם  הביטול  מועד  המגיעים    לאחר  וההוצאות  בגין    עירייהלהתשלומים 

ידי  ראות ההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות כאמור  ויטול כאמור על פי ה ב   העירייה ינוכו על 
המגיע לקבלן עם סיום    כוםיעלה על הס  העירייה . והיה אם סכום הוצאות  מכל תשלום המגיע לקבלן

 ראשונה, את סכום היתרה. תה ה, מידי עם דרישלעירייההעבודות, ישלם הקבלן 

וכן   העירייהא  העל ביטול ההסכם, ת  העירייה ודיעה  ה .11.6 את    רשאית לפנות בעצמה את הקבלן ועובדיו, 
נמצאים שהם  ככל  עבודתו,  כלי  ואת  האמצעים   המתקנים  בכל  כך  לשם  ולנקוט  שיפוטה,    בתחום 

רשאית  שי כן  זו.  למטרה  לרשותה  הבלעדי  העירייהעמדו  דעתה  שיקול  פי  להשליעל  את  ,  בעצמה  ם 
או להעסיק עהשירות שבוטל  ביצועו של   ידה  ולשלם  ועל  לביצוע השירות  או קבלנים עצמאיים  בדים 

המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין    וך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן אתלהם מת
 ות. בוד הע

  ת הקבלן כנגד כל סכוםיע לה מא תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיג  העירייה  .11.7
ל ממנה  זה  המגיע  הסכם  מכוח  כלשהי  בקבלן  התחייבות  הקבלן  הפר  בהם  מהמקרים  אחד  כל 

  לביצוע  העירייה לא רק, אי מילוי אחר דרישת  יבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך  מהתחי 
ר כי אינו עומד  גינו הסתבקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בתי

 כל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. ממפורט בהסכם זה או כ  העירייהשות בדרי

, אולם  העירייהת ואוטומטית העומדת לרשות  סר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידי למען ה .11.8
להשתמש    העירייהנע מ וש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מו שימה

 ת ההסכם.רלרשותה במקרה של הפחרים העומדים  באמצעים א

העומדת   .11.9 אחרת  ותרופה  זכות  מכל  לגרוע  מסכימי  עירייהל מבלי  דין,  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  ם  על 
ו עובדיו בשעות הפעילות הקבועות בהסכם זה, תהא  ו/א הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן  

אך  העירייה להע  רשאית,  חייבת,  או  לא  עובדים  עצמאייסיק  ולקבלנים  השירות  לביצוע  להם  ש ם  לם 
א מהקבלן  לגבות  או  קבלן  המגיעים  הכספים  בגין  מתוך  לקבלנים  או  לעובדים  ששילה  המחיר  ת 

 דות. העבו
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ישולם   .11.10 כאמור,  ההתקשרות  ובאישור    חלקהופסקה/בוטלה  המנהל  קביעת  לפי  מהתמורה,  יחסי 
בהעירייה בטיב,  בהתחשב  הש,  ובהיקף  שבוצעואיכות  על  ירותים  הוצ  ידי-בפועל  בקיזוז  ות  א הקבלן, 
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר    -הפרת ההסכם  עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב    לעירייהשנגרמו  

 פי הוראות ההסכם והדין.  -על לעירייה עומד  ה

או  וחלט של כל תביעה  ידי הקבלן תהווה הסכמה של הקבלן לסילוק מלא ומ-ת התשלום כאמור עלקבל .11.11
או הוצאות שנגרמו/ייגרמו לכאורה לקבלן מחמת הפסקת    ד, אובדן רווח צפוין כל נזק, הפסטענה בגי

 . הסכם ולמסירת המשך ביצוע השירותים לקבלן אחרה

 להלן.  20ור בסעיף כאמ הובא ההסכם לידי גמר כאמור, יפעל הקבלן  .11.12

 מעביד -אי תחולת יחסי עובד  .12

, וכי  ייהרעיהקבלן עצמאי עם    נה התקשרות שלן הצדדים הי ע לו שההתקשרות בי הקבלן מצהיר, כי ידו .12.1
עובדיו    , ולכן לא יחולו על הקבלן או על העירייהת של  הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגוני

 .  העירייהות כלשהן של עובדי כויהמועסקים על ידו או באים מטעמו, ז

יד .12.2 על  שיועסקו  הקבלן  עובדי  או  מקרה הקבלן  בשום  יחשבו  לא  לבין  ובינ  העירייה  כעובדי   ו,  יהם 
ד או יחסים משפטיים אחרים. הקבלן  ייווצרו או יראו כקיימים או נוצרים יחסי עובד מעבי א ל העירייה 

 לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא. יע  אחראי לתשלום כל סכום המגיע ו/או עשוי להגבלבד יהיה 

וא. כל ההוצאות  נין כעובדיו הבר ועידי הקבלן ייחשבו לכל ד  כל העובדים המועסקים או שיועסקו על .12.3
ומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל  כות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלוהכר

מלווה ו  או  או אחר, תשלומי מסים  סוציאלי  והאחריות  כל  וכל תשלום  וכל הסיכונים  יתר ההוצאות 
והנזקי העבודות  ביצוע  עם  עבקשר  מעובדיו,  למי  שיגמרו  לד  העירייהובדי  ם  על   או  יחולו  כלשהו    ג' 

 כל צורה ואופן שהוא. לא תהא אחראית לכך ב   העירייההקבלן וישולמו על ידו ו

 . העירייהן לבימעביד בינו   -ואין ולא יהיו כל יחסי עובד הקבלן הינו קבלן עצמאי  .12.4

 הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל.  .12.5

 מדיני עבודה. וגדה ואשר נושאה הינתביעה שתוגש נ  בגין כל העירייהבלן ישפה את הק .12.6

פשר, תנתן  . במידת האלעירייהל נזק שייגרם, ככל שייגרם  למען הסר ספק, לקבלן תנתן הודעה על כ .12.7
ק מול הניזוק ישירות. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן  הנזלקבלן האפשרות להסדיר את תשלום 

 . ירייההעכלפי 

דע, ומומחיות ממדרגה גבוהה הדרושים  ימנים ובעלי נסיון,  בדים שהם מהיוהקבלן מתחייב להעסיק ע  .12.8
 ה. על פי הסכם ז העירייהבויותיו של הקבלן כלפי לשם מילוי התחיי

הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל פי הסכם זה    ספרכמו כן, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במ .12.9
 .  העירייהולשביעות רצון 

שכר מינימום הקבוע בחוק ע"פ חוק שכר  מם לעובדיו לא יפחת  השכר שישולכי  הקבלן מתחייב בזאת   .12.10
ו/או    , על עדכוניו. כן מתחייב הקבלן למלא1987  –ז  מינימום, התשמ" אחר הוראות כל דין ו/או חוק 

