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 מודעת המכרז  -מסמך א'

 
 

 מועצה אזורית דרום השרון 
 2020 נובמבר

 
 15/2020מכרז פומבי מס' 

 בתחומי המועצה הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון 
 

מועצה אזורית דרום השרון )להלן: "המועצה"( מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר למתן שירותי 

 המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.טיאוט ביישובי 

תחת   /http://www.dsharon.org.ilהודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה  

 חוק ומנהל/מכרזים. 

₪  20,000המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית, ניתן גם דיגיטלית, ע"ס 

 בנקאי. או שיק 21.03.2021שתוקפה עד ליום 

ה -את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף התפעול, בקומה הכניסה בבניין המועצה, בימים א

-052 בטלפון , לאחר תיאום טלפוני עם סגן מנהל אגף התפעול, ליאור גפן08:30-16:00בשעות 

7589204 . 

 חזר. ₪. הסכום האמור לא יו 1,000מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 

"מועד ההגשה"( במסירה ידנית  –)להלן  08:30בשעה  21.12.2020הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 

 בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.  

 המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.

 רזים.הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכ

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

או במייל:  052-7589204לשאלות ניתן לפנות לליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול בטל': 

 Liorg@dsharon.org.il  12:00בשעה  202012.14.עד ליום . 

 
 
 
 
 

 , בכבוד רב
 

 אושרת גני גונן
 ראש המועצה

 
 

  

mailto:Liorg@dsharon.org.il
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 תנאי המכרז –מסמך ב'  

 
טיאוט   –  2020/15מס'  פומביהזמנה לקבלת הצעות מחיר למכרז 

   וניקיון ביישובי המועצה
 

 הזמנה להציע מחירים .1

"( מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע  המועצה"  -המועצה האזורית דרום השרון )להלן    1.1

עבודות טיאוט וניקיון ביישובי המועצה ובקריית המועצה, הכל בהתאם למפרטים, 

 "העבודה"(.   -)להלן  לתכניות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות  המפורטים במסמכי המכרז  

מכים המועצה תהיה רשאית להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמס 1.2

המצורפים לה בכתב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד 

 מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

גוף ציבורי, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי  ההנבזאת, כי  המודיעמועצה ה 1.3

  -)להלן 2013 –קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

חלות עליו ועל והתקנות שהותקנו מכוחו , וכי הוראות החוק בדי הניקיון"(עו "חוק

 .הקבלן ועובדיו

 תיאור כללי של העבודה  .2

יישוביי המועצה ובנוסף במתחם בנין המועצה, והזוכה  31 -טיאוט וניקיון רחובות, ב 2.1

השטחים  יהיה אחראי באחריות מלאה וכוללת לטיאוט וניקיון רחובות, וכן לניקיון כל 

הציבוריים לרבות כל הרחובות, כבישים, מדרכות, מדרחוב, רחובות הולנדיים, מפרצי 

חניה, מעקות הפרדה שבין כבישים, כיכרות, שבילים, מעברים, מגרשי חניה ציבוריים, 

רחבות, מדרגות וכיו"ב, והכול בין אם הם מהווים חלק מהרחובות ו/או משולבים בהם 

הם ובין אם לאו, ולרבות השטחים המיועדים לשימוש או מהווים חלק או המשך ל

ומעבר הציבור, כולל איי תנועה, בין מגוננים ובין אם לאו, שטחי גינון ושטחי עפר, שבאיי 

התנועה המפרידים בין כבישים ו/או המשולבים בכבישים ו/או במדרכות ו/או בשולי  

הציבוריים הקיימים  הכבישים ו/או בשולי המדרכות, והכול ביחס לרחובות ולשטחים

ביישובי המועצה  כיום ואשר ייבנו ו/או יתווספו בתקופת תוקפה של ההתקשרות על פי  

 מכרז זה, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

   השירות יבוצע באמצעות עובדים, כלי רכב, ציוד, מכונות ואמצעים של הזוכה. 2.2

פעמיים בחודש בכל ישוב אולם עבודות הטיאוט מתוכננות להתבצע בתדירות של  2.3

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתדירות בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי. 

 לצורך ביצוע העבודה.זוכים(   1-2)יובהר, כי המועצה רשאית לבחור יותר מזוכה אחד  2.4

הזוכה ידאג, על חשבונו ובאחריותו לצייד את עובדיו וכל המכונות בכל ציוד הבטיחות  2.5

דרוש על פי דין, על מנת לשמור על בטיחות ובריאות העובדים, התושבים, הרכוש ה

 הציבורי והסביבה, ויעמוד בדרישות כל הוראה מחייבת.

הזוכה ידאג, על חשבונו ובאחריותו, כי כל המכונות יהיו רשומות כנדרש, בעלות  2.6

 הביטוחים והרישיונות הנדרשים במכרז ועפ"י כל דין/הנחיה/תקן. 

ועובדיו ינהגו באדיבות כלפי התושבים, וכלפי עובדי המועצה ויבצעו את העבודות הזוכה   2.7

 במסירות.
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תוכנית העבודה לחלוקת הישובים לקבלנים, ומועד לביצוע העבודות בכל ישוב, תעשה  2.8

 על בסיס חודשי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

בדיקות איכות הניקיון, מפעם  לאור חשיבות איכות ביצוע העבודות, המועצה תבצע  2.9

 לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מועצה תהא רשאית להקטין/להגדיל את היקף השירותים מפעם  הידוע למציעים כי   2.10

לפעם ועל פי שיקולה וצרכיה. אין בשינוי היקף השירותים די לשנות מהמחירים והנחת 

 .המציע שניצנה במסגרת המכרז

עצה שהיא גוף ציבורי כמשמעות הדבר בחוק העסקת ניתנת בזאת הודעה מאת המו  2.11

  2013  –עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג  

"חוק העסקת עובדים"( , וכי הוראות החוק האמור חלות עליה כגוף ציבורי ועל   -)להלן  

 הקבלן ועובדיו.

ים, יובהר, כי הקבלן הזוכה יידרש מכיון שהעבודה מתבצעת ביישובי המועצה השונ 2.12

לתאם מול יו"ר הועד המקומי או מי מטעמו את מועד הגעתו לישוב וכן להחתימו בסיום 

מתן השירות היומי. רק חתימה בסיום מתן השירות היומי, לשביעות רצונו של יו"ר 

 הועד או מי מטעמו, תזכה את הקבלן בתשלום עבור עבודתו.

 תנאי סף להגשת הצעות .3

תתפות במכרז מוגבלת למי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה את ההש

 כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

על    על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן.

ים המוכיחים את עמידתו בתנאים האמורים. המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישור

 תותר השלמת מסמכים לאחר מועד הגשת ההצעה, למעט ערבות בנקאית.

בעל רישיון "קבלן שירות" בתוקף לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  3.1

 . על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיון קבלן שירות.1996-התשנ"ו

  24ניסיון בניקיון רחובות, טיאוט ידני וטיאוט ממוכן, של לפחות המציע הינו בעל  3.2

חודשים, בשתי רשויות מקומיות לפחות, על בסיס התקשרות של שנה אחת רצופה  

. הניסיון צריך שיהא של 2019עד  2016לפחות בכל רשות, וזאת בתקופה שבין השנים 

 המציע עצמו. 

דני וממוכן של רחובות, בהיקף של למציע הכנסות מביצוע עבודות ניקיון וטיאוט י 3.3

 . 2016-2019מיליון ₪ במצטבר לא כולל מע"מ בשנים  3לפחות 

המציע יפרט אודות הרשויות עמן התקשר כקבלן ראשי בלבד, בביצוע עבודות טיאוט 

ידני וטיאוט ממוכן של רחובות, היקף ההתקשרות השנתי עם רשות מקומית, ויצרף 

כמסמך ד' או  המצורףבתנאי זה בהתאם לנוסח אישור רו"ח המאשר את עמידתו 

 בהתאם לנוסח המוצע ע"י רואה החשבון מטעמו.

שמו במשרד הרישוי או ברשותו, - לצורך עמידה בתנאי סף זה יהיו בבעלותו ורשומים על 3.4

בחזקתו ובשימושו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או 

חברות שעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים ועם גופים אלה בלבד, רכבי 

 לה בכמויות שלהלן: ומע  2019טאוט משנת יצור 

לפחות שני רכבי טיאוט כבישים על שלדת משאית, הפועלים בשיטת היניקה,   .א

ואילך, לביצוע עבודות טיאוט ממוכן של כבישים, בעלי יכולת  2019משנת יצור 
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מ' ובעלי מיכל לקליטת פסולת בנפח שלא  2.2 -לבצע טיאוט ברוחב שלא יפחת מ

 ליטר.   4,0000 -יפחת מ

מ',  3.1וט מדרכות, בעלי יכולת טיאוט ברוחב שלא יפחת מ שני רכבי טיא .ב

ואילך, לביצוע עבודות טיאוט ממוכן  2018הפועלים בשיטת היניקה, משנת יצור 

של כבישים, מדרכות ורחבות ציבוריות, עם מיכל לקליטת פסולת בנפח שלא  

 ליטר.   800 -יפחת מ

מור, העתק של תעודות על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיונות כלי הרכב כא .ג

ביטוח חובה ביחס לכלי הרכב כאמור. ככל שכלי הרכב אינם בבעלות המציע, יש  

 לצרף בנוסף חוזה ליסינג. 

מציע אשר עומד בכל התנאים הקבועים בכל דין בדבר הגנה על זכויות עובדים  3.5

המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון וכראיה לכך 

 ף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. ציר

  –מציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית כספית אוטונומית )להלן ולצרכי מכרז זה   3.6

 ."הערבות הבנקאית" או "הערבות"(

הערבות תופנה למועצה האזורית דרום השרון, תהא בלתי  מותנית להבטחת  3.6.1

הערבות תהיה בסכום של קיום ההצעה, בה המציע יהיה הנערב )החייב(. 

20,000 ₪ . 

המועצה תהא   .1.20230.21החל מיום הנפקתה ועד ליום  הערבות תהא בתוקף    3.6.2

יום נוספים והמציע יהא חייב  60רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך 

במקרה כזה להאריך תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך, תהא המועצה רשאית 

 לפסול הצעתו. 

ערבות של מציע שזכה במכרז תישאר בידי המועצה עד לאחר שהמציע יחתום   3.6.3

 יו.על החוזה וימציא ערבות חדשה בהתאם לתנא

מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון להגשת   3.6.4

 ההצעות, ו/או שנפל פגם בערבות, תיפסל הצעתו ולא תידון.

מציע שהצעתו למכרז נתקבלה והוא חזר בו מהצעתו ו/או  לא חתם על החוזה  3.6.5

, ו/או לא המציא ושנמסרה לו הודעה על זכייתימים מהיום  7ונספחיו תוך 

לחוזה, תהא רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות לטובתה ולמסור ערבות  

 העבודה למציע אחר. 

 מציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, תוחזר לו הערבות.   3.6.6

ימים מיום שיחתום על חוזה    10מציע שהצעתו תתקבל, תוחזר לו הערבות תוך   3.6.7

 תחייבויותיולביצוע העבודה, וימציא למועצה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ה

 על פי החוזה ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.  

 .6מסמך א/למען הנוחות, מצ"ב דוגמת נוסח ערבות ומסומנת כ 3.6.8

המציע יכול לצרף להצעתו ערבות בנקאית דיגיטלית ולשלוח אותה, לפני המועד  3.6.9

האחרון להגשת הצעות, למייל של ליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול: 

Liorg@dsharon.org.il  , :'על המשתתף . 0527589204לוודא הגעתה בטל

 הדיגיטלית. לצרף להצעתו העתק מודפס של כתב הערבות

mailto:Liorg@dsharon.org.il
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₪   20,000כמו כן המציע יכול לצרף להצעתו שיק בנקאי )לא שיק רגיל( ע"ס  3.6.10

תחת הערבות הבנקאית והוא ישמש כערבות בנקאית לצרכי המכרז לכל דבר 

 וענין.  

מציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו, לא הורשע  3.7

חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק   בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה, וזולת אם

; וכן, כי לא תלוי ועומד נגדו כתב  1981 -המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א

 אישום פלילי בגין העבירות האמורות.

החתימה שלו ו/או מי מעובדיו בעבירה   הורשע המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי

של אחריות קפידה ו/או תלוי נגדו כתב אישום פלילי בגין עבירה של אחריות קפידה, 

רשאי המציע לבקש מהמזמין לראותו כאילו עומד הוא בתנאי סף זה, בהתאם לשיקול 

 דעתו. 

, חרף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים לבחור מציע שאינו עומד בתנאי סף זה

 משיקולים שנובעים בין היתר, מחלוף הזמן ומהות העבירה. 

, בעניין שכר מינימום, 1976-מציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 3.8

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ובעניין העסקת עובדים זרים. 

דת מס מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקו 3.9

, אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו,   1975-הכנסה וחוק מס ערך מוסף תשל"ו

 למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי חוק. 

מציע שברשותו או בכוחו להשיג, עד למועד חתימת החוזה, את כח האדם המתאים  3.10

, וכן את כל הציוד  והמיומן לביצוע העבודה, שהינו בעל ניסיון כושר וידע בביצוע העבודה 

 והחומרים  הדרושים על מנת לספק ו/או לבצע את העבודה עפ"י מכרז זה.

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 3.11

מובהר, כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין  3.12

 בחינת עמידתם של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. 

 לת ריכוז מסמכיםטב .4

, 5מסמך א/ -המפורטים בטבלההמציעים ירכזו, במעטפה המיועדת לכך, את כל המסמכים 

 וביניהם המסמכים שלהלן :

 ערבות בנקאית כספית אוטונומית או דיגיטלית או שיק בנקאי. 4.1

מסמך   –הצהרת המציע והצעת המציע חתומה על ידו, בה מולאו כל הפרטים הנדרשים   4.2

 תקים.וע  2-ב  התאגידע"י מורשה/י החתימה ובצירוף חותמת    -ובמקרה של תאגיד  ,  1א/

עליה יסמן  (,5)מסמך א/טבלה המכילה רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו,  4.3

 במרוכז בתוך המעטפההמסמכים המצורפים יוגשו אלו מסמכים צרף.   Vבאות  הוא 

  לפי סדר הופעתם בטבלה.

רישיון "קבלן שירות" בתוקף לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, צילום  4.4

 . קבלן תעודת 1996-התשנ"ו

מסמך לעיל, על גבי  3.2תיאור מלא של הניסיון הקודם בביצוע העבודה כאמור בסעיף  4.5

תוך פירוט מלא של העבודות אותן ביצע המציע בעבר, בצירוף מסמכים ו/או  ,4א/

 אישורים ו/או המלצות המעידים על כך.  

יהיו  (המסמכים הראשונים )העליוניים 2מבוקש בזאת, להגיש את ההצעה כאשר 
המכרזים  תוזאת למען הנוחות והיעילות של ועד ,הערבות הבנקאית וטופס הצעת מחיר

 והליך פתיחת תיבת המכרזים והצעות המחיר.
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 כל הרישיונות הנדרשים עפ"י הדין לבצוע חוקי ומדויק של העבודה.  4.6

המציעים יצרפו להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את  4.7

על תתי סעיפיו והם רשאים לצרף גם מסמכים  3יף עמידתם בתנאים המפורטים בסע

 נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרם, ניסיונם, יכולתם וכיו"ב. 

 צילום תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ תקפה.  4.8

צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול ספרי  4.9

 –וח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיו

1976 . 

תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי  -)ובמקרה של תאגיד  תצהיר המציע 4.10

,לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים  (2)מסמך א/חתימתו( חתום כדין 

ניין , בעניין שכר מינימום, ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ובע1976-ציבוריים תשל"ו

 העסקת עובדים זרים. 

תצהיר של אחד ממנהליו ו/או אחד ממורשי  -תצהיר המציע )ובמקרה של תאגיד  4.11

, לפיו אין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי '(3)מסמך א/חתימתו( חתום כדין  

ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו, רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק 

, וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל   1981 -ותקנת השבים התשמ"א  המרשם הפלילי

לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או 

בעבירת מרמה, וזאת בעשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, כי 

לעיל חקירה פלילית או הליכים למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים 

 משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל. 

לפיהם רכבי הטיאוט בהם עתיד לעשות שימוש המציע עומדים בתנאים   מפרטים טכניים 4.12

 לעיל.  3.4הקבועים בסעיף 

  אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.13

לאמור לעיל, גם את המסמכים יצרף להצעתו בנוסף  במידה והמציע הינו תאגיד, 4.14

 המפורטים בסעיף זה:

צילום תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם  4.14.1

 השותפויות וכיו"ב.  

אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודה על פי המכרז ו/או ההתקשרות בחוזה  4.14.2

 לביצועה, הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

בעל/י זכות החתימה אצל המציע וסמכותם לחייבו  אישור עו"ד או רו"ח על  4.14.3

 בחתימתם.

 שמות מנהלי התאגיד. 4.14.4

כל מסמך אותו נדרש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע, הצהרת מציע   4.15

והתצהירים הנכללים במסמכי המכרז,  ימולא ו/או יוגש כשהוא חתום על ידי המציע  

 במקום המיועד לכך .

מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת  המועצה תהיה רשאית לדרוש 4.16

 עמידתם  בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. 

כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל , יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם  4.17

בין המציע הזוכה לבין המועצה. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים  

מכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, במס

 לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה. 
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 ההצעה  .5

 הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.  כל הפרטיםעל המציעים למלא את  5.1

את ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או  5.2

ך, הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש מסמ

בלבד במעטפת המכרז ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי גזברות   ידניתבמסירה 

 המועצה, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות )לא תתקבלנה הצעות דואר(. 

₪  2,100שלא יעלה ע"ס של מחיר כולל ליום עבודה  ןבדרך של מתהצעת המחיר תהיה  5.3

(. הצעת המחיר תוגש על  "מחיר המקסימום" -)להלן ליום עבודה בתוספת מע"מ כדין

הצעה העולה על מחיר . מציע שיציע הצהרת מציע והצעת מחיר – 1/מסמך אגבי 

שם בעט, בכתב ברור, בשני המקסימום, הצעתו תיפסל על הסף. הצעת המחיר תיר

 קים. תוע

על המציעים המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם הכספית בהתייחס לביצוע העבודות  5.4

נשוא המכרז, כאשר מחירי ההצעה יכללו את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות 

נשוא המכרז, לרבות עלויות כח האדם, אספקת כל החומרים, הציוד, האביזרים 

עולות הובלה, טעינה, פריקה, תיקון הנלווים והכלים הדרושים לביצוע העבודות, פ

נזקים אשר נגרמו על ידי המציע ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע העבודות ועוד, הוצאת 

 פוליסת ביטוח כנדרש בנספח לחוזה. הכל, אלא אם צוין אחרת.

המחירים שיוצעו על ידי המציעים יהיו תקפים ומעודכנים ליום שנקבע כמועד האחרון  5.5

 .להגשת ההצעות למכרז

 במקרה של אי התאמה בין המספר לבין המילים יהיה המחיר הנקוב במספר הקובע.  5.6

מודגש כי לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה, על רכיביה השונים, וזאת  5.7

     גם במידה ויצוין אחרת ביתר מסמכי המכרז.

 הגשת המכרז .6

על המציע להגיש הצעתו המפורטת, בהתאם לדרישות המכרז, במעטפה חתומה  6.1

 המיועדת לכך, אשר לא  תישא סימני זיהוי של המציע לרבות חתימה. 

מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תיפסל על 

 הסף.

בשולי כל עמוד  יש להפקיד ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע 6.2

ו/או מסמך, הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, במסירה 

ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר ולא בכל דרך אחרת( בתיבת המכרזים שבמשרדי 

. הצעה שתגיע לאחר מועד זה תיפסל  08:30בשעה     21.12.2020מיום  המועצה, לא יאוחר  

 על הסף. 

ש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" בגזברות  טרם הגשת ההצעה י 6.3

 המועצה. 

תנאי המכרז, חוזה, נספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן לקבל  במשרדי אגף התפעול,   6.4

, לאחר תיאום טלפוני 8:30-16:00ה בשעות -בקומה הכניסה בבניין המועצה, בימים א

יוחזר תמורת תשלום שלא    ,052-7589204עם סגן מנהל אגף התפעול, ליאור גפן, בטלפון  

  ש"ח. 1,000בסך 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת המכרז שתתקיים במשרדי המועצה. הודעה   6.5

 בנפרד. רתימסעל המועד 
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מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה. הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  6.6

להעתיק מסמכים והגשתה, ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. אין המציע רשאי 

 אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 מועדי ביצוע וכניסת החוזה לתוקף .7

חודשים, כאשר המועצה זכאית לפי   24ההתקשרות מכוח המכרז תהיה לתקופה של  7.1

שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות חוזה נוספות, כל אחת 

 ל. ו חודשים סך הכ  60-חודשים, ועד ל 12בת 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת  7.2

יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל   30במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 כמפורט בחוזה. 

