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 הודעה בדבר פרסום מכרז
 

ת עירייתי ריסוס והדברה משטח השיפוט של מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירו עיריית דימונה .1
 , בהתאמה(. המכרז"ו/או " "עירייה"ה)להלן:  דימונה

 אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש -את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות  .2
אצל חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ  אחרון להגשת המכרזועד ליום  19.5.2019החל מיום 

( בין ה' )כולל-, וזאת בין הימים א'20"(, במשרדיה ברח' התע"ש פורטל" ו/או "חברת פורטל" –)להלן 
מע"מ( אשר לא יוחזרו  כוללשת אלפים שקלים( ))חמ ₪ 0003,תמורת תשלום בסך , 15:00-9:00השעות 

 בשום מקרה.

לא תתקבלנה הצעות לאחר בדיוק.  ,14:00בשעה  19.6.2019 הינו ביום המועד האחרון להגשת ההצעות .3
 -אצל יפה עזריה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( מועד זה

 .מנהלת מחלקת מכרזים, קומה ג', בניין העירייה

, באמצעות ותכנון אקולוגי בע"מפורטל ייעוץ פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי חברת   .4
, טלפון לבירורים ולאישור idanc@portaleco.co.ilלדואר אלקטרוני שכתובתו  פנייה בכתב בלבד

 .09-7654315 בטלפון: 'קבלת הפקס

 שלושים אלף) ₪ 30,000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך ערבות הגשה: .5
 שקלים(.

    אשר תהיה בתוקף עד לתאריךלפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, הגשה  על המציע להגיש ערבות
 ידי ועדת המכרזים.-; הצעה בה לא יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון על2019.919.

רשאית להתחשב,  עירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה עירייהאין ה .6
בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם 

 עם המציע. עירייהשל ה

ת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספמציע שהוא אישיות משפטית מ .7
המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות  אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע  .8
 )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

תהא רשאית  עירייההית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. רשא עירייהה .9
לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי העבודות )הן ביחס לסוג העבודות, והן ביחס 

 .עירייהלאזורי ביצוע העבודות וכן כל חלוקה אחרת(, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( תוגש  .10
בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא 

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.( עותקים. 2ידי המציע בשני )-ממולאת וחתומה על

צעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, חלקים מהה .11
 . עירייהידי ה-ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר       האמור .12
  האמור במסמכי המכרז.

 בכבוד רב,                     
 

 , בני ביטון                     
 דימונה ראש עיריית           

 כתובתנו:
 .08-6550105: 'פקס 08-6563111: , טל'8610001מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא, דימונה, , דימונה  תעיריי

 .7654314-09: 'פקס 7654315-09סבא, טל': -, כפר20פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, רח' התע"ש 
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 לוח זמנים של המכרז
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי 
 המכרז

 09:00 מהשעה 19.5.2019החל מיום 
 ₪ 3,000עלות  עד למועד אחרון להגשת הצעות

מועד אחרון 
 WORDעל גבי קובץ  12:00 בשעה 2.6.2019עד ליום  לשאלות הבהרה

 בלבד

מועד אחרון 
 14:00 בשעה 19.6.2019עד ליום  הצעותלהגשת 

עותקים ( 2שני )-ב
עותק( במעטפה  )מקור+

אטומה וחתומה עליה 
 מס' המכרז בלבד

 
 -הגשה ליפה עזריה

 מנהלת מחלקת מכרזים
 בניין העירייה

 קומה ג'

מועד פתיחת 
   14:15  בשעה  19.6.2019 ההצעות

 לשכת היועמ"ש
 בניין העירייה

 קומה ג'
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 מהות העבודות המכרז .1
שטח השיפוט של עיריית דימונה בעיריית דימונה מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ריסוס והדברה 

 , בהתאמה(. המכרז"ו/או " "העירייה")להלן: 
 

לרבות  עיריית דימונהתחום שיפוט ב" הינו כלל השטחים אשר העירייה שיפוט שטחלעניין מכרז זה "
לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחום שיפוטה במשך תקופת החוזה שכונת המגורים בבסיס נבטים ו

 .ותקופת הארכת החוזה
 

 פי המכרז יתבצעו כדלקמן: -מובהר ומודגש בזאת, כי העבודות על

ים כל המזיק שטחי העירייה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( כנגדכל הקבלן יבצע עבודות ריסוס והדברה ב .1.1
יתושים ומזיקים מעופפים אחרים )לרבות זבוב החול, צרעות ודבורים(, תיקנים )ג'וקים(,  הבאים:

נמלים )לרבות, נמלי אש וטרמיטים(, קרציות, פרעושים, מכרסמים )לרבות, חולדות, עכברושים 
חיפושית חדקונית הדקל( וכנגד קינון ודגירה של טיפול מונע וריסוס ועכברים(, ומזיקים אחרים )לרבות 

הדברות אלה יבוצעו לפי תכנית עבודה שתעביר העירייה יתושים וחרקים אחרים בשטחי העירייה. 
שעות  שעות( 8שמונה ) שבועכל ימים ב (3) שלושהיבוצעו ע"י הקבלן  ההדברותלקבלן מעת לעת . 

 . בכל יום לפחות מדבירים שני"י עויום  בכלעבודה לפחות 

 

פי -ידי העירייה על-מועדים במהלך השנה שיקבעו על 2 -פעמיים בשנה )בלפחות כמו כן יבצע הקבלן  .1.2
כל שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתוכנית עבודה מטעם העירייה( עבודות ריסוס והדברה כאמור ב

העירייה וזאת לחוזה הקבלנות( המצויים בשטח שיפוט  5ציבור )כהגדרתם בסעיף החינוך והמוסדות 
. ' לחוזה הקבלנותחבנספח בהתאם להנחיות מקצועיות לביצוע הדברה במוסדות חינוך כהגדרתם 

בסיום ההדברה במוסד חינוכי, ימלא המדביר טופס אישור ביצוע עבודת הדברה תברואתית במוסד 
 .(, ויעבירו לאישור האחראי ברשות המקומי' לחוזה הקבלנותטבנספח חינוכי )כפי שמצורף 

 

וזאת לפי צרכי העירייה  בסמוך לפני הגשם הראשוןכמו כן, יבצע הקבלן עבודות ריסוס טרום נביטה  .1.3
, בכל המקומות בשטחי העירייהמשולב כנגד עשבייה וניקיון . הריסוס יהיה ובקבלת הודעה בכתב מראש

המדרכות ובאבני המועדים, לרבות אך לא רק בנחלים ויובליהם, בין המדרכות ובין המרצפות שעל 
וסביבתה וכן בכל מקום נוסף בהתאם לשיקול דעת  עירייההשפה במדרכה, המצויים בשטח שיפוט ה

 המנהל. 
 

, יבוצעו פעולות גם כנגד החרקים עצמם וגם בכדי למנוע דגירות והטלות ותוההדבר יםבמסגרת הריסוס .1.4
שוחות ביוב המצויים בשטח שיפוט וב חרקים, וביניהם ניקוי וריסוס עשבייה וצמחייה מאזורים מועדים

 העירייה וסביבתה.
 

כנגד עשבייה וצמחייה באזורים הנזכרים לעיל  יםמלאים הקבלן מתחייב ונדרש לדאוג ולבצע ריסוס .1.5
, וכן כנגד דגירות, הטלות חרקים וטיפול מונע להתפשטותו הדקלדקונית ח ים כנגדריסוסלרבות 

פי חוזה הקבלנות -וכיו"ב, וכן הדברת מזיקים ומכרסמים וכיו"ב, וכל הפעולות הנדרשות ממנו בעניין על
 , והקבלן יהיה אחראי לכך.לאורך כל תקופת ההתקשרות

 
עבודה מאושרת  תכניתפי -ועל הקבלנותלהוראות חוזה  בהתאםעבודות הריסוס ו/או הדברה יבוצעו  .1.6

ידי המנהל מעת לעת, כאשר הקבלן יספק את כל העובדים ו/או הציוד ו/או -אשר תועבר לקבלן על
החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהו 

 בכל תמורה נוספת מעבר לקבוע בחוזה זה. 
 

ינוהל על ידי הקבלן יומן הדברות אשר יצוין בו סוג החומר שעובדי  ,יובהר, כי במקביל לתכנית העבודה .1.7
הקבלן השתמשו כמתחייב מהוראות המשרד להגנת הסביבה. בנוסף על הקבלן ו/או מי מטעמו להדביק 

 ו/או מי מטעמה.  עירייהמדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנדרשות והכל לפי הוראות ה

 

ו/או ההדברה יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין, המציינים גם את שם החומר בו ריסוס כל לאחר  .1.8
 נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה. 

 

אחרים  עירייהבריכות מים, שטחים פתוחים וכל שטחי , בעת ריסוס ו/או הדברה במאגרי מים, נחלים .1.9
מו גם יימנע הקבלן מפגיעה ו/או בסמוך אליהם, יימנע הקבלן מהרעלת המים ו/או פגיעה בהרכבם כ

בערכי טבע מוגנים. פעולות הריסוס וההדברה יבוצעו באמצעות חומרים המונעים פגיעה מעין זו, 
 .ויבוצעו באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה
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ירוססו ויודברו  ,וסביבתה עירייהתעלות ושטחים הצמודים לנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט ה .1.10
)בקתוש( בלבד, וזאת בהתאם  B.T.I -( וMosquito Laevicide Oil) M.L.Oבאמצעות החומרים 

 פי כל דין. -לריכוזים ולמינונים הקבועים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת ועל
 

)כהגדרתם בחוזה הקבלנות( יבוצע  עירייהיובהר, כי הפיקוח על עבודות הריסוס ו/או הדברה בשטחי ה .1.11
 . עירייהידי נציג מוסמך מטעם ה-על

 

תכלול את היקף ימי עבודה )כהגדרתם בחוזה  עירייהבכלל שטחי התכנית העבודה לביצוע העבודות  .1.12
 תכנית. יש להכין כנספח ז' לחוזה הקבלנותככל שיידרש, ומצורפת בזאת  קלנדריהקבלנות( בכל חודש 

 עבודה ומיפוי של כלל האובייקטים לריסוס והדברה.

 

ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו לביצוע העבודות וקיבלו הדרכה שוטפת -העבודות יבוצעו אך ורק על .1.13
ומלאה על אופן השימוש בחומרי הריסוס וההדברה ואופן ביצוע העבודות בצורה הבטיחותית ביותר 

במהלך נסיעה ו/או תוך כדי נסיעה בכלי רכב כזה או אחר, בין  להם ולסביבה בה מבוצעת הפעילות, ולא
בנספח ה' לחוזה אם ברכבים המנויים במכרז זה ובין אם בכל כלי רכב אחר, כאמור בין השאר, 

 הקבלנות.

 

חומרי הריסוס וההדברה בהם ייעשה שימוש, יהיו אך ורק חומרים תקינים אשר השימוש בהם הותר  .1.14
ת, לרבות המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, מכון התקנים, משרד ידי הרשויות המוסמכו-על

החקלאות ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר אשר 
 השימוש בו לא קיבל היתר.

 
הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו/או ההדברה נעשה 

להוראות היצרן ו/או משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה, כולל נקיטת כל אמצעי  בהתאם
, 1970-פי חוק ודין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-הבטיחות הנדרשים כאמור על

ותקנות הבטיחות בעבודה )גיהות  1964-הדברה(, התשכ"ד-תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי
 .1992-קתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגנים וקרבמטים(, התשנ"גתעסו

 
יובהר כי דרישת העירייה הינה כי ריסוס זבובים ייעשה באמצעות חומר "דינופליי" המאושר ע"י 

 המשרד להגנת הסביבה ועומר בכלל התקנים הרלוונטיים.
 

לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה, כאשר הציוד הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש  .1.15
יהיה באיכות הטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאימות, משקפי מגן, כפפות עמידות לחומר, בגדי 
מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכן כל ציוד 

דות בצורה הבטיחותית ביותר. בריסוס מוטורי יספק הקבלן לעובדיו מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבו
גם אטמי אוזניים או אוזניות. הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות 

כמו כן ידאג הקבלן להדרכת עובדיו .1997-לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
 יחות בעבודה.ולהכשרתם בכל הנוגע לבט

 
טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו/או בעל חיים ו/או רכוש  .1.16

אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו/או ההדברה, בין אם במהלך העבודות ובין אם 
 לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכיו"ב.