 להעסקת עובדיו.   וגענוהג בנ

את   .12.11 לשפות  ו/או  לפצות  מתחייב  הוצ  מייד  העירייה הקבלן  כל  בגין  ראשונה  דרישה  ועם  נזק  /אה  או 
יחסי עובד מעביד בין    ה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו ד, במילעירייהיגרמו  ש

 או עובדיו. לבין הקבלן ו/  העירייה

האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, מספרם,    של  הקבלן ימסור למנהל, לפי דרישתו .12.12
 . היהעיריי המנהל מטעם  ש על יד שתידר , דירוגם וכל אינפורמציה אחרתמקצועם
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ול דעתם הבלעדי, לדרוש מהקבלן להרחיק ו/או  ו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים, על פי שיק  העירייה .12.13
יבצע  ל והקבלן  שלו,  עובדים  ו/או  עובד  לקבלן  את  החליף  האמור.  הדרישה  הפניית  עם  מיד  המבוקש 

 יבת. מנהל, והחלטתו תהא סופית ומחיתהא זכות ערעור בפני ה

יו לשלם לפי  העובדים ויקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעל  תיית לדרישות הסתדרולן יצהקב .12.14
 ן בגין עובדיו. דרישת הסתדרות העובדים או כל די

תק .12.15 בכל  לקיים  מתחייב  ההסכמים    ופתהקבלן  והוראות  תקנותיהם  העבודה,  חוקי  כל  את  ההסכם 
 ריאות ורווחה. בקי בטיחות בעבודה, ות חויהם, לרבכלליים על כל שינוייהם ועדכונהקיבוציים ה

בהתחי .12.16 לפגוע  כדי  לעיל,  האמור  בכל  הנחיות  אין  אחר  למלא  הקבלן  כפי  והוראות  העירייהיבות  יה 
 ו. שינתנו לו על ידי המנהל או מי מטעמ 

 ביקורות   .13

ו אכיפת  ככל שיערכו, בעניין פיקוח ו/א הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו,   .13.1
וכןיום  ק עובדיו,  ע  זכויות  אישורים  היתר,  בין  לדרישתו,  למזמין  להמציא  מס  מתחייב  תשלומי  ל 

ר המזמין וכן כל  עבוה, תלושי שכר של העובדים המועסקים על ידו  הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסי 
 מסמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין.

ומוסכ ע מובהר  ביקורת  שתערך  ככל  כי  בזאת  מם  גורם  המזמין,קצוע "י  זולת  אחר  מינהל    י  לרבות 
ור  עמו, יהא רשאי המזמין להעביר את המסמכים כאמ ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או מי מט

 לאותו גורם. 

של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועברו כל הממצאים בכתב    פרה ככל שתמצא במהלך הביקורת ה  .13.2
 ת. מ" ת ל ההסדרה והאכיפה ב מינה מין וכן ל לקבלן עם העתקים למזכירות המז 

  ורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא למזמין יום ממועד העברת ממצאי הביק  30לא יאוחר מתוך   .13.3
הממצאים תיקון  אופן  את  המפרט  בכתב,  בגין  במ   תצהיר  רטרואקטיבי  תשלום  פירוט  לרבות  לואם, 

 ציע.  מאושר ע"י רו"ח של הע ויע"י המצי בר, במידת הצורך. התצהיר יחתםהפרת זכויות העובדים בע

בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לקבלן, ככל  מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב  
 . מגיע, מאת המזמיןש

ויתור  ור  למען הסר ספק, אין באמ  ו/או  בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם 
 ההסכם וכל דין.   ייות המזמין ע"פ תנאזכו עה למיצוי שהו של המזמין על טענה או תבי כל

 בטיחות  .14

הק .14.1 השירותים  ביצוע  כל  עבמהלך  לשמור  בכדי  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  בטיחות  בלן  תנאי  ל 
שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות  ים  נאותים של העובדים ו/או צדד

העבודהתקני משרד  של  הנחיות  ו/או  הבריאות  ,  והרווחה  ם  הרלבנטיוהנחמשרד  בטיחות  לכך  ויות  ת 
 ו/או לפי דרישת המנהל. 

במיד   יה העירי  .14.2 הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאית  לא  תהיה  בטיחותיים  בתנאים  נעשית  וזו  ה 
 לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל. לא מתאימים נאותים, או 

 

 

 

 אחריות לנזיקין  .15
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ג .15.1 לנזק  בין  שהוא,  נזק  לכל  אחראי  יהיה  לנהקבלן  ובין  נזקזק  וף  כל  לרבות  לתשתיות    רכוש,  שייגרם 
ם למזמין ו/או לכל צד שלישי  ות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרהקיימות באתר העבוד 

בעק ובין  מביצוע  במישרין  אם יפין,  בין  ידו,  על  נגרם  אם  בין  אליהן,  בקשר  ו/או  ע"י    העבודות  נגרם 
הנתון  כל  ו/או  שלוחיו  ו/או  ה  עובדיו  לפצות  קבל למרותו.  חייב  יהיה  נזק כאמור  אן  כל  על  ת המזמין 

אם וה  שיגרם  כאמור,  נזק  או  פגיעה  בעקבות  למזמין  עם  יגרם  מיד  המזמין,  את  לשפות  מתחייב  וא 
, אובדן או  ן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעהאשונה לעשות כדרישתו הר

לתביעה בגין פגיעה, אובדן    רעלול לשאת בהן בקש  או   ין נשא בהן נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמ
  חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד   כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פיאו נזק  
 אחרים. 

דיהם וכל הפועלים מטעמם של כל  מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה עוב  הקבלן  .15.2
כל   בגין  ונזקהנ"ל  ושי  פגיעה  כדי  תוך  להם  ל/גרמו  מתחייב  והוא  עבודה,  ביצוע  עקב  את  או  שפות 

לעשות הראשונה  דרישתו  עם  מיד  ב  המזמין  לשלם  עלול  או  המזמין  ששילם  הסכום  במלוא  קשר  כן 
ונ לשלפגיעה  עלול  או  בהן  נשא  שהמזמין  ההוצאות  בכל  וכן  כאמור  בגין  זק  לתביעה  בקשר  בהן  את 

כל תרופה או  על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ל  רוע מזכויות המזמיןלג  והכל מבלי  פגיעה או נזק כאמור
 סעד אחרים. 