אף האמור לעיל, ביצוע השירות החל ממועד תחילת השירות ולמשך -על -תקופת ניסיון 7.3

ניסיון. היה ובתקופת הניסיון, לא יקיים הזוכה את דרישות  חודשים, מהווים תקופת 3

המכרז וההסכם שנחתם עימו בהתאם לתנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון נציגי 

המועצה, תהא המועצה רשאית להפסיק את עבודתו של הזוכה, תוך מתן הודעה  

א יום, הכל כמפורט בהסכם. אם תופסק עבודת הזוכה, המועצה תה 14מוקדמת של 

)לאחר הקבלנים הזוכים המהווים  רשאית להתקשר עם המציע שהוכרז כ"כשיר שני" 

או לצאת במכרז חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בהמשך  "כשיר ראשון"(

 מסמך זה.

מובהר כי תחולתו של החוזה האמור על הצדדים וכניסתו לתוקף, מותנית, בנוסף לתנאי  7.4

   הוספת חתימת המועצה עליו.הסף לתוקפו המפורטים בו,  ב

 ביטוח .8

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה   8.1

 ותקופת האופציה, ככל שתהיה, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה. 

 הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה.  8.2

בהתאם לנוסח במעמד חתימת החוזה, ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח   8.3

 המצוין בנספח אישור עריכת הביטוח. 

למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת  8.4

ביטוחים, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה  

ובמקרה כזה  שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל,

הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כנספח למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי 

המועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי  

 המועצה. 

 תוקף ההצעה  .9

 ללא זכות חזרה.  21.03.2021ההצעה לביצוע העבודה תהיה בתוקף עד ליום  9.1

תקופה זו, ובמידה והליכי אישור המכרז לא הסתיימו, ובאם המציע לא נדרש לאחר תום  

 להאריך תוקף הערבות כאמור לעיל,  רשאי המציע לבטל הצעתו ולקבל ערבותו בחזרה.

ביטול ההצעה ייעשה בהודעה בכתב כי ההצעה מתבטלת החל ממועד קבלת ההודעה,  9.2

, בבית כנסות ותקציבי פיתוחמנהל הה, מר יפתח דייןוהיא תומצא במסירה ידנית ל

 המועצה האזורית דרום השרון, קרית המועצה בכניסה למושב נוה ירק. 
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 זוכה שלא עמד בהתחייבויותיו .10

מציע שנקבע כזוכה ואשר לא עמד בהתחייבויותיו, תהא המועצה רשאית לבטל את  10.1

שניתנה למציע הזכייה במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, וזאת לאחר  

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והוא לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן 

 הנקוב בה. 

בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, תהא רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית  10.2

לגביה וכן למסור את ביצוע העבודה למי שייקבע על ידה,  והמציע יפצה אותה על כל 

 בגין כך.  הפסד שיגרם לה 

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.  10.3

 שינוי במסמכי המכרז .11

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י   11.1

שינוי או תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

 המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה. 

על אף האמור, המועצה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי,  11.2

תוספת, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ולפסול את 

 הצעתו. 

 פגמים טכניים .12

הצעת מציע, לפי שיקול דעתה המועצה תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו ב 

המוחלט ו/או לאפשר צירוף מסמכים שהושמטו ע"י המציע בתום לב ושיש בהם להעיד אודות 

עמידתו בתנאי הסף ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי בהירויות העלולות להתעורר לגבי 

 ההצעה, וזאת, בין היתר, בשים לב למאפיינים הספציפיים של המכרז דנן.  

 ה בלתי סבירההצע .13

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על   

נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת 

על הבנה מוטעית של נושא המכרז, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז, בלתי סבירה 

ת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מבחינת מחירה לעומ

 מסעיפי המכרז שלדעתה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 כושרו של המציע  .14

המועצה תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, לרבות בין  

,  והכלכלית, הציוד המצוי ברשותוהיתר, כושרו, ניסיונו ויכולתו המקצועית, יכולתו הארגונית 

, התייחסות מוסדות ציבור/רשויות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות

 מקומיות ו/או גופים אחרים למציע, וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא המועצה לנכון. 

 בחינת ההצעה ובחירה בהצעה  .15

ומהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה מבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה  

המוחלט, לדחות הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובכל אופן שהוא 

או שנוכחה לדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או  

 שאלו/ו/או מי מהם לקויים. 
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 המוצע על ידו לביצוע העבודות. במחירוינקוב  רת המציע הצהימלא את טופס המציע  15.1

מחיר גבוה יותר ממחיר הצעה שתנקוב ב המחיר לא יעלה על מחיר המקסימום שנקבע.

 . על הסף תיפסלהמקסימום 

מובהר, כי כל הצעה תיבדק ע"י המועצה או מומחה מטעמה לאורה של התחיקה בנושא  15.2

לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות ובשים לב  זכויות ושכר כ"א בענף הניקיון

 . 2013  –בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע,  מובהר, כי  15.3

היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בשירותים קודמים 

של שירותים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה ובצוע נאות 

 מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם  15.4

לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם 

עבודה בוצעה בעצמם ובין אם , בין אם המספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה 

העבודה בוצעה באמצעו תקבלני המשנה שלהם ובין אם המציע ביצע את העבודות 

 כקבלן משנה של קבלן ראשי.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים   15.5

אחד מהמציעים  או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל  

ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא 

שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, 

 לפסול את ההצעה. 

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או  15.6

נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת מידע ו/או 

ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה, 

 למעט ערבות. 

 זהות בין הצעות כשירות .16

, תיערך ביניהן התמחרות במחירהשהן זהות  כשרותבמידה ותהיינה מספר הצעות  16.1

ימי עבודה מיום קבלת  5ים להגיש הצעה משופרת תוך נוספת שבה יתבקשו המציע

הודעה על כך, במעטפה סגורה, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים. 

ולא  המקורית שהגיש כל מציעהראשונה/ יובהר כי ההצעה הנ"ל לא תפחת מההצעה 

ים . המציעים רשאתהיה גרעונית בהתאם לחוות דעתה של המועצה או מי מטעמה.

 .המקוריתהראשונה/להגיש הצעה זהה להצעתם  

יתבקשו המציעים   ,ין תהינה ההצעות זהותי אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עד 16.2

ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על כך, וביניהן   5להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך  

רת או עד להחלטה אח  תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביות

 שתיקבע ע"י ועדת המכרזים.

החלטת ועדת המכרזים כאמור לעיל, יכולה לקבוע כי ההצעה הזוכה תיקבע על פי  16.3

 .המלצות מרשויות אחרות, התרשמות של הצוות המקצועי במועצה וכיוצ"ב
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 טעות חשבונאית .17

בכל מקרה בו נפלה בהצעת המציע טעות חשבונאית יהא המזמין רשאי לתקן הטעות, תהא 

ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את הסכומים המתוקנים לאחר שבוצעו  

 תיקוני הטעויות ותחייב את המציע. 

 אי הצגת מחיר .18

 ההצעה תיפסל על הסף.  אזי מחיר של מציע כלשהווצג הבמקרה ולא  

 תקציב .19

תהא רשאית  –מובהר כי אם ההצעה הזולה ביותר תחרוג מהתקציב שיעמוד לרשות המועצה 

המועצה לבטל את המכרז ו/או להקטין את היקף העבודה הכל לפי שיקול דעתה, ולמציעים לא 

תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותם במכרז ו/או ביטולו ו/או צמצום היקפו 

 כאמור.

 קבלני משנה .20

תבוצע על ידי העובדים של מי שיזכה במכרז. חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני   העבודה 

 משנה מבלי לקבל את הסכמת המועצה והמפקח על העבודה, מראש ובכתב.

 ההצעה הזולה .21

 אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כזוכה.  

 פיצול הזכייה .22

ולקבוע מספר זוכים, וכן למסור ביצוע העבודה  המועצה רשאית לפצל את הזכייה 22.1

 בשלמותה  או בחלקה, הכל לפי שיקול דעתה.

במסמך המועצה שומרת על זכותה לוותר ו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות המפורטות  22.2

 .ג

 זהות בין הצעות כשירות .23

תפעל  , "הצעות זהות"( –)להלן הצעות כשרות שהן זהות יותר משתי במידה ותהיינה  23.1

 המועצה כדלקמן.

הצעות זהות, אזי שבהתאם לשיקול דעתה של המועצה כאמור לעיל, היא   2ככל שניתנו   23.2

 רשאית לבחור בשני הקבלנים שהגישו הצעה זהה. 

תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו הצעות זהות  2 -ככל ונתקבלו יותר מ 23.3

דעה על כך, במעטפה  ימי עבודה מיום קבלת הו 5המציעים להגיש הצעה משופרת תוך 

סגורה, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים. יובהר כי ההצעה הנ"ל  

לא תפחת מההצעה הראשונה/המקורית שהגיש כל מציע. המציעים רשאים להגיש 

 .הצעה זהה להצעתם הראשונה/המקורית

ים  אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות, יתבקשו המציע 23.4

ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על כך, וביניהן   5להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך  

 .תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר

לועדת המכרזים הזכות, בכל שלב, להחליט על שיטת התמחרות אחרת מאשר הגשת  23.5

להכריז על ההצעה הכדאית ו  וספת )כגון: המלצות על הקבלן וכד'(הצעת מחיר מוספת נ

 ביותר.

יובהר כי הצעת המחיר של המציע שייתן את הצעת המחיר הזולה ביותר בהתאם לסעיף  23.6

זה או שייקבע ע"י ועדת המכרזים כהצעה הכדאית ביותר, תהווה את ההצעה אליה  

 להלן.  24תושווה ההצעה של הזוכה השני כאמור בסעיף 
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 בחירה בשני זוכים  .24

 במכרז זה. בחירה בשני זוכים תיעשה בכפוף להלן. ר בשני זוכיםהמועצה תבקש לבחו 24.1

( ישווה את "המציע היקרלהלן: ")  המציע שהצעתו הכספית הנה השנייה בטובה ביותר   24.2

 . "(הזולהמציע )להלן: " את הצעת המחיר הטובה ביותרהצעתו למציע שנתן 

חלוקת העבודה בין המציעים תעשה באופן שווה ככל הניתן. אולם במקרה שלא  ,ככלל 24.3

ניתן יהיה לחלק את העבודה באופן שווה בין המציע היקר והמציע הזול, יקבל המציע  

 הזול עדיפות בחלוקת העבודה. 

 סתירות ואי התאמות .25

י לסתירות, לשגיאות, לא בכתבמציע שרכש את המכרז יוכל להפנות שאלות הבהרה  25.1

התאמות או לספקות כלשהם אשר ימצאו  בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פריט, 

או במייל:  03-9000610/611לליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול בטל': 

 Liorg@dsharon.org.il  12:00בשעה  202012.14.וזאת, עד ליום  . 

מהאמור, מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי מבלי לגרוע  25.2

המכרז, תחול ההוראה המחמירה יותר עם המציע ו/או שילובן המחמיר יותר של 

ההוראות הרלבנטיות עם המציע, לפי העניין, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של 

 המועצה. 

פרטים כלשהם מפרטי כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או ל 25.3

 המכרז ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 יחייבו.  -רק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו ע"י המועצה בכתב  25.4

מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או אי ספקות כלשהם,   25.5

לא  -ה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל שגיאות או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאל

 .תשמענה

לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז, כל הסתייגות של המציע עלולה   25.6

 .לפסול את הצעתו

. מנהל האגף יפנה אליו עד ס  -וי ליאור גפן ישובי המועצה בליו ימציע המעונין לסייר ב 25.7

ס. מנהל  .  Liorg@dsharon.org.ilאו במייל:  052-7589204בטל':  14.12.2020ליום 

 האגף יקבע מי יתלווה למציע לסיור. 

 הליכי משפט  .26

מובהר בזה, כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או  26.1

דה זמנית או בטענות ו/או בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבו

לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים 

 שלישיים כלשהם, לרבות על ידי משתתף שזכה במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה  26.2

דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך. במקרה של והוא מוותר על כל טענה ו/או 

הליכים משפטיים, כל מציע מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום 

 יום, בהתאם לדרישות המועצה.   30ההליכים המשפטיים ובתוספת של  

 עדיפות בין מסמכים .27

כל מסמכי המכרז משלימים זה את זה. במקרה של סתירה בין הוראות במסמכי המכרז 

השונים, יכריעו הוראות המנהל ובכל מקרה יחול הכלל כי הוראה שמטיבה עם המועצה היא  

 הגוברת. 

mailto:Liorg@dsharon.org.il
mailto:Liorg@dsharon.org.il
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 מסמכי המכרז .28

 המסמכים שלהלן מהווים את מסמכי המכרז:

 מודעת פרסום. 28.1

 הזמנה להציע הצעות.  28.2

 1מסמך א/ –הצהרת המציע  28.3

, בעניין שכר מינימום, ייצוג הולם 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 28.4

 . 2מסמך א/ –לאנשים עם מוגבלות ובעניין עובדים זרים  

תצהיר בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך  28.5

 3מסמך א/ -פליליים 

 4מסמך א/ –סיון קודם טופס תיאור ני 28.6

 5מסמך א/ –טבלה המכילה רשימת מסמכים שיש לצרפם למכרז  28.7

 .6מסמך א/ –דוגמת נוסח ערבות  28.8

 .7מסמך א/ –הצהרת אי תאום מכרז  28.9

 :מסמך ב -חוזה לביצוע העבודה על נספחיו   28.10

 . 1מסמך ב/ –ערבות ביצוע   28.11

 ;2מסמך ב/  -הצהרת העדר תביעות  28.12

 ; 3/מסמך ב – אישור קיום ביטוחים 28.13

  מסמך ג. –תהליך עבודה   28.14

 .מסמך ד – אישור רו"ח  28.15
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   המציע  הצהרת - 1/א  מסמך
 טיאוט וניקיון ביישובי המועצה –  2020/15מס'   פומבי  מכרז

צורך בראש מסמכי ההצעה, יחד עם הערבות, ל ותקים ולהציגומסמך זה יש להגיש בשני ע***
 ***ועדת המכרזיםשל וחות הנ

 לכבוד 
 המועצה האזורית דרום השרון

 
 נכבדי,

 
  כל  על, הצעות להגשת בהזמנה המפורטים לתנאים  ומחויבים מסכימים, מ"הח אנו .1

ולרבות, נספח "אישור ,  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו  שינויים  או/ו  עדכונים  לרבות,  נספחיה

 יחד  כולם  והעתידים"(  המכרז  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  לקיום ביטוחים" המצורף לחוזה

  כל   על  החתומה  ההזמנה  את  כוללים  ואנו,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  החוזה  את  להוות

  .זו הצעתנו מתנאי כחלק, בה הנזכרים המסמכים

מחיר כי עלינו לתן  הבנו  כי, המכרז במסמכי האמור כל את קראנו כי בזה מצהירים  הננו .2

 סיירנו  כיוכי  ₪ )ללא מע"מ(    2,100כולל ליום עבודה בש"ח וללא מע"מ שלא יעלה ע"ס של  

, כי העבודות לאתר הגישה ותנאי הקרקע וטיב העבודה  מקום את ראינו, יישובי המועצהב

קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות כאמור באישור לקיום ביטוחים שצורף 

  ידועים  וביצועה  העבודה  עלויות  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  כנספח לחוזה, 

, ויובהר כי ידוע לנו שהצעת המחיר כוללת  הצעתנו את ביססנו לכך ובהתאם, לנו ומוכרים

 לא כי מצהירים אנו כן עלויות שינוע ציוד, חומרים וכוח אדם מישוב וישוב ככל שיידרש.

 מסמכי של ידיעה אי או הבנה אי של ענותט על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג

 .אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז

 באופן המכרז נשוא העבודה  לביצוע והיכולת הניסיון, הידע ברשותנו כי בזה מצהירים אנו .3

 לביצוע הדרושים האדם וכוח הציוד כל ברשותנו נמצאים כי וכן, גבוהה וברמה מקצועי

 . הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט הכל, המכרז נשוא העבודה

 מפורטה בסכום המכרז מסמכי בכל המפורטות העבודות את לבצע מתחייבים הננו .4

 את לבצע עצמנו על מקבלים והננו, להלן 27בסעיף הנקובים  המחירים לפי, זו בהצעתנו

ידוע ומקובל עלינו כי   .הגמורהושביעות רצונכם  דעתכם להנחת האמורות העבודות

חוק העסקת עובדים  המועצה ו/או מי מטעמה יבדקו את הצעת המחיר שנתננו בהתאם ל

וכי נשתף     2013  –על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג  

 פעולה ונשיב לכל שאלותיהם.

 כדי  או/ ו  אתכם  לחייב  כדי  זו   בהצעתנו  באמור  שאין  נו לידיעת  הובא  כי  בזאת  מצהירים   הננו .5

 וכי הנכם רשאים לבחור יותר מזוכה אחד.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות

המועצה רשאית לבחור וכי אנו מסכימים לכך ש לידיעתנו הובא כי בזאת מצהירים  הננו .6

 יותר מזוכה אחד לצורך ביצוע העבודה. 

 ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או שנוי, לביטול ניתנת אינה, חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .7

 . 21.03.2021 ליום  עד אותנו

 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .8

הורי  , ורההמליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  חברי בין א()

, אח או אחות ובני זוגם של כל אחד מאלה-זוג ובני-"צאצא, צאצאי בןהורה, 

 "קרוב"(.  –זוגם ואף לא סוכן או שותף )"להלן 
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שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את  דיגאתב ב()

מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או ד אח ל המיותר(

ואין , חיםואו ברון הוב  אחוזים 10אחות, וכן סוכן או שותף חלק העולה על 

 ו עובד אחראי. א אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל

 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה. איש/ ג()

רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  היהלי כי ועדת המכרזים של המועצה תע דוי 8.1

 . ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונהכאמ קרבה משפחתית

, בה המפורטים התנאים יהיו, ונתקבלה נבחרה הצעתנו  כי בכתב הודעתכם קבלת עם מיד .9

 .אותנו המחייב הסכם, נספחיה  כל על

 את בידיכם להפקיד, ימים 14תוך  למשרדכם לבוא מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם .10

  הטעונים הנוספים והראיות המסמכים כל ואת המבטחים אשור את, הנדרשות הערבויות

 עותק כל ועל החוזה על לחתום כן וכמו, דרישתכם פי על וכן המכרז מסמכי פי על המצאה

 . ידכם על כן  לעשות נדרש אם, המכרז מסמכי של נוסף

 בתנאי כמבואר לתוקף החוזה לכניסת ובכפוף, תתקבל הצעתנו אם כי מתחייבים אנו .11

  על שינתן עבודה התחלת צוב ידכם על שיקבע בתאריך העבודות בבצוע  נתחיל, המכרז

 . ידכם

  ומצהירים ביותר קצר זמנים בלוח להינתן עשוי העבודה התחלת צו כי לכך מודעים הננו

 .בהתאם העבודות בבצוע להתחיל ערוכים נהיה אנו כי

 ערוכה בנקאית ערבות בזאת מצורפת, ונספחיה  פרטיה כל על, הצעתנו לקיום כבטחון .12

 .הצעות להגשת בהזמנה כנדרש לפקודתכם

 או לעיל 9 בסעיף כאמור מהתחייבויותינו התחייבות נפר אם כי  לנו ידוע כי מצהירים  הננו

, זכויותיכם ביתר לפגוע מבלי, זכאים תהיו אתם, מהצעתנו כלשהי  בדרך בנו  נחזור אם

 הטרחה, הנזקים  על מראש ומוערך קבוע כפיצוי הבנקאית הערבות סכום את לחלט

 במהלך או/ו הסכם הפרת בשל או/ו התחייבויותינו הפרת בשל לכם שנגרמו וההוצאות

 . המכרז ניהול

 לגלות לא מתחייבים ואנו, אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת הצעתנו .13

 .במכרז הזוכה על המזמין הודעת קבלת למועד  עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי את ולמנוע

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  הצעתנו הינה בגדר המטרות  .14

אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

: וחתומים  מלאים  כשהם  הבאים  הנספחים,  הימנה  נפרד  בלתי  כחלק ,  מצורפים   זו  להצעתנו .15

 מחירים להציע  הזמנהב המפורטים צהיריםהת, הרישיונות, האישורים , המסמכים  כל

  .כאלה שנמסרו  ככל, למציעים שנמסרו השינויים או/ו העדכונים כל בצירוף, למכרז

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט  .16

תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'( ובכלל זה בכל דרישות משרד  במסמך

הכללי הרלוונטיות לנושא ההתקשרות לרבות ובכלל זה הוראות החשב  הכלכלה והחשב

)למסמכי המכרז( וידוע לי כי כל ההוראות הכלולות בחוק העסקת     הכללי שצורפו כמסמך

 2013שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג  עובדים על ידי קבלני

י שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים קבלנ ובצו העסקת עובדים על ידי 

הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי ובהוראות החשכ"ל הינן   ובצו ההרחבה בענף 2013תשע"ג 
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התנאים  חלק מהוראות המכרז וההסכם מכוחו. ידוע לי, כי ככל שלא אעמוד בהוראות

 המקדמיים, הדבר יהווה עילה לפסילת הצעתי במכרז.