 
יציב  ,מו כן, טרם ביצוע פעולות ריסוס ו/או הדברה בשכונות מגורים ו/או מוסדות חינוך וציבור וכיו"בכ .1.17

הקבלן שלטים/הודעות אזהרה )בלוח המודעות של כל שכונה ו/או מוסד ובלוחות המודעות השכונתיים( 
ופרק הזמן בו  ובו פרטים על מועד הריסוס )יום ושעה(, אזהרה לתושבים על ביצוע הפעולות ומטרתן

  נדרשים הם שלא לשהות בסביבה בה מבוצעות הפעולות.
 

הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס ו/או הדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת ו/או אדם  .1.18
ים ו/או כל מתקן אחר, אשר הריסוס ו/או ההדברה לא נועדו ו בבעלי חיים ו/או רכוש ו/או מבנו/א

 להדבירם.
 

 לא אחר כל הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.הקבלן ימ .1.19

 

 כללי .2
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( ימים בשבוע במשך 3תתבצע שלושה ) הקבלןהעבודות האמורות לעיל ע"י  ביצוע .2.1
"י ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם וזאת פעם כללפחות  שעות( 8שמונה )
 .העירייה

 באמצעות:לפחות  עירייההקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפוט ה .2.2
חרקים ומכרסמים  היתר הדברה תקף לקטילת יבעל הם מדבירים מוסמכים( עובדים ש2לפחות שני ) (1)

 2016-בהדברה תברואתית, התשע"ו מהמשרד לאיכות הסביבה, על פי החוק להסדרת העיסוק
היתר קטילת חרקים, היתר קטילת מכרסמים  –שהם לחוק ( 4)ב()57 -(3)ב()57בהתאם לסעיפים 

 היתר איוד, כשהם תקפים ועל שמם של העובדים.ו

 ליטר לפחות. 400אשר בו מיכל ריסוס בנפח של ( רכב טנדר 1אחד )לפחות  (2)
 גבי כלי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב.-על מיכלי הריסוס להיות מותקנים על

 ליטר לפחות. 12(  מרסס גב כנגד יתושים בנפח של 1אחד )לפחות  (3)
 

ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזה ויהיו בידיו כל -יתוחזק באופן שוטף עלהציוד האמור  .2.3
 פי דין.-הרישיונות והביטוחים הנדרשים על

ו/או המנהל ו/או מי מטעמם ימציא לקבלן הזוכה תכנית עבודה שבועית/ חודשית לביצוען של  עירייהה .2.4
 העבודות נשוא מכרז זה. 

ידי -פי לוח הזמנים שייקבע על-ות המנויות בתכנית העבודה עלהיה ולא יסיים הקבלן את העבוד .2.5
ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, יעמיד הקבלן את פועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר נדרש, לצורך  עירייהה

סיום ביצוע העבודות היומיות אשר נקבעו לו בתכנית העבודה עוד באותו היום, והכל על חשבונו וללא 
 שיידרשו עוד שעות עבודה בעניין ו/או משאבים נוספים. כל תמורה נוספת, הגם

ואושרו  קלנדריידי הקבלן בפועל באותו חודש -התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר בוצעו על .2.6
 .עירייהידי ה-על

בכל מקרה של שביתות ו/או הפסקות עבודה ו/או מניעות מכל סוג מצד הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  .2.7
הקבלן לספק עובדים חליפיים, כלי רכב חליפיים, ואמצעים חליפיים, ככל שהדבר מטעמו, יהא על 

פי תנאי מכרז זה ולשם מניעת -יידרש, וזאת על מנת לבצע את העבודות בטיב ובאיכות הנדרשים על
 המכרז. פיגורים בביצוען של העבודות נשוא

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3
 

  –המפורטים להלן  המצטבריםשת ההצעה למכרז, בתנאים רשאים להשתתף במכרז העומדים במועד הג
 

 תאגיד הרשום בישראל.ו שותפות רשומה בישראל א אומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל  .3.1

ידי בנק בישראל שהינה ע"ש המציע -מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה על .3.2
אשר תהיה בתוקף (, לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, שקלים ₪שלושים אלף ) ₪ 30,000בסכום של 
 19.9.2019 עד לתאריך

, כקבלן ראשי (2018-2013) השנים האחרונותשש שנים, לפחות, במהלך  שלושמציע בעל ניסיון וותק של  .3.3
לא יפחת  לפחות אשר היקף תושביה (1אחת )ת רשומבביצוע עבודות ריסוס והדברה נשוא המכרז, וזאת 

 . הניסיון צריך שיהיה של המשתתף עצמו. תושבים 00003, -מ 

 בנספח ב'בהתאם לנוסח הקבוע  אישורים והמלצות של מקבלי השירותעל המציע לצרף להצעתו 
כנספח  למכרז או בהתאם לנוסח דומה אותו ימציא המציע. על המשתתף לפרט בטבלה המצורפת בזאת

 למכרז את שמות הממליצים. ב' 

 יבעל ( מעובדיו )כולל המציע בעצמו( הם מדבירים מוסמכים2)הגשת ההצעה שניים מציע אשר במועד  .3.4
חרקים ומכרסמים מהמשרד לאיכות הסביבה, על פי החוק להסדרת  היתר הדברה תקף לקטילת

היתר  –שהם לחוק ( 4)ב()57 -(3)ב()57בהתאם לסעיפים  2016-בהדברה תברואתית, התשע"ו העיסוק
 ים.קטילת חרקים, היתר קטילת מכרסמים והיתר איוד, כשהם תקפים ועל שמם של העובד

 .2013-תשע"גתקף להדברה לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  רישיון לניהול עסקמציע בעל  .3.5

עפ"י תקנה  הרישוי המקומית שבתחומה נמצא מרכז העסק רשותרישיון עסק יהיה מטעם יובהר כי 
 (.2010-)ב( לחוק רישוי עסקים )תשע"א5

פי חוק עסקאות -על ניהול פנקסי חשבונות ורשומותמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .3.6
 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו גופים ציבוריים
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 עוסק מורשהעל היות המציע במקור ואישור ניכוי מס מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על  .3.7
 לצרכי מס ערך מוסף.

להשתמש  1993-)על שמו( בתוקף בהתאם לחוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג היתר רעליםמציע בעל  .3.8
 ברעלים למטרות ריסוס והדברה.

( )לא כולל מע"מ(, לפחות, בכל שקליםאלף  חמש מאות) ₪ 500,000של  מחזור כספי שנתימציע בעל  .3.9
 )לא מבוקר( מהכנסות בגין עבודות ריסוס והדברה ברשויות. 2017-ו 2016, 2015אחת מהשנים 

 גוף ציבורי. אואיגוד ערים   או, היא רשות מקומית "רשות"לעניין תנאי סף זה, 

 מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו כדלקמן: .3.10

ליטר לפחות שאינו משועבד )למעט  400( רכב טנדר אשר מותקן בו מיכל ריסוס בנפח 1אחד ) .3.11.1
על מיכל הריסוס שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקל במועד הגשת ההצעה. 

 גבי כלי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב.-להיות מותקן על

  ליטר לפחות. 12( מרסס גב כנגד יתושים בנפח של 1אחד ) .3.11.2

יהיה גם באם למציע הסכם התקשרות תקף עם חברת ליסינג  "בעלות ו/או ברשותו"לעניין סעיף זה 
 שעבוד לבנק בלבד. ו/או 

את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות  כנספח ג' למסמכי המכרזעל המציע לפרט בטבלה המצורפת 
  ידי רואה חשבון. -חתומה בידי מורשה חתימה של המציע ומאושרת עללעיל 

המעידים על עמידתו בתנאי  התקשרות עם חברת ליסינג ורישיונותהסכם  יובהר, כי על המציע לצרף
 סף זה, בתוקף למועד מתן הצעתו למכרז.

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.12

 יובהר, כי מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל, תיפסל.

 

וחוזה הצעת מחיר למתן שירותי ריסוס והדברה וביצוע כל יתר העבודות נשוא המכרז  .4
 .לחוזה הקבלנות ד נספחתוגש ע"ג  הקבלנות )לא כולל מע"מ(

 

המחירים המרביים מצויינים  כנספח ד' לחוזה הקבלנותבטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  .4.1
לרבות  עירייה, הדברה בשטח שיפוט ההנדרשות במכרז עבודות ריסוסמלוא לביצוע  עירייהשל ה

במוסדות חינוך וציבור הפרוסים בשטח שיפוטה וכל יתר העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות 
 )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( )לא כולל מע"מ(.

המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים חדשים ואגורות  .4.2
ביחס למחירים המרביים לבין רישום המחירים לאחר לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה 

פי הצעתו, ועדת -ההנחה, יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחירים אשר יחייבו את המציע על
 .פי נתונים אלו בלבד.-המכרזים תבחן את הצעתו על

 – עירייהידי ה-הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על .4.3
 .תיפסל

 %0)הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל,  .4.4
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה

 לעלות השירותים נשוא המכרז.  עירייההמחיר המרבי מהווה אף אומדן ה .4.5

, לרבות העסקת כל העובדים, במלואם האומדן האמור כולל את כלל העלויות הכרוכות במתן השירותים .4.6
עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, אגרות, מיסים, רווח 

 קבלני וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג. 

 
 

 ערבות  .5

שם -על עירייהמציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת ה 5.1
צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר  (,חדשים שקליםשלושים אלף ) ₪ 30,000בסך ד המציע בלב
וזאת להבטחת קיום  א' למכרזכנספח ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -הוצאה על

 מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו.
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וכן במידה סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה,  5.2
 .עירייהוהמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת ה

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז  5.3
 ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; 

ספים מהמציע, בגין לתבוע פיצויים נו עירייהברם, חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של ה 5.4
 ידו עקב אי קיום ההצעתו.-על עירייהנזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו ל

ו/או גזבר  עירייהפי דרישת ראש ה-המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על 5.5
 . עירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייהה

ים )לרבות הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך במידה ויתנהלו הליכים משפטי 5.6
 .עירייהפי דרישת ה-המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים על

( ימי עבודה לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה 5.7
הליכים משפטיים, לרבות הליכי ערעור  שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום

 ( ימי עבודה, לפי המאוחר. 14עשר )-)ככל שיהיו הליכים משפטיים( ועוד ארבעה

 המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם למועדים הקבועים בסעיף זה. 5.8

 לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיבצע כדלקמן: 5.9

 עירייה; לאחר שיפקיד בידי העירייהעם ה למכרז כנספח ז'יחתום על חוזה הקבלנות המצורף  5.10
, אישור חתום מאת חברת ביטוח לחוזה הקבלנות בנספח א'ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט 

לחוזה הקבלנות, טופס עדכון פרטי  בנספח ב'מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 
ידי -ידי הזוכה ומאושר על-חתום על לנותלחוזה הקב כנספח ג'חשבון בנק על גבי הטופס המצורף 

 ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.-דין מטעמו, וכן מאושר על-עורך

פי פנייה חד צדדית של ראש -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין וניתנת על 5.11
 לבנק. עירייהאו גזבר ה עירייהה

  יולה, יהיו על חשבון המציע.כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ב 5.12

 

 ומסמכים להגשת המכרז אישורים .6
 

כמפורט  דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 
  –להלן 

 .למכרזכנספח א' להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית .6.1

פי חוק עסקאות גופים -חשבונות ורשומות עלניהול פנקסי אישור תקף ליום הגשת ההצעה על  .6.2
, אישור תקף ליום הגשת ההצעה 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו ציבוריים

 לצרכי מס ערך מוסף.  עוסק מורשהבמקור ואישור על היות המציע  ניכוי מסעל 

-פים ציבוריים, תשל"ולחוק עסקאות גו 2בהתאם לסעיף  אישור רואה חשבוןכמו כן יצרף המציע  .6.3
1976. 