ו במקרקעין  ן חקלאיים ו/אפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעיהקבלן מתחייב בזאת ל  .15.3
לרבות    בנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר למקרקעין כאמור הצמודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכל ה

נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין    ם על המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או ים ו/או בעצים המצויקניבמת
העבודות, בין אם נגרמו על  במהלך ביצוע    ין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,במישרין וב 

 למרותו. ובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון ידו, בין אם נגרמו על ידי ע 

עשות כן במלוא הסכום ששילם  את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה ל  מתחייב בזאת לשפות  בלן הק .15.4
שא בהן או עלול  אות שהמזמין נשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל ההוצהמזמין או עלול ל

  יות המזמין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכו  לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה בגין
 .פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים לפי חוזה זה ו/או ע על

שי, בין  קרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או  צד שליהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למ .15.5
ן במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר כן,  ין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, ביבמישר
רותו, לרבות נזקים אשר  בדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למובין אם נגרם ע"י ע  דו,נגרם על י  בין אם

   ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה.יגרמו לכלי רכב ו/או 

ל ישא  כאמוהקבלן  הנזקים  בתיקון  הכרוכות  וההוצאות  העלויות  בכל  המצב בדו  בהשבת  ו/או  ר 
 לקדמותו.  

יעה או  ר שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות פג וזמין על כל נזק כאמהמ  ב לפצות אתהקבלן יהיה חיי
סכום  מין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הנזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המז

כן בכל ההוצאות שהמזמין נשא  זמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וששילם המ
מזכויות  בדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע  וביעה בגין פגיעה, א לת  ת בהן בקשרבהן או עלול לשא

אמור לעיל לא  דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כ  המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל
זדו ג' כלשהו עקב מעשה  ו/או לצד  למזמין  נזק  ו/או  תוגבל עקב  פלילי של מי מעובדי הקבלן  ו/או  ן 

 ו. שלוחי 

ן והקבלן ביחד או לחוד, הרי  זה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמיוה כלשהיא הקשורה לח ביעהוגשה ת .15.6
אש ובכתב של ללא אישור מר  רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאתשהקבלן לא יהיה  

 המזמין. 

 ביטוח   .16

 

על פי דין, הוראותפי הסכם זה  -הקבלן על מבלי לגרוע מהתחייבויות   16.1 ר הביטוח אש  ו/או 
ומהווה חלק    'ז  כנספח הסכם זה  המצ"ב ל  הביטוח  בנספח    המפורטות  ו  ל חולו על הקבלן הן אי

ע ההסכם עקב  ב בתחילת ביצומוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכו  .בלתי נפרד ממנו
הקבלן  בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב  אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא  

 אמור.  כ
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לגבול ההשתתפות    לתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחתביהיה אחראי לנזקים  לן  הקב 16.2
 י. העצמית הנקובה בפוליסה כלשה

סכומי   16.3 על  העולים  לנזקים  אחראי  יהיה  וגבולוהקבלן  הנקובים  הביטוח  האחריות  ת 
 בפוליסות. 

  זכאית,   רייההעילפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה    לא עמד הקבלן בהתחייבותו  16.4
ם במקומו של הקבלן ועל חשבונו  וכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהתא חייבת )וככל שך לא

לשלם   של  ומובמקו/או  מזכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  שהוא,  סכום  אחר.    לכל   העירייה  כל  סעד 
ג של הקבלן  תחול  ביטוח במקומו  לערוך  במהלך תקופת  הזכות  ביטול הביטוח  של  ם במקרה 

 ההסכם. 

 

 ערבויות .17

יעבמ .17.1 זה  הסכם  חתימת  בידי  פמד  הקבלן  בנקא  העירייהקיד  ההסכם  ערבות  לקיום  אוטונומית  ית 
   -בסכומים הבאים 

 כולל מע"מ. ₪  30,000 –תהיה  הביצוע עבור הסכם זהערבות  ✓

הש  במקרה ✓ וביצוע  השירות  צמצום  על  הטמנ ויוחלט  ללא  טיפול  ירותים  )ללא  ה 
 אופן יחסי. ב רבותתחנת המעבר( תוקטן הע

טחת ביצוע התחייבויותיו על  בלהת כאמור צמודים למדד המחירים לצרכן והערבות תהיה  והערב  םסכו .17.2
האזור עם פקיעת ההסכם )להלן:  ת את  רבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנופי הסכם זה, ל

הביצוע    ות . נוסח ערב העירייה די  יצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על י הפקדת ערבות הב   "(. ערבות הביצוע " 
 להסכם זה.     2נספח ח' יהיה בנוסח  

ם ממועד סיום ההסכם והיא תחודש מעת  יו  90וע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  צ ביערבות ה .17.3
י אם  של  לעת,  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  בכך  הצורך  ב העירייההיה  תקפה  ,  שתהא  לאישור  אופן  עד 

יום לפני    14קף ערבות הביצוע לא יחודש  ותו  יעות רצונה המלא. היהכי העבודות הושלמו לשב  העירייה
ת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה  רשאית, אך לא חייב  העירייה ה הצפוי, תהיה  תיעמועד פק

בזאת על כל טענה, דרישה    ו, והקבלן מוותרויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ערבות זהקנ
 או בקשר למימוש זה.  או תביעה בעניין

בת .17.4 הקבלן  אם  ימציא  תוקפו,  יוארך  ההסכם  תקופת  ערבות    ה ירי לעיום  ההסכם  הארכת  עם  מייד 
יום ממועד סיום    90  -וקפה יהיה לבגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שת  בנקאית חדשה

 תקופת הארכה. 

 לא. רות לשביעות רצונה המעל השלמת ביצוע השי העירייהבלן עם אישור  הביצוע תושב לק ערבות .17.5

התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות הביצוע    ר יתלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות והקב .17.6
 ו )אם וככל שיוארך(. שמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותי ו

עם הסכם זה ובכלל זה אי הארכת תוקפה של    ויות הקבלן בקשרבמקרה של הפרה של איזו מהתחייב .17.7
ב  כאמור  הביצוע  זהערבות  ו  14לפחות    סעיף  לפקיעתה,  הצפוי  המועד  לפני  של    כןיום  גבייתם  לשם 

מעת לעת ובכל עת,    , אך לא חייבת, לדרוש,העירייהזה לעיל, רשאית  הפיצויים המוסכמים שבהסכם  
פירעונה של ערבות הביצוע או כ וזא את  נוסף ל חלק ממנה,    ת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או 

 פי הוראות ההסכם. ין או עלהעומד לה על פי כל ד

תבוע מהקבלן כל סכום נוסף  ל  העירייהכולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות    ע, אין במימוש ערבות הביצו .17.8
 ימוש הערבות. הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למ באם עלו נזקיה ו/או

 לעירייה ירת מסמכים ומידע  מס .18

 לשירותים, כפי שידרוש המנהל. ם הנוגעים  תת למנהל מידע ומסמכיהקבלן מתחייב ל .18.1
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הי  .18.2 של  המסמכים  קניינה  ביצוע השירותים    רשאית להשתמש בהםוהיא    העירייה נם  להמשיך את  וכן 
 כספים בגין השימוש במסמכים. מנוע מלתבוע   אחר. הקבלן יהיהקבלן באמצעות 

 פי הוראות הדין. -ן בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול עלי אמובהר כי 