כי אם אזכה במכרז אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן הנני מתחייב  .17

חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, לרבות הדרישות  ו/או

", העסקת עובדים הכשירים לביצוע העבודות "קבלן שירותמתוקף היותי  המתחייבות

עבודה, תשלום שכר לעובדים על פי חוק דרישות בטיחות וגהות ב נשוא מכרז זה, קיום

 לפחות ותשלום תנאים סוציאליים לעובדים.  1987 –שכר מינימום התשמ"ז 

הנני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות לא אעסיק עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין  .18

ובין בעקיפין, כמפורט בהוראות תכ"מ "עידוד העסקת עובדים ישראלים  במישרין

 .2011/2ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  9.12.7הממשלה" מס'  שרויותבמסגרת התק

הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז קרי, מחירי  .19

המקסימליים בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי הם כמפורט בהצעתי וכוללים    המועצה 

כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע  מיוחדות ובין  את כל ההוצאות, בין

ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה    העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות

 לרבות רווח קבלני סביר. 

הנני מצהיר כי אשלם לעובדים שיועסקו על ידי במסגרת העבודות נשוא המכרז שכר שלא  .20

חיר המבוסס על הוראות חשכ"ל וצווי יפחת מעלות השכר המינימלית, כמפורט בתמ

ההרחבה, ובהתאם לכל עדכון שיחול בהוראות החשכ"ל בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת 

 עבודה בתחום הניקיון, להוראות צווי ההרחבה בענף הניקיון ובהתאם להוראות כל דין. 

דיי מלוא הריני מצהיר בזאת כי אין לי קושי במילוי התחייבויותיי לפי הצעתי לשלם לעוב .21

הסכומים הנדרשים והמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה ובין היתר לפי חוק הגנת השכר 

כן הריני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי החשב הכללי וכל הנחייה/דין  .1958 -התשי"ח

 רלוונטיים בנוגע להעסקת עובדיי ואספקת ניקיון כנדרש במסמכי המכרז.

שלם או מספר שאינו שלם עד ספרה אחת בלבד ניתן להציע אחוז הפחתה שהוא מספר  .22

 -לאחר הנקודה העשרונית. הצעה שתנקוב בהפחתה בניגוד להוראה זו בכל חלק מהפריטים

 תיפסל. 

 בהר כי תשלום התמורה במכרז ייעשה אך ורק בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל. יו .23

ובכל מקרה, לא תשולם   יודגש כי חל איסור על הקבלן להעסיק את עובדיו בשעות נוספות .24

 כל תוספת עבור שעות נוספות לרבות תוספת בגין שעות נוספות הנובעות מפיצול משמרות.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו  .25

עם הצעתנו תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים 

 ים מראש.וקבוע

לתאם  עלינושהעבודה מתבצעת ביישובי המועצה השונים,  ןמכיווידוע ומקובל עלינו כי  .26

לישוב וכן להחתימו בסיום מתן  נומול יו"ר הועד המקומי או מי מטעמו את מועד הגעת

השירות היומי. רק חתימה בסיום מתן השירות היומי, לשביעות רצונו של יו"ר הועד או מי 

 בתשלום עבור עבודתו.נו תומטעמו, תזכה א

 הצעת מחיר .27

הצעתנו כוללת את כל עבודות הטיאוט המכני והידני וכן כל פעולה הצריכה לביצוע   27.1

 כל אלו, בין אם זו מפורטת במסמכי המכרז ובין אם לאו.
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ידוע לנו כי מחיר המועצה הנקוב להלן, הינו המחיר המקסימלי ולא ניתן להגיש  27.2

המחיר האמור. הצעה שתוגש בניגוד להוראת סעיף זה הצעה המהווה תוספת על 

 תפסל. 

 :מחיר מקסימלי 

כולל כל דרישות המועצה הכלולות בחוזה וביתר מסמכי המכרז, לרבות  – העבודה 

  . עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש

 .ללא מע"מרווח ותקורות בשקלים חדשים ים ליח'  כולל יםהמרבי יםהמחיר

 הצעת המציע 
פועל  ן וכנהג מפעיל הרכב, עבודה, כולל  יוםמחיר מרבי להפעלת רכב טאוט ייעודי ל

 הנו:( גירוף הפעלת גרניק / / טאוט)
 

₪ בתוספת   ובמילים __________________________  _____________ ₪ 
 מע"מ כדין. 

 
 מע"מ כדין ***₪ ליום עבודה בתוספת  2,100*** הצעת המחיר לא תעלה ע"ס של 

 
יובהר כי המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף בשיעורו עפ"י דין   .28

 המועצה.   וישולם ע"י

המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל  .29

חוק לרבות עפ"י  הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי מסמכי המכרז

-העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

2013 . 

אנו מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה על מנת להסביר את הצעת המחיר  .30

העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים שלנו בהתאם לחוק 

 על פי כל דין. ולכללים החלים על המועצה  2013-וריים, התשע"גציב

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאתנו שירותים בכל  .31

היקף שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף 

התשלומים ישולמו לנו בהתאם למפורט בחוזה  השירותים שיוזמנו מאתנו בפועל, וכי 

 ההתקשרות. 

 
 ___ טלפון: _________      ________שם המציע: _______________ כתובת המציע: 

 _____________דואר אלקטרוני:  _______ נייד:_____ :ח.פ./מספר עוסק מורשה

  החתימה מטעם המציע: _________ שם ותפקיד מורשי

                         

 (התאגיד מתתוחו  חתימה מורשי חתימת - תאגיד אם) תאריך: _____  ______ חתימה וחותמת:

 
 

 אישור עו"ד:
, מאשר בזה כי ביום (להלן: "המציע" )אני הח"מ _________, עו"ד של ____________ 

הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע ________ חתמו בפני על 
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

 לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפוטרים לעיל מחייבת את המציע
 

  ________________     _______________ 
 עו"ד        תאריך
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   המציע  הצהרת - 1/א  מסמך
 טיאוט וניקיון ביישובי המועצה –  15/2020מס'   פומבי  מכרז

צורך בראש מסמכי ההצעה, יחד עם הערבות, ל ותקים ולהציגומסמך זה יש להגיש בשני ע***
 ***ועדת המכרזיםשל וחות הנ

 לכבוד 
 המועצה האזורית דרום השרון

 
 נכבדי,

 
  כל  על, הצעות להגשת בהזמנה המפורטים לתנאים  ומחויבים מסכימים, מ"הח אנו .1

ולרבות, נספח "אישור ,  בכתב  לעת  מעת  בהם  שנערכו  שינויים  או/ו  עדכונים  לרבות,  נספחיה

 יחד  כולם  והעתידים"(  המכרז  מסמכי"  -  ביחד  הנקראים)  לקיום ביטוחים" המצורף לחוזה

  כל   על  החתומה  ההזמנה  את  כוללים  ואנו,  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  החוזה  את  להוות

  .זו הצעתנו מתנאי כחלק, בה הנזכרים המסמכים

כי עלינו לתן מחיר  הבנו  כי, המכרז במסמכי האמור כל את קראנו כי בזה מצהירים  הננו .2

 סיירנו  כי₪ )ללא מע"מ( וכי    2,100כולל ליום עבודה בש"ח וללא מע"מ שלא יעלה ע"ס של  

, כי העבודות לאתר הגישה ותנאי הקרקע וטיב העבודה  מקום את ראינו, יישובי המועצהב

קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות כאמור באישור לקיום ביטוחים שצורף 

  ידועים  וביצועה  העבודה  עלויות  על  המשפיעים  האחרים  הגורמים  כל  כי  וכן  ה, כנספח לחוז

, ויובהר כי ידוע לנו שהצעת המחיר כוללת  הצעתנו את ביססנו לכך ובהתאם, לנו ומוכרים

 לא כי מצהירים אנו כן עלויות שינוע ציוד, חומרים וכוח אדם מישוב וישוב ככל שיידרש.

 מסמכי של ידיעה אי או הבנה אי של טענות על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג

 .אלו טענות על מראש בזה מוותרים ואנו המכרז

 באופן המכרז נשוא העבודה  לביצוע והיכולת הניסיון, הידע ברשותנו כי בזה מצהירים אנו .3

 לביצוע הדרושים האדם וכוח הציוד כל ברשותנו נמצאים כי וכן, גבוהה וברמה מקצועי

 . הנדרש הזמנים ללוח ובהתאם המכרז במסמכי כמפורט הכל, המכרז נשוא העבודה

 מפורטה בסכום המכרז מסמכי בכל המפורטות העבודות את לבצע מתחייבים הננו .4

 את לבצע עצמנו על מקבלים והננו, להלן 27הנקובים בסעיף  המחירים לפי, זו בהצעתנו

ידוע ומקובל עלינו כי   .הגמורהושביעות רצונכם  דעתכם להנחת האמורות העבודות

המועצה ו/או מי מטעמה יבדקו את הצעת המחיר שנתננו בהתאם לחוק העסקת עובדים  

וכי נשתף    2013  –על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג  

 פעולה ונשיב לכל שאלותיהם.

 כדי  או/ ו  אתכם  לחייב  כדי  זו   בהצעתנו  באמור  שאין  נו לידיעת  הובא  כי  בזאת  מצהירים   הננו .5

 וכי הנכם רשאים לבחור יותר מזוכה אחד.  הצעתנו  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  להוות

המועצה רשאית לבחור וכי אנו מסכימים לכך ש לידיעתנו הובא כי בזאת מצהירים  הננו .6

 יותר מזוכה אחד לצורך ביצוע העבודה. 

 ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או שנוי, לביטול ניתנת אינה, חוזרת בלתי היא זו הצעתנו .7

 . 21.03.2021 ליום  עד אותנו

 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .8

הורי  , ורההמליאת המועצה יש / אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  חברי בין א()

, אח או אחות ובני זוגם של כל אחד מאלה-זוג ובני-"צאצא, צאצאי בןהורה, 

 "קרוב"(.  –זוגם ואף לא סוכן או שותף )"להלן 
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שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את  דיגאתב ב()

מאלה: חבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, בן או בת, את או ד אח ל המיותר(

ואין  ,חיםואו ברון הוב  אחוזים 10אחות, וכן סוכן או שותף חלק העולה על 

 ו עובד אחראי. א אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל

 ין לי )מחק את המיותר( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה. איש/ ג()

רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  היהלי כי ועדת המכרזים של המועצה תע דוי 8.1

 . ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונהכאמ קרבה משפחתית

, בה המפורטים התנאים יהיו, ונתקבלה נבחרה הצעתנו  כי בכתב הודעתכם קבלת עם מיד .9

 .אותנו המחייב הסכם, נספחיה  כל על

 את בידיכם להפקיד, ימים 14תוך  למשרדכם לבוא מתחייבים הננו, תתקבל הצעתנו אם .10

  הטעונים הנוספים והראיות המסמכים כל ואת המבטחים אשור את, הנדרשות הערבויות

 עותק כל ועל החוזה על לחתום כן וכמו, דרישתכם פי על וכן המכרז מסמכי פי על המצאה

 . ידכם על כן  לעשות נדרש אם, המכרז מסמכי של נוסף

 בתנאי כמבואר לתוקף החוזה לכניסת ובכפוף, תתקבל הצעתנו אם כי מתחייבים אנו .11

  על שינתן עבודה התחלת צוב ידכם על שיקבע בתאריך העבודות בבצוע  נתחיל, המכרז

 . ידכם

  ומצהירים ביותר קצר זמנים בלוח להינתן עשוי העבודה התחלת צו כי לכך מודעים הננו

 .בהתאם העבודות בבצוע להתחיל ערוכים נהיה אנו כי

 ערוכה בנקאית ערבות בזאת מצורפת, ונספחיה  פרטיה כל על, הצעתנו לקיום כבטחון .12

 .הצעות להגשת בהזמנה כנדרש לפקודתכם

 או לעיל 9 בסעיף כאמור מהתחייבויותינו התחייבות נפר אם כי  לנו ידוע כי מצהירים  הננו

, זכויותיכם ביתר לפגוע מבלי, זכאים תהיו אתם, מהצעתנו כלשהי  בדרך בנו  נחזור אם

 הטרחה, הנזקים  על מראש ומוערך קבוע כפיצוי הבנקאית הערבות סכום את לחלט

 במהלך או/ו הסכם הפרת בשל או/ו התחייבויותינו הפרת בשל לכם שנגרמו וההוצאות

 . המכרז ניהול

 לגלות לא מתחייבים ואנו, אחרים מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת הצעתנו .13

 .במכרז הזוכה על המזמין הודעת קבלת למועד  עד לאחרים הצעתנו פרטי גלוי את ולמנוע

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  הצעתנו הינה בגדר המטרות  .14

אנו רשאים לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

: וחתומים  מלאים  כשהם  הבאים  הנספחים,  הימנה  נפרד  בלתי  כחלק ,  מצורפים   זו  להצעתנו .15

 מחירים להציע  הזמנהב המפורטים צהיריםהת, הרישיונות, האישורים , המסמכים  כל

  .כאלה שנמסרו  ככל, למציעים שנמסרו השינויים או/ו העדכונים כל בצירוף, למכרז

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט  .16

תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'( ובכלל זה בכל דרישות משרד  במסמך

הכללי הרלוונטיות לנושא ההתקשרות לרבות ובכלל זה הוראות החשב  הכלכלה והחשב

)למסמכי המכרז( וידוע לי כי כל ההוראות הכלולות בחוק העסקת     הכללי שצורפו כמסמך

 2013שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג  עובדים על ידי קבלני

י שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים קבלנ ובצו העסקת עובדים על ידי 

הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי ובהוראות החשכ"ל הינן   ובצו ההרחבה בענף 2013תשע"ג 
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התנאים  חלק מהוראות המכרז וההסכם מכוחו. ידוע לי, כי ככל שלא אעמוד בהוראות

 המקדמיים, הדבר יהווה עילה לפסילת הצעתי במכרז.

כי אם אזכה במכרז אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן הנני מתחייב  .17

חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, לרבות הדרישות  ו/או

", העסקת עובדים הכשירים לביצוע העבודות "קבלן שירותמתוקף היותי  המתחייבות

דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום שכר לעובדים על פי חוק  נשוא מכרז זה, קיום

 לפחות ותשלום תנאים סוציאליים לעובדים.  1987 –שכר מינימום התשמ"ז 

הנני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות לא אעסיק עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין  .18

ים ישראלים ובין בעקיפין, כמפורט בהוראות תכ"מ "עידוד העסקת עובד במישרין

 .2011/2ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  9.12.7הממשלה" מס'  במסגרת התקשרויות

הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז קרי, מחירי  .19

המקסימליים בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי הם כמפורט בהצעתי וכוללים    המועצה 

יוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע  מ את כל ההוצאות, בין

ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה    העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות

 לרבות רווח קבלני סביר. 

הנני מצהיר כי אשלם לעובדים שיועסקו על ידי במסגרת העבודות נשוא המכרז שכר שלא  .20

, כמפורט בתמחיר המבוסס על הוראות חשכ"ל וצווי יפחת מעלות השכר המינימלית

ההרחבה, ובהתאם לכל עדכון שיחול בהוראות החשכ"ל בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת 

 עבודה בתחום הניקיון, להוראות צווי ההרחבה בענף הניקיון ובהתאם להוראות כל דין. 

תי לשלם לעובדיי מלוא הריני מצהיר בזאת כי אין לי קושי במילוי התחייבויותיי לפי הצע .21

הסכומים הנדרשים והמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה ובין היתר לפי חוק הגנת השכר 

כן הריני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי החשב הכללי וכל הנחייה/דין  .1958 -התשי"ח

 רלוונטיים בנוגע להעסקת עובדיי ואספקת ניקיון כנדרש במסמכי המכרז.

ה שהוא מספר שלם או מספר שאינו שלם עד ספרה אחת בלבד ניתן להציע אחוז הפחת  .22

 -לאחר הנקודה העשרונית. הצעה שתנקוב בהפחתה בניגוד להוראה זו בכל חלק מהפריטים

 תיפסל. 

 בהר כי תשלום התמורה במכרז ייעשה אך ורק בהתאם לשירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל. יו .23

בשעות נוספות ובכל מקרה, לא תשולם  יודגש כי חל איסור על הקבלן להעסיק את עובדיו  .24

 כל תוספת עבור שעות נוספות לרבות תוספת בגין שעות נוספות הנובעות מפיצול משמרות.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו  .25

וסכמים עם הצעתנו תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מ

 וקבועים מראש.

לתאם  עלינושהעבודה מתבצעת ביישובי המועצה השונים,  ןמכיווידוע ומקובל עלינו כי  .26

לישוב וכן להחתימו בסיום מתן  נומול יו"ר הועד המקומי או מי מטעמו את מועד הגעת

השירות היומי. רק חתימה בסיום מתן השירות היומי, לשביעות רצונו של יו"ר הועד או מי 

 בתשלום עבור עבודתו.נו תועמו, תזכה אמט

 הצעת מחיר .27

הצעתנו כוללת את כל עבודות הטיאוט המכני והידני וכן כל פעולה הצריכה לביצוע   27.3

 כל אלו, בין אם זו מפורטת במסמכי המכרז ובין אם לאו.
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ידוע לנו כי מחיר המועצה הנקוב להלן, הינו המחיר המקסימלי ולא ניתן להגיש  27.4

המהווה תוספת על המחיר האמור. הצעה שתוגש בניגוד להוראת סעיף זה הצעה 

 תפסל. 

 :מחיר מקסימלי 

כולל כל דרישות המועצה הכלולות בחוזה וביתר מסמכי המכרז, לרבות  – העבודה 

  . עבודות עקיפות ונלוות אף אם אינן כתובות באופן מפורש

 .ללא מע"מחדשים רווח ותקורות בשקלים ים ליח'  כולל יםהמרבי יםהמחיר

 הצעת המציע 
פועל  וכן נהג מפעיל הרכב, עבודה, כולל  יוםמחיר מרבי להפעלת רכב טאוט ייעודי ל

 הנו:( גירוף הפעלת גרניק / / טאוט)
 

_____________ ₪   ובמילים __________________________ ₪ בתוספת 
 מע"מ כדין. 

 
 ליום עבודה בתוספת מע"מ כדין ***₪  2,100*** הצעת המחיר לא תעלה ע"ס של 

 
יובהר כי המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף בשיעורו עפ"י דין   .28

 המועצה.   וישולם ע"י

המחירים הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל  .29

לרבות עפ"י חוק  מסמכי המכרזהדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו על פי 

-העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

2013 . 

אנו מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה על מנת להסביר את הצעת המחיר  .30

בגופים  שלנו בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון

 ולכללים החלים על המועצה על פי כל דין.  2013-ציבוריים, התשע"ג

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מאתנו שירותים בכל  .31

היקף שהוא וכי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין היקף 

התשלומים ישולמו לנו בהתאם למפורט בחוזה  השירותים שיוזמנו מאתנו בפועל, וכי 

 ההתקשרות. 

 
 ___ טלפון: _________      ________שם המציע: _______________ כתובת המציע: 

 _____________דואר אלקטרוני:  _______ נייד:_____ :ח.פ./מספר עוסק מורשה

  החתימה מטעם המציע: _________ שם ותפקיד מורשי

                         

 (התאגיד מתתוחו  חתימה מורשי חתימת - תאגיד אם) תאריך: _____  ______ חתימה וחותמת:

 
 

 אישור עו"ד:
, מאשר בזה כי ביום (להלן: "המציע" )אני הח"מ _________, עו"ד של ____________ 

הצהרה זו ה"ה ________________ בשם המציע, כי אצל המציע ________ חתמו בפני על 
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

 לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפוטרים לעיל מחייבת את המציע
 

  ________________     _______________ 
 עו"ד        תאריך
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 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים - 2מסמך א/
 ובדבר שכר מינימום כדין

   1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 

 הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים 

 

 

, שהגיש הצעה  להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ ) 
טיאוט וניקיון ביישובי  -שפרסמה המועצה האזורית דרום השרון 15/2020מס'  פומבילמכרז 
 זה בשמו ובעבורו.  (, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר"המכרז")להלן:  המועצה

 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .1

 

 בתצהיר זה: .2

 

גם בעל השליטה    –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם    – "בעל זיקה"

בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה 

של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע  בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו  

 על תשלום שכר העבודה. 

 

 : 1981 –כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א    –    "שליטה"

לכוון את פעילותו של  -בין לבד ובין יחד עם אחרים  -"היכולת 

תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או 

גרוע מכלליות האמור, יראו נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי ל

 אדם כשולט בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה:

הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי  ( 1)

 השליטה בתאגיד;

בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד,  ( 2)

הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד  למעט החלטות שענינן

או החלטות שענינן מכירה, או חיסול של רוב עסקי 

 התאגיד או שינוי מהותי בהם;"

 

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה  .3

 במשבצת המתאימה [ : Xלמציע ]יש לסמן 

 

 ת שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירו

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31 –

 ; 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –הוגנים(, התשנ"א 
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  באוקטובר  31 –הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א   , לפי2002

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –

 במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ;

 
   1998-, התשנ"ח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותל  9הוראות סעיף  אנו מקיימים את. 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 __________ 

 חתימה 

 

 

 

 אישור 

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע/ה בפני ________________ עו"ד, ה"ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את ______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר 

האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר  

 לעיל וחתם עליו בפניי. 