 לעיל. 3.8בתוקף כאמור וכמפורט בסעיף  היתר הרעליםהעתק  .6.4

 לעיל, לפחות של אחד מעובדיו. 3.9בתוקף כאמור וכמפורט בסעיף היתרים  העתק .6.5

מעביד נדרש הקבלן לצרף אישור רו"ח על העסקת העובד הנזכרים לעיל -לצורך הוכחת יחסי עובד
 ידי המציע )עובד אחד לכל הפחות(. -על

 תעודת קצין בטיחות בתוקף. -המועסק אצל המציע ו כתב הסמכה לקצין הבטיחות .6.6

 2013-תשע"גוי(, לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישתקף על שם המציע  צילום רישיון עסק .6.7
חומרי הדברה, )א( 3.4וסעיף  בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים)ב( הדברה חקלאית 3.3)

( ובהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת ייצורם, אריזתם, אחסונם -חומרי רעל לשימוש חקלאי
מרכז  רשות הרישוי המקומית שבתחומה נמצארישיון עסק יהיה מטעם  .1975-מזיקים( התשל"ה

 (.2010-)ב( לחוק רישוי עסקים )תשע"א5עפ"י תקנה  העסק

 למכרז.לנספח ד' אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם  חשבון-אישור רואה .6.8
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 3.3המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי ריסוס והדברה בהתאם לקבוע בסעיף  .6.9
נספח . מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את זבנספח ב' למכרדלעיל, ובהתאם לנוסף הקבוע 

 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים. –במלואו  ב' למכרז

 400של המשתתף כי על הרכב מותקן מיכל ריסוס בנפח של  קצין הבטיחותאישור/הצהרה מטעם  .6.10
 ליטר לפחות )על גבי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב(.

דין מטעם המציע כי בבעלות המציע מרסס גב כנגד יתושים בנפח של -ידי עורך-הצהרה חתומה על .6.11
 ליטר לפחות. 12

של כלי ליסינג לרכישתם  ו/או הסכמי רישיונות רכבידי עו"ד "נאמן למקור" של -העתק מאושר על .6.12
 לעיל.  3.11הרכב הנמצאים בבעלותו ו/או ברשותו של המציע כאמור בסעיף 

נספח כמו כן, יצרף המציע העתק מביטוח החובה וצד ג' של הרכבים. לצורך כך ימלא המציע גם את 
 רשימת כלי הרכב. –למכרז במלואו  'ג

ותדפיס  תעודת רישום התאגידידי עו"ד "נאמן למקור" של -העתק מאושר על –למציע שהוא תאגיד  .6.13
נכון למועד פרסום המכרז, בו מעודכן מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד 

 מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד.

דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו הרשומים -כמו כן, יש לצרף אישור עורך
ידי מורשה -ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על

 החתימה.

 צילום תעודת זהות. –חיד למציע שהוא י

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר בדבר  .6.14
 למכרז.  כנספח ה'ידי המציע בנוסח המצורף -חתום על 1991-הוגנים(, התשנ"א

פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין -עלקיום זכויות העובדים בדבר תצהיר  .6.15
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח  1969-בודה, התשכ"טלע

פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים -עלכן ו 1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 למכרז. כנספח ו'ידי המציע בנוסח המצורף -, חתום עללענף שירותי תחזוקה

 לעיל. 3המפורטים בסעיף כל האישורים על עמידה בתנאי הסף  .6.16

 על שם המציע. המכרז רכישתצירוף קבלה על  .6.17

 כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.

המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות כל האישורים והמסמכים אשר נדרש 
לא תקבל  עירייהלעיל(, ה 6.14המשפטית אשר מגישה את ההצעה )למעט בהתאם לאמור בסעיף 

 אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

(, עירייהידי ה-חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 

 הוצאות המכרז .7

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על .7.1
במכרז ו/או בחינת כדאיות הגשת ההצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז 

 יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו.

  בעניין. עירייהלמציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד ה .7.2

 

 עדיפות בין מסמכים .8

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות  .8.1
 ונספחיו, תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.
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 ושינוייםהבהרות  .9

לחברת לנציגת העירייה, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  2.6.2019עד ליום  .9.1
, לאחר מועד זה PDFובקובץ  WORDקובץ שאלות הבהרה ב פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ,

 דוא"לבאמצעות  לעידן כהןלא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות 
 @portaleco.co.ilidanc 7654315-09בטל':  'ולאחר מכן יש לאשר את דבר קבלת הפקס. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.2
 . עירייהתחייבנה את ה –

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  עירייהה .9.3
 במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 

השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל  .9.4
פרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר לפי מס

  ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-על

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .10

 –ההצעות תיבחנה בשני שלבים  10.1

 לעיל. 3תיבחנה עמידתם של המציעים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  בשלב הראשון 10.1.1

 

תיבחנה עמידת המציעים בעבור שנות וותק, מספר רשויות מקומיות בהן  -שלב שני 10.1.2
העניק/מעניק המציע שירותי ריסוס והדברה ומחזור כספי )בעבור שלב זה יינתנו למציעים 

. הניקוד יינתן לכל מציע בנפרד )לא ביחס למציע אחר( )סך הנקודות יחושב נקודות 30עד 
 –פי הפרמטרים שלהלן  -עללפי יחס המשקל הנמדדת ע"י העירייה( 

 
 

שנות וותק של המציע עצמו בביצוע עבודות הדברה )לא בעלי מניות, מנהלים  (1)
 וכיו"ב(.

נקודות, וזאת כמפורט בטבלה  4 –פי דירוג זה הוא -הניקוד המקסימאלי על
  –שלהלן 

 נקודות פרמטר מס'

 2 שנים. 6 שנים ועד 3 -וותק של למעלה מ .1

 4 שנים. 6 -וותק של למעלה מ .2

 

ובו תפורטנה שנות הוותק  דין-עורךידי -חתום על תצהירבעניין זה, יצרף המציע 
של המציע ו/או תעודת התאגדות של החברה. לא צירף מציע תצהיר כאמור תהא 

, ברם לוועדת המכרזים הסמכות 0רשאית העירייה להעניק ניקוד אוטומטי ניקוד 
 לקבל מהמציע השלמת נתונים בעניין זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

להן העניק המציע שירותי ריסוס והדברה מספר רשויות מקומיות ומוסדות ציבור  (2)
)לעניין זה, נדרש המציע להעניק לרשות המקומית או למוסד  2015-2018בשנים 

הציבורי )דוגמת תאגידים מקומיים, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים וכדומה( 
שירותים לאורך שנתיים ברציפות לפחות בתקופה הנ"ל, בכדי שהדבר ייחשב לצורך 

 סעיף זה(. פי-הניקוד על

נקודות, וזאת כמפורט בטבלה  4 –פי דירוג זה הוא -הניקוד המקסימאלי על
  –שלהלן 

 נקודות פרמטר מס'

 2 רשויות )כולל( 4עד  (1רשות אחת ) .1

mailto:lishka@portaleco.co.il
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 4 רשויות ומעלה 4 .2

 

 ' למכרזבכנספח בעניין זה תבחן וועדת המכרזים את הטבלה המצורפת 
ידי הרשויות המקומיות או מוסדות הציבור בעניין -וההמלצות שצורפו על

ידי וועדת -פיה יינתן הניקוד )לאחר אימותה על-כאסמכתא לביצוע השירותים ועל
המכרזים(; לפיכך המציעים נדרשים לפרט בטבלה את רשימת כל הרשויות 

אסמכתאות, המקומיות ומוסדות הציבור להם הוענקו שירותים כאמור, בצירוף ה
 כל זאת אף מעבר לנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף.

מהכנסות בגין שירותי ריסוס  2017-ו 2016, 2015לשנים  ממוצעמחזור כספי  (3)
 והדברה בלבד.

נקודות, וזאת כמפורט בטבלה  6 –פי דירוג זה הוא -הניקוד המקסימאלי על
  –שלהלן 

 נקודות פרמטר מס'

ועד  ₪ 250,000 -למעלה מהכנסה שנתית ממוצעת של  .1
 )כולל(. ₪ 500,000

2 

 6 .₪ 500,000-הכנסה שנתית ממוצעת של למעלה מ .2

 

כנספח ד' החשבון של המציע, המצ"ב -בעניין זה, תבחן וועדת המכרזים את אישור רואה
 .למסמכי המכרז

 
הצעת המחיר הנבדקת איכות וטיב השירות של המציע ומידת שביעות הרצון משירותיו  (4)

 .מות וועדת המכרזים ו/או מי מטעמהפי התרש-על
 

וועדת המכרזים תפנה לממליצי המציע או לקוחות המציע )גם במקרה והמציע לא ציין  
פי שיקול דעתה המוחלט לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות דעת -אותם בהצעתו( על

 ביצוע השירותים.אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות ושביעות הרצון מאופן 
 

בנוסף ימציא המציע חוות דעת מטעם נציג מכל גוף ציבורי/רשות מקומית ממליץ )ראש   
אגף תברואה ו/או שפ"ע ו/או מנכ"ל הגוף הציבורי(, אודות רכיבי פרמטר האיכות 

 ושביעות רצונם מהשירות שניתן ע"י המציע, הכל על גבי נספח ב' למכרז זה. 
 

 מליצים לפחות, ובמידת הצורך ליותר.מ 3 -הפנייה תעשה ל  
 

 10, כאשר 10עד  1 -פי סולם ציונים מ-הניקוד יינתן לפי המפורט בטבלה שלהלן וזאת על  
את הציון הגרוע ביותר. הניקוד המקסימאלי אשר  0 -מייצג את הציון הגבוה ביותר ו

 (.נקודות 30סה"כ נקודות ) 10 –פי דירוג זה הוא -ניתן לקבל על
 

משקל מציון  ציון פרמטר מס'
סופי בעבור 
איכות וטיב 

 שירות

ציון 
 משוקלל

 הערות

תחלופת עובדים )עובדים  .1
קבועים המועסקים כשנתיים 

 אצל המציע(

 10%   

התייצבות העובדים למשמרת  .2
 בזמן ובהתאם לסידור העבודה

 15%   

   10%  תגמול ויחס לעובדים .3

   10%  העובדיםמיומנות וניסיון של  .4
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פי הפרמטרים -תדורגנה הצעותיהן של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על -בשלב השלישי 10.1.3
אשר יחושבו כיחס המציע לעומת מציעים  נקודות 70שלהלן )סך כל הניקוד לפרק זה הינו 

  –אחרים( 
 
ביצוע עבודות למתן שירותי ריסוס, הדברה, וכן עבודות  עבורהצעת המחיר הזולה ביותר  (1)

 העירייהנלוות כמפורט בתנאי המכרז, תוכנית העבודה וחוזה הקבלנות בשטח שיפוט 
פי הנוסחה -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקד על 70תקבל לחודש עבודה קלנדרי 

 -שלהלן
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 70הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת             

 .ביותר הגבוה יהא, לעיל 10.1 ףבסעי כמפורטההצעה הנבחרת, תהא ההצעה שהניקוד הכולל שלה,  10.2

רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המשתתף יסרב למסור הסבר  עירייהה 10.3
ו/או ניתוח כאמור ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא ועדת המכרזים להסיק 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 זהות בין הצעות כשירות .11

תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירות, במידה ותהיינה מספר הצעות אשר  11.1
( ימים 3תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )

 מיום קבלת הודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת מכרזים.

ות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זה 11.2
( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, 3הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

  וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 

 ההצעה .12

ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, -ידי יחיד תיחתם על-הצעה המוגשת על 12.1
 וחתימתו. כתובתו

ידי מורשי החתימה -ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי(, תיחתם על-הצעה המוגשת על 12.2
 של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. 

ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם התאגיד  12.3
דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם -ישור עורךוכתובתם, וכן א

 מחייבת את התאגיד. 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו(  12.4
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר ים עותק( 2שני )ידי המציע, ואלה יוגשו ב-יחתמו במלואם על

 ידי המציע. -המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על

רמת הפיקוח המקצועי  .5
 והמשמעתי על העובדים

 10%   

קשר ומעורבות מצד הנהלת  .6
החברה ודיווחים עקביים למנהל 

 מטעם הרשות המקומית

 15%   

היענות לביצוע מטלות יוצאות  .7
 דופן

 10%   

   10%  גמישות בשעות עבודה/משמרות .8

   10%  טיב השירות 

   100%  כוללציון  
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עד  עירייהההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין ה 12.5
 בלבד.  14:00 עד השעה 19.6.2019ליום 

  הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. 12.6

 

 הודעה על זכייה .13

קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום ו/או באמצעות עם  13.1
 .או במייל הפקסימיליה

ערבות ביצוע כמפורט  עירייההמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור ל 13.2
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה )

 לקבלן הזוכה אודות הכרזת הזכייה ההודעה מתן( ימים מיום 10צו תחילת עבודה יהא בתוך עשרה ) 13.3
 . עירייהאו במועד אחר בהתאם לקביעת ה

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף הערבות  13.4
 הבנקאית. 