על  .18.3 יתבקש  שהדבר  להעבהעירייהידי  -ככל  הקבלן  ידאג  של  ,  ונאותה  מלאה  מסודרת,  המסמכים  רה 
מפ  לעירייה הסכמה  מהווה  זה  הסכם  אחר.  לקבלן  לורשת  ו/או  הקבלן  של  ביצוע  בכתב  מסירת 

 רותים לקבלן אחר. השי

 העסקת קבלני משנה ו האיסור העברת החוז  .19

הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים לביצוע איזו   .19.1
, כולן  ממנו  העביר חוזה זה והזכויות והחובות הנובעותוכן איננו רשאי להתחייבויותיו שלפי חוזה זה  מ

  העירייהאו אם אישרה לו זאת  /ו  א אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורשתן, לאחר/ים, אלאו מקצ
 . מראש ובכתב

  העירייה רוף חתימת גזבר  , בציייההעירינתן ע"י מנכ"ל    -ע"פ סעיף זה, ככל שינתן    העירייה אישור  
 ישור אחר. יה תוקף לכל א לא יהו  יההעירי ואישור יועמ"ש 

זה  .19.2 יהעירייהשל    אישורה  יתפרש י , אם  לא  של  ע ל  נתן,  והתאמתו  מומחיותו  למקצועיותו  כאישור  ולם 
 קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול תמיד על הקבלן לבדו. 

האינטרס  דעתה  אם למן לחזור בה מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה  ת בכל זתהיה רשאי   העירייה .19.3
 מין מחייב זאת. של המז

כ .19.4 עבודתובמקרה  את  הקבלן  מיד  יפסיק  מאת    לש  זה  כך  על  הוראה  קבלת  עם  מיד  ידו  על  המועסק 
המנהל. כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של המזמין יחשב להעברת  

 ורה.ויות אסזכ

 כמפעל חיוני   העירייה  .20

י כי  כ  עירייההלו ש דוע  הקבלן מצהיר  ו/או "כמפעלמוכרת  למתן שירותים קיומים"    "מפעל חיוני" 
ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות    לןוהקב מתחייב בזאת כי במידה 

   -אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הש .20.1 ידי  על  חירום  מצב  על  המוסמהכרזה  מיוחר  )סמכויות  חירום  שעת  בתקנות  כאמור  לכך    דות(ך 
 . 1973-דתשל"

 . 1951-אזרחית, תשי"אהת ג לחוק ההתגוננו9ותו בסעיף על מצב מיוחד בעורף כמשמעהכרזה  .20.2

בסעיף   .20.3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  תשל"א90הכרזה  חדש(,  )נוסח  המשטרה  לפקודת  -א 
1971 . 

 לחוק יסוד הממשלה.  38אות סעיף אם להורהכרזה על מצב חירום בהת .20.4

  ו/או הוראת   1967-רום, תשכ"זחוק שירות עבודה בשעת חי  "ל ו/או הוראותות הנהוראאזי, תחולנה  
ביצוע העבודות    לכ לצורך  כלי הקבלן המשמשים  ו/או  שירותי  ו/או  עובדי  על  גם  רלבנטי אחר,  דין 

ולספ להמשיך  הקבלן  מתחייב  מקרה  ובכל  זה  חוזה  השנשוא  את  כמפורט  לעירייהירותים  ק  הכל   ,
 .  7בנספח ו'

 

 חוזיםחוק הולת  תח .21

 . 1970-של"אתה  ים )תרופות בשל הפרת חוזה(,זה יחולו הוראות חוק החוז ל חוזהע
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 שונות .22

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם, ואין   .22.1
 מוקנים להם על פי דין. רופה הבהסכם כדי לפגוע בכל סעד ות

ובה מכל מין וסוג  ות, ההיטלים ושאר תשלומי חל המיסים, האגר של כלומם  הקבלן יהיה אחראי לתש .22.2
שלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על השירות נשוא הסכם זה, או כל  ממ  שהוא, בין

 כם. פי ההסחלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של הקבלן ל

ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר ל .22.3 יהיה בר תוקף אלא אם  ו מתנאי ההסכם  כלשהתנאי  שום  לא 
 .יםשה בכתב וייחתם על ידי הצדדיע

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצדו   .22.4
 לגבי אותה זכות. 

כאמו .22.5 הן  הצדדים  במבוכתובות  למשנהר  צד  ידי  על  שתשלח  הודעה  וכל  זה  להסכם  בדוא  רו  שום  אר 
 השלחה.   ימים מיום 3נתקבלה כעבור  תחשב כאילו

 

 

 החתום:  לע ולראיה באו הצדדים

 

 

__________________    _______________________ 

 הקבלן       העירייה   

 

 

 

 

 אם הקבלן הוא חברה/שותפות 

 אישור עו"ד

 _____ הח"מ,  ___________________אני  ה"ה  כי  מאשר  עו"ד  הינם    _______________ _____ 
וכי חתימתמטעם החברה/שותפות ________ מורשי חתימה   ל ההסכם מחייבת  עם  ______________, 

 את החברה/שותפות והתבצעה על פי החלטת החברה/שותפות. 
 _________________  _____________________   ___________________ 

 חתימה      שם    ריך תא  
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 ' הנספח 

 
 וע השירותים לביצ טכני מפרט

עם הקבלן ומחייבות את הקבלן    םסכה מהוות חלק בלתי נפרד מההסר ספק, הוראות מפרט טכני זלמען ה
 לכל דבר ועניין.  

 כללי    -ביצוע העבודות  .1

  / עבודה  תכניות  ע"פ  יבוצעו  מוקדהעבודות  קריאות  או  קריאות  )להלן  ע"פ  (  קריאה  -טלפוניות 
 מי מטעמו.  ל ו/או  מנהמוקד /מהשיתקבלו מה

 פי קריאה -מתן שירותים על .2

כאמה - מטעמו  הנציג  ו/או  זמי   ,ורקבלן  טלפוןיהיו  אחזקת  באמצעות  השאר,  בין  נייד  -נים, 
  זמין עם מענה אנושי )ולא תא קולי( לצורך ביצוע השירותים ו/או טיפול בבעיות ו/או תקלות 

ת ביממה  שעו   24במשך  וזאת    -ים  ינה ו/או עלולות לקרות בקשר עם ביצוע השירותאשר תקר
 בות בשבתות ובחגים. ימים בשבוע(, לר 7)

יאוחר מתוך    המנהל של    נה לקריאה עייהקבלן   - ולא    3ויחל בביצוע השירותים באופן מיידי 
הגדיר    ל המנהאם    פי הוראות ההסכם, זולת-ועל  המנהלפי דרישות  -שעות ממועד קריאה, על

 פרק זמן ארוך יותר. 