 

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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נספח תמחירי –תצהיר   

 

המציע יצרף להצעתו נספח תמחירי שבו יצוינו מרכיבי השכר לעובדים, כדוגמת 
 שלהלן. חפסנה

 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת   אני הח"מ ________________ת.ז.

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

,  שהגיש הצעה להלן: "המציע"(___אצל המציע ________________ )אני משמש כ _______

טיאוט וניקיון ביישובי שפרסמה המועצה האזורית דרום השרון,   15/2020מס' פומבי למכרז 

 (, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. "המכרז")להלן:  המועצה

 

 מהצעת המציע למכרז.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד  .1

השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת  .2
 מ_________________ ₪ לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירי שצירפנו,   .3
 המחירים הנקובים בנספח התמירי שלהלן. לא תפחת מ

 ך כל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים:הרינו להתחייב לקיים במש .4

 
 

 ______________ 

 חתימת המצהיר       

 אישור

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה 
______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם 

 עליו בפני.  
 

_________ ______ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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(06.09.2020לתאריך )מעודכן   נספח תמחירי  

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת   אני הח"מ ________________ת.ז.
כי אפעל לתשלום וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, 

 שכר לעובדי לכל הפחות כאמור בטבלה שלהלן וכפי שיעודכן מעת לעת.
 

 
חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

שכר 
 יסוד

עובד 
 ניקיון

29.12  ₪ 29.12  ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי 
הניקיון, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, 

  ₪29.12 לחודש עבור משרה מלאה, קרי  5,300יעמוד על 
 ₪ לשעת עבודה. 

סעיפים  , 2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:
 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5

 חופשה
 
 

1.34   ₪
(4.62% ) 

 

1.36   ₪
(4.62% ) 
 

ימי חופשה בתשלום  14ימי חופשה בתשלום או  12
 בשנתיים הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 .0ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 
צו ההרחבה ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 . 15סעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

תוספת 
 ₪   0.35 ------- ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך 
ואילך  6 -מהשנה ה ₪ לכל שעת עבודה. 0.35לעבודה, 

 ₪ לכל שעת עבודה.    0.46התעריף הינו  
חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 בינואר.
חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים 

קבלנים אחרים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל 
בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת 

 קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.
במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח 
לקבלן הנכנס ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו 

 עבור כל עובד. 
 . 7סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

₪   1.01 חגים
(3.46% ) 

1.02   ₪
(3.46% ) 

חודשי עבודה.  3בשנה לאחר ימי חג  9-עובדים זכאים ל
הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו 

 יום לפני ו/או יום אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן.
 19סעיף    ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד :  מקור
 )א'(.

 ₪   1.38 ₪   1.38 הבראה

₪ ליום. תעריף  429עומד על  2020ערך יום הבראה לשנת 
יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש 

ההבראה, לבין מדד אפריל של השנה בה משולמים דמי 
, או על פי התעריף המעודכן בשירות 2013חודש אפריל 

 לפי הגבוה ביניהם. -המדינה 
הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי 
ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר 
השעה. תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי 

 ה. החג, החופשה והמחל
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.
 . 0ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור
, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש .11

13.3.0.1.   

https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2001419
https://fs.knesset.gov.il/%5C1%5Claw%5C1_ls1_288457.PDF
https://fs.knesset.gov.il/%5C1%5Claw%5C1_ls1_288457.PDF
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
https://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.3.0.1
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חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

₪   2.46 פנסיה
(7.5% ) 

2.49   ₪
(7.5%  ) 

המשולמת לקצבה לפנסיה,   גמל, הפרשה לקופת
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  ב כהגדרתה

, על שם העובדתעשה    ,2005-)קופות גמל(, התשס"ה
להעסקתו לצורך ביצוע   מהיום הראשוןהחל 

צו ההרחבה  ה' ל6ההתקשרות. זאת למרות סעיף 
  ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה. 

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי 
הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום  

 עבור ימי מילואים ודמי לידה. 
במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 

 המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 
  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור
פנסיית יסוד",  "הגדלת בדבר ההרחבה וצו ,9סעיף 

 . 1989-התשמ"ט

  2.74₪ פיצויים
(8.33% ) 

2.77   ₪
(8.33% ) 

חוק הפיקוח על  הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב
, תעשה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע   מהיום הראשוןהחל    על שם העובד
צו ההרחבה ה' ל6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה. 
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי 
הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום  

 עבור ימי מילואים ודמי לידה. 
במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין  

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה  6%עבודה זו בלבד  
, לפי  150%או    125%ד העבודה הנוספת שבוצעה )בע

 העניין(.  
בגין שכר  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

ובגין התוספת לעבודה   8.33%היסוד יש להפריש 
 .  6%בשבת יש להפריש 

צו ההרחבה , ו1963-גחוק פיצויי פיטורין, התשכ" :מקור
 . 9בסעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

ביטוח 
 לאומי

 1.17    ₪
(3.55% ) 

1.18    ₪
(3.55% ) 

ביטוח  3.55%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 
 . 7.6%לאומי. מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 
התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 
בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

, מעבר 1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ''ה
: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, כגוןלשכר היסוד, 

 מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.
-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה: מקור
1995 . 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב 
שנה 

 ראשונה

חישוב 
שנה 
 שנייה

 הערות

 קרן
 השתלמות 

2.46   ₪
(7.5% ) 

2.47   ₪
(7.5% ) 

הקבלן מחויב לבצע   2014באוקטובר  1החל מיום 
הפרשות לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע  

הודיעו לקבלן על זהות קרן עבור עובדים גם אם לא  
ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי 
ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת 

 מחדל. 
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב  
בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר 
לעיל( בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על 

 חופשה, חג ומחלה. ימי 
יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות  
נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום  
המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר 

 הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה. 
אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון  

 לביצוע ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.
סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

10 . 
  ₪   42.13 ₪   41.68 סה"כ

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות 
הנסיעות בפועל, עד לתקרה המתעדכנת מעת 
לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית 

 ₪ ליום עבודה.  26.4 היא
במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, 

לקבלן עלות תעריף חופשי  המשרד ישלם 
 חודשי באזור קבלת השירותים.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד  מקור:
 בהוצאות נסיעה לעבודה. 

הפרשות 
לגמל עבור 

החזר 
הוצאות 
 נסיעה

(5% ) (5% ) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על 
שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו על 

 החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד.  
-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד :מקור
 (. 3)ב()  9סעיף  ,2014

   מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם 
, כנגד קבלת 1976- חוק דמי מחלה ההתשל"ול

אישור רואה חשבון על ביצוע התשלומים 
בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 
לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד 

בתקופת ההתקשרות עם המשרד בחברה 
ור כדי לגרוע מחובותיו . אין באמהממשלתי

 החוקיות של הקבלן כלפי העובד. 
בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר 
הסוציאליים )פנסיה, פיצויים, קרן 

 השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(. 
צו ההרחבה  , ו1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו  :מקור

 . 14סעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

 הניקיוןתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי 

  9 -במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה - שעות נוספות

  -משכר היסוד ותוספת הוותק. בגין השעה ה 1.25באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  10-ו

 משכר היסוד ותוספת הוותק. 1.5באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של   11

https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F%202014.htm
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ימי חופשה על  3 -חודשי עבודה ומעלה ל 6ופשת נישואין זכאי עובד המועסק בח - חופשת נישואין

 חשבון הקבלן, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

ימים ויהיה זכאי  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  -ימי אבל 

 ו. לשכר מלא בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכר

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה,   -היעדרות ביום הזיכרון  

יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע 

 מחופשתו או לנכות משכרו. 

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה

מספר שנות עבודה אצל 
 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה
 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה  12 ימי עבודה  14 1 - 4
 ימי עבודה  13 ימי עבודה  15 5
 ימי עבודה  18 ימי עבודה  20 6

 ימי עבודה  19 ימי עבודה  21 7 - 8
 ימי עבודה  23 ימי עבודה  26 ואילך  9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים  - ימי הבראה

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור 

 העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור להלן: 

 המספר ימי ההברא תקופת העבודה )בשנים(
 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 
15 - 11 10 
19 - 16 11 
24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה
 

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון  - מענק מצוינות 

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה, ב

   רה, האבטחה והניקיון".מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמי

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה זו  1%גובה המענק יהיה 

)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה 

 )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 רת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק. המענק ישולם לא יאוחר ממשכו

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב 

ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן 

 השתלמות(. 

לם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו  בגין תשלום זה יש לש 

 כמעסיק.

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי שיעור השינוי שבין   -  שי לחג

)יש  2013מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג, לבין מדד חודש ינואר 

לפי הגבוה ביניהם.  -₪(, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה  212.5יף להצמיד את התער

₪. השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף  216.1נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על  

 )כגון תלושי קנייה(: 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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ים אשר החודש  3  -שעות בחודש בממוצע ב  93משרה או שעבד לפחות    50%  -עובד המועסק לפחות ב

קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי 

 החודשים שקדמו למתן השי. 3 -לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. 

שות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה שלו  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפר

 .כמעסיק

 

 

 

 

 ______________ 
 היר חתימת המצ        

 אישור

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה 
______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם 

 עליו בפני.  
 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים  - 3מסמך א/

 או הליכי חקירה בגין עבירה פלילית

 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת   אני הח"מ ________________ת.ז.

 א אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם ל

 

,  שהגיש הצעה להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )

טיאוט וניקיון ביישובי שפרסמה המועצה האזורית דרום השרון,   15/2020מס' פומבי למכרז 

 ובעבורו. (, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו "המכרז")להלן:  המועצה

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. .1

כי אין על שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו,  .2

חלפה   בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה, וזולת אם ולא הורשעהם כן רישומים פליליים ו

 ;1981 -תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א

הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים  .3

 ת כאמור.ופלילי  ותמשפטיים בגין עביר

 
 

 ______________ 

 חתימת המצהיר       

 

 אישור 

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה  

______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר  

 לעיל וחתם עליו בפני.  

 

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

  



 קראתי, הבנתי והסכמתי _____________________ )שם( ____________)חתימה( 

 תיאור ניסיון קודם  - 4מסמך א/

 
טופס בנוסח שלהלן יושלם על ידי המציע לגבי ניסיון מוכח בניהול, בביצוע עבודות מהסוג, מהמהות 

 נשוא המכרז, ברשויות מקומית, במפעלים במוסדות או בגופים אחרים. כספי ההיקף בו

 

 

 

______________ _________

 ____________________ ___ 

 חתימת המציע 

המשתתף רשאי לצרף המלצות )

 (מהמוסד

הרשות המקומית/ 

המפעל/ המוסד/ הגוף 

אשר אצלו בוצעו העבודות 

 "( המוסד" –)להלן 

איש קשר במוסד + 

 מס' טלפון ואימייל 

האופן בו נבחר המציע  

לבצע את העבודות 

, פומבילמוסד )מכרז 

, מו"מ משכ"למכרז 

 וכיו"ב( 

התקופה בה בוצעו  

 העבודות 
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 4רשימת מסמכים שיש  לצרפם להצעה למכרז לפי סעיף  – 5מסמך א/
 

    15/2020מס' פומבי  מס' מכרז:
 

 המועצה טיאוט וניקיון ביישובי נושא המכרז: 
 

 
  שם המציע:

בטבלה, רשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז, לפי סדר הופעת 

 במעטפה המיועדת לכך

 

  Vיש לסמן באות 

 המסמכיםאת 

 שצורפו

 שתוקפה עד ליום  ₪  20,000 בסך  אוטונומית  כספית ערבות בנקאית .1

 או ערבות כאמור דיגיטלית או שיק בנקאי )לא שיק רגיל(. 19.01.2021

 6מסמך א/

הצהרת המציע מסמך זה יש להגיש בראש מסמכי ההצעה, יחד עם ***

 ***ועדת המכרזים.של נוחות צורך ה, ל(1והצעת מחיר )מסמך א/

 

 1מסמך א/ -והצעת מחיר הצהרת המציע .2

בראש מסמכי ההצעה, יחד  ותקים ולהציגומסמך זה יש להגיש בשני ע***

 ***ועדת המכרזים.של נוחות צורך העם הערבות, ל

 

רישיון "קבלן שירות" בתוקף לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני צילום  .3

 .תעודת קבלן 1996-כוח אדם, התשנ"ו

 

 ,מהסוג  עבודותובביצוע הקודם של המציע בניהול  ןהניסיותיאור מלא של  .4

נשוא המכרז, תוך פירוט מלא של העבודות אותן ובהיקף הכספי המהות מ

 – מסמכים ו/או אישורים ו/או המלצות המעידים על כך  , בצירוף  בעבר  ביצע

  4מסמך א/

 

  נדרשים לביצוע העבודה, ככל שקיימים כאלה.רישיונות  .5

מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרו, ניסיונו, יכולתו  .6

 סעיף רשות –וכיו"ב  של המציע

 

בתנאים המפורטים   עמידהוהאישורים המוכיחים באופן ברור  כל המסמכים   .7

על תתי סעיפיו והם רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש  3בסעיף 

 תם וכיו"ב. בהם כדי להראות על כושרם, ניסיונם, יכול

 

  צילום תעודת עוסק  מורשה  לצרכי מע"מ תקפה.  .8

צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על   .9

ניהול ספרי חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקאות גופים 

 . 1976 –ציבוריים תשל"ו 

 

 

יהיו הערבות  (המסמכים הראשונים )העליוניים 2מבוקש בזאת, להגיש את ההצעה כאשר 
והליך המכרזים  תוזאת למען הנוחות והיעילות של ועד ,הבנקאית וטופס הצעת מחיר

 פתיחת תיבת המכרזים והצעות המחיר.
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בהוראות חוק עסקאות גופים  תצהיר המציע חתום כדין, לפיו הוא עומד  .10

 (  2)מסמך א/ -ציבוריים תשל"ו 

 

תצהיר המציע חתום כדין  בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר  .11

 (3)מסמך א/ -הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  

 

  מפרטים טכניים של רכבי הטיאוט בהם עתיד המציע לעשות שימוש  .12

  מסמכי המכרזאישור או קבלה על רכישת   .13

14.   

 למציע שהוא תאגיד:

תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם  .א

 השותפויות וכיו"ב. 

 

 אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודה על פי המכרז ו/או ההתקשרות  .ב

 בחוזה לביצועה, הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

 

 אישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתימה אצל המציע  וסמכותם  .ג

 .לחייבו בחתימתם

 

  שמות מנהלי התאגיד. .ד

מסמך אותו נדרש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע,  כל  .15

הצהרת מציע והתצהירים הנכללים במסמכי המכרז,  ימולא ו/או יוגש 

 המיועד לכך .כשהוא חתום על ידי המציע במקום 

 

  .מסמך ג –תהליך עבודה   .16

  7מסמך א/ –הצהרת אי תאום מכרז  .17

  .מסמך דאישור רו"ח  .18
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 דוגמת נוסח
 יוגש על ידי המשתתף        
 במכרז יחד עם הצעתו        

 
 ערבות בנקאית –  6מסמך א/

 
 

                                                                                           לכבוד
 מועצה אזורית דרום השרון 

 
 אוטונומית    ערבות בנקאית כתב הנדון:

 טיאוט וניקיון ביישובי המועצה - 2020/15מכרז מס' 
 
 

 
 – מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  ______________________ בקשתפי -על

 ףאלים  ובמילים : עשר)₪    20,000 לסך שלאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "(  המבקשים"
 .ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ( "מכרזה" -)להלן  במכרז שבנדון זאת בקשר עם השתתפותם ו ,₪(

  
 

 ימים מדרישתכם הראשונה בכתב  14  מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוךאנו  
 שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  לטעון
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל 
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל   אחת

 הנ"ל. 
 

 בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות זו הינה 
 . 21.03.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 
מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא חלף  

 .תוקפה של הערבות
 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלתמועד זה לאחר 
 

 סבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולה
 

 
 
 

                               _____________ ___          בנק_______ תאריך: _______
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז  – 7מסמך א/
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר 
מס' למכרז  "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " שירותי טיאוט וניקיון רחובות 15/2020
 תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. אני מוסמך לחתום על  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3
 הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש המחירים בהצעת המשתתף למכרז   .4
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. ילא הייתי מעורב בנ .5

סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף ילא הייתי מעורב בנ .6
 למכרז.

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. יב בנלא הייתי מעור .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה  .8
 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –של תיאומי מכרזים 

________ ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 מש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד ח .11

 

 _________________  _______________  __________________  _____________ 
 תפקידו                חתימה                        המצהיר תאריך                                    

 
 אישור

 
________________________ מאשר, כי ביום ____________  אני החתום מטה, עו"ד 

התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה 
_________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר  
 את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר

 באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 
 

       _______________                                                                        __________________________ 
   מת ותחשם מלא + חתימה +       תאריך                                                              
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 מס' חוזה _______________ 

 
 חוזה - מסמך ב

 
 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור מועצה דרום השרוןחוזה 

 _________ לחודש ______ שנת ________ שנחתם ביום  
 
 –ב י ן  -

 מועצה דרום השרון 
 500מרח' נווה ירק ת.ד 

 "המועצה" /"המזמין"  –להלן 
 מצד אחד;

 -ל ב י ן  -
 __________________ 

 ח.פ/ת.ז _________________ 
 מרח' __________________
 דוא"ל _________________
 טלפון _________________

 "הקבלן"  –להלן 
 מצד שני;

 
למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור     15/2020והקבלן הינו הזוכה במכרז פומבי מס'    הואיל: 

   על ידי המועצה; מועצת דרום השרון, שפורסם
וברצון המועצה להזמין מהקבלן את השירותים, כהגדרתם בחוזה זה להלן, והקבלן   והואיל: 

לספק למועצה שירותים, כאמור, והכול בתנאים המפורטים במסמכי המכרז  מעוניין
 ובחוזה זה; 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;  והואיל: 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 כללי .1

 א. המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדים בו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 ב. כותרות הסעיפים בחוזה זה נקבעו אך ורק למען נוחות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בכללי הפרשנות

 אשר יחולו על החוזה כולו. 
 היו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או המשמעות המפורטים בטורג. בחוזה זה י

 השמאלי, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
 

 מועצה אזורית דרום השרון  "המועצה"

ולפיקוח על  מי שימונה על ידי המועצה, מעת לעת, לשמש כנציגה לעניין חוזה זה "המנהל"
 פיו מילוי התחייבויות הקבלן על 

"פסולת  
 רחובות"

שיירי מזון, נייר, קליפות, גזרי וחלקי עץ, חלקי מתכת, אריזות למיניהן בין ניר,  
עשביה שבכבישים ובמדרכות לא בשטחי גינון פסולת  ,מתכת, עץ, פלסטיק או אחר

גינון, פחיות, סמרטוטים, מסטיקים, פגרי בעלי חיים, גללי בעלי חיים, עפר, אבק, 
פסולת ולכלוך, גרוטאות וחלקי ריהוט, מכל סוג, הנמצאים  חול, ושאר דברי 

 ברחובות, תהיה סיבת הימצאותם ברחובות אשר תהיה.

"השטחים 
 "הציבוריים

כל השטחים הציבוריים שבתחום שיפוטה של המועצה, המשמשים למעבר לציבור  
הרחב לרבות רחובות, כבישים, מדרכות, מפרצי חניה, כיכרות, שבילים, מעברים, 

גרשי חניה ציבוריים, רחבות, מדרגות, קירות וכיו"ב, בין אם הם המהווים חלק  מ
מהרחובות ו/או משולבים בהם או מהווים חלק או המשך להם ובין אם לאו,  
והמיועדים לשימוש הציבור, לרבות איי תנועה, בין מגוננים ובין אם לאו, ולרבות 

מפרידים בין כבישים ו/או שטחי גינון ושטחי עפר, שטחי בור, שבאיי התנועה ה
המשולבים בכבישים ו/או במדרכות ו/או בשולי הכבישים ו/או בשולי המדרכות, 

 שברחובות האמורים. 
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"רכב 
טיאוט 

 כבישים"

 

ומעלה  2019בעל אפיונים כדלקמן: שנת ייצור ( על שילדת משאית)רכב טיאוט גדול 
, הרכב שנתייםעלה על , בכל רגע נתון גיל הרכב לא י(למעט בתקופת ההתארגנות)

ליטר לפחות, עם   400מטר לפחות, נפח מיכל האשפה  2.2מאפשר טיאוט ברוחב 
אלף ק"ג, נפח מיכל המים לפחות   5–יכולת נשיאת פסולת במשקל שאינו פחות מ 

ליטר, הרכב כולל מערכת היגוי ומברשות המאפשרת טיאוט בשני צידי   600
מערכת מתזים להתזת מים על המברשות   הכביש/המדרכה (ימין ושמאל), הרכב כולל

בעת ביצוע פעולת הטיאוט למניעת מפגעי אבק, הרכב כולל מערכת התזת מים 
)גרניק( המותקנת על חלקו העליון של הרכב והעובדת במשולב ובמקביל עם הפעלת 

בר לפחות להתזת מים בלחץ   140המברשות ופעולת הרכב הכוללת משאבה בלחץ של  
מטר לפחות מגולל על תוף וזרוע  12ם וצינור לחץ גמיש באורך גבוה, עם אקדח מי

גמישה, המאפשרת להגיע עם הצינור מעל לכלי רכב חונים ולהסיט את הפסולת 
המצויה על המדרכות משני צידי הכביש, לעבר הכביש לפני מסלול נסיעתו של רכב 

ות הטאוט, הרכב מותאם לטיאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלב
או שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות, על המברשות להיות מסוג המבטיח 
היצמדות יעילה לכביש, גם אם פני השטח משובשים, הרכב כולל איטום ומיגון לרעש 
המאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר, פתח היניקה מסוג המאפשר פתיחה או הרמה  

כיו"ב, הרכב בנוי באופן הכולל  למעבר של פסולת בנפח גדול כגון בקבוקים, פחיות ו
אמצעים המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות הממוקמות בחלקו הקדמי 
של הרכב בעת ביצוע הטיאוט. רכב הטיאוט יעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות  
של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של  

 ם, כניסות לבתים, רחבות, ככרות וכבישים. טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילי

"רכב 
טיאוט 

מדרכות 
 ורחובות"

, הרכב כולל (מין ושמאל)ימברשות המאפשרת טיאוט בשני צידי הכביש/המדרכה 
להתזת מים על המברשות בעת ביצוע פעולת הטיאוט למניעת מפגעי  מערכת מתזים

אבק, הרכב  מותאם לטיאוט שטחים מרוצפים במרצפות או באבנים משתלבות או 
 שטחים סלולים ללא גרימת נזק לתשתיות, על המברשות להיות מסוג

המבטיח היצמדות יעילה לכביש, גם אם פני השטח משובשים, הרכב כולל איטום 
ן לרעש המאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר, פתח היניקה מסוג המאפשר ומיגו

פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגון בקבוקים, פחיות וכיו"ב, הרכב  
בנוי באופן הכולל אמצעים המאפשרים לנהג המפעיל לראות את המברשות 

בכל   הממוקמות בחלקו הקדמי של הרכב בעת ביצוע הטיאוט. רכב הטיאוט יעמוד
דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת אחרת, לרבות 
לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות לבתים, רחבות, 

 ככרות וכבישים.