לבטל את הזכייה במכרז ו/או את  עירייההרשאית תהא היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו,  13.5
 התקשרותה עמו וזאת בהודעה בכתב למציע. 

הודעה כאמור תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון  13.6
ובתוך  עירייה, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת העירייהלשביעות רצון ה

 . עירייהידי ה-ב בעניין עלפרק הזמן אשר נקצ

  עירייההתהא עם הזוכה, רשאית  עירייהבמידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של ה 13.7
ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 הבנקאית של המציע. 

 

 הוראות כלליות .14

מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת  14.1
המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות 

 מכתב נלווה ו/או בכל דרך אחרת, יובילו לפסילת הצעה למכרז.

ת/ות של גוף מאוגד אחר, מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספו 14.2
שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או 

 בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע  14.3
 על מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז. )בעלים ו/או ב

תיפסל  –ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף -הצעה אשר תוגש על 14.4
 ולא תובא בחשבון. 

 מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז.  עירייהאין ה 14.5

תהא רשאית לקבוע מהם אזורי ביצוע העבודות וגם לשנותם במהלך המכרז, והכל  עירייההכמו כן,  14.6
 . עירייהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  14.7
 במכרז.  למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע

להביא במסגרת שיקוליה ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו  עירייהבמסגרת זו, רשאית ה 14.8
עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר  עירייהל

 עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו. 

רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות  עירייהה 14.9
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון 

 את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה. 
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או הצעות הפסד. תזמן לשימוע מציעים אשר יש חשש כי הצעותיהם הינן גירעוניות ו/ עירייהה 14.10
 הסמכות לקבל מהמציע כל פרט ביחס להצעתו כולל תחשיבים.   עירייהבמסגרת זו תהא ל

 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. עירייהה 14.11

 

 הליכים משפטיים .15

ו/או בדרישות מובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות  15.1
אשר יגרמו, אם או בגין נזקים , בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין עירייהכלפי ה

 ידי צדדים שלישיים כלשהם. -יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על

 

 
 

 בכבוד רב,                   
 

 , בני ביטון                   
 דימונה עירייתראש            
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 נספח א' למכרז
 

 כתב ערבות בנקאית
 )ערבות הצעה למכרז(

 לכבוד 
  עיריית דימונה

  מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא
 8610001 דימונה
 ("עירייה"ה –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  
 

ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב ( מס' "הנערב" –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

עיריית למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט  11/19מס'  למילוי כל מחויבויותיו של הנערב למכרז פומבי
 –)במילים  ₪ 30,000 –, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של דימונה

תוספת של מדד ( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )שקלים שלושים אלף
"( בין המדד שהיה "המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלחיובי בלבד

"סכום  –וע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן יד
 (.הערבות"

 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
על דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה 

 הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
, וזאת עירייהו/או גזבר ה עירייהידי ראש ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק 
כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 

 )כולל(. 19.9.2019ד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה ע .5
 

באופן חד צדדי  עירייהו/או גזבר ה עירייהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש ה .6
נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  מים( י90לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 דלעיל. 5
 

 5מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר .7
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 

 דלעיל. 6בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 

 רב,בכבוד 
 

________________ 
 שם הבנק         

 
 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 נספח ב' למכרז
 

 כתב המלצה
 

 לכבוד 
  עיריית דימונה

 מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא
 8610001 דימונה

 
 

 ("עירייה"ה –)להלן 
 

  על ביצוע עבודות אישור והמלצה הנדון:
 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

 מס' התושבים ברשות: ______________. 

 

לבקשת __________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ 

( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות ריסוס והדברה החל מחודש "המציע" –)להלן 

 ____ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ )חודש/שנה(.__

 ביצוע העבודות הוא על סמך התקשרות חוזית בנינו לבין המציע.

חוות דעתנו על איכות השירות: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 _____________תאריך: ___

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

 חתימה: _______________    
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

 
 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.

 
 בכבוד רב,

 
_________________ 

  חתימה וחותמת המציע          
 

  

סוג העבודות אצל  שם מקבל השירות
 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות 
מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

שם איש הקשר 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות
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 נספח ג' למכרז
 

 רשימת כלי רכב
 

 תיאור
 כלי הרכב

 מספר
 רישוי

מספר תעודת ביטוח 
 חובה

תקופת הביטוח מיום עד 
 יום
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 נספח ד' למכרז
 

 העסק-אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או ביתחשבון מבקר -אישור רואה
 

 
 תאריך: ____/____/____

 
 לכבוד 

  עיריית דימונה
 מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא

 8610001 דימונה
 

 א.ג.נ.,
 

חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית -אני רואה
למתן  11/19"( בקשר למכרז פומבי מס' "המציע –של ____________________________  )להלן 

 , כדלקמן:עיריית דימונהשירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט 
 
 היה, כדלקמן: 2017 -ו 2016,  2015משנים היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת  .1
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪  2015בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2016בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ( : _______________ ₪ 2017בשנת 
 

לרשויות  מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין שירותי ריסוס והדברה )לא כולל מע"מ(
 מקומיות ו/או איגוד ערים ו/או גופים ציבוריים.

 

 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינולמיטב ידיעתי המציע  .2
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 תאריך          חתימה וחותמת             חשבון )שם מלא(-רואה        

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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 נספח ה' למכרז
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 
"חוק העסקת עובדים  –)להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (זרים"
 

אני הח"מ ______________ הנושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
  –את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן 

 
, עיריית דימונההנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט  .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני המציע" –כמורשה מטעם ________________ )להלן 
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

להקיף בעיגול את הנקודה יש הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .2
  –( המתאימה ולמחוק את הפסקה המיותרת

 
 לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק

 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

  ם לפי חוק העסקת עובדים זרי 2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
 דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.-בפסקי

 
  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה בו  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -, מי שנשלט על'בעל זיקה'

 או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.
 

 .1968-, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח''שליטה
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3
 
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את 
 נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 
 
 

         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
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 נספח ו' למכרז
 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

ועל פי צווי ההרחבה  1995-על ביצועם, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף נשוא העבודות במכרז

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

, עיריית דימונההנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט  .1
(. אני מכהן "המציע" –כמורשה מטעם ____________________________________ )להלן 

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  .2
מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( לקיים כלפי 

ענף נשוא המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים ל
העבודות במכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף נשוא העבודות במכרז ואת האמור בכל החוקים 

-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-"(: חוק שירות התעסוקה, תשי"טחוקי העבודה" –הבאים )להלן 
; 1954-עבודת נשים, תשי"ד ; חוק1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-; חוק; דמי מחלה, תשל"ו1951

; 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו
; חוק פיצויי פיטורים, 1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

; חוק 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995-תשנ"ה ; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,1963-תשכ"ג
; חוק 2002-; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב2001-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א

; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 דיני עבודה ו/או תקנות נוספות ו/או נלוות. וכן כל  1957-קיבוציים, התשי"ז

 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

 בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית  לא הורשעו"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי מאלה קנסות 
על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל וכל 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  3 -זאת ב
 
 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל  2 -המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

 השנים שקדמו 3-ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב
 למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 
 

  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
_______________ 

 המצהיר        
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום
,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות 
      תצהירו וחתם עליה בפני.

                  __________________ 
 דין-עורך                   

 )חתימה וחותמת(                        
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 נספח ז' למכרז
 

 
 11/2019מכרז פומבי מס' 

 
 
 

 למתן שירותי ריסוס והדברה 
 עיריית דימונהבשטח שיפוט 

  
 

 חוזה קבלנות 
 מס' _____

 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 תאריך החוזה: _______________
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 חוזה קבלנות
 

 2019שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 
 
 –בין 

 עיריית דימונה
 8610001מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא, דימונה, 

 08-6550105: פקס' 08-6563111: טל'
 ("עירייהה" –)להלן 

 
 מצד אחד

  –לבין 
 
 

 ___________________________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד 
 

 רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________
 

 : ______________'טל': _______________פקס
 

 "(הקבלן" –)להלן 
 

 מצד שני
 

לרבות  עירייהלמתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט ה 11/19והקבלן הוא הזוכה במכרז מס'  הואיל
 ;במוסדות חינוך וציבור

 

ובהתאם לתנאים אשר  עירייהלהזמין מהקבלן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט ה עירייהוברצון ה והואיל
במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות זה, והקבלן מעוניין לתת שירותי הדברה בשטח שיפוט, הכל כאמור 

 וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה קבלנות זה.
 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 
 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1
 

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל 1.1
 

 החוזה.זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  חוזהכותרות סעיפי  1.2
 

ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או           חוזה זה על נספחיו השונים, במידה  1.3
משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות -דו

 השוליים.
 

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל  1.4
פה( בין -כם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעלמצג, הס

 הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.
 

 מונחים .2
 

  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  2.1
 

 ; עיריית דימונה "עירייה"ה
 

)לרבות  עיריית דימונהלמתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט  11/19מכרז פומבי מס'   "המכרז"
 ריסוס והדברה במוסדות חינוך(;

 

לרבות כל השטחים לרבות שכונת המגורים בבסיס נבטים ו עיריית דימונהתחום שיפוט  "תחום שיפוט"
 .אשר יתווספו לתחום שיפוטה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה

 

 ו/או מי שהוסמך מטעמו; ת דימונהעירייראש   "עירייה"ראש ה
 

 ;עירייהגזבר ה "גזבר"
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 ו/או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה; עירייהמנכ"ל ה  " מנכ"ל"
 

 ידו בכתב לצורך זה;-או מי שהוסמך על עירייהמנהל מחלקת שפע ב "מנהל"
 

העבודות נשוא חוזה זה או ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע -אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"
 כל חלק מהן;

 

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי שיבוא תחתיו 

 או חלק מהן; בדרך חוקית לרבות קבלן משנה, הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות
 

מטעמו של הקבלן כבא כוחו הוא אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי משמש  "מנהל עבודה"
המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד בכל 

 ;עירייהשעות העבודה לשירות ה
 

כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  "העבודה/ות"
ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או 

 תהינה משמעות זהה למונח "עבודות"; "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 

  וזחלי יתושים; לרבות ביצי יתושים, גלמים  "יתושים"
 

 לרבות אך לא רק עכברים וחולדות. ""מכרסמים
 
 " לרבות אך לא רק מדגרות ובתי קינון וגידול.דבורים וחרקים"

 
באמצעות עובד  17:00ועד לשעה  06:00שעות עבודה יומיות )נטו( החלות החל מהשעה  8 "יום עבודה"

המכרז והחוזה לשם ביצוע פי -יחיד וכל יתר הציוד, הרכבים והחומרים הנדרשים על
  העבודות בצורה יסודית ומלאה;

 
לרבות  השטחים בתחום השיפוט בהם נדרש לבצע את העבודות נשוא חוזה הקבלנות, "עירייה"שטחי ה

תעלות מים, תעלות ניקוז, פתחי ניקוז, תעלות ביוב, פתחי ביוב, בריכות ומאגרי מים, 
עירוניים פתוחים, מדרכות, שבילים, רחבות, בורות מי שופכין, שטחים , נחלים וגדותיהם

דרכים, חניונים ציבוריים, חצרות בנייני מגורים וחדרי אשפה, המרחבים הגובלים עם 
וכל מרחב ציבורי אחר מכל סוג שהוא המצוי בתחום השיפוט בו נדרש ביצוע  עירייהה

תימת העבודות, כל אלה בין אם הם קיימים בעת חתימת החוזה ו/או יוקמו לאחר ח
 לחוזה זה;  בנספח ז'החוזה, כמפורט 

ספר, גנים, מרכזי לימוד של מפעל הפיס, מתנ"סים, מועדוניות, מוסדות ציבור -לרבות בתי "מוסדות חינוך"
, וכו'( וכל מוסד/מבנה עירייהעירוניים )לרבות מקלטים, בתי תרבות, בנייני ו/או אגפי ה

( כי הינו עירייהל דעתה הבלעדי של ה)בהתאם לשיקו עירייהידי ה-אחר אשר ייקבע על
"מוסד חינוך" ו/או "מוסד ציבור", כל אלה בין אם הם קיימים בעת חתימת החוזה ו/או 

 ; כמפורט בנספח ז' לחוזה זהיוקמו לאחר חתימת החוזה, 

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על  "חוזה זה/הקבלנות"
ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהל כפי שינתנו מעת  כל מסמכיו

 "; חוזה הקבלנותתהינה משמעות זהה למונח " "חוזה"לעת; למונח 

הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים  "צו התחלת עבודה"
החוזה  לתחילת ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת

 ידי המנהל;-ויהיה חתום על

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  "מועד תחילת ביצוע"
( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע 7שנמסר לו ולא יאוחר משבעה )

 ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;-על

 עבודות בהתאם למחירים במכרז;התמורה לקבלן עבור ביצוע ה "התמורה"

כל אחד מחגי העדה היהודית, לרבות יום העצמאות חג הפסח הראשון והשני, חג סוכות,  "חג"
ראש השנה, שמחת תורה, יום כיפור, חג שבועות, יום העצמאות וכן חגי העדה המוסלמית; 

 חגי העדה הדרוזית; חגי העדה הערבית.  