  24ה, שלא יעלה על  , וזאת בזמן תגוב המנהלראות  ותים לפי הווע השירביצ הקבלן ישלים את   -
 הקריאה.  דועשעות ממ

שעת   - הכולל  לקריאה,  ביחס  ביצוע  דו"ח  הקבלן  ימלא  בקריאה,  הטיפול  השלמת  לאחר 
נוס דרישה  כל  הטיפול,  אופן  הקריאה,  מוסר  זהות  המ הקריאה,  של  את  פת  לאשר  יש  נהל. 

 דו"ח הביצוע אצל המנהל. 

 עבודהפי תכנית  -לרותים עשי מתן .3

 השירותים יתבססו לרוב על פי קריאות מוקד  -

 חודשית /שנתית.  ת/בהתאם לתכנית עבודה שבועי עוחלק מהשירותים יבוצ  -

 הקבלן ישלים את ביצוע השירותים בתכנית העבודה לפי הוראות המפקח.  -

וקדמת  ד שהודעה משהיא, ובלב  תונה לשינויים, בכל עת ומכל סיבהמובהר כי תכנית העבודה נ  -
  שעות מראש.  48בלן בדבר השינוי הנדרש תינתן לק

התמורה שתשולם לקבלן    -מקרה  כלע מיתר הוראות ההסכם, כי ב רולא למותר לציין, מבלי לג
 . פי ביצוע בפועל-תהא על

 ההדברה והלי עבודת נ .4

רק א כי הוא  ו דיאום מראש מול המוסד החינוכי וויאסורה כניסה למוסדות חינוך ללא ת .1
 ם. ם/ילדימתלמידי

 . 16:00 ולא יאוחר מהשעה בות המגורים ברחו 08:00ה' תחל לא לפני השעה -ימים א' .2

 . 14:00ולא יאוחר מהשעה בות המגורים ברחו 08:00לא לפני השעה ו' וערבי חג  יום 

 . מטעמה ות בהתאם לקריאות הרשות או מימיוחד דחופות/קריאות  .3
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 כלי רכב  .5

 :יוודא כי קיים  הקבלן  םהדברה כנגד מזיקידות בביצוע עבוכל רכבי הקבלן העוסקים  לע .1

 . ביישוב נסים יופעלו במשך כל שעות העבודה. הפפנס צהוב מהבהב מעל תא הנהג 

 אם לתקנות התעבורה. ציוד עזרה ראשונה בהת  

 .ההעיריי על פי אישור ודרישת   שילוט בשירות עיריית נשר 

של   .2 הבטיחות  קצין  כי  רש  העירייהמוסכם  ביהא  לבדוק  והציוד  אי  כלי הרכב  עת את  כל 
תו יהיה להפסיק את עבודתם של  ביצוע העבודות, ובסמכו   ךהמופעלים על ידי הקבלן לצור

ור בסעיף זה כדי  ימצאו על ידו כלא כשירים. מובהר בזאת כי אין באמכלי הרכב והציוד ש
 בעניין בדיקת כלי הרכב וכשירותם.  עירייהה הי על יל אחריות כלש להט

גביהשי .3 על  יהיה  לוט  הקב   הרכבים  חשבון  ולעל  ידי  ן  על  שיועבר  נוסח  פי    העירייה על 
 נה. ויחודש בכל ש

 : רתיקוח ואמצעי תקשופ .6

ת נשוא  העבודוכלל  על ביצוע  יהיה אחראי    אשר  מקצועי  מדביר הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו  
אם לנוהל  , הכל בהתלהמנה   ועם  המוקד עם    עבודה ל יום  כבבקשר הדוק    יעמוד   המדביר .  חוזה זה

 .  תקלותועל ימי העבודה שיקבע וידווח לו במשך 

יב לדווח בה על  חו י ד העירוני ווקציית המק פליעם אעל חשבון הקבלן  חכם  ביר יצוייד בטלפון  מדה
 .בהתאם לנוהל העירוני ולזמני התקן כל טיפול כולל תמונה

יום ימסור מ עם סיומו של   למנהל,  הנהפינוי באותו  ביל העבודה  על  יום.  דו"ח  הפינוי באותו  צוע 
 . העירייהעם  הקבלן יצייד את עובדיו במכשירי טלפון ניידים לקשר רציף

 ביגוד: .7

הע תחילת  מת עם  שבודה  הקבלן  עחייב  יעבדו  עובדיו  החברה  כלל  של  אחיד  לבוש  כיתוב  ם  עם 
חיד  ביגוד א  ו י חליף ויספק לעובדי   לי עבודה תקינות. הקבלןנער, פסים זוהרים ו שבשירות עיריית נ

 התקשרו על חשבונו בלבד. לאורך כל תקופת ה

 ם וחורפיים.ביגוד מתאים לעבודה בימים גשומי ורף יספק הקבלן לעובדיו בתקופת הח

 לוי הוראות ומניעת רעש: מי .8

זה הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  את  למלא  מתחייב  כל   הקבלן  הוראות  פי  המתייחסות    על  דין 
שוא הסכם זה לרבות הוראות בטיחות ותקנות התעבורה,  העבודות נ  ו בעקיפין לביצועא/במישרין ו 

 חוקי העזר העירוניים וכל דין.  ות ודיני איכות הסביבה,הנחי 

צע את העבודות בצורה שקטה, מסודרת ולהימנע מהקמת רעש שיהיה בו כדי  קבלן מתחייב לבה
 תם.ע לתושבים ולמנוחלהפרי 

המנ   העירייהראש   להפס   להו/או  רשאים  ביצויהיו  ימלא אחר  יק את  לא  ע העבודות, אם הקבלן 
 בלן בכל הנזקים. ההוראות ולחייב את הק

 :ות והיתריםרישיונ .23

טרם ביצעו פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע    ישיון ו/או היתרהקבלן מתחייב לקבל ר 
צורך  ביצועה יש  ל דין. בעבודה שלכלאו מועסקיו, וזאת בכפוף  /או ע"י עובדיו ו/העבודות על ידו ו

 שיון כאמור. סיק רק מי שרשום בעל ריברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן להע
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 ספח ונ

 אל:

 נשר  עיריית

 א.נ.,

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הנדון: 

מיום  "( בהתאם לחוזה  השירותיםן: "ל )לה  נגד מזיקיםהדברה  ו מספקים לכם שירותי  ואנ :הואיל 
 "(; החוזה____ עליו חתמנו איתכם )להלן: "_____

 הן יוכרז מצב חירום; שב אף ביתר שאת, בתקופותשירותים נדרשים לכם גם, ווה  :והואיל

 לפיכך אנו, הח"מ, 

 שם הספק/קבלן: _____________________ 

 _ :____________________מס' ת"ז/תאגיד

 _____________________ _ כתובת: _____

 ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:  ים, מאשריםמצהיר

 

לחיוניו  .1 מודעים  האנו  אספקתם  המשך  ולחשיבות  השית  של  והשוטפת  בתקופות  רותרציפה  ים 
 שבהן יוכרז מצב חירום. 