"רכב/י 
 טיאוט"

רכב/י טיאוט כבישים ורכב/י טיאוט מדרכות ורחובות שבאמצעותם תבוצענה 
 חוזה זה. העבודות נשוא 

 "משמרת"

משמרת, החל ממועד התייצבות הקבלן לביצוע העבודות ועד לסיום המשמרת, 
שעה זמן ארוחה, ריקון רכבי טיאוט,  2/1כמפורט בחוזה. שעות המשמרת כוללות 

שעות לפחות, בעת היציאה להפסקת אוכל ובסמוך  8עד פעמים בכל משמרת בת 
שעות, בסמוך לתום  8 -ות מלסיום המשמרת; עד פעם אחת במשמרת של פח

המשמרת הכול בתיאום עם המנהל. שעות המשמרת לא כוללות זמן הגעה, שטיפת 
 רכב הטיאוט, תיקון תקלות וכל עיסוק אחר שאינו טיאוט בפועל.  

 "כוח עליון"
רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות  

שהוכרזה מלחמה ובין שלא, אסון טבע. למען הסר ספק מזוינים של מדינת אויב  בין  
 מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון. 

 "תשתיות"
אבן שפה, תמרורים, מעקות, ריהוט רחוב, ספסלים, לוח מודעות, וכד', מערכות על 

שמל, מערכת קרקעיות ותת קרקעיות של צנרת מים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת ח
 טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין, מערכות הולכת גז, וכיו"ב. 

 "רחוב/ות"
כל אורכם ורוחבם ו/או חלק מאורכם ורוחבם של: רחוב ראשי, כביש, אי תנועה, 
רחבה, מדרכה, טיילת, שביל, מעבר, מדרגות, פס ירק, גשר, מחלף, וכיוצ"ב, לרבות 

 מטר לפחות.   5דים עד למרחק של שטח ציבורי הגובל עמם, משני הצד
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"רחוב 
 ראשי" 

רחוב שיסומן בתוכנית העבודה השבועית כרחוב ראשי, לכל רוחבו וארכו או לחלק 
מאורכו. "כביש" אורך, רוחב, ושטח המיסעה של הכביש, העשוי מאספלט, מבטון, 

 מאבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים.

שטח הפרדה לרבות ככרות ברחוב ו/או בכביש, בין שהינו סלול או מרוצף או מגונן,  "אי תנועה" 
 ובין שהינו בלתי סלול או מרוצף, או מגונן.

 " רחבה"

כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של הרחבה, לרבות רחבה המיועדת לחניית רכב, 
חומר אחר, בין שהינם סלול באספלט, או מבטון, או מאבנים משתלבות, או מכל 

תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות שטח ציבורי הגובל עם הרחבה, מכל צד של 
מטר לפחות. "מדרכה" אורך, רוחב, ושטח המיסעה של  5הרחבה עד למרחק של 

המדרכה, עם או ללא אבן שפה, העשוי מאספלט, מבטון, מאבנים משתלבות, או מכל 
ן שהינם פגומים, לרבות פס ירק ושטח ציבורי חומר אחר, בין שהינם תקינים ובי

 מטר לפחות. 5הגובל עם המדרכה בצידו הרחוק מהכביש, עד למרחק של 

 "שביל"

כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של השביל, עם או ללא אבן שפה, בין שהינו סלול 
אספלט או בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בין שהינם תקינים 

ן שהינם פגומים, לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם השביל משני צדדיו, עד ובי
מטר לפחות. " מעבר" כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המעבר, עם  5למרחק של 

או ללא אבן שפה, בין שהינו מקורה או שאינו מקורה, בין שהינו סלול אספלט או 
ר, בין שהינם תקינים ובין שהינם בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אח

פגומים, לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המעבר משני צדדיו, עד למרחק של 
 מטר לפחות.  5

מדרגה בודדת ו/או גרם מדרגות רצוף או מקוטע, בכל כמות של מדרגות במדרכה,  " מדרגות"
 בטיילת, בשביל, במעבר, ברחבה, וברשות הרבים. 

יעודי לשתילים עונתיים ורב שנתיים וגומות עצים, משולבים בחלק משטח שטח י "פס ירק" 
 המדרכה או הרחבה, בין שהשטח שתול ובין שאינו שתול.

 "המכרז"
שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור מועצה דרום השרון.  15/2020מכרז פומבי מס' 

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות "הקבלן" כל  
 קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירותים. 

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך,  "החוזה"
 מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד.

העבודות לטיאוט רחובות בשטח השיפוט של המועצה וביצוע של כל הפעולות,  "העבודות"
 המטלות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע, הכול על פי הוראות חוזה זה ונספחיו. 

לסטטיסטיקה ולמחקר מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  " המדד"
 כלכלי. 

"המדד 
 הבסיסי"

 . 15.12.2020שפורסם ביום  2020נובמבר מדד חודש 

"תקופת 
 התארגנות" 

 

תקופה שלא תעלה על חודשים ממועד החתימה על החוזה ומיועדת לאפשר לקבלן 
להשלים את הליך רכישת ואספקת רכבי הטאוט הנדרשים במסגרת חוזה זה. 

 2019ההתארגנות, יופעלו רכבי טאוט ורכבים משימתיים ששנת  יצורם היא  בתקופת  
ומעלה. לא יאוחר משלושים יום ממועד חתימת החוזה יציג הקבלן בפני המנהל  
אישורים המעידים על רכישת המכונות על שמו ו/או אישורי רכישה בליסינג תפעולי 

 . 2019משנת או מימוני על שמו של כל הרכבים הנדרשים בעלי רישיון 

"מסמכי 
 המכרז"

מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. כל המסמכים לרבות חוזה זה 
והתנאים הכלליים של המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה". חוק הפרשנות 

יחול על החוזה. לצורך פרשנות, רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו   1981-תשמ"א
 בחוק הנ"ל. 

  



 68מתוך   38עמוד   קראתי, הבנתי והסכמתי _____________________ )שם( ____________)חתימה(

 

 והתחייבויות הקבלןהצהרות  .2

, במחלקת במועצה הקבלן מצהיר ומאשר כי קודם להגשת הצעתו במכרז ביקר וסייר, פיזית,  . א

ההנדסה במועצה ובוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כי למד היטב את היקף העבודות  

הדרושות לביצוע עבודות ניקיון וטיאוט רחובות בכל שטח השיפוט של המועצה, תוכניות בנין 

בתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה, את הפעילות   במועצהעיר ביחס לבניה המתכוננת 

י חול, שבתות, חגים ואירועים מיוחדים, הכיר ובדק את דרכי הגישה בימ  במועצההמתקיימת  

ואליה ואת כל הנתונים הדרושים לו והקשורים בביצוע העבודות, וכי לא תהיינה לו כל טענות  

ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה, שמקורן, בין היתר, באי ידיעה ו/או אי הבנה 

 של תנאי או נתון כלשהו. 

ן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  הקבל  .ב

המקצועיים והטכניים וכוח העבודה המיומן, הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות 

חוזה זה ועל פי הוראות כל דין וכי אין מניעה, משפטית או אחרת, להתקשרותו בחוזה זה, 

 זה לא יהווה פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.  ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, צוות עובדים מיומנים וכשירים, שיבצעו את   . ג

 העבודות על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון המנהל. 

הקבלן מתחייב כי העבודות המפורטות בחוזה זה תבוצענה במסגרת המשאבים המפורטים  . ד

זה זה ובתמורה המפורטת בחוזה זה, כי יספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל כוח האדם,  בחו

כלי הרכב, הציוד, חומרי הניקיון וכל הנדרש לצורך ביצוע העבודות במשך כל תקופת תוקפו 

של חוזה זה. כל הרכבים, הציוד, חומרי הניקיון וכל הנדרש לביצוע העבודות, שיסופקו,  

 ן, יעמדו בדרישות כל חוק, תקן והוראות רשות מוסמכת.כאמור, על ידי הקבל

חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. הקבלן מתחייב   .ה

ומצהיר כי אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות 

לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד ו/או במצגים ו/או התחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם  

 חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים. 

הקבלן מצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע העבודות, לרבות  .ו

פוליסות  רישיונות כלי הרכב ברי תוקף לרכבי הטיאוט ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי, וכן 

ביטוח חובה ומקיף בנות תוקף, והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות והביטוחים  

האמורים יהיו בני תוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת המועצה, ככל שיידרש.  

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה וכן,  90הקבלן ימסור למנהל עותקים של הרישיונות בתוך 

 לפי דרישת המנהל ובכל מקרה של החלפת רכב טיאוט או ציוד אחר הטעון רישוי.  מעת לעת,

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס, במישרין ו/או בעקיפין, לכל הקשור  .ז 

 בביצוע העבודות, לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה. 

כי בביצוע התחייבויותיו על הקבלן מצהיר כי אין מניעה להתקשרות המועצה עמו בחוזה זה ו . ח

 פי חוזה זה, אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת המועצה למתן השירותים על ידו,  .ט

הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה המיטבית, ללא כל תקלה, במשך כל תקופת 

 מו.ההתקשרות ע 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו   .י

 במתן השירותים. 
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 הקבלן מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות המועצה במתן השירותים. . יא

הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי כל  .יב

יונות, התעודות וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לשם ביצוע השירותים, לרבות רישיון הריש

עסק בר תוקף ורישיון לכל ציוד אחר הטעון רישוי שישמש אותו ו/או את עובדיו לביצוע  

השירותים, והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרישיונות, התעודות וההיתרים האמורים יהיו  

 וקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת המועצה, ככל שיידרש. בני תוקף, כל תקופת ת

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין כל רשות מוסמכת  .יג

 המתייחס במישרין או בעקיפין לכל הקשור לביצוע השירותים, כפי שיעודכנו, מעת לעת.

ידוע לקבלן, כי אסורה הפעלת מפוח עלים. הפרת הוראה זו כמוה כהפרה יסודית של ההסכם  .יד

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפעלת מפוח מידיותזכה את המועצה בביטול ההסכם באופן 

מהחשבון החודשי וזאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לשפות    %20עלים כאמור תגרור קיזוז של  

ויב לשלם בגין תלונה ו/או הליך משפטי כלשהו עקב השימוש  את המועצה בכל סכום שתח

 במפוח העלים. הנ"ל כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה  .טו

קבלת מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר 

 אותו רישיון / היתר / מילוי אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  .טז 

קיומיים", והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על ידי הרשויות המוסמכות אחד המצבים  

 החוקים שלהלן: בהתאם להוראות אחד או יותר מ

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום סמכויות  .1

 . 1973-מיוחדות תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .2

.1951 

דש א לפקודת המשטרה נוסח ח90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .3

 . 1971-תשל"א

לחוק יסוד הממשלה. אזי, תחולנה   38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .4

ו/או הוראת  1967-הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע  

 זה. העבודות נשוא חוזה 

 סמכויות המנהל: .3

המנהל ישמש כנציג המועצה לעניין חוזה זה, והוא יפעל לפקח על עבודת הקבלן גם באמצעות  . א

 מנהלי כל אזור מטעם המועצה. 

המנהל ומנהל כל האזור יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על התאמה, טיב ואיכות העבודות  .ב

 להוראות החוזה. 

הקבלן ובדיקת טיב העבודה תתבצע על ידי המנהל מטעם קביעת איכות ביצוע העבודות על ידי   . ג

המועצה במהלך משמרת העבודה או עם סיומה. לגבי עבודות שהתבצעו בשעות אחה"צ או 

 הלילה, תבוצע בדיקת טיב העבודות במהלך משמרת העבודה או עם סיומה. 



 68מתוך   40עמוד   קראתי, הבנתי והסכמתי _____________________ )שם( ____________)חתימה(

 

בויותיו  אין בפיקוח של המנהל ומנהל כל אזור מטעם המועצה כדי לשחרר את הקבלן מהתחיי . ד

כלפי המועצה ומאחריותו בגין טיב, איכות והתאמת העבודות להוראות החוזה, וביקורתו 

אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן לביצוע העבודות, טיבן, איכותן, והתאמתן להוראות 

 החוזה. 

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות עומדות בתנאי חוזה זה והחלטתו בדבר  .ה

 ה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהא סופית ומכרעת.אי התאמ

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע העבודות על פי חוזה זה.   .ו

להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן, לא יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה 

 בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המועצה. 

הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על  אין לראות בזכות   .ז 

ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה והמדובר 

הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו 

 . כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע

המנהל  בכל הקשור לטיב העבודה ולאופן ביצועה יהיה    נההמוסמך של המזמי  הנציג יובהר, כי   . ח

 , ובכל הקשור לעניינים כספיים, יהיה גזבר המועצה. כמפורט לעיל 

וקבלת אישורו ו/או הסכמתו ו/או  ועצהכל פניה של מנהל הפרויקט לאדם אחר אצל המ .ט

עושה זאת על  הקבלן  ו  ועצהדרישתו, בכל הקשור לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את המ

 אחריותו הבלעדית. 

 אופן אספקת השירותים וביצוע העבודות: .4

צו הקבלן יחל בעבודות במועד שיקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי המועצה להלן: " .א

, וזאת בהתאם לתוכניות העבודה, שתימסרנה, מעת לעת, לקבלן. תכניות "התחלת עבודה

העבודה תכלולנה את פירוט העבודות, המשמרות הנדרשות, תדירות העבודות, ימי העבודה  

תוכנית העבודה לחלוקת הישובים לקבלנים, ומועד לביצוע העבודות בכל  וכיו"ב פרטים.

 . דעתה הבלעדי של המועצהישוב, תעשה על בסיס חודשי, בהתאם לשיקול 

מובהר בזאת כי למנהל, שיקול הדעת הבלעדי, להורות לקבלן לנייד את רכבי הטיאוט, שעל  .ב

העבודה ו/או משמרות העבודה, לטובת אירועים שונים המתקיימים ברחבי  פי תכניות

המועצה, או לנייד עובדים ו/או רכבי טיאוט, באותו אזור או בין האזורים, לפי צורכי 

 העבודות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל. 

עבודה  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות, בהתאם לתכניות העבודה, שתימסרנה לו וימי ה .ג

המפורטים שם, לרבות בימי שישי, ערבי חג, ימי חול המועד של סוכות ופסח, חגי עדות 

מוסלמיות ונוצריות, חג פורים, יום העצמאות, תשעה באב, ל"ג בעומר, אחד במאי, יום 

וזאת ללא כל תוספת תשלום    (לרשויות המקומיות / לממשלה)השואה הגבורה, ימי הבחירות  

 ת בפרק התמורה. לתמורה המפורט מעבר

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה תוך הקפדה על הוראות התקנות למניע   .ד

-,התקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב(, התשכ"ג 1996 -מפגעים )רעש(, תשכ"ו

ולהימנע מגרימת רעש וזיהום   1992-והתקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר), התשנ"ב 1963

בהם כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם. עובדי הקבלן, יבצעו את עבודות הניקיון  אויר שיהיה  

 תו מתן יחס אדיב, ללא צעקות וללא גרימת מפגעי רעש. 
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הקבלן יתקין על כל רכבי טאוט הרחובות, בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע עבודות טאוט  . ה

גמת איתורן או כדו – GPSהרחובות ע"פ הסכם זה, מערכת מעקב אחר מיקום כלי הרכב  

שווה ערך, שתופעל באופן שוטף ורציף בכל מועדי ביצוע העבודות ותאושר ע"י המועצה  

ותאפשר למנהל או לכל גורם אחר מטעמו להיכנס למערכת על מנת לוודא את מיקום כלי 

עמדות צפייה למנכ"ל, מוקד, למנהל המחלקה, למנהל האגף  5-הרכב, בכל שעות העבודה. ב

 ל מנת שתהיה אפשרות למעקב לרבות קבלת נתונים רטרואקטיביים.ולקצין הרכב ע

  היה ויתקלקל ו/או לא יופעל ו/או לא יסופק כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב המופעלים על  .ו

ידי הקבלן בביצוע העבודה, ידאג הקבלן מיד לתיקונם ו/או אספקתם ו/או הפעלתם. לא בידי 

הקבלן לבצע את התיקון, האספקה או ההפעלה של כוח האדם ו/או הציוד ו/או כלי הרכב  

שעות, יעמיד תחתם כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב אחרים,  4תוך פרק זמן שלא יעלה על 

ות המפורטות בחוזה ובנספחיו לצורך ביצוע העבודה. האמור בס"ק זה העונים על כל הדריש

 לעיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בתוכנית העבודה שתימסר לקבלן. 

-תוך פרק הזמן הנקוב לעיל  –לא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב חליפיים  .ז

אדם ו/או ציוד ו/או כלי רכב  תהא המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים כוח

כהחזר הוצאות כלליות. מסמך חתום   %25חליפיים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה, בתוספת  

בידי המועצה, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו 

 של המסמך.

ת עובדיו לצמצם את הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו, ולהנחות א . ח

ההפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים 

 והשבים. 

הקבלן מתחייב שלא לפגוע, בעת ביצוע העבודות, בקווי מים, ביוב, חשמל, גינון, ריהוט רחוב   .ט

ויפגעו כלי רכב (ספסלים, אשפתונים, עמודי תאורה וכיו"ב) ובכלי רכב החונים ברחובות. היה  

חונים, קווי מים, קווי ביוב ותשתיות, מתחייב הקבלן לבצע, על חשבונו והוצאותיו, את 

וללא דיחוי בתאום ואישור של המנהל. הקבלן מתחייב לדווח באופן  מידיהתיקונים באופן 

 וללא דיחוי למנהל, על קרות הנזק האמור. מידי

 טיאוט ממוכן .5

תתבצענה בכל השטחים הציבוריים, בהתאם לתוכנית  עבודות טיאוט ממוכן של כבישים . א

תוכנית עבודה חודשית ו', במשך כל השנה, לרבות בערבי חג ועל פי  –העבודה, בימים א' 

 . שתקבע ע"י המועצה

-סיום שעות עבודת מכונת הטיאוט ב \המועצה רשאית להקדים או לאחר את שעות תחילת  .ב

 דקות, על פי שיקול דעתה הבלעדי .  60

ות טיאוט ממוכן של מדרכות ורחובות תתבצענה בכל השטחים הציבוריים, בהתאם עבוד . ג

תוכנית עבודה ו', במשך כל השנה, לרבות בערבי חג ועל פי  –לתוכנית העבודה, בימים א' 

 . חודשית שתקבע ע"י המועצה.

 60-סיום שעות עבודת מכונת הטיאוט ב\המועצה רשאית להקדים או לאחר את שעות תחילת . ד

 על פי שיקול דעתה הבלעדי .  דקות,

הקבלן מתחייב לבצע עבודות טיאוט ממוכן של כל המועצה ולנקותה מפסולת רחובות. עבודות  .ה

הטיאוט המכאני תעשינה הכול על פי המפורט בתוכניות העבודה, שתימסרנה, מעת לעת, 

לקבלן. העבודות בכל משמרת תעשינה בכול שעות העבודה שפורטו ביחס לכל משמרת, 
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קבלן אינו רשאי להוציא את רכבי הטיאוט טרם סיום כל משמרת. כמו כן יבצע הקבלן וה

 טיאוט ממוכן של גנים ציבוריים, בהתאם להנחיות מחלקת גנים ונוף שבמועצה. 