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד -המתפרסם עלמדד המחירים לצרכן )כללי(  "מדד"
 הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 מהות העבודות המכרז .3
הקבלן יבצע , עבודות ריסוס והדברה בכל שטחי העירייה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( כנגד כל המזיקים  .3.1

פים אחרים )לרבות זבוב החול, צרעות ודבורים(, תיקנים )ג'וקים(, נמלים הבאים: יתושים ומזיקים מעופ
)לרבות, נמלי אש וטרמיטים(, קרציות, פרעושים, מכרסמים )לרבות, חולדות, עכברושים ועכברים(, 

( וכנגד קינון ודגירה של יתושים טיפול מונע וריסוס חיפושית חדקונית הדקלומזיקים אחרים )לרבות 
ביצוע ההדברות תהיה לפי תכנית עבודה שתעביר העירייה לקבלו מעת בשטחי העירייה.  וחרקים אחרים

(  שעות עבודה לפחות 8( ימים בכל שבוע שמונה )3לעת. עבודות ההדברה יבוצעו ע"י הקבלן במשך שלושה )
 בכול יום . העבודות יבוצעו ע"י שני מדבירים מוסמכים.

 

פי שיקול דעתה -ידי העירייה על-מועדים במהלך השנה שיקבעו על 2 -כמו כן יבצע הקבלן פעמיים בשנה )ב .3.2
חינוך המוסדות כל הבלעדי ובהתאם לתוכנית עבודה מטעם העירייה( עבודות ריסוס והדברה כאמור ב

העירייה וזאת בהתאם להנחיות לחוזה הקבלנות( המצויים בשטח שיפוט  5ציבור )כהגדרתם בסעיף הו
. בסיום ההדברה במוסד בנספח ח' לחוזה הקבלנותדות חינוך כהגדרתם מקצועיות לביצוע הדברה במוס

בנספח חינוכי, ימלא המדביר טופס אישור ביצוע עבודת הדברה תברואתית במוסד חינוכי )כפי שמצורף 
 (, ויעבירו לאישור האחראי ברשות המקומי.ט' לחוזה הקבלנות

 

וזאת לפי צרכי העירייה  לפני הגשם הראשוןבסמוך כמו כן, יבצע הקבלן עבודות ריסוס טרום נביטה  .3.3
, בכל המקומות בשטחי העירייהמשולב כנגד עשבייה וניקיון . הריסוס יהיה ובקבלת הודעה בכתב מראש

המועדים, לרבות אך לא רק בנחלים ויובליהם, בין המדרכות ובין המרצפות שעל המדרכות ובאבני השפה 
 יבתה וכן בכל מקום נוסף בהתאם לשיקול דעת המנהל. וסב עירייהבמדרכה, המצויים בשטח שיפוט ה

 
, יבוצעו פעולות גם כנגד החרקים עצמם וגם בכדי למנוע דגירות והטלות ותוההדבר יםבמסגרת הריסוס .3.4

ובשוחות ביוב המצויים בשטח שיפוט  חרקים, וביניהם ניקוי וריסוס עשבייה וצמחייה מאזורים מועדים
 העירייה וסביבתה.

 
כנגד עשבייה וצמחייה באזורים הנזכרים לעיל לרבות  יםמלאים מתחייב ונדרש לדאוג ולבצע ריסוסהקבלן  .3.5

, וכן כנגד דגירות, הטלות חרקים וכיו"ב, וכן וטיפול מונע להתפשטותו הדקלדקונית ח ים כנגדריסוס
לאורך כל  פי חוזה הקבלנות-הדברת מזיקים ומכרסמים וכיו"ב, וכל הפעולות הנדרשות ממנו בעניין על

 , והקבלן יהיה אחראי לכך.תקופת ההתקשרות
 

עבודה מאושרת אשר  תכניתפי -ועל הקבלנותלהוראות חוזה  בהתאםעבודות הריסוס ו/או הדברה יבוצעו  .3.6
ידי המנהל מעת לעת, כאשר הקבלן יספק את כל העובדים ו/או הציוד ו/או החומרים -תועבר לקבלן על

הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהו בכל תמורה 
 נוספת מעבר לקבוע בחוזה זה. 

 
ינוהל על ידי הקבלן יומן הדברות אשר יצוין בו סוג החומר שעובדי  ,יובהר, כי במקביל לתכנית העבודה .3.7

הקבלן השתמשו כמתחייב מהוראות המשרד להגנת הסביבה. בנוסף על הקבלן ו/או מי מטעמו להדביק 
 ו/או מי מטעמה.  עירייהמדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנדרשות והכל לפי הוראות ה

 

ריסוס ו/או ההדברה יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין, המציינים גם את שם החומר בו כל לאחר  .3.8
 נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה. 

 

אחרים ו/או  עירייהבריכות מים, שטחים פתוחים וכל שטחי , בעת ריסוס ו/או הדברה במאגרי מים, נחלים .3.9
רכבם כמו גם יימנע הקבלן מפגיעה בערכי טבע בסמוך אליהם, יימנע הקבלן מהרעלת המים ו/או פגיעה בה

מוגנים. פעולות הריסוס וההדברה יבוצעו באמצעות חומרים המונעים פגיעה מעין זו, ויבוצעו באמצעות 
 .חומרים ידידותיים לסביבה

 
ירוססו ויודברו  ,תעלות ושטחים הצמודים לנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט העירייה וסביבתה .3.10

)בקתוש( בלבד, וזאת בהתאם לריכוזים  B.T.I -( וMosquito Laevicide Oil) M.L.Oומרים באמצעות הח
 פי כל דין. -ולמינונים הקבועים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת ועל

 
-יובהר, כי הפיקוח על עבודות הריסוס ו/או הדברה בשטחי העירייה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( יבוצע על .3.11

 יג מוסמך מטעם העירייה. ידי נצ
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תכלול את היקף ימי עבודה )כהגדרתם בחוזה  עירייהבכלל שטחי התכנית העבודה לביצוע העבודות  .3.12
הקבלן יסייע . כנספח ז' לחוזה הקבלנותככל שיידרש, ומצורפת בזאת  קלנדריהקבלנות( בכל חודש 

 כלל האובייקטים לריסוס והדברה.ומיפוי של , בייעוץ עבודה תכנית לעירייה , אם ידרש לכך, בהכנת 

 

ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו לביצוע העבודות וקיבלו הדרכה שוטפת -העבודות יבוצעו אך ורק על .3.13
ומלאה על אופן השימוש בחומרי הריסוס וההדברה ואופן ביצוע העבודות בצורה הבטיחותית ביותר להם 

תוך כדי נסיעה בכלי רכב כזה או אחר, בין אם  ולסביבה בה מבוצעת הפעילות, ולא במהלך נסיעה ו/או
 בנספח ה' לחוזה הקבלנות.ברכבים המנויים במכרז זה ובין אם בכל כלי רכב אחר, כאמור בין השאר, 

 

-חומרי הריסוס וההדברה בהם ייעשה שימוש, יהיו אך ורק חומרים תקינים אשר השימוש בהם הותר על .3.14
להגנת הסביבה, משרד הבריאות, מכון התקנים, משרד ידי הרשויות המוסמכות, לרבות המשרד 

החקלאות ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר אשר השימוש 
 בו לא קיבל היתר.

 
הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו/או ההדברה נעשה 

ו/או משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה, כולל נקיטת כל אמצעי בהתאם להוראות היצרן 
, 1970-פי חוק ודין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל-הבטיחות הנדרשים כאמור על

ותקנות הבטיחות בעבודה )גיהות  1964-הדברה(, התשכ"ד-תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי
 .1992-ובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגנים וקרבמטים(, התשנ"גתעסוקתית ובריאות הע

יובהר כי דרישת העירייה הינה כי ריסוס זבובים ייעשה באמצעות חומר "דינופליי" המאושר ע"י המשרד 
 להגנת הסביבה ועומר בכלל התקנים הרלוונטיים.

 
הריסוס ו/או ההדברה, כאשר הציוד  הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות .3.15

יהיה באיכות הטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאימות, משקפי מגן, כפפות עמידות לחומר, בגדי 
מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכן כל ציוד מגן 

ת ביותר. בריסוס מוטורי יספק הקבלן לעובדיו גם אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותי
אטמי אוזניים או אוזניות. הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל 

כמו כן ידאג הקבלן להדרכת עובדיו ולהכשרתם .1997-ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
 בכל הנוגע לבטיחות בעבודה.

 
ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו/או בעל חיים ו/או רכוש טרם  .3.16

אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו/או ההדברה, בין אם במהלך העבודות ובין אם 
 לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכיו"ב.

 
יציב  ,עולות ריסוס ו/או הדברה בשכונות מגורים ו/או מוסדות חינוך וציבור וכיו"בכמו כן, טרם ביצוע פ .3.17

הקבלן שלטים/הודעות אזהרה )בלוח המודעות של כל שכונה ו/או מוסד ובלוחות המודעות השכונתיים( 
ובו פרטים על מועד הריסוס )יום ושעה(, אזהרה לתושבים על ביצוע הפעולות ומטרתן ופרק הזמן בו 

  ים הם שלא לשהות בסביבה בה מבוצעות הפעולות.נדרש
 

ו הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס ו/או הדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת ו/או אדם ו/א .3.18
 ים ו/או כל מתקן אחר, אשר הריסוס ו/או ההדברה לא נועדו להדבירם.בבעלי חיים ו/או רכוש ו/או מבנ

 
 וזה הקבלנות ונספחיו.הקבלן ימלא אחר כל הוראות ח .3.19

 

 כללי .4

לפחות  שעות( 8( ימים בשבוע במשך שמונה )3תתבצע שלושה ) הקבלןהעבודות האמורות לעיל ע"י  ביצוע .5.1
 .העירייה"י ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם וזאת פעם כל

 באמצעות:לפחות  עירייההקבלן יבצע את העבודות נשוא המכרז בכל תחום שיפוט ה .5.2

חרקים ומכרסמים  היתר הדברה תקף לקטילת יבעל הם מדבירים מוסמכים( עובדים ש2לפחות שני ) (1)
בהתאם  2016-בהדברה תברואתית, התשע"ו מהמשרד לאיכות הסביבה, על פי החוק להסדרת העיסוק

היתר קטילת חרקים, היתר קטילת מכרסמים והיתר איוד,  –שהם לחוק ( 4)ב()57 -(3)ב()57לסעיפים 
 תקפים ועל שמם של העובדים. כשהם

 ליטר לפחות. 400אשר בו מיכל ריסוס בנפח של ( רכב טנדר 1אחד )לפחות  (2)
 גבי כלי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב.-על מיכלי הריסוס להיות מותקנים על

 ליטר לפחות. 12(  מרסס גב כנגד יתושים בנפח של 1אחד )לפחות  (3)
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ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזה ויהיו בידיו כל -עלהציוד האמור יתוחזק באופן שוטף  .5.3
 פי דין.-הרישיונות והביטוחים הנדרשים על

ו/או המנהל ו/או מי מטעמם ימציא לקבלן הזוכה תכנית עבודה שבועית/ חודשית לביצוען של  עירייהה .5.4
 העבודות נשוא מכרז זה. 