 

המוסמכות, .2 הרשויות  ידי  על  שייקבעו  תנועה  להגבלות  החוז  בכפוף  של  תוקפו  אנו  בתקופת  ה 
וטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו  פן רצוף וש לספק לכם את כל השירותים באו  מתחייבים

ה במלוא  יושבחוזה,  שבהן  בתקופות  גם  לרבותיקפם,  חירום,  מצב  חריגים  בי  כרז  ושעות  מים 
 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים. 

 
וסכמת בחוזה, ללא  מבעבור התמורה הלעיל    2יותינו שבסעיף  אנו מתחייבים לקיים את התחייבו .3

 אמורה. י לתמורה התוספת כלשה

 
להפרה יסודית    נפרד מהחוזה והפרתה תיחשבהתחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי   .4

החו לכם    זה,של  המוקנים  אלה  ואת  בחוזה  הקבועים  והסעדים  הזכויות  כל  את  לכם  המקנה 
 בדין. 

 

 ___________ על החתום, היום _____ ולראיה באנו

__ _ ______________ 

 חתימה+ חותמת 
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 __________ :ריך תא                 יטוח אישור עריכת הב -ז'  ספחנ                                                
 

 : הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים 

באישור זה   , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורטבתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
אים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  במקרה של סתירה בין התנאינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 קש אישורמב מעמד אופי עסקה המבוטח האישור מבקש

)המזמינה  נשרעיריית 
ו/או חברות בנות  

 ועובדים של הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 ןמע
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים *
 אספקת מוצרים      

 אחר: ______ ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*
 מזמין מוצרים       

 אחר: ______ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 

 מען
 

 

 כיסויים

 יטוח סוג הב
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

אריך  ת
 תחילה 

תאריך  
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

ביט    צד ג'
 ______ 

 ות צולבת  אחרי 302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
   משנה קבלנים וקבלני 307
 ויתור על תחלוף לטובת      309

 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל  315
 האישור מבוטח נוסףמבקש  318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג  
        

אחריות 
 מעבידים

 

ביט   
 ______ 

 יפוי הרחב ש  304 ₪       20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש   309
 האישור         
 מבוטח נוסף היה ויחשב   319
 עבידם של  מי מעובדי כמ       
 המבוטח       
 ראשוניות  328

ביטוח אחריות  
 מקצועית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כלל ביט  
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
   משנה ניקבלנים וקבל 307
 ויתור על תחלוף לטובת      309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
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 : הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : *(ג'בנספח  המפורטת  מתוך הרשימה השירותרותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד )בכפוף, לשי פירוט השירותים 

033 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 ול. השינוי או הביט
 חתימת האישור

 המבטח:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעה ערבות 



 

 39 

 1נספח ח'

 _ נק: _______________ב       לכבוד,
 _______ סניף: ________                            נשר עיריית

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ;

 _____ ית מס' ________ערבות בנקאהנדון:     

1. ___ בקשת  פי  )להלן  _על  הצעת    ("המבקשים"____________________  להגשת  בנוגע 
אנו  בתחום השיפוט של עיריית נשר    שירותי הדברה נגד מזיקים  18/2020  למכרז מס'  המבקשים

  .(₪)ארבעת אלפים וחמש מאות  ₪  4,500ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

ם ממועד   ימי  7כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל לא יאוחר מתוך    אנו מתחייבים לשלם לכם .2
שתגיע   בכתב  הראשונה  עליכם  אדרישתכם  להטיל  מבלי  את לינו,  לנמק  או  דרישתכם    לבסס 

לדרוש  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  המבקשים  בתהליך  מאת  תחילה  הסכום  בתביעה    את 
נה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  ל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגמשפטית או בכ

 יכם.כלפ בקשר לחיוב כלשהו 

רישות,  אחת או במספר ד  לומו של הסכום הנ"ל בפעםשאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את ת .3
עלה על הסך  יבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל

 "ל. הכולל הנ 

 במכתבנו זה : .4

המח  -"מדד"   מדד  לסטטיסמשמעו  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן,  ה  טיקירים 
 ולמחקר כלכלי. 

 דלקמן :כהפרשי הצמדה יחושבו  

ה יתברר מתוך  )להלן  מדד שפורסם לאחראם  זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  כל תשלום  לפני  המדד  "ונה 
ד  "המד)להלן    15.7.20שפורסם ביום    יוני דש  לעומת המדד בגין חו  ה( כי המדד החדש על החדש"

לההיסודי" השווה  סכום  הצמדה  והפרשי  הקרן  יהיו  המצוין  כ (  הקרן  בסכום  החדש  המדד  פלת 
 י. תכם הנ"ל מחולק במדד היסוד שבדרי

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו  .5

 

 לל. ועד בכ   2.12.20ם וערבות זו תישאר בתוקפה עד י

 נה. לא תע   2.12.20דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ומבוטלת. ערבותנו זו בטלה   2.12.20לאחר יום 

 . ולהסבה בכל צורה שהיא תנת להעברהרבות זו אינה ניע

 בכבוד רב,

 בנק : ____________________        
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 למתן שירות ערבות 

 2ספח ח'נ

 _______________ _בנק:         לכבוד,
             סניף: _______________                        נשר  ייתעיר

 מיקוד: ______________    
 ריך: ______________ תא        

 ג.א.נ;

 _____ _____ ערבות בנקאית צמודה מס' ___ נדון:  ה  

)להלן .1  _______________________ בקשת  פי  התחייבויושים""המבק  על  לביצוע  לפי  (  תינו 
כם לסילוק כל סכום עד לסך  אנו ערבים בזה כלפי הדברה_________ לביצוע עבודות הסכם מיום  

ספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  וש"ח( בת  אלףשלושים  ש"ח )  30,000של  
 (."הפרשי הצמדה"מפורט להלן )להלן הלמדד 

סכומיאנו     .2 או  סכום  כל  לכם  לשלם  לסמתחייבים  עד  עם  ם  מיד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  הנ"ל  ך 
אלינו, שתגיע  בכתב  הראשונה  דר  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  ישתכם  מבלי 

יעה משפטית  ב אופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתבך כלשהו או  בתהלי
ומבלי אחרת,  דרך  בכל  לעמ   לטעון  או  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  למבקכלפיכם  בקשר  וד  שים 

 לחיוב כלשהו כלפיכם. 

ישות, שכל  ו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דראתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומ   .3
לה על הסך הכולל  עסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יחחת מהן מתיי א

 הנ"ל. 

 ה : במכתבנו ז   .4

המת  -דד"  "מ לצרכן,  המחירים  מדד  עלמשמעו  לסטטיסטיקה    פרסם  המרכזית  הלשכה  ידי 
 ולמחקר כלכלי. 