רכבי הטיאוט יתייצבו לעבודה, בתחילת כל משמרת במקומות עליהן יורה במנהל. רכבי   .ו

יים ושטופים . הטיאוט המכאני יתבצע ברחובות הטיאוט יתייצבו, כאמור, כשהם תקינים, נק

ולאורך כבישים, סלולים או מרוצפים לניקויים מכל פסולת רחובות. טיאוט לאורך כבישים 

יכלול ניקוי וטיאוט לאורך שולי הכביש המתוחמים באבני שפה, קיר או מחסום אחר ואיי 

יכלול את השטח הסלול ו/או    תנועה כולל בין כלי רכב חונים. טיאוט מדרכות, רחבות ושבילים

 המרוצף לרבות סביב מתקני רחוב ומתקנים וציוד אחר המוצבים ברחוב ובמדרכות.

שעות העבודה של רכבי הטיאוט, יחושבו ממועד הגעת רכב הטיאוט למקום עליו יורה המנהל   .ז 

 והן אינן כוללות זמן הגעה, שטיפת הרכב, תיקון תקלות, טיפולים ותיקונים. 

שיופעל על ידי הקבלן, יהיה תקין ושמיש, יכלול את כל אביזרי הבטיחות רכב הטיאוט  . ח

 הדרושים על פי כל דין כולל פנס מהבהב בחלקו העליון של הרכב. הקבלן ידאג שכל מערכות

ההפעלה של רכב הטיאוט, תהיינה תקינות באופן שיאפשר לבצע את עבודת הטיאוט בהספק 

רכב טיאוט יוצב שלט שיפרסם את שמירת הניקיון  ובאיכות של רכב טיאוט חדש. על כל 

 במועצה. גודל השלט והכיתוב בו יקבעו על ידי המנהל. 

הקבלן יחליף את מברשות רכב הטיאוט כולן או חלקן, מיד עם התבלותן באופן שאיכות  .ט

הטיאוט לא תיפגע ו/או על פי הוראה של המנהל. החלפת המברשות תבוצע תוך פרק זמן שלא 

 שעות ממועד קבלת הוראת המנהל בכתב. 24יעלה על 

הקבלן יהיה אחראי להחליף רכב טיאוט שהתקלקל ולספק רכב טיאוט חלופי תקין ושמיש,  .י

 שעות אלא אם אישר המנהל פרק זמן אחר. 4תוך פרק זמן של 

וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על   הקבלןהקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם  . יא

 על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה. ידי המנהל,  

הפעלת כל כוח האדם, כלי הרכב, והציוד הדרוש לביצוע העבודות ואחזקתם, תבוצע על ידי   .יב

 הקבלן ועל חשבונו. 

כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז, לרבות רכב הטיאוט,  .יג

מעלה )למעט בתקופת ההתארגנות( ויהיו  2019הרכבים האחרים וכיו"ב, יהיו משנת ייצור 

,בכל מקרה  2019נקיים מכל עיקול. מבלי לגרוע מהדרישה כי כל הרכבים יהיו משנת ייצור 

במהלך כל תקופת החוזה לא תותר הפעלת רכב טיאוט או רכב או ציוד אחר הנדרש לביצוע  

וזה יציג הקבלן בפני שנים. לא יאוחר משלושים יום ממועד חתימת הח  5העבודות שגילו מעל  

המנהל אישורים המעידים על רכישת המכונות על שמו ו/או אישורי רכישה בליסינג תפעולי  

 . 2019או מימוני על שמו של הרכבים הנדרשים בהתאם לחוזה זה משנת 

הקבלן אחראי שלא תהיינה נזילות של נוזלים או שמנים מרכבי הטיאוט והציוד האחר  .יד

בכל מקרה של נזילה יפסיק הקבלן, לאלתר, את העבודות, ינקה  המשמש לביצוע העבודות. 

 את האזור שעליו נזלו הנוזלים או השמנים וידאג לתיקון הרכב ו/או הציוד ולמניעת הנזילות.

במידה ושטח כלשהו לא ינוקה כראוי, רשאית המועצה לנקות שטח זה, וכל הוצאות הניקוי  .טו

 לו. יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים 

בכל רכב טיאוט יוצב נהג מפעיל שיהיה קבוע ולא יוחלף אלא במקרים של תקלה ברכב, מחלת  .טז 

הנהג המפעיל, יציאת הנהג המפעיל לחופשה או גיוסו למילואים של הנהג מפעיל. בכל מקרה 

 של חילופי הנהג מפעיל יהיה על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל. 
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פסולת הרחובות של רכבי הטיאוט יהיו עם סגרים ואטימה יעילים למניעת מעבר נוזלים   מיכלי .יז 

מדלת הפריקה וכן נעילה של פתח כניסת הלכלוך למניעת פליטה, כאשר המיכל מלא ורכב 

 הטיאוט בדרכו לריקון המיכל. 

כל הקבלן מתחייב לוודא כי רכבי הטיאוט יתוחזקו על ידו, על חשבונו והוצאותיו, במשך  .יח

תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה בהתאם להוראות היצרן, אחזקה מונעת ושבר, כי הם יהיו  

תקינים וכשירים, בכל עת, לביצוע העבודות, כי לא תהיינה נזילות שמן ו/או מים מרכבי 

הטיאוט במהלך ביצוע העבודות וכי יהיו להן כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל 

 דין.

ל תקלה ברכב טיאוט מתחייב הקבלן להשלים את ביצוע העבודות אשר נדחו בכל מקרה ש .יט

 שעות, בתאום עם המנהל.  4כתוצאה מהתקלה הטכנית ולבצעם בתוך  

רכבי הטיאוט יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות אחרת,  .כ

שבילים, כניסות לבתים,  לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, נסיעה על מדרכות,  

 רחבות, ככרות וכבישים. 

מילוי מים למיכלי המים של רכב הטיאוט יבוצע באמצעות התחברות להידרנטים )ברזי כיבוי(  . כא

ובהתאם למיקומים שאושרו מראש על ידי המנהל, הקבלן יהיה אחראי  במועצההממוקמים 

טים אל מיכל המים של  על אספקת צנרת ומחברים מתאימים שיאפשרו מילוי המים מההידרנ

 .רכבי הטיאוט, הכל על חשבונו והוצאותיו ולאחר תיאום שלו מול תאגיד המים

הקבלן מתחייב לדאוג שכל המערכות התפעוליות של רכבי הטיאוט לרבות מערכת שטיפה עם   .כב

מים מותזים בלחץ, תהיינה תקינות, בכל עת, כך שתבצענה את העבודות בהספקים ובאיכות 

 גבוהים. 

ן מתחייב להחליף את מברשות רכבי הטיאוט, מעת לעת, מיד עם התבלות מי מהן באופן  הקבל .כג

שאיכות הטיאוט לא תיפגם. מברשות משומשות תוחלפנה אך ורק במברשות מקוריות של 

 יצרן רכבי הטיאוט. 

המנהל יהיה רשאי לערוך ביקורת לכל רכב טיאוט, בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ועל פי   . כד

ה להורות לקבלן להחליף את רכב הטיאוט או את המברשות ו/או מכלול אחר  תוצאות הבדיק

ברכב הטיאוט ו/או לבצע טיפול ברכב הטיאוט. הקבלן מתחייב לבצע מיד את הוראת המנהל  

תוך פרק הזמן שיקציב לו לכך. אין בפיקוח המנהל, כאמור, ו/או בדרישה שהועלתה או לא 

קבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לפעולה תקינה הועלתה על ידי המנהל כדי לשחרר את ה

רצופה ומלאה של כל אחד מרכבי הטיאוט, על כל מכלוליו, במשך כל תקופת ההתקשרות 

 בחוזה זה. 

במקרה של תקלה ברכב הטיאוט כלשהו, יודיע על כך הקבלן מיד למנהל. המנהל יהיה הגורם   .כה

הקבלן. הקבלן מתחייב להחליף  הבלעדי שיקבע את משך הזמן הסביר לתיקון התקלה על ידי  

 שעות אלא אם כן אושר פרק זמן שונה על ידו.  4כל רכב טיאוט שהתקלקל תוך 

הקבלן מתחייב להחליף, לפי הוראת המנהל, רכב טיאוט ברכב טיאוט אחר, אם המנהל הגיע   .כו

למסקנה שלרכב הטיאוט נגרמות תקלות רבות או שאיכות ביצוע העבודה שהוא מבצע אינו  

תן המנהל הוראה, כאמור, לקבלן, יחליף הקבלן את רכב הטיאוט ברכב טיאוט אחר, מספק. נ

 וזאת במועד שיקבע על ידי המנהל. מועד החלפת רכב לא יעלה על שבועיים מיום דרישת מנהל.

רכב טיאוט יוחלף ברכב זהה ולפחות מאותה שנת ייצור כשהוא כולל את כל התוספות הנלוות   .כז 

 לרכב, כנדרש בחוזה זה. 
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קביעת כשירות כל רכב טיאוט תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מומחה שימונה   . כח

על ידו לצורך זה. בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להחליף רכב טיאוט באחר בלא אישור, 

 מראש ובכתב, של המנהל. 

 120ס"מ  160הקבלן מתחייב להתקין על כל רכב טיאוט כבישים משני צידיו שלט בגודל של  .כט

X  100ס"מ  140ס"מ ועל כל רכב טיאוט מדרכות ורחבות שלט בגודל של X :ס"מ עם כיתוב 

 ". 106מוקד  - ן"בשירות מועצה אזורית דרום השרו

ככל שיידרש, ועל פי דרישת המנהל, מתחייב הקבלן לבצע הפעלה של מכונת הטיאוט עם עובד   . ל

 המותקנת במכונת הטיאוט.נוסף אשר יפעיל את מערכת השטיפה עם מים מותזים בלחץ גבוה  

הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו מחסן לצורך שמירה על ציוד העובדים והמכונות. ככל שאין  . לא

₪  10,000ברשותו של הקבלן מחסן כאמור, באפשרותו לשכור מחסן מהמועצה בעלות של 

 לחודש. 

המועצה  במקרה והקבלן יפרוק את תכולת מכונת הטיאוט במקום שלא מוסכם על המפקח של   .לב

יהיה רשאי המפקח להזמין מנוף גזם לפינוי הפסולת ולחייב את הקבלן בכל הוצאות הפינוי  

 והסילוק. 

 דוחות .6

הקבלן ינהל יומן עבודה יומי, שבו יבוצע רישום יומי מפורט של העבודות ובכלל זה: מספר  . א

ניקיון הפועלים, סוג רכב/י הטיאוט והרכבים והציוד האחר שהופעלו בכל יום, בכל אזור, 

 מגרשים ציבוריים פתוחים, שעות העבודה, וכל מידע אחר שיידרש על ידי המנהל. 

מדי יום יינתנו דיווחים סדירים למועצה מטעם הקבלן, בדבר אופן ביצוע העבודות באותו יום  .ב

וכן בנוגע לתקלות ו/או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודות ודיווחים יומיים בכתב לגבי מספרי 

 רכבי הטאוט שהועסקו בביצוע העבודות. הרישוי של 

אחת לחודש, במועד הגשת החשבון מטעם הקבלן למועצה, ימסור הקבלן למנהל את הדיווחים   . ג

 והמסמכים, כדלקמן:

 העתק של יומן העבודה. יומן העבודה יכלול, בין השאר, את הפרטים לגבי כל יום •

 עבודה, ביחס לאותו חודש, כדלקמן:

 משעון הנוכחותכולל דוח מסכם  •

איתוראן של  סוג רכבי הטאוט הנמצאים בשימוש במקום ביצוע העבודות. כולל דוח •

 כל רכב

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. •

 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל, הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.  •

מנהל מדי  היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר ל •

חודש בזמן מסירת החשבון. הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן 

לדרישת כל תשלום על פי החוזה וזאת גם במקרה שבו המועצה לא ערערה ו/או לא 

 תיקנה ו/או לא דרשה לתקן רישומים ביומן. 

 שינויים בהיקף העבודות .7

המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור לקבלן, מעת לעת, הוראות בדבר שינויים  

ימי עבודה לפחות, בין היתר, בשל צורכי מועצה ותקציבה,    15בתכנית/ות העבודה/ות, בהתראה של  

וזאת מבלי שיהיה עליה לנמק לקבלן את העילה ואף אם בוצעו העבודות לשביעות רצונה.  
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כאמור, תהיה המועצה רשאית לשנות, להגדיל או להפחית, את ימי העבודה, את בהוראות, 

המשמרות לסוגיהן, כולן או חלקן, את תדירות העבודות, את מספר העובדים שבכל משמרת, את 

מספר רכבי הטיאוט שבכל משמרת וכיו"ב פרטים, הכול כפי שיפורט בהוראות בדבר שינויים,  

על פי הוראות אלה. בכל מקרה של שינויים, כאמור, יועלו או כאמור, והקבלן מתחייב לפעול 

יופחתו באופן יחסי, לפי העניין, התשלומים לקבלן על פי הצעתו במכרז למחירים השעתיים  

 . הרלבנטיים, מבלי שלקבלן תהיינה כל טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, בגין שינויים

משווי החוזה. למען הסר כל ספק  %50לה על בכל מקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגד  . א

מובהר בזאת שלא יהיה בהוראות לשינויים, כאמור, כדי לשנות מהמחירים שבהצעתו במכרז. 

 שינוי הכולל הגדלה של היקף ההתקשרות ייחתם על ידי מורשי החתימה של המועצה. 

הן, כספיות או הקבלן ימלא אחר הוראות השינויים ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלש .ב

אחרות, בגין הקטנת היקף העבודות והוא לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או   

 הגדלת התמורה. 

המנהל יהיה רשאי להודיע לקבלן על ביטול זמני של העבודות, כולן או חלקן, וזאת מחמת מזג  . ג

ור, תימסר לקבלן, האוויר )ירידת גשמים ושלגים( וזאת לתקופה שתקבע בהודעה. הודעה כאמ

, והקבלן לא יהא זכאי לקבל תשלום ו/או פיצוי  SMSמראש, טלפונית ו/או במייל/או בהודעת  

שעות מראש  4כלשהו בגין העבודות שבוטלו, אלא על פי המפורט להלן: ניתנה ההודעה מעל 

 לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ביטול העבודות. 

 עובד מעבידהיעדר יחסי  .8

הקבלן מצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי   . א

עובד מעביד בינו לבין המועצה. כמו כן, מצהיר בזאת הקבלן, כי הוא המעביד של עובדיו וכי  

 עמו.לבין מי מעובדיו ו/או מי מט המועצה אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  .ב

מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים 

 לקבל מן המועצה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו. 

המועצה תתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי במידה ו . ג

רשאית לנכות כל סכום   והמועצהעובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור  

 שתחויב בו כאמור מן התמורה המגיעה לקבלן. 

 מסמכי המכרז.מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור ב . ד

 שמירה על זכויות עובדים .9

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מתחייב הקבלן לקיים כלפי עובדיו הוראות כל חוק ולשלם   . א

לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי הוראות כל דין ולרבות מכוח 

כלפיהם את הוראות כל דין הסכמים קיבוציים החלים עליהם וכולל צווי הרחבה, ולמלא 

לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון 

 ובטיחות. 

, והוא מתחייב לנהוג  1953 -הקבלן מצהיר כי קרא את סעיפים לחוק עבודת הנוער, תשי"ג .ב

על ידו כמוה  בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן, כי הובהר לו, כי הפרת סעיף מסעיפים אלו

 כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין. 

 חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק עובדי מועצה במתן שירותים על פי חוזה זה.  . ג
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הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר, ניקיון והופעה מכובדים וישאו עמם בקביעות  . ד

 מסמכים מזהים. 

ת ואת התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיו  הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיבצעו את העבודו .ה

עובדים המועסקים על ידו ואשר שכרם משולם להם על ידו במישרין, כי הינם עובדיו במישרין 

בלבד, כי תלושי שכרם יוצאו על ידי הקבלן בלבד, כי הם נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

והתשלומים הכרוכים המלאים והוא יהיה אחראי כלפי המועצה לשאת בכל ההוצאות 

בהעסקתם לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות וכל תשלום אחר כנדרש על פי כל דין, צו  

 רחבה או הסכם קיבוצי. 

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, בשל אופיין הפיזי של העבודות, רק עובדים  .ו

לא יועסקו על ידו עובדים הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות  .65ועד לגיל  18מגיל 

 שאינם עובדים המורשים, כדין, לעבודה בישראל. 

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות לא יעסיק עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין  .ז 

מובהר בזאת, כי  .2011/2במישרין ובין בעקיפין, כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

ות כאמור תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, על כל  העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייב

 המשתמע מכך.

הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי המועצה, על חשבונו והוצאותיו, לכך שכל העובדים   . ח

שיועסקו על ידו יהיו עובדים, בעלי כישורים, ניסיון, מיומנות ומהימנות אישית. רשימת 

בציון פרטיהם, וכן כל מידע נוסף או אחר העובדים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות 

 שיידרש על ידי המנהל, מעת לעת, תימסר למנהל. 

 .מידיהקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובדים ידאג לעובד מחליף באופן  .ט

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו יצייתו להוראות כל  .י

 דין. 

אי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו, ליושרם האישי, ויפצה את המועצה  הקבלן יהיה אחר . יא

בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבה, או חבלה או הפרת אמון, או כל מעשה או מחדל 

 שנגרמו על ידי מי מהם.

המועצה תהיה רשאית להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע  .יב

מעובדיו, והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי שהמועצה  העבודות כל עובד  

תידרש לנמק את הוראתה ו/או לפצות את המועצה בגין הוצאות, נזקים ו/או הפסדים  

חליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו בה, יהא ישעלולים להיגרם לו עקב כך. היה והקבלן 

 ת על פי כל דין וחוזה. זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זא

הקבלן יידע את עובדיו כי ביצוע עבודתם עבור המועצה הוא במסגרת ביצוע העבודות לגביהן  .יג

התחייב הקבלן כלפי המועצה, ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק הקיימים 

 בלעדית בין הקבלן לעובדיו. 

ו לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים הקבלן יהיה אחראי, כלפי המועצה, בכל הקשור לעובדי  .יד

הכוללים הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיות להעסקת עובדים, תשלום  

שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל, ולרבות הוראות החוק, הפסיקה וההסכמים הקיבוציים צווי  

תוקפם וכפי  ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו, והכול כפי שיעמדו ב

 שישונו, מעת לעת. 
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  -הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב .טו

 ולשתף פעולה עם המועצה ו/או עם מי מטעמה לצורך קיום כל הוראות החוק. 2011

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה תערוך בדיקות תקופתיות, על פי הוראות החוק להגברת  . א

,לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט   2011 -האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

להמציא,  , והעבודה והוא מתחייב לאפשר למועצה וכל מי הבא מטעמה לבצע בדיקות כאמור

שלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות הפנסיה וגמל ועוד,  בין היתר, אישורים על ת

 תלושי שכר של עובדים המועסקים במועצה וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.

נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים לקבלן עם העתקים לכל גורם  .ב

בלן מתחייב להמציא בתוך הזמן המוסמך לערוך ביקורת, על פי דין לרבות משרד הכלכלה. הק

שיידרש הקבלן על ידי המועצה ו/או על ידי כל גורם מוסמך, תצהיר בכתב בחתימת רואה 

חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות 

 העובדים בעבר, במידת הצורך.

 התשלום הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. . ג

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי, כלפי המועצה, לשלם לעובדיו ו/או  .טז 

  למועסקיו, את כל התשלומים המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין, ולרבות 

שכר עבודה שלא יפחת מתנאי השכר המינימאליים הקבועים במסמכי המכרז וההסכם ובכל 

ם, כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן, מעת לעת, תשלום בגין עבודה  מקרה לא יפחת משכר המינימו

בשעות נוספות וחריגות, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חגים, הפרשות  

וכל התנאים  (אם לא ניתנה כזו בפועל)סוציאליות, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת 

בלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע  הסוציאליים ונלווים אחרים החלים על עובדים אלה. הק

מהאמור בחוזה זה למלא אחר כל הוראות צו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה וההסדרים  

העקיפים מכוח הסכמים קבוצים שנחתמו בכלל המשק וכן על פי כללי החשב הכללי בדבר 

הנ"ל   העסקת עובדי ניקיון, כפי שיעודכנו מעת לעת והוא מצהיר כי ידוע לו כי כל ההוראות

 הינן חלק בלתי נפרד מהוראות החוזה והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה. 

הקבלן מתחייב בזאת לתכנן את העבודות כך שהעובדים מטעמו לא יידרשו לעבוד שעות  .יז 

נוספות כלל. מובהר בזאת, כי המועצה לא תאשר תשלום שעות נוספות וככל שהקבלן יעסיק  

תישא בהפרש התשלום בין שכר השעה הרגיל לשכר השעה  עובדים בשעות נוספות המועצה לא  

 נוספת והקבלן יידרש לשאת בעלויות הכרוכות בהעסקת עובדים בשעות הנוספות בעצמו. 