ידי -פי לוח הזמנים שייקבע על-העבודה עלהיה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתכנית  .5.5
ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, יעמיד הקבלן את פועליו, משאיותיו וכל ציוד אחר נדרש, לצורך  עירייהה

סיום ביצוע העבודות היומיות אשר נקבעו לו בתכנית העבודה עוד באותו היום, והכל על חשבונו וללא 
 עבודה בעניין ו/או משאבים נוספים.כל תמורה נוספת, הגם שיידרשו עוד שעות 

ואושרו  קלנדריידי הקבלן בפועל באותו חודש -התמורה לקבלן תהיה בהתאם לעבודות אשר בוצעו על .5.6
 .עירייהידי ה-על

בכל מקרה של שביתות ו/או הפסקות עבודה ו/או מניעות מכל סוג מצד הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי  4.1
יפיים, כלי רכב חליפיים, ואמצעים חליפיים, ככל שהדבר מטעמו, יהא על הקבלן לספק עובדים חל

פי תנאי מכרז זה ולשם מניעת -יידרש, וזאת על מנת לבצע את העבודות בטיב ובאיכות הנדרשים על
  המכרז. פיגורים בביצוען של העבודות נשוא

 

 ידי הקבלן-אופן ביצוע העבודות על .5

בהתאם לתכנית העבודה שתימסר לקבלן,  עירייההקבלן יבצע את עבודות הריסוס והדברה בכל שטחי ה 5.1
 ידי המנהל ובהתאם להוראות חוזה זה.-מעת לעת, על

עבודות ריסוס העשבייה והצמחייה תעשנה באזורים מועדים לקינון והדגרה של יתושים ושאר חרקים 
 וסביבתה. עירייהבנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט ה

וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות, לרבות שכר עובדים, זכויות הקבלן יישא בכל ההוצאות מכל מין  5.2
 סוציאליות, חומרי ריסוס והדברה, ציוד נלווה, אגרות רישוי, סולר, אביזרי לבוש והגנה, שינוע וכיו"ב.

 לפני תחילת כל יום עבודה לקבלת תכנית העבודה.  עירייההקבלן יתייצב במשרדי ה 5.3

בקר פיזית באזורים שפורטו בתכנית העבודה, בכדי ללמוד היטב טרם ביצוע העבודות, יסייר הקבלן וי 5.4
את היקף העבודה הדרושה, כמות חומרי הריסוס והדברה הנדרשים, איתור המפגעים וכן איתור גורמים 
העשויים להיפגע מהריסוס וההדברה, ואשר אותם יש להזהיר ולהרחיק מהשטח )לרבות צמחייה מוגנת 

, 1997-נות היערות ו/או צו היערות )אכרזה על אילנות מוגנים(, התשנ"זפי פקודת היערות ו/או תק-על
 פי חוק(.-חיים המוגנים על-ולרבות בעלי

ראה הקבלן בעיה בביצוע העבודות, ידווח הוא מיידית למנהל או למפקח ולא ימשיך בביצוע העבודות  5.5
 עד למתן אישור בעניין.

ידי הקבלן, כאמור וכמפורט בחוזה זה -ו עלביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסק 5.6
 פי חוק.-ובאמצעות ציוד ייעודי ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך, והמתאים לביצוע העבודות על

בכל מקרה של תקלה, מתחייב הקבלן להודיע על כך מיידית למנהל או המפקח ולדאוג באופן מיידי  5.7
עשרים  נדחו כתוצאה מהתקלה ולבצעם במהלךלתיקון התקלה, להשלים את מתן השירותים אשר 

השעות הבאות, אלא אם כן יקבע מועד מאוחר יותר להשלמת העבודות באישור בכתב מטעם  (24וארבע )
 המנהל או המפקח.

 פועלים ותקינים. סלולאריים מכשירי קשר ספק לעובדיו הקבלן י 5.8

ר פקסימיליה לשם קבלת הודעות לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשי 5.9
ועד  06:00. המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה עירייהולצורך מתן שירותים ל עירייהמה

 ועד שעתיים לפני כניסת שבת. 06:00, וביום שישי מהשעה 17:00השעה 

יום ביום  במידה ויום ביצוע העבודות נקבע כיום חג חד יומי, ייבצע הקבלן את תכנית העבודה לאותו 5.10
אשר קדם ליום החג. במידה ויום העבודות נקבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תכנית העבודה של היום 

 עירייההראשון לחג ביום שקדם לחג ואת היום השני לחג ביום שלאחריו, והכל בכפוף לזכותה של ה
פות ותגבורים פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לעבודות הנוס-לשנות את תכנית העבודה כאמור על

 לחגים.
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האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תכנית העבודות אשר נקבעה לאותם  5.11
 ימים שלפני ואחרי החג.

, חל איסור מוחלט לביצוע עבודות 1948-בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח 5.12
. הקבלן מתחייב לסיים את העבודות עירייהאש הנשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של ר

בהתאם לתכנית העבודה לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה 
 .עירייהזה בימי המנוחה הנזכרים לעיל, אלא באישור ראש ה

מי מנוחה וחגים, במקרים חריגים יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה וכן בי 5.13
, ממלא מקומו ו/או המנכ"ל. ביצוע העבודות ייעשה ללא עירייהוזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש ה

 תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת.

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע עבודות מיוחדות בכל שעות היממה, לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות  5.14
. הקבלן יעביר למנהל עירייהיידית לחיסול המפגע משטחי שיפוט המפגע תברואתי חריג הדורש היענות מ

 את פרטי הנציג לרבות מספרי טלפון אשר ישמשו לביצוע עבודות מיוחדות.

לתוספת תשלום בגין ביצוע עבודות מיוחדות, גם אם הן נעשו הקבלן לא יהיה זכאי  ,למען הסר ספק 5.15
 שעות הלילה.מחוץ לשעות העבודה הרגילות, לרבות בזמן חגים או 

הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לגרום נזק כלשהו בתשתיות  5.16
או תושביה  עירייהשל הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות, חשמל, ביוב, מים וכיו"ב( ו/או ברכוש של ה

ב לא לגרום לרעש בעת ביצוע ו/או עוברי אורח ו/או ריהוט עירוני ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן מתחיי
הצהרים ובימי שישי עד שעתיים לפני כניסת -אחר 17:00 -בבוקר ל 06:00העבודות ולבצען בין השעות 

 שבת, הכל בתיאום עם המנהל או המפקח.

בעת ביצוע העבודות יימנע הקבלן מהקמת שאון שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ו/או לעוברי אורח,  5.17
ת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו באזורים ולמנוחתם, כמו כן בע

 בהם מבוצעות העבודות.

 בכתב על כל מפגע תברואתי. עירייהעל הקבלן להודיע ל 5.18

ו/או לגופו ו/או לרכושו  עירייההקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש ה 5.19
ותושביה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן,  עירייהובדי השל כל אדם אחר, לרבות ע

עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות ולשפות 
 לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל. עירייהעל כל סוכם שתחויב ה עירייהאת ה

על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות  יהעיריהקבלן מתחייב לפצות את ה 5.20
מיום ההוצאה בפועל  1961-נזקי הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"ה

 .עירייהועד ליום התשלום ל

ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על 5.21
 ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה.  עירייהושב הת

לחוזה הקבלנות, בו יפורטו פעולות  כנספח ו'הקבלן ינהל יומן עבודה יומי מסודר בהתאם לנוסח המצ"ב  5.22
הריסוס וההדברה שבוצעו, מקומות הביצוע, מועדי הביצוע )כולל שעות(, החומרים שבהם נעשה שימוש 

 ויאפשר מעקב לגבי כל שלבי הביצוע של השירותים. עירייהידי נציג ה-ונטי נוסף שיידרש עלוכל מידע רלו

במשך כל תקופת  קלנדרי( לכל חודש 5הקבלן ימסור עותק מיומן העבודה היומי למפקח עד לחמישי ) 5.23
  החוזה.

 

 צוות עובדים .6
הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים  6.1

 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה בתחום השיפוט. 

 

ביצוע העבודות ייעשה באמצעות מדבירים מוסמכים בעלי היתרים מהמשרד להגנת הסביבה לפי תקנות  6.2
היתר קטילת חרקים, היתר קטילת מכרסמים,  –שהם  1975-"הרישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל

 כשהם תקפים על שם העובדים.
 

 פי תכנית העבודה. -ועל עירייהלצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים בהתאם לדרישתה בכתב של ה 6.3
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נציג  . ברם, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודותעירייהלהעסיק מנהל עבודה בשטח ה איננו חייבהקבלן  6.4
ועם עובדי הקבלן בעת ביצוע העבודות וזאת לצורך  עירייהמטעמו אשר יהיה בקשר שוטף עם נציגיה של ה

 ניהול שוטף של ביצוע העבודות במלואן ובשלמותן ולתיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי החוזה. 
 

ן בכל שעות היממה תקין ופועל. נציג הקבלן יהיה זמי סלולאריכמו כן, לנציגו של הקבלן יהיה מכשיר 
 לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום.

 

תבקש להחליף את מי מנציגי או עובדי הקבלן, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה  עירייהבמידה וה 6.5
שעות ממתן הודעת  (48ארבעים ושמונה ) , הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בתוךעירייההבלעדי של ה

 בעניין.  עירייהה

לתת הוראות  עירייהידי ה-ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח, יוכל המפקח ו/או מי שהוסמך על 6.6
לנקוט צעדים כנגד הקבלן לרבות קנס  עירייהלעובדי הקבלן ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של ה

 כמפורט להלן. 

ידי -פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על-בלבוש הולם, עלצוות העובדים יהיה לבוש בכל עת  6.7
 משרד העבודה והרווחה. 

ידיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל זכות -הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על 6.8
 פי חוק. -סוציאלית אחרת המחויבת על

והתקנות שהותקנו  1968-]נוסח משולב[, תשכ"ח הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי 6.9
 פי דרישתה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו.-, עלעירייהפיו ולהמציא ל-על

 והתקנות מכוחו. 1987-כמו כן, ישלם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז

חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי ביצוע  עירייהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ה
כל חבות שהיא או חובת פיקוח  עירייהידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על ה-תשלומים ושכר על

 על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו. 

דה, לרבות תנאי בטיחות ידו בביצוע העבודות תנאי עבו-הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על 6.10
ידי -ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על

 .1954-מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

היה ומחמת מחלה, מילואים ו/או כל סיבה אחרת )לרבות שביתות ו/או השבתות ו/או כל מניעה אחרת(  6.11
לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים 

 אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות נושא חוזה זה. 

המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו, לדרוש החלפתו של  6.12
 כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לקבלן. 

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים  6.13
 מו. מטע

הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס, כאשר הציוד יהיה באיכות  6.14
הטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאימים, משקפי מגן, כפפות עמידות לחומר, בגדי מגן עם שרוולים 

ציוד מגן אחר נוסף הנדרש ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכל כל 
לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בריסוס מוטורי, יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או 

-אוזניות. כמו כן, הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל
1970; 

לחוזה  כנספח ה'חות וגהות המצורף זאת מבלי לגרוע מכלליות האמור, יחתום הקבלן על נספח בטי 6.15
 הקבלנות. 

הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו/או ההדברה נעשה  6.16
בהתאם להוראות היצרן ו/או משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה, כולל נקיטת כל אמצעי 

, 1970-ות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"לפי חוק ודין, לרב-הבטיחות הנדרשים כאמור על
, תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 1964-הדברה(, התשכ"ד-תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי

, חוק 1992-תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגנים וקרבמטים(, התשנ"ג
ותקנותיו, חוק רישוי עסקים,  1993-רים מסוכנים, התשנ"גותקנותיו, חוק חמ 1956-הגנת הצומח התשט"ז

ותקנות מניעת  1975-ותקנותיו, לרבות תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה 1968-התשכ"ח
 .1996-מפגעים )רעש(, תשנ"ו
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 מעביד  –אי קיום יחסי עובד  .7

 ואינו מהווה חוזה עבודה, כימזמין לבין קבלן עצמאי הכי הסכם זה הינו הסכם בין  ,מובהר בזאת 7.1
לא מתקיימים  עירייההלבין  ווכי בינ וביצוע העבודות בעל עסק עצמאי למתן השירותים ואההקבלן 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין. -יחסי עובד 

קשר למתן היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בי הקבלן 7.2
 חוזה זה. פי -השירותים ולקיום התחייבויותיו על

 מס הכנסה כעצמאי.  םספרי חשבונות כדין ומשל הוא כי מנהל ,מצהיר בזאת הקבלן 7.3

כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח ם הוא כי רשוהקבלן מצהיר ,כמו כן  7.4
 לאומי.