 לקמן :הפרשי הצמדה יחושבו כד 

לאח יתברר מתוך המדד שפורסם  כאם  לפני  בפורונה  )להלן  ע ל תשלום  זו  ערבות  עפ"י  "המדד  ל, 
"המדד  )להלן    15.7.20  ם ביוםשפורס  יוני חודש  ה לעומת המדד בגין  ל ( כי המדד החדש ע החדש"

יההיסודי" הקרן(  המצוין    יו  הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  הצמדה  והפרשי 
 הנ"ל מחולק במדד היסודי.  בדרישתכם

 לויה ולא ניתנת לביטול. תרת ובלתי הינה בלתי חוזערבות זו 

 

 ועד בכלל.   _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.   __________  חרילינו אדרישה שתגיע א

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת   __________ לאחר יום

 ורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צ

 ד רב,ובכב                                          

 בנק : _____________________                  

 



 

 41 

 1פח ט'נס

 יש למחוק את המיותר 

 קבלן   -זכויות עובדים קיום    תצהיר

  _____ , ת.ז. ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי _______אני הח"מ __ 
בחוק הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  כ  אהיה  אעשה  לא  מצהירבאם  כדלקמן: /ן,  בזאת,   ה 

 
 מו תצהיר זה; תן מטע"( ומוסמך לי הקבלן_____ )להלן: " ____אני משמש כ___________ אצל הקבלן _ 

ב  .1 ובעלי השליטה  ים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה  ו מקיימהקבלן 
  –תשי"א  הומנוחה,  וק שעות עבודה  , ח1959חוק שירות התעסוקה התשי"ט    המפורטים להלן:

נשים,  , חוק עבודת  1950  –נתית, התשי"א  שה ש, חוק חופ1976  –, חוק דמי מחלה, התשל"ו  1951
  –, חוק עבודת הנוער, התשי"ג  1965  –ת, התשכ"ו  ולעובד  , חוק שכר שווה לעובד1954  –התשי"ד  

,  1951-שי"א  רה לעבודה(, הת, חוק חיילים משוחררים )החז1953  –  , חוק החניכות, התשי"ג1953
התשי"ח   השכר,  הגנת  פיטורין,1958חוק  פיצויי  חוק  הלאומי  1963  –כ"ג  התש  ,  הביטוח  חוק   ,

, חוק הודעה לעובד )תנאי  1987  –תשמ"ז  ימום, ה, חוק שכר מינ1995  –שולב(, התשנ"ה  נוסח מ)
נף נשוא המכרז  ה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לע , צווי ההרחב 2002  –עבודה(, התשס"ב  

 "(. וקי העבודהח)להלן: " 

לפי    בעבירה ת מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו  בעלוהקבלן, בעלי השליטה בו וחברות אחרות ב .2
 דמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*;ונות שקחוקי העבודה בשלוש השנים האחר

  -ורשע הקבלן במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ה במהלך שלוש השנים האחרונות טרם ה .3
בקבל_________  השליטה  בעלי  העבודה,  חוקי  ע"פ  עבירות  הו _________  ב  ן   -רשעו 

בבע  עבירות______________________ אחרות  חברות  העבודה,  חוקי  מי  ע"פ  מבעלי  לות 
 _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*.    -השליטה בקבלן הורשעו ב

אחרות ה .4 וחברות  בו  השליטה  בעלי  מבע  קבלן,  מי  מינהל    ה לי השליטבבעלות  ע"י  נקנסו  לא  בו 
התמ"ת   במשרד  והאכיפה  ")להלההסדרה  חוקי  המינהלן:  של  הפרה  בגין  בשלוש    העבודה"( 

קנסות בגין    2  -הגשת ההצעות במכרז/ נקנסו בפחות מאחרון להשנים האחרונות טרם המועד ה
 העבודה בשלוש שנים האחרונות*.העבירות המנויות בחוקי 

 רה נספרו כקנסות שונים(  יאותה עב ות שניתנו בגין)קנס

הקבלן ע"י    , נקנס המועד האחרון להגשת ההצעות במכרזטרם  במהלך שלוש השנים האחרונות   .5
קנסות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה בקבלן נקנסו ע"י  ______  ____________   -המינהל ב
ב  העבודה, ________   -המינהל  חוקי  ע"פ  קנסות  ב  __________  אחרות  מי חברות    בעלות 

 קי העבודה*.  פ חו_____________קנסות ע" -מבעלי השליטה בקבלן נקנסו ב 

 .  המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעילאישור מצורף לתצהיר זה   -

 ש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ ]* י

 . 1981 –)רישוי(, התשמ"א  כמשמעותו בחוק הבנקאות –בעל שליטה 

 _______ ____ תי ותוכן תצהירי אמת.                              מי זו חתיהיר, כי זהו שמהנני מצ 

 )חתימה(           

 ו ר  א י ש 
___א )מ.ר.  עו"ד   ,_________ הח"מ  (ני  ת.ז.    _____   ,    _________ מר/גב'  בפניי  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר, 

עליו/ה  ______ כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר   , האמת ___  את  יהא  להצהיר  לא  /וכי  באם  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  תהא 
 תמו/ה עליו בפניי. עיל בח אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לכן,  יעשה/תעשה 

                   ________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(          
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 2נספח ט'
 בעל שליטה בקבלן  -עובדים תצהיר קיום זכויות 

וכי  אמת  ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ה  .__ , ת.זמ ____________ אני הח"
הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  כדלבחוק    אהיה  בזאת,  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא   קמן: באם 

 
  –ות )רישוי(, התשמ"א  "(, כהגדרת מונח זה ע"פ חוק הבנקא הקבלןני בעל שליטה אצל ______ )להלן: "א

1981 . 

ן:  להל  קבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המפורטים הת חובות  ואני מקיימים א הקבלן   .1
מי מחלה,  , חוק ד1951  –שעות עבודה ומנוחה, התשי"א    , חוק1959חוק שירות התעסוקה התשי"ט  

, חוק שכר  1954 –ם, התשי"ד , חוק עבודת נשי1950  –, חוק חופשה שנתית, התשי"א 1976  –התשל"ו 
  –"ג התשי , חוק החניכות, 1953 –, חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965 –תשכ"ו ובד ולעובדת, השווה לע

,  1958תשי"ח  השכר, ה, חוק הגנת  1951-לעבודה(, התשי"א    )החזרה, חוק חיילים משוחררים  1953
פיטורין, התשכ"ג   פיצויי  )נוס1963  –חוק  , חוק  1995  –ח משולב(, התשנ"ה  , חוק הביטוח הלאומי 

חבה  ההר   , צווי2002  –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב    ,1987  –ז  מינימום, התשמ"שכר  
 . "(חוקי העבודהנשוא המכרז )להלן: "  ם לענף וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיי

השנ הקבלן .2 בשלוש  העבודה  חוקי  לפי  בעבירה  הורשעו  לא  בבעלותי  אחרות  וחברות  אני  ים  , 
 רז*;גשת ההצעות במכ האחרונות שקדמו למועד האחרון לה