הקבלן יתקשר עם עובדיו, מיד עם קבלתם לעבודה, בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר   .יח

ד על תנאי עבודתו, ואשר ומפורט והעולה בין השאר בקנה אחד עם הוראות חוק הודעה לעוב

בו יוגדרו מלוא זכויותיהם על פי כל דין וחוזה, וכן תיתן להם עותק מחוזה העסקתם 

 ומההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו. 

הקבלן מתחייב להנפיק לעובדיו, מדי חודש בחודשו, תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות  .יט

ם כאמור לעיל, שיהיו ערוכים באופן בהיר נהיר ומובן לעובדים, ויעמוד לרשותם  המגיעים לה

לכל הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת. למען הסר ספק התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות  

 העבודה שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה. 

לנכותם על פי דין, לרבות מס הקבלן ינכה משכר עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב  .כ

הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ואלה יועברו לתעודתם. הקבלן יבצע את כל 
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התשלומים והניכויים שעליו לבצע בגין עובדיו ויעביר את כל הניכויים לגופים, לקרנות 

 ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על פי החוק.

ש הקבלן למועצה אישור של רו"ח בנוסח שיועבר לקבלן, לפיו הוא משלם יגי  חציוןבתחילת כל   . כא

לכל עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותים לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק וכן 

את כל יתר התשלומים המגיעים להם על פי כל דין או הסכם, לרבות ביצוע והעברה בפועל של  

נות המס ולזכויות סוציאליות, במלואם ובמועדם. כל ההפרשות והניכויים הנדרשים לשלטו

כמו כן, בהתאם לבקשת המועצה בכל מועד ותדירות שתמצא לנכון, ימציא הקבלן למועצה,  

ימים קלנדריים העתק מדויק של תלושי שכר הניתנים לעובדיו, הסכמי   7או למי מטעמה, תוך  

בויותיו של הקבלן בהתאם העסקה דוחות נוכחות, וכן כל מסמך אחר להוכחת ביצוע התחיי

למפורט לעיל ביחס לכלל עובדיו, לרבות, לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדיו, מכל סיבה 

שהיא, וזאת לצורך פיקוח ובקרה כי אכן עומד הקבלן בהתחייבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל  

צוע  יבדין. בנוסף תהיה המועצה רשאית לפנות לכל אחד מעובדי הקבלן על מנת לוודא 

התחייבויות הקבלן כאמור, ישירות מולו. מובהר כי אין כאמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהי  

 על המועצה. 

היה ויוכח למועצה מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם עובדי הקבלן, במישרין או  .כב

ותית בעקיפין, כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר להפרה מה

של הקבלן את החוזה, המקנה למועצה זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר, וכן לחילוט סכום 

הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה אחרים או נוספים  

יום  30המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, הכול לאחר מתן הודעה, בכתב, של 

   מראש לתיקון ההפרה.

למען הסר ספק, כל חיוב מחיובי הקבלן כלפי עובדיו לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין  .כג

הוא ו/או מי מעובדיו ו/או  -ובין בעקיפין על המועצה, והקבלן יהא מנוע מלהעלות בעתיד 

כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי   -שליחיו ו/או משתמשיו ו/או חליפיו 

 סעיף זה, על המועצה.   הקבלן, על פי

אם למרות האמור בסעיף זה לעיל ייקבע או יורה בדין או על ידי ערכאה משפטית או כל גורם  . כד

מוסמך אחר, אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעניינה קיום יחסי עובד  

או /מעביד, במשותף או לחוד, ו/או יחסים חוזיים אחרים בין המועצה לבין עובדי הקבלן ו

קיום חבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית של המועצה כלפי מי  

מהאמורים לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל 

סכום שהמועצה תשלם או תהא חייבת לשלם בשל כך, במישרין או בעקיפין, לרבות כל 

לבד שהמועצה תודיע לקבלן מבעוד מועד על קיומה ותסכים ההוצאות שנגרמו לה עקב כך, וב

להצטרפותו להליך המשפטי, ככל שיהא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, מובהר כי היה 

ותוגש תביעה נגד המועצה על ידי מי מעובדי הקבלן יודיע הקבלן לערכאה המשפטית הנוגעת 

מבלי  תביעה נגד המועצה על הסף.בדבר, כי הוא הנתבע האמתי, ויעתור/יסכים לדחיית ה

לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו את השכר והתנאים הסוציאליים  

  1987 -להם הם זכאים על פי הוראות כל דין לרבות בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז

 ;חוק חופשה שנתית   1976- ;חוק דמי מחלה תשל"ו  1951-;חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א

-;חוק עבודת נשים התשי"ד  1988  -;חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  1950-התשי"א

;חוק   1953-;חוק עבודת נוער, התשי"ג 1951 -;חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1954

הגנת השכר  ;חוק 1988-;חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשמ"ח  1953 -החניכות, התשי"ג
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;חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,  1983-פיטורין תשכ"ג;חוק פיצויי  1958-תשי"ח

;חוק הגנה על עובדים   2002 -;חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2001 -התשס"א

;חוק למניעת הטרדה   1997  -(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין) התשנ"ז

; חוק  1988 -דים עם מוגבלויות, התשנ"ח;חוק שוויון זכויות לעוב 1998 -מינית, התשנ"ח

,הכול כפי   1994 -הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

שיעודכנו, מעת לעת; לרבות כל חוק נוסף בתחום יחסי העבודה והוראות רשות מוסמכת 

ענף הניקיון בעניין, ולרבות מכוח הסכמים קיבוציים החלים עליהם לרבות החוזה קיבוצי ב 

וכולל צווי הרחבה, ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, 

 ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות.

למען הסר ספק התחייבויות הקבלן מכוח סעיף זה תחולנה, ביחס לתקופת החוזה וגם לאחר  .כה

 זמן.סיום ו/או פקיעת החוזה, ללא הגבלת 

ימי עסקים לכל תלונה אשר תועבר אליו מאת המועצה   15-הקבלן ישיב מיידית ולא יאוחר מ .כו

המועצה ו/או שיידרש על ידי כל גורם מוסמך, על כל תלונה שתועבר אליו מהמועצה או 

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על   ממינהל

ו/או בדבר פגיעה   ידו במועצה. בתשובתו יפרט הקבלן הליך בדיקת התלונה והאופן בה טופלה

בזכויות עובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה. הקבלן יפרט בתשובתו את הליך בדיקת 

 . התלונה והאופן שבו זו טופלה

הנה גוף ציבורי, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני המועצה מודיעה בזאת, כי  .כז 

"חוק עובדי   -)להלן 2013 –שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

 .הניקיון"(, וכי הוראות החוק חלות עליו ועל הקבלן ועובדיו

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .10

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  . א

או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות  

ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן. במקרה של קבלן שהינו 

מהשליטה בקבלן, לעומת השליטה במועד הגשת ההצעות במכרז, בין   %50רת  תאגיד הרי העב

אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור 

 לעיל. 

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים, כולם או חלקם, אלא אם  .ב

 קיבל, מראש ובכתב, את אישור המועצה. 

 שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים .11

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא,  . א

בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות המועצה, לרבות 

להלן:  )והבטיחות הנהוגים אצלהעניינים, נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, הביטחון  

 שיגיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים.  ("המידע"

הקבלן מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט  .ב

של  עובדי המועצה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי המועצה, בהסכמה מראש ובכתב

המועצה, הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים ובהיקף 

 שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל. 
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הקבלן מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע  . ג

 את המידע. (ועצהזולת המ)השירותים, ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר 

זכויות היוצרים בכל המסמכים, מכל מין וסוג שהוא, אשר יוכנו על ידי הקבלן במסגרת ביצוע  . ד

העבודות יהיו שייכים למועצה והיא תהיה זכאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם 

 לחוק. 

וא, הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שה .ה

בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות העבודות ו/או אודות המועצה, לרבות עניינים  

נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, הביטחון, אבטחת המידע והבטיחות הנהוגים אצלה  

 להלן: "המידע" שיגיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע העבודות. 

ר בזאת שעל הקבלן וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דיין לרבות, ותוך מובה .ו

-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1979-הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט

.1981 

 אחריות וביטוח .12

הקבלן אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול ו/או הפסד אשר  .א

יגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או צד ג' כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין 

 ו/או בקשר עם העבודות ו/או הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו,  .ב

במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה 

שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות 

 המועצה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים. 

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי   .ג

 חוזה זה. 

חריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על ידי מי מטעמו א .ד

 או בשליחותו. 

הקבלן אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד המועצה תוך כדי ו/או  . ה

פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת הקבלן, -בקשר עם העבודות על

 תחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי. הוא מ

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  .ו

בקשר עם ביצוע העבודות ובכלל זה למכונות הטיאוט, והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה 

 בדן ו/או נזק לרכוש ולציוד כאמור.ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל א

הקבלן פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אבדן  .ז

ו/או נזק שהם באחריותו על פי דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, ומתחייב לשפות את המועצה  

י הקבלן כאמור לעיל  על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, בגין נזק או אבדן להם אחרא

 ו/או על פי כל דין, לרבות בגין הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך.

המועצה רשאית לקזז מהתשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל התקשרות  . ח

אחרת ו/או עילה כלשהי סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד ג' כלשהו בשל מעשה ו/או 

של הקבלן, כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים, שנגרמו למועצה מחמת  מחדל, שהם באחריותו

 מעשה ו/או מחדל, שהם באחריותו של הקבלן, כאמור לעיל. 
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מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך, במשך  .ט

ותיו, על פי שיקול כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו, על חשבונו והוצא

דעתו את הביטוחים המתאימים לכיסוי אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים,  

גבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור על קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד  

 . 3מסמך ב/כומסומן  מהחוזה

על קיום   הקבלן מתחייב להמציא למועצה, במועד החתימה על חוזה זה, את האישור .י

הביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו, חברת ביטוח המורשית לפעול בישראל. 

הקבלן ישוב וימציא, מדי שנה, במשך כל זמן פעילותו, אישור על קיום ביטוחים תקין, וזאת 

ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה. המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין  

 סודי בחוזה זה. מהווה תנאי י-כאמור

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות   .יא

 האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי הפוליסות, יהיה   .יב

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל  הקבלן  

 נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.

הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח   .יג

 סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

כת ביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים אין בערי .יד

למועצה כנגד הקבלן על פי חוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן  

 מהתחייבויותיו לפי חוזה זה. 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש, במישרין או  -ביטוח כלי רכב .טו

לביצוע העבודות, לכל אורך תקופת ההתקשרות, מפני כל חבות שחובה לבטחה על  בעקיפין, 

פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף, בגבולות אחריות בלתי מוגבלים, ביטוח חובה, וכן 

מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף, אשר אינם מבוטחים בביטוח חובה, בסכום 

אלף .₪ למען הסר כל ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב"  600-א יפחת מבגבול אחריות, של

כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים, מכל סוג, ככל 

 ויהיה שימוש בנ"ל. 

כלי רכב וציוד מכאני הנדסי אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה ייערך עבורו גם ביטוח  .טז

 שני מיליון לכל מקרה.  -נזקי גוף מיוחד, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ אחריות מפני

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  .יז

 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ו/או השירותים, ייכלל גם   . יח

 רהוויתות התחלוף כלפי המועצה , חברות בנות, עובדים ומנהלים של הנ"ל. ויתור על זכו

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון. 

 אמצעי בטיחות וזהירות .13

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו גידור, תמרורי אזהרה, ושאר אמצעי  . א

ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו 

 או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
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מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  .ב

וכל אדם וגוף אחר, בהתאם  חוזה זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו

  – לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

להלן: "פק'  (1970 –להלן "חוק ארגון הפיקוח" ופקודת הבטיחות בעבודה ), התש"ל  1954

,  ( דההבטיחות") והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבו

 המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי   . ג

מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה,  

אשר נקבעה ע"י    ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה

הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז, חתם 

והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה  הנחיות הבטיחות המצורפות כנספח ה'בפניו על 

והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע 

להתחיל בביצוע העבודות, מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר   העבודות יכול הקבלן

 שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה. 

 תשלומים וערבות .14

תמורת ביצוע מלא ומושלם של השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואם  . א

הצעתו במכרז, כפי שנתקבלה על ידי המועצה,   ובמועדם, הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי

 והשירותים שיינתנו על ידו בפועל על פי הוראות חוזה זה. 

למען הסר כל ספק מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלומים בגין  .ב

ואף לא יהיה זכאי   מורשי החתימה של המועצהעבודות שבוצעו ללא קבלת אישור מאת 

 בור תיקונים שיבוצעו בעבודת הקבלן, בהוראת המועצה. לתוספת תשלום ע

במקרה של שינויים בהיקף העבודות, בין אם בדרך של הקטנת היקף העבודות ובין אם בדרך  . ג

של הגדלת היקף העבודות, כמפורט למעלה לעיל, תגדל או תפחת התמורה, לפי העניין באופן  

ולנספח התמחירי שמילא  מכרזיחסי, בהתאם למחירים שהוצעו על ידי הקבלן בהצעתו ל

 . הקבלן

חשבון בגין השירותים   בכל חודש קלנדרי  10 -הקבלן ימציא למועצה, אחת לחודש, עד ה . ד

שניתנו על ידו בחודש החולף, בצירוף פירוט אודות השירותים נשוא התשלום המבוקש להלן: 

"מועד ההמצאה". המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו, במלואו או בחלקו, לאחר בדיקת נכונות 

 ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם להזמנות העבודה ולשיקול דעתו הבלעדי. 

יום    45בתנאי שוטף +  המאושר ישולם לקבלן בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס,    הסכום .ה

. מהתשלום האמור ינוכו כל הסכומים (להלן: "מועד התשלום"לכל חודש )  20 -או ב 5 -ב

 המגיעים למועצה או שיש לנכותם מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה. 

ן ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבו .ו

ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע תיקונים 

ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת 

המתוקנת לא כאילו החשבון לא הומצא למועצה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית 

 תיספר במניין הימים עד למועד התשלום. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית  .ז 

מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו. כמו כן המועצה זכאית 
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לולה להתחייב בתשלומם עקב לעכב תחת ידיה סכומים המגיעים לקבלן ואשר המועצה ע 

 תביעות משפטיות שהוגשו נגדה בקשר עם השירותים. 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה ערבות בנקאית  . ח

נוסח המסמך מהתמורה השנתית בתוספת מע"מ.    10%שיעור של  החוזה ב   לביצועאוטונומית  

ערבות הביצוע"(, אשר  " על פי חוזה זה להלן: ) אשר ישמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו

. הקבלן מתחייב 1מסמך ב/מצ"ב ומסומן כ  לאחר תום תקופת החוזה  חודשים  3תהיה בתוקף  

יום קודם למועד פקיעת הערבות שבתוקף   30להאריך את ערבות הביצוע, מפעם לפעם, לפחות  

המועצה רשאית לממשה אותה עת. היה והקבלן לא יאריך את תוקף הערבות, כאמור, תהיה 

ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה  

 זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת 

 ההארכה תהיה בידי המועצה ערבות תקפה בנוסח הערבות.  החוזה ותקופות

מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו   .ט

והתחייבויותיו כלפי המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של 

הערבות, כולה או חלקה, על ידי המועצה, לא תהווה מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים 

 נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. והפסדים נוספים וכן כל סעדים 

הקבלן ישא בכל יתר ההוצאות המתחייבות מחוזה זה על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או  .י

הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות 

דדים ובין שהן תיוודענה  המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצ

 להם בעתיד. 

יובהר, כי תנאי לתשלום החשבון האחרון לאחר תקופת ההתקשרות, הנו חתימת הקבלן על   . יא

 . 2/בבמסמך מסמך היעדר תביעות כמצורף 

 תקופת החוזה .15

המועצה )תחילת  ךשתודיע על כ חודשים החל מיום 24חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  . א

 . (להלן: "תקופת החוזה"חודשים ) 24חודש( ולמשך  

המועצה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות על פי חוזה זה, בתנאי  .ב

, וזאת חודשים( 60ה"כ ס)ב חודשים 12חוזה זה, בשלוש תקופות חוזה נוספות, כל אחת בת 

ם תקופת החוזה או תום כל תקופת חוזה  יום קודם לתו 30בהודעה בכתב לקבלן, לפחות 

 נוספת. הקבלן לא יהיה רשאי לסרב להארכת תקופת החוזה, כאמור, מכל סיבה שהיא.

חודשים, מהווים    3אף האמור לעיל, ביצוע העבודות החל ממועד תחילת העבודות ולמשך  -על   . ג

חתם עימו  תקופת ניסיון. היה ובתקופת הניסיון, לא יקיים הקבלן את דרישות ההסכם שנ 

בהתאם לתנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון נציגי המועצה, תהא המועצה רשאית להפסיק  

יום. תופסק עבודת הקבלן כאמור,  14את עבודתו של הקבלן, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 הקבלן יהא זכאי לקבל את התמורה עבור התקופה בה ביצע את העבודות בפועל. 

ועצה, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת, את ההתקשרות על על אף האמור לעיל, רשאית המ . ד

יום מראש ובכתב. נתנה המועצה לקבלן הודעה כאמור, לא  30פי החוזה בהודעה בכתב של 

תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט לתשלום  

 בהתאם להוראות חוזה זה.  בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת
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בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, כולה או חלקה, יפעל הקבלן להעברה  .ה

 מסודרת של העבודות, כולן או חלקן, לקבלן אחר שיבוא במקומו.

 נזיקין לגוף או לרכוש .16

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  . א

חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע  

העבודות ובקשר אליהן, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות 

או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה  /למועצה ו/או לקבלן ו

ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה    (נוסח חדש)הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין  

חייב לפצות ולשפות את המועצה ו/או הניזוקים, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל 

גדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע. הקבלן משחרר דרישה ו/או תביעה שיוגשו נ 

לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין  

כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש  

, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה

 עילה שהיא. 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  .ב

הנמצא בשירותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות 

, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ו/או בקשר איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים

לשלם   שתחויבהקבלן עפ"י הסכם זה. הקבלן יפצה וישפה את המועצה בגין כל תשלום 

 כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

הקבלן יהיה אחראי וישפה את המועצה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה  . ג

 ה במילוי חובתו המקצועית.מקצועית של הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנח

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר   . ד

 תום תקופת ההסכם. 

המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד   .ה

ות אלה באופן סופי ומוחלט הקבלן בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביע

 לשביעות רצון המועצה. 

ו/או   למועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו   .ו

 היה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/אות  המועצהשעל 

רשאית לקזז מהסכומים המגיעים   המועצהמועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה 

 ממנה לקבלן. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממהות העבודות, כמפורט במסמכי  .ז 

 המכרז.

 הפרות ותרופות .17

  המועצה רשאית לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים בגין סטיות )בהתייחס לכל יום עבודה(  . א

 הטבלה שלהלן: מהוראות מפרט הדרישות לביצוע ע"פ 
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פיצויים מוסכמים, בגין כל סטייה בנוסף לאמור לעיל תהא רשאית המועצה לגבות מהקבלן  .ב

מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע   

העבודה ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה את המועצה  

-צויים שווה ל₪ להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך הפי 1,000בפיצוי מוסכם של 

 ₪ לכל יום בו ההפרה לא תוקנה. 1000

המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל, מכל תשלום שיגיע לקבלן או  . ג

לחלט את הערבות הבנקאית או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכול לפי שיקול דעתה  

לקבלן לא ישחררו את הקבלן הבלעדי. ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים 

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי    . ד

חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של 

 ת לה במקרה של הפרה יסודית:חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנו

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,   .1

  14כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 יום ממועד ביצועם. 

קבלה על ידו החלטה ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נת .2

על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 

 . 1983-תשמ"ג (נוסח חדש )לפקודת החברות  233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 לן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. מונה לנכסי הקב .3

 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  .4

 כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או .5

 . הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה,  .6

או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על  

 ההתקשרות עמו.

 הפיצוי המוסכם לכל  הסעיף
 יום עבודה/למקרה

ביצוע העבודות באמצעות רכב טאוט שאינו עומד בדרישות 
 החוזה  

3,000   ₪ 

 ₪   1,000 הקבלן אינו זמין לקבלת הודעות 
ריקון הפסולת מרכב הטאוט או שטיפת רכב הטאוט באתר 

 שאינו מאושר ע"י המועצה 
3,000   ₪ 

 ₪   3,000 טאוט ללא אשור מראש של המנהל החלפת רכב 
 ₪   3,000 אי החלפת מברשת של רכב טאוט בזמן ע"פ הנחיית המנהל 

שעות במקרה של תקלה  24אי השלמת עבודות הטאוט תוך 
 ברכב טאוט

1,000   ₪ 

אי אספקת רכב טאוט שלא בהתאם לתכנית העבודה וללא  
 אספקת רכב חלופי, לכל מקרה

1,000   ₪ 

 ₪   2,100 ליום העבודהשל רכב הגעה  אי
 ₪   500 ליום העבודה  גרניקהגעה של פועל  אי

 ₪   250 תושבים   כלפי הולמת לא התנהגות
 ₪   250 ליכלוךמטפטף שמן או  רכב

 ₪   250 איחור לישוב מעל לשעה לזמן שנקבע ללא תיאום מראש
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הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  .ה

זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים ששולמו  המוקנים לה על פי חוזה 

לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב  

הכללי באוצר, מחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל לידיה 

 ולהשלים את ביצוע העבודה על ידי קבלן אחר.

מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בכל   מבלי לגרוע .ו

מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע בחוזה, תהיה המועצה  

רשאית להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת מתן השירותים והוצאות השלמת מתן השירותים  

הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל הוצאות ותקורה יחולו על    %17  בתוספת

 .דרך חוקית אחרת

ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  .ז 

 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן. 

, אלא אם לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המועצה . ח

המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו  

 על פי החוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

יום לא יהווה הפרה של   14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .ט

י, כספי או אחר, בגין איחור, כאמור, ובכלל כך לא חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצו 

 יהיה זכאי להפרשי הצמדה ו/או לריבית כלשהי. 

 המועצה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן .18

כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה  

תחתיו ולעשותם  במכרז  הזוכה השני קבלןאת הלשים  המועצה רשאית  –והוא לא מילאה 

במקומו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את 

התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

 מזכויותיה של המועצה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

 שלילת זכות עכבון .19

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך/ בציוד כלשהו  

אי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות לצורך ביצוע העבודות עפ"י הוראות ותנ

עכבון כלשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר 

 בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

 פגיעה בנוחות הציבור ונזק לרכוש ציבורי .20

תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה   הקבלן מתחייב, כי . א

של המקום בו מתבצעת עבודה או בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות 

השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי  

ת הפעילות באותו מוסד וזאת ללא תשלום  כלשהוא ומתחייב לעבוד גם בשעות מעבר לשעו

 תוספת כלשהי לסכום החוזה. 

מובהר בזאת, כי ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח הסכם   .ב

זה, יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את 
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ום מיום ההודעה למנהל, אלא אם המנהל הורה על  י 14מצב הרכוש הציבורי לקדמותו, תוך 

 מועד אחר. על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם, ולבצעו לפי הנחיותיו. 

 כל האמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע"י המנהל ולא דווח ע"י הקבלן.  . ג

יפר הקבלן התחייבותו זו, תהא המועצה רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון  . ד

 קים בעצמה. הנז

עלות התיקון שתבצע המועצה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע    .ה

 שהפקיד בידיי המועצה. 

על אף האמור לעיל, למועצה שמורה הזכות, במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל, לבצע   .ו

 בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל. 

 שונות  .21

המועצה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ו/או כל חוזה אחר כל סכום  . א

 המגיע לה ממנו. 

מוסכם בין הצדדים, כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו,  .ב

וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים 

פה או בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם -בויות, בעלוהתחיי

 לחתימתו. 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה, לא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  . ג

 ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 

צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית או במכתב רשום   כל הודעה שצד אחד . ד

לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו 

הודעת דוא"ל שתשלח ע"י   שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית דואר בישראל. 72נתקבלה

 שליחתה.   שעות לאחר 24המועצה לקבלן תחשב כמסירה על פי דין  

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

  _____________________                            ______________________ 
 מועצה דרום השרון       הקבלן            
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 כתב ערבות בנקאית אוטונומית - 1מסמך ב/
 
 

 
                                                                                           לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון 
 
 

 ________________  בנק
 

    מועצה אזורית דרום השרון:  לכבוד

  
  

  
 אוטונומית מספר :__________  ערבות בנקאיתהנדון: 

 
_____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד על פי בקשת 

לסך של _________₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט 
למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור מועצה  חוזה  "( וזאת בקשר עם  להלן )להלן: "הפרשי הצמדה

 . דרום השרון
 ימים 14 תוךאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  מדרישתכם
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 
 אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רש
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 
 

 במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  –"מדד" 
 כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 
)החודש שקדם לחודש הודעת החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____________  

ן: "המדד היסודי"(, יהיו  שפורסם ביום _________ היינו _______________ נקודות )להלהזכיה( 
הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  

 מחולק במדד היסודי. 
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה  זו ערבות
ין מיום סיום ההתקשרות ב חודשים 3_________________ ) ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 (. הצדדים
 

  חלף  לא  עוד  כל  הבנקאית  הערבות  תוקף  הארכת  את  לעת  מעת  לדרוש  רשאית  תהיה  המועצה  כי  מובהר
 .הערבות של תוקפה

 
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו זה מועד לאחר

 
 . שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה  זו ערבות

 
 

 _________________ בנק    תאריך ____________________ 
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 תביעות העדרעל  ת הקבלןנוסח הצהר - 2מסמך ב/
 

 לכבוד
 מועצה אזורית דרום השרון

 

 א.ג.נ.,

 

 תביעות העדרהצהרה על הנדון: 

 

מצהירים ומאשרים בזה  הנני/אנו הח"מ _____________________________________
 כדלהלן: 

 
___________ _____)___₪  בסך___________________כי הסכום המצטבר  .1

( שאושר לנו כחשבון הסופי בעד ביצוע  חדשיםקלים _____________________________ש

לבין   ינובנ, טיאוט וניקיון בתחומי המועצה 15/2020 מספר מכרזמלוא העבודות, כאמור ב

(  הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה "ביצוע העבודות")להלן:    דרום השרון  מועצה אזורית

 , תמורת ביצוע העבודות. דרום השרון  מועצה אזוריתלי/לנו מאת 

 
כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או  .2

 ו/או כלפי כל הבאים מכוחה מועצה אזורית דרום השרוןדרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי 

ן המכרז ו/או ו/או מ ןו/או הנובע מה ןו/או מטעמה, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בה

 החוזה. מן 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 חתימת הקבלן וחותמתו:____________________  ; תאריך:_____________

 
 
 

  



 קראתי, הבנתי והסכמתי _____________________ )שם( ____________)חתימה( 

 
 אישור ביטוח מסוים -3מסמך ב/

הנפקת  תאריך  קיום ביטוחיםאישור 
 ( DD/MM/YYYY) האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו 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.

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם 

 מ.א דרום השרון
  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 גבעתיים  6שינקין  מען
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 
 

כתובת הרכוש 
 המבוטח  

 מטה יהודה 
 

 כיסויים 
סוג 

 הביטוח 
 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה 

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

        

       
       
       
        

, 333, 328, 318       צד ג'
321 ,308 ,309 ,

 ,307 ,315 ,329 
אחריות 
 מעבידים 

      328 ,319  , 

        

אחריות 
 מקצועית 

       

        

 

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

 092 לביצוע שירותי טיטוא
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
 071 רוקחות  001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 וקירור( אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 
 073 רפואה משלימה  003 אספקת גז ודלק 

 074 שיפוצים  004 אשפה ושירותי מחזור
 075 שירות לאומי  005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות  006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה 

 077 שירותי ביקורת  007 ראיית חשבון ומיסויביקורת חשבונאית,  
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות 

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 
 082 שירותי ניהול  012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 
 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 גביה וכספים 

 087 שירותי קוסמטיקה   017 וצמחיה גינון, גיזום 
 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 

 090 שירותים אווירי/ימי  020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 022 הובלות והפצה 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים  023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 

 094 שירותים פרא רפואיים  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות 
 095 שירותים רפואיים  025 הסעת נוסעים 

 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים  027 הריסות/פינויים 
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 השקעות ויזמות 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 

 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 

 107 - 037 טיסות 
 108 - 038 יועצים/מתכננים 

 109 - 039 כוח אדם 
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 
 112 - 042 מחקרים וסקרים 

 113 - 043 מחשוב 
 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי 

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות 

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים  -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים 

 122 - 052 וולטאיות -מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  

 053 העסקה"( 
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  

מדריכים(/קייטנות/פעילות  נופש וטיולים )לרבות 
 055 לילדים 

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים 
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 
 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה( 
 133 - 063 פלסטיק 

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 
 137 - 067 צמ"ה 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 

)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי   קמעונאות
 070 העסקה"( 

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים 
 372 - 302 אחריות צולבת 

במסגרת כיסוי אחריות   דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית 

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל  -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג' 

  תאגיד –. ר.י.מ. ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )ת
 . מ"בע  בישראל יצרנים  מחזור

308 - 378 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 384 - 314 גניבה פריצה ושודכיסוי 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 
 386 - 316 אדמה  רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש  -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של  כמעבידם  וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח 
319 - 389 

 –. ר.י.מ.ת  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 . מ" בע בישראל יצרנים  מחזור תאגיד

320 - 390 
מבקש ו מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישור 
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323  אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מבקש האישור  - ביטוחמוטב לתגמולי 
 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 

 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 
 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 

 ראשוניות 
מבטח של    מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

 ( האישור מבקש 

328 
- 

398 
 399 - 329 ייחשב כצד ג'רכוש מבקש האישור 

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 2,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 תהליך עבודה -מסמך ג  
 

המדרכות באמצעות "אקדח  מסגרת עבודת מכונת הטיאוט השוטפת יבצע הקבלן שטיפה של  .1

מים" המחובר למכונת השטיפה, יגרוף את הפסולת לכביש, ושם תיאסף הפסולת ע"י מכונת 

 . הטיאוט

שעות נטו שטיפת המכונה ותדלוקה יתבצעו אחרי  8מכונת הטיאוט תבצע את עבודתה במשך  .2

 .שעות העבודה 

עובדים כשירים לעבודה מאומצת ואשר   2מכונת הטיאוט השוטפת תופעל באמצעות צוות המונה   .3

 . ברשותם רישיון מתאים לנהיגה ברכב טיאוט

באחריות המפקח לתת לקבלן איזה ישוב  )שעות  8ישוב גדול יקבל ניקיון של יום עבודה שלם עד  .4

 (. צריך לקבל איזה טיפול

ך לקבל באחריות המנהל לתת לקבלן איזה ישוב צרי) שעות 4ישוב קטן יקבל חצי יום עבודה עד  .5

 . )איזה טיפול

באפשרות כל ישוב להזמין באופן נפרד מעבר לסכום הפאושלי )הקבוע( שיגיע לקבלן עבור    .6

לאותם הסכומים  בהתאםשל המטאטא ונהג כל זאת  הישובים במועצה, ימי עבודה נוספים

 .שניתנו על ידי הקבלן בהצעת המכרז

וכנית העבודה תיקבע באופן סופי עם ( על פי חלוקה לגושים )תהצעהוכנית עבודה חודשית )ת  .7

מובהר, כי המועצה רשאית, בכל שלב בתקופת . )הקבלנים הזוכים על מנת להגיע ליעילות

 ההסכם, לשנות ולעדכן את תכנית העבודה.

ימי עבודה באופציה הרחבה    14-ימי עבודה )באופציה המצומצמת( ו  7כל קבלן יקבל לכל הפחות   .8

דשי יש לציין כי באפשרות כל ישוב להזמין ימים נוספים בימים באופן קבוע מעוגנים בלוז חו

 .שאינם מעוגנים בלוז החודשי בתיאום מול הקבלן המבצע

יובהר, כי הקבלן הזוכה יידרש לתאם מול יו"ר הועד המקומי או מי מטעמו את מועד הגעתו  .9

לשביעות   ,השירות היומילישוב וכן להחתימו בסיום מתן השירות היומי. רק חתימה בסיום מתן  

 .רצונו של יו"ר הועד או מי מטעמו, תזכה את הקבלן בתשלום עבור עבודתו

כל הדרישות של המועצה, לרבות עבודות עקיפות ונלוות אף אם אין כתובות  ת אתהעבודה כולל  .10

 באופן מפורש. 

זה )מסמך יובהר כי ככל וייבחר קבלן אחד יהא עליו לתן את כל השירותים המפורטים במסמך  .11

 ג( כקבלן יחד.

הריני לאשר כי קראתי מסמך זה, הבנתי אותו ואני מצהיר כי ביכולתי לבצע את השירותים בין  .12

 אם אבחר כקבלן יחד ובין אם אבחר כקבלן שני. 

 
 

 תאריך:____________________   חתימת המציע: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68מתוך   64עמוד   קראתי, הבנתי והסכמתי _____________________ )שם( ____________)חתימה(

 

 בדבר עמידתו בתנאי הסף אישור רו"ח המציע - מסמך ד
 
 

הכנסות מביצוע   וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר  ("המשתתף")לבקשת להלן:  

יחד  2019, 2018 2017עבודות ניקיון וטיאוט ידני וממוכן של רחובות, בשנים לא כולל המע"מ בשנים 

מיליון ₪ במצטבר, לא כולל מע"מ. ההצהרה הינה באחריות   5במצטבר כמדווח ע"י המשתתף, ולפחות  

. ערכנו את ביקורתנו הנהלת המשתתף אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. 

צהרה זו אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו ה

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר הכנסות מביצוע עבודות 

 יחד לא כולל המע"מ 2019, 2018 2017ניקיון וטיאוט ידני וממוכן של רחובות בשנים בשנים 

 
 
 

 בכבוד רב,
 רואה חשבון 

 
 

 ______ שם: ____________ חתימה: ______________  תאריך:______________
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 הנחיות בטיחות – המסמך 
 כללי  .1

 או גורמים אחרים שעובדים בשטח המועצה.   /הישובהוראה זה מתייחסת לקבלני  .1.1

 על כל קבלן חלות כל החובות באשר לכללי ההתנהגות הבטיחותיים בתחום החברה.  .1.2

הוראה זאת תצורף בנוסף להנחיות בטיחות לכל חוזה/הסכם בנוסח של הזמנת עבודה ל .1.3

 כחלק מחייב ובלתי נפרד ממנו.לקבלן, 

מודגש בזאת שהוראות הבטיחות באות להוסיף על האמור בכל חוק/ תקנה אחרת, ולא  .1.4

 מהוות  תחליף.

 הגדרות .2

הינו אדם/חברה  שאינו עובד מועצה  ,המועסק/מעסיק עובדים בשטח המועצה לצורך   –קבלן   .2.1

 ביצוע עבודה כלשהי  הקשורה בפעילות בשטח 

ככל שהמועצה  עובדים המבצעים את העבודה מטעם הקבלן )כולל קבלני משנה  -עובדי קבלן  .2.2

 אישרה אותם(.

 אחריות. .3

ולקיים את סעיפי הנחיות הבטיחות שיש לצרף אחראי לקיום כל הוראות כל דין  -הקבלן  .3.1

 לחוזה עמו על פי הוראה זאת.

 הקבלן יוודא שכל עובדיו לרבות קבלני משנה מטעמו, יקיימו את הנחיות והוראות הבטיחות.  .3.2

 אחראי לצרף ההוראה  לחוזה/הסכם העבודה עם קבלן.  –מזמין העבודה  .3.3

יק כל עבודה בשטחה, במקרה של חריגה ו/או , להפס היישובבאחריות ובסמכות מי שהוסמך על ידי  .3.4

 וכיו"ב (  הישוב, מפקח מטעם היישובאי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים. )ממונה בטיחות של 

 הנחיות כלליות. .4

על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות  עפ"י כל דין לרבות "פקודת הבטיחות בעבודה   .4.1

   1970 –)נוסח חדש( תש"ל 

וד וכלי הרכב שבשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, בעלי אישור של בודק  כל המכונות, הצי .4.2

 מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר לרבות משרד התחבורה. 

 בכל עבודה יש לנהוג בכל אמצעי הזהירות ולהשתמש בכל  ציוד המגן הנדרש.  .4.3

ים, נעלי  על העובדים  לבצע העבודה בלבוש מלא, חולצה  בתוך המכנסיים ארוכים או סרבל  .4.4

 כציוד מגן אישי בסיסי על פי אופי עבודתו.  -בטיחות כובע מגן, כפפות ואפוד זוהר

    היישובאין להשתמש בכל ציוד מכני/ תפעולי של   .4.5

 כל נהיגה ברכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן יעשו ע"י בעל רישיון מתאים. .4.6

דווח על כך למנהל  בכל מקרה בו נגרם נזק לאדם, ציוד, מתקן של מועצה או הקבלן, יש ל .4.7

 העבודה באתר  .

 ין. יבשימוש עם כבלים מאריכים יש לעבוד אך ורק עם כבל כתום לעבודות חשמל בבנ .4.8

 יש להשתמש אך ורק בסולמות תקניים ותקינים. .4.9

 שנה.   18אין להעסיק בעבודה אדם מתחת לגיל  .4.10

 אין לעמוד מתחת למטען מורם. .4.11

 העובדים לחבוש כובעי מגןבכל פעולת העמסה / פריקה חייבים  .4.12
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 יש לעמוד במרחק בטוח מתנועת כלים ומטענים.  .4.13

כלי עבודה וכל אביזר אחר הדרוש לביצוע  העבודה יונחו במקום שאינו מפריע לתנועת  עובדים   .4.14

 וכלי רכב. 

הקבלן ימנה עובד אחרי מטעמו, אשר יפקח על עבודת הפועלים ויוודא ביצוע העבודה לפי נהלי   .4.15

 בטיחות.

 תתבצע בהתאם לחוק.   היישובברכב בשטחי נסיעה  .4.16

חומרים דליקים או מסוכנים ללא אישור   היישובאין להשתמש ו/או להכניס לשטח עבודה של   .4.17

 היישוב 

 הקבלן מתחייב לפעול בזהירות המתבקשת עקב כך. .4.18

 עבודה במוסדות חינוך .  .4.19

 על הקבלן לקיים את כל הוראות הבטיחות  עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך.  .4.19.1

 ודה בגובה.  עב .4.20

על הקבלן לקיים את כל הוראות והדרישות על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה  .4.20.1

 2007-בגובה(, התשס"ז 

 הדרכת עובדים: .5

 .היישובעל הקבלן לדאוג להדרכת בטיחות לכל העובדים המועסקים על ידו באתרי  .5.1

העבודה באתר בכל על הקבלן להגיש רשימת עובדים שיעבדו באתר וכמו כן לעדכן את מנהל  .5.2

 עובד חדש שמתחיל את עבודתו באתר.

על העובד החדש לקבל הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה באתר על ידי מנהל העבודה   .5.3

בשטח האתר לתעד את ההדרכה ולהעביר העתק לממונה הבטיחות/מנהל אחזקה של  

יחשף במהלך המועצה. בשום אופן לא יועסק עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים אליהם 

 עבודתו , והמדריך השתכנע כי העובד הבין את ההדרכה. 

יש לפנות למפקח של המועצה בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום כללי   .5.4

 הבטיחות הנדרשים. 

 דיווח וחקירה של תאונות .6

 24לאחר הטיפול הרפואי לנפגע, יש להעביר בתוך  היישוב במקרה של תאונת עבודה , בשטח  .6.1

 . יישוב דיווח מפורט על האירוע לשעות 

הקבלן האחראי על הנפגע אחראי לבדיקת התקרית, רצוי עם העובד הנפגע )במידה ולא נעדר  .6.2

 מהעבודה( ולהשלים את מילוי טופס דווח על תאונת עבודה. 

 ציוד מגן אישי .7

הקבלן יוודא אספקה של ציוד בטיחות להגנה אישית לעובדיו )כפפות, נעליים, משקפי מגן,  .7.1

 כובע מגן אטמי אוזניים וכו'( עפ"י דרישות תקנות הבטיחות בעבודה  והסיכונים בעבודה 

 בטיחות בחשמל  .8

הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים ויהיו   .8.1

 רישות החוק ותקנות החשמל.  עפ"י ד

כדי למנוע סכנת התחשמלות יהיו קופסאות חיבורים, קופסאות מיתוג, נתיכים, וכו', סגורים  .8.2

 תמיד כאשר אינם נמצאים תחת השגחה. 

 ציוד חשמלי המשמש במקומות בהם חומרים דליקים או נפיצים יהיה מוגן התפוצצות.  .8.3
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 יש צורך בכך.הקבלן ישתמש בהתקני נעילה ותיוג  בכל מקרה ש .8.4

עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי בעל הסמכה מתאימה לסוג עבודת החשמל   .8.5

 המתבצעת.  

 (לבדיקתךלמוקד )זיו -חשמל לחברת להודיע ישחשמל /תאורה קווי על  עבודה בכל .8.6

 

 

 הצהרת הקבלן לעבודה בטיחותית

 

עבודה מצהיר בזה, כי לצורך ביצוע  היישובאני החתום מטה המועסק/ מעסיק עובדים בשטחי  .1

הובאו לידיעתי הנחיות הבטיחות לקבלנים והסכנות אליהם אהיה חשוף במסגרת עבודתי בשטחי 

 . היישוב

 הריני מתחייב להקפיד על קיום כל הנחיות הבטיחות והגהות על פי דין, סדרי העבודה והמשמעת. .2

הפועלים מטעמי, לדאוג הנני מתחייב להביא הוראות אלה לידיעת עובדי/קבלני המשנה שלי וכל  .3

לריענון הנחיות הבטיחות וכן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, על מנת להבטיח שהעובדים לא יפגעו  

 בשעת העבודה. 

 

 שם הקבלן/ ת.ז.:____________________________________________ 

 

 הקבלן:_____________________________________________ כתובת 

 

 טלפון:__________________________________________ 

 

 חתימה הקבלן:_____________ חותמת הקבלן________________ 

 

 תאריך:__________ 

 

 