המעניקים  הפועלים מטעמוהמעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל  ואה קבלןכי ה ,מובהר בזאת 7.5
מעביד, יחסי -יחסי עובד עירייההלבין נם וכי אין ביבהתאם לחוזה זה,  עירייהשירותים ועבודות ל

  הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

כום, בגין כל דרישה , עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סעירייההשפה את י הקבלן 7.6
ו/או  וו/או אחר מטעמ וו/או מי מעובדימי מטעמו ו/או  הקבלןמאת  עירייההו/או תביעה שיופנו נגד 

מורשה או יחסי  -מעביד או יחסי מרשה  -ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד -על
 עירייהבהענקת עבודות להפועלים מטעמו ו/או  הקבלןלבין  עירייההסוכנות או יחסי שותפות בין 

ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר  הו/או אחר מטעמ הו/או מי מעובדי
כל הסכם, הסדר, דבר  חמכועם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות 

 חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה.

 עירייההלבין  הקבלןידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין -כי היה וייקבע על ,מוסכם בין הצדדים 7.7
בהתאם  עירייההמעניקים שירותים ל הפועלים מטעמוו/או הקבלן ידי -על ותהניתנ עבודותבגין ה

הקבלן בכל  איישפי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד, -על הו/או אחר מטעמ המטעמלחוזה זה, 
 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.  עירייהכנגד ההסכומים אשר נפסקו 

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה  עירייהל 7.8
לחוזה זה, כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של  16פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, כאמור בסעיף -על
 הקבלן בשל כך.  פי דין לתבוע את-על  עירייהה

בדרך כלשהי לכל תביעה )לרבות כצד ג'( ו/או  עירייההקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את ה 7.9
מעביד, לרבות בגין ובקשר עם חבות מעבידים -טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

 ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו אליו מכל סיבה אחרת.

 אחריות, שיפוי וביטוח .8

אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה  אהי הקבלן 8.1
, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, ציודהו/או ל עירייהאשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, ל

ו/או נותן שירותים  הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלןלרבות לעובדי 
 ה.עממט

ישפה ויפצה הקבלן כי,  אתמכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בז עירייהלמבלי לגרוע מכל סעד העומד  8.2
בהסכם  ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה כאמור( 3)בתוך שלושה  עירייההאת 

  עירייהה , כל זאת מבלי שיהיה על)ארה"ב( כפיצוי מוסכם $ 150,000בסך של , ללא הגבלת סכום זה
לדרוש ו/או לתבוע  עירייההכל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על  קבלןלהמציא ל

  צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.

חול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, הקבלן תעל  8.3
 הקבלןשל  ונותן שירותים מטעמ שלוכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו 

ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי  הקבלןמי מטעמו של  שלו/או לגופו ו/או לרכושו , עירייהל
תוך כדי או עקב ביצוע או אי  של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל זאתו/או לגופו ו/או לרכושו  ,לשהוכ

 זה. חוזהפי -על הקבלן התחייבויותהשירותים ו/או ביצוע 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .9

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התמורה לה יהיה זכאי( ו/או את  9.1
תיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת חובו

עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של 
 בכתב ומראש.  עירייהה
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מצד אחד  רייהעיידי ה-ההסבה ו/או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה אשר ייחתם על 9.2
 לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי. 

את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  עירייהנתנה ה 9.3
באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של  אפי החוזה, וקבלן ייש-מאחריותו והתחייבויותיו על

  מבצעי העבודות.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין  45%יראו בהעברת  ,היה הקבלן תאגיד רשום 9.4
אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת 

  כאמור לעיל.  עירייהה

 

 הפרת החוזה .10

לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ו/או בהתאם לתכניות העבודה אשר  10.1
להתרות בו  עירייה, רשאית העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייהידי ה-הוכנו על

 פה ו/או בכתב.-ולדרוש את ביצוע העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל

( ימים מיום קבלת/ הודעת ההתראה, תהיה 3לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) 10.2
ידי הקבלן לפרק זמן שיקבע ולבצע -החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות עלרשאית לבטל את  עירייהה

את העבודות בעצמה ו/או למסרה למבצע אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה 
 בשל כך. 

לקבלן רק תמורת עבודות  עירייהלקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם ה עירייההודיעה ה 10.3
, בניכוי ו/או הפחתה ו/או בקיזוז עירייהידי ה-עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על שביצע הקבלן

עקב ו/או  עירייהפי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות ה-מהקבלן על עירייהכל סכום לו זכאית ה
 ידי הקבלן. -כתוצאה מהפרת החוזה על

טונומית אשר ניתנה לה רשאית לחלט את הערבות האו עירייהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה ה 10.4
 ידי הקבלן כולה או חלקה; -בהתאם לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה על

לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או  עירייהאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של ה 10.5
  פי חוזה זה.-פי כל דין ו/או על-לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

ק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן אין באמור בהוראות סעיפי פר 10.6
  עירייהבהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את ה

 פי כל דין. -פי החוזה זה ועל-בכל סעד על

 

 תקופת החוזה .11

( החל מיום ______________ וכלה ביום 1) שנה אחתפי חוזה זה הינה -תקופת ההתקשרות על 11.1
( 12עשר )-"(. תקופת ההסכם ניתנת להארכה בכל פעם בשניםתקופת החוזה" –_____________ )להלן 

 "(.התקופה המוארכת" –תקופות נוספות לאחר תקופת החוזה )להלן  (4ארבע )לחודשים נוספים עד 

  בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי. עירייההאופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת ל 11.2

בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  עירייהבמהלך תקופת החוזה, רשאית ה 11.3
. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה מים( י60פי חוזה זה בהודעה מוקדמת בת ששים )-ההתקשרות על

ידו בפועל עד למועד -עבודות שניתנו עלכספית אחרת למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין ה
 הפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה. 

 

 תמורה .12

)לרבות  עירייהבתמורה לביצוע כלל העבודות עבודות הריסוס וההדברה נשוא המכרז בכלל שטח שיפוט ה 12.1
__________ ₪ ___לקבלן תשלום בסך  עירייהבמוסדות חינוך( ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם ה

 "(.התמורה החודשית)לא כולל מע"מ( )להלן: "  לכל חודש לביצוען של העבודות

 ידי הקבלן.-יובהר, כי לא ישולם לקבלן כל סכום בעבור עבודות שלא הוזמנו ו/או לא בוצעו על 12.2

 מהקבלן. עירייהמהתמורה ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע ל 12.3
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ידי -תווספו הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( כפי שהוא מתפרסם עללתמורה י  12.4
 "(. המדדהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:  "

 מובהר בזאת, כי לתשלום יתווסף מדד חיובי בלבד, ולא יופחת מסכום התמורה כל הפרש בגין מדד שלילי.  12.5

 הקיזוזים, יצטרף לתמורה מע"מ כחוק. כמו כן, לאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או 12.6

מוסכם על הצדדים, כי התמורה היא קבועה ומוחלטת וכן כי כוללת היא תשלום נאות והוגן לקבלן, לרבות  12.7
פי -רווח, עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על

 פי כל דין. -חוזה זה, או על

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עליות שכר  עירייהבע ולא יהיה רשאי לתבוע מההקבלן לא ית 12.8
עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי 

 חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סיבה אחרת.

( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות בחודש 5המפקח עד החמישי ) הקבלן יגיש לאישור 12.9
  שקדם לו, אשר הקבלן טוען כי זכאי הוא לתמורה בגינן.

ובו הימים בהם בוצע הריסוס, ההדברה וניכוש העשבייה  חודשי מפורט דו"חלחשבון יצרף הקבלן  12.10
לדו"ח יצרף הקבלן אישור  שבוצעה באותו יום. באזורים בהם בוצעו העבודות בכל יום ומהות העבודה

 יומי מטעם המנהל או המפקח בדבר ביצוע העבודות בנוסח הקבוע בנספח ו' לחוזה הקבלנות.

 ידי הקבלן. -( ימים מיום הגשת החשבון על7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) 12.11

 ויעבירו למנהל. המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי 12.12

( ימים מיום קבלת החשבון וההשגות 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) 12.13
 מהמפקח. 

המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון,  12.14
ו ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בהפחתה ו/או קיזוז ו/א

פי חוק, ויעבירו -ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים המחויבים על
 לגזברות.

הגזברות תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי  12.15
( יום מתום מיום אישור 60פי חוק בתוך שישים )-המנהל או הנדרשים עלידי -ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 החשבון.

 16מובהר, כי האמור יחול בגין קיזוזים, ניכויים והפחתות אשר הקבלן לא השיג עליהם כמפורט בסעיף  12.16
 להלן. 16ידי הקבלן יחול האמור בסעיף -להלן. בגין קיזוזים, ניכויים והפחתות אשר הוגשה השגה על

וחשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם  עירייהה ספרי 12.17
 ולמועד הגשת חשבונותיו. 

 

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .13

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה" תקפה לפי חוק  13.1
  .1976-מס ערך מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר, כי מנהל הוא וינהל ספרים כדין וכן כי פועל הוא ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרש  13.2
 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל. -על

 עירייהת, ימציא הקבלן לקלנדרי( לחודש ינואר בכל שנה 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) 13.3
 פי חוזה זה. -ר, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה עלאישור רשויות המס על ניכוי מס במקו

 כנספח ג'טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס המצורף  עירייהבמעמד החתימה ימציא הקבלן ל 13.4
 לחוזה זה. 

דין ובצירוף חתימת -ידי עורך-ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על-טופס העדכון האמור, יהא חתום על 13.5
 מורשי החתימה בבנק; 

 פי חוזה זה.-העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי לביצוע תשלום התמורה על 13.6
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 ערבות ביצוע .14

 7בתוך  עירייהד הקבלן בידי הפי חוזה זה, יפקי-להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על 14.1
)שבעה( ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז ובטרם מועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית, 

ערבות " –לחוזה זה  )להלן  כנספח א'צמודה לעליית למדד המחירים לצרכן )חיובי בלבד(, בנוסח המצורף 
  שקלים(. אלף שלושים –כולל מע"מ )במילים  ₪ 30,000"(, על סך ביצוע

 ( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 12עשר )-ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של שנים 14.2

( ימים טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית, יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע 30שלושים ) 14.3
מעבר למועד  ( יום נוספים120לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )

 סיום ההתקשרות.

לדרוש להאריך ו/או להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע  עירייההאמור לעיל איננו גורע מזכותה של ה 14.4
לחוזה זה, אם כי  כנספח א'בהתאם להודעה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע המצורף 

 חובת הארכה חלה על הקבלן.

בהמצאת ערבות הביצוע ובהארכת תוקפה, וכל הוצאה אחרת  הקבלן יישא הכל ההוצאות הקשורות 14.5
 הנדרשת לשם כך. 

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה ו/או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון  14.6
לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או  עירייהו/או המנהל, תהא רשאית ה עירייהו/או גזבר ה עירייהראש ה

במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות תהא 
 בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישה בלא צורך הנמקה. 

לן זכות כלשהי , ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבעירייהידי ה-סכום הערבות שנגבה על 14.7
או כלפי מי מטעמה, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע  עירייהלבוא כלפי ה

 בגין הפרת החוזה.  עירייהמזכויותיה של ה

לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או להפחית  עירייהבנוסף לערבות הביצוע, רשאית ה 14.8
ו/או   עירייההתשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי הת דימונהו/או לנכות 

 כלפי כל צד שלישי. 

 
 

 ביטוחים .15

ביחד   עירייהפי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת ה-מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על 15.1
תקופות הארכת החוזה( בביטוח  ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל

מעבידים, ביטוח כלי רכב מקיף וחובה, ביטוח צד שלישי, הכל בהתאם לאישור על קיום ביטוחים המצורף 
  לחוזה ומהווה כחלק בלתי נפרד ממנו. כנספח ב'בזאת 

את הקבלות עבור דמי הפרמיות  עירייההקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו ל 15.2
ולמלא אחר הוראות כל פוליסה, הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל תקופת החוזה ו/או 

 הארכתו. 

לנוסח הפוליסות ולהיקפן. עם חתימת חוזה זה, ימציא  עירייהעל הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של ה 15.3
 ליסות האמורות. את המקור של כל אחת מהפו עירייההקבלן בעצמו ל

לבצע את  עירייההתהא לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, רשאית ככל ו 15.4
 עירייההביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות השוטפות, וה

תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאית לגבותם 
 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 15.5
-כאשר חתום הוא על נספח ב'את  יהעירילחוזה, ולהמציא ל בנספח ב'חשבונו את הביטוחים כמפורט 

 ידי חברת הביטוח. 