ההצעולבמה .3 להגשת  האחרון  המועד  טרם  האחרונות  השנים  שלוש  במך  בת  הקבלן  הורשע    -כרז, 
הור_________________  אני  העבודה,  חוקי  ע"פ  עבירות  ב  _    -שעתי 

ה  בבעלותי  אחרות  חברות  העבודה,  חוקי  ע"פ  ב______________________עבירות    -ורשעו 
 חוקי העבודה*.  _____________עבירות ע"פ 

מינהל ההסדרה והאכיפה    ע"י  ני וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסוא הקבלן,   .4
התמ )להבמשרד  ה"ת  חוקי  של  הפרה  בגין  "המינהל"(  בלן:  טרם  עבודה  האחרונות  השנים  שלוש 

בפחות   נקנסו  במכרז/  ההצעות  להגשת  ב   2  -מהמועד האחרון  בגין העבירות המנויות  חוקי  קנסות 
 האחרונות*.  לוש שניםהעבודה בש

 שונים(  סות )קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנ 

האחרונ .5 השנים  שלוש  טרםבמהלך  במכרז,  ות  ההצעות  להגשת  האחרון  ה  המועד  ע"י  נקנס  קבלן 
ב  נקנס  -המינהל  אני  העבודה,  חוקי  ע"פ  קנסות  ב __________________  המינהל  ע"י    -תי 

ח________________  ע"פ  קנסות  העבו__  ב  ד וקי  נקנסו  בבעלותי  אחרות  חברות    -ה, 
 פ חוקי העבודה*.  ת ע" _____________קנסו

 לעיל.  שור המינהל ביחס לנתונים המפורטים  זה אי   מצורף לתצהיר -

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[  

 . 1981 –נקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותו בחוק הב –בעל שליטה 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  ו שמי זוי מצהיר, כי זה הננ 

 ___________ 

 מה( )חתי          

 א י ש ו ר 
ע   ,_________ הח"מ  )מאני  ____ ו"ד  ביום  כי  מאשר,   )  ________ הופ.ר.  מר/גב'  ___  בפניי  יע/ה 

כי   שהזהרתיו/ה  ולאחר   ,  _________ ת.ז.   , יהא/תהא_________    וכי  האמת  את  להצהיר    עליו/ה 
לעונשי הקבועיצפוי/ה  ת  םם  תוכן  את  בפניי  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  לעיל  צהיר בחוק,  ו/ה 

 בחתמו/ה עליו בפניי. 
         _________________ 

 מת עוה"ד( מה וחות)חתי            
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 ' 3נספח ט
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

________________ת.ז.____ הח"מ  לאאני  שהוזה__________,  וכי  רחר  האמת  להצהיר  עלי  כי  תי 
   לקמן:את, כדבחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזעים אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו 

1. ______________ כ  משמש  המציע  _______אני  אצל   ______
)להלן  הגישהמציע  -  ___________________________  אשר  פומבי    (,  למכרז  הצעה 

)להלן  עלביצו  נשר  עירייתפרסמה  אשר    18/2020מס'   המכרז  נשוא  ,  המכרז(  -  העבודות 
 עבורו. תצהיר זה בשמו וב עמוומוסמך ליתן מט

 למכרז.המציע   ה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעתהנני עוש  .2

 בתצהיר זה:  .3

ו  גם בעל השליטה בו א  -א חבר בני אדם  מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הו     -  "בעל זיקה"
יטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי  ל טת בעל השתאגיד שבשלי

 המציע על תשלום שכר העבודה.  מי מאחראי מטעם לאלו של המציע, או תו  פעילו
 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

למוע .4 עד  כי  בזאת  מצהיר  אנוכ הנני  במכרז,   ההצעות  להגשת  האחרון  זיקד  בעל  וכל  ה  י 
 במשבצת המתאימה[: Xש לסמן  ילמציע ]

 דין חלוט עבירות שבי  לא הורשענו בפסק  יום  ותר משתי    31  -כ"ה בחשון, התשס"ג  נעברו לאחר 
ל 2002באוקטובר   חוק  ,  הוגנים(, פי  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
   לפי  2002ר  טובבאוק   31  -עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג    יביותר משתהורשענו ,

ו/או לפי חוק    1991-התשנ"א  ור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,ובדים זרים )איס חוק ע
התשמ"ז מינימום,  ה  1987-שכר  להגשת  האחרון  במועד  אחת  ,אך  שנה  חלפה  במכרז,    הצעות 

 האחרונה;ממועד ההרשעה לפחות 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן   .5
       לא חלות על המציע.  1998 -חם מוגבלות, תשנ"ן זכויות לאנשים עויולחוק שו  9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא   1998  -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חל   9עיף  הוראות ס    

    אותן. מקיים    

חלות    1998  -ויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חכשוויון ז  לחוק  9ת סעיף  )במקרה שהוראו .6
 : מתאימה(במשבצת ה xש לסמן נדר על המציע

      עובדים. 100-מציע מעסיק פחות מה 
      עובדים או יותר.  100מעסיק המציע 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
    למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים    הבמכרז יפנכי ככל שיזכה  המציע מתחייב

לשםתייהחבר שוויון 9 יףסע  לפי  חובותיו יישום בחינת ם  מוגבל לחוק  עם  לאנשים  ות,  זכויות 
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998  -"חתשנ

    התחייב העבהמציע  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  ובעבר  והרווחה  חברתיים  ההשירותים  ודה 
,  1998   -"חעם מוגבלות, תשנזכויות לאנשים   וןווי לחוק ש 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר    פעל ליישומןם חובותיו  ת ליישוהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיו
 ו(. עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות ז לבצע פנייה זו ונעשתה

מתח .8 להעביהמציע  משרד   רייב  של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר   העתק 
 ימים ממועד ההתקשרות.   30בתוך  ותים החברתיים, בודה הרווחה והשירהע

 ותוכן תצהירי אמת.  חתימתי  זהו שמי זו .9

 _________ 
 חתימה          

 אישור 

ביו כי  לאשר,  ___ הריני  עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ה ם   ,__________ ______ _____,  _"ה 
עונשים  הא/תהא צפוי/ה להיר את האמת וכי י להצ ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  

 ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. , אישר/ הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן
 _______________ 

 ה וחותמת עו"ד חתימ
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 וד איכותי טבלת ניק -' נספח י

 

 
 ניקוד מקסימלי  הערות סעיף

 ביצוע שירותי הדברהבן וניסי 
 ברשות מקומית  םנגד מזיקי

על כל שתי שנות  וחצי   נקודה
 נקודות  7.5ניסיון. מקסימום 

7.5 

 7.5 המלצות מרשויות מקומיות  המלצות 
 15 ראיון אישי  עדה וו התרשמות ה 
 30  סה"כ

 

 