( 60בכתב לפחות ששים ) עירייהכל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי, יובא לידיעת ה 15.6
 . עירייהיום מראש, ויהיה כפוף לאישור ה

ו/או למי  יהעיריפוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי התביעות ל 15.7
 על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום התביעה. עירייהתורה לשלם לו, כאשר די בחתימת ה עירייהשה

 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. 15.8
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פי חוזה זה. אי קיום תנאי פוליסות הביטוח -הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על 15.9
  .עירייהידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות ה-על

מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח, מובהר ומודגש בזאת, כי הקבלן  15.10
, כלפי עובדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה עירייהאחראי כלפי ה

ו/או למערכות  עירייהכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו לאו מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן ל
הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין או בעקיפין( ו/או חלק 
מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או 

 ל הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן. כתוצאה ממחדלו ש

בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכר   עירייההקבלן ישפה ו/או יפצה את ה 15.11
 דין וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך. -טרחת עורך

 

 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .16
ל חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך המועד הקבלן מתחייב לתקן ע 16.1

 ידם לתיקון הליקוי. -שנקבע על

ידי מי -לתקן את הליקויים בעצמה או על עירייהלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, רשאית ה 16.2
 מטעמה על חשבון הקבלן. 

את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין  עירייהתיקנה ה 16.3
 .15%כך בתוספת של 

  בעניין זה ובמקרים מעין אלו. עירייהאין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות ה 16.4

  -פי חוזה זה, הרי ש-מבלי לגרוע בכלל התחייבויות של הקבלן על 16.5

( לרוות )זחלים( או ביצים של יתושים ו/או חרקים מזיקים 10יותר מעשרה )במידה ויימצאו  16.5.1
ידי אחד מגופי -ידי ביקורת שתיערך על-)בכל תקופת ההתקשרות( על עירייהאחרים בשטחי ה

שעות מהודעת המנהל ( 24) עשרים וארבעך בתוך , על הקבלן לתקן ולטפל בכעירייההביקורת ב
 על כך. 

)אלפיים שקלים( ויינתנו לו  ₪ 2,000כאמור, יחול עליו קנס בשיעור של במידה והקבלן לא תיקן 
 שעות נוספות לתקן את הטעון תיקון כאמור בהודעת המנהל.  (48) ארבעים ושמונה

השעות הנוספות  (48) ארבעים ושמונהתיקן את הטעון תיקון גם כעבור במידה והקבלן לא 
הדבר יראה כהפרה חמורה של ההסכם מבלי לגרוע בעניין ו עירייהכאמור, יוזמן לשימוע בפני ה

 בקנסות שיושתו על הקבלן בעניין.
 

במידה ותמצא עשבייה או צמחייה מזיקה בנחלים ו/או על גדות הנחלים בשטחי העיר )בכל  16.5.2
, על הקבלן עירייהידי אחד מגופי הביקורת ב-ידי ביקורת שתיערך על-תקופת ההתקשרות( על

 שעות מהודעת המנהל על כך.  (24) ם וארבעלתקן ולטפל בכך בתוך עשרי
)אלפיים שקלים( ויינתנו לו  ₪ 2,000במידה והקבלן לא תיקון כאמור, יחול עליו קנס בשיעור של 

 שעות נוספות לתקן את הטעון תיקון כאמור בהודעת המנהל.  (48) ארבעים ושמונה
השעות הנוספות  (48) במידה והקבלן לא תיקן את הטעון תיקון גם כעבור ארבעים ושמונה

בעניין והדבר יראה כהפרה חמורה של ההסכם מבלי לגרוע  עירייהכאמור, יוזמן לשימוע בפני ה
 בקנסות שיושתו על הקבלן בעניין.

 

  עירייהידי המפקח ו/או המנהל ו/או גורם מוסמך אחר מטעם ה-במידה ויתגלו ליקויים כפי שייקבע על 16.6
במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, 

 עירייהרשאי המנהל להפחית מגובה התמורה לקבלן סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי ה
 על גרימת הליקוי. 

בגין כל אחד מהם, ויעבירם יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז  קלנדריבתום כל חודש  16.7
  לקבלן.

 ( ימים מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן; 30הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים ) 16.8

 ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב;  עירייההערעור על החלטת המנהל ייעשה בכתב לגזבר ה

וחמישה -ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעים  עירייהגזבר ה
 ידי הקבלן והחלטתו בעניין תהא סופית. -( יום מיום הערעור בעניין על45)
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פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם  עירייההקבלן ישלם ל 16.9
ין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות לדרישות החוזה ונספחיו או בג

 לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי. עירייהה

 

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן  עירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ה 16.10
לשלמו   עירייהבכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל ה

פי חוק -פי דין או על-פי חוזה או על-ו/או לצד שלישי על עירייהלקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל
  לטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.פי הח-ו/או על

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(, מכל  16.11
סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוצאה מסכסוך כספי 

 מכל סיבה אחרת. ו/או   עירייהו/או משפטי עם ה

( 10%פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה ) עירייההשבית הקבלן את עבודותיו, ישלם ל 16.12
 אחוזים מגובה התמורה לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; 

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומי  עירייהאין בפיצוי האמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של ה 16.13
 סף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כ

לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות  עירייהכמו כן, רשאית ה 16.14
 הקבלן. 

פי כל דין ו/או חוזה -על עירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של ה 16.15
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים בביצוע  עירייהה, הרי שהז

העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות 
  .עירייההוצאות מיוחדות של ה 15%הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 

 ביטול ההסכם  .17

לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות  עירייהמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל  17.1
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת  עירייההבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא ה

צעות קבלן ( ימים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמ60התראה בת ששים )
 –אחר ו/או בכל דרך אחרת 

 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .א

קבוע(, או אם הוגשה  אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או .ב
 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.  בקשה למינוי

בקשה לפשיטת רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי  אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו .ג
נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה 

פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן -ידו החלטה על-של גוף מאוגד, נתקבלה על
בוע או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק ק

כולם או חלקם, או שפנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות 
 . 1983-)נוסח חדש(, התשמ"ג

סכום הקיזוז  הליקוי
המוסכם 
בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

סכום הקיזוז  הליקוי 
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

או  זחלים( 3) השלושהימצאות מעל 
ביצים של יתושים ו/או חרקים 
מזיקים אחרים לאחר ביצוע הריסוס 

 בכל שטח מרוסס

אי סיום כל העבודות בהתאם   ₪ 2,000
 לתכנית העבודה ליום

3,000 ₪ 

     

 הימצאות עשבייה בגובה של מעל
ס"מ לאחר ביצוע  (30שלושים )

 הריסוס בכל שטח המרוסס

המנהל או אי ביצוע הוראות   ₪ 2,000
 המפקח

500 ₪ 

     

אי העסקת עובד בלבוש ואמצעי מיגון 
 לכל יום

מסירת עבודות לקבלן משנה ללא   ₪ 1,000
 אישור לכל יום

2,500 ₪ 
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במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל  .ד
 לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו. 

, עירייה( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של ה3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) .ה
 או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה. 

ע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע כשאין הקבלן מתחיל בביצו .ו
ידי המנהל -חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על

פי לוח הזמנים, או שהינו מפר -או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על
( ימים ו/או 3פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה )-טלות עליו עלהתחייבות מן ההתחייבויות המו

ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל -פרק זמן אחר שנקבע על
להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או 

 לקיום ההתחייבות. 

ן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו בכל מקרה בו הקבל .ז
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע 10לא תוקנה בתוך עשרה )

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-על

תישלל ממנו  אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה .ח
 היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או מנהליה. 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי  .ט
 מראש ובכתב.   עירייההסכמת ה

ך זמן סביר ו/או תוך הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תו .י
 ידי נותן ההוראה. -הזמן שנקבע לכך על

 אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.  .יא

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהקבלן  .יב
 ת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן. לא גילה עובדה מהותית אשר לדע

 הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות כוזבים במסגרת ביצוע תפקידיו.  עירייההתברר כי הקבלן מסר ל .יג

, פי כל דין-בגין הפרת חוזה, על  עירייהאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל 17.2
 פי כל דין. -החלופיים העומדים לרשותה על וכן מהסעדים הנוספים ו/או

 –לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן  עירייההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית ה 17.3

  ידי הקבלן.-לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על .א

 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.  .ב

פי חוזה -לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על .ג
זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם 

 באמצעות קיזוז מחשבונותיו. 

 

 ונותש .18

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים ו/או סתירה בין  18.1
מנת לקבל הנחיות -הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על

 בדבר הפירוש הנכון. 

  ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן.-הפירוש אשר יינתן על 18.2

 הואן להסיק ממנו כי יאואין פירושו  ,זה חוזהעל הפרה של הוראה כלשהי של  אחד הצדדיםויתור של  18.3
  זה.חוזה וותר על הפרה נוספת של י

פי הסכם זה תחשב כהתחייבות -כי כל הוראה וכל התחייבות על ,בזאת הצדדים מסכימים ומצהירים 18.4
לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא  אפשרותעצמאית ונפרדת, והעדר 

 גרע בכל אופן שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. יי
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היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר  18.5
יאפשר ש כךרשו באופן המגביל או מצמצם אותן ה ו/או הוראות אלו יפואאינה מאפשרת אכיפתן, הור

  בהתאם לדין החל. , בין היתר,אכיפתן

מוסכם בזאת, כי סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לפי חוזה זה, וכן כל חילוקי דעות ו/או סכסוכים  18.6
שפט מהבקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה בקשר לכך, יובאו להכרעה בפני בית 

 במחוז דרום.

 כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.  18.7

ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל -כי כל הודעה שתישלח על ,מוסכם על הצדדים 18.8
במועד מסירתה ואם נשלחה  -, אם נמסרה ביד המשלוחשעות ממועד  (72שבעים ושתים )הצד השני 

 ביום בו נשלחה.  -בפקסימיליה 
 

 – ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 
 

 עיריית דימונה    הקבלן
 
 
 

 ________________ –שם הקבלן 
 

 _________________  – ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד
 

  –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 
 

 __________________; ת.ז. ________________
 __________________; ת.ז. ________________ 
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 נספח א' לחוזה הקבלנות 
 

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות ביצוע(

 
 לכבוד 

 עיריית דימונה
 מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא

 8610001 דימונה
 
 ("עירייה"ה –)להלן  
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב "הנערב" –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

למתן שירותי ריסוס  11/19מס' למילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה הקבלנות נשוא מכרז פומבי 
 30,000, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של עיריית דימונהוהדברה ב

שקלים( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי(  שלושים אלף –)במילים  ₪
 –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבד)

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט ""המדד
 (."סכום הערבות" –הערבות )להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
דרישותיכם לא  במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 
( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

, וזאת עירייהו/או גזבר ה עירייהידי ראש ה-מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
בה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חו

כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו 
 כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 
 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 
 זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל(. ערבות .5
 
באופן חד צדדי  עירייהו/או גזבר ה עירייהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש ה .6

( חודשים נוספים מהמועד הנקוב 12עשר )-לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של שנים
 דלעיל. 5בסעיף 

 
 5זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  כל דרישה על פי ערבות .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 
 דלעיל. 6בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

  ברה בכל צורה שהיא.ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להע .8
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         

 
 

  טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 לחוזה הקבלנות  נספח ב'
 

 אישור על קיום ביטוחים
 
 

 
 לכבוד 

 עירייה דימונה
 מרכז מסחרי חדש, שדרות הנשיא

 8610001 דימונה
 
 

 (העירייה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ( "הקבלן" –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן  הנדון:
בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין מתן שירותי הדברה וניכוש עשבייה בשטח 

 בהתאמה( "העירייהו/או " "העבודות" ו/או "החוזה" –דימונה )להלן  שיפוט עיריית
  

 
  –אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן 

 
פי חוזה הקבלנות בין העירייה לקבלן -אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על .1

  –כמפורט להלן 
 

נובעת ו/או הקשורה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת ה .1
ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות -לביצוע החוזה, לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על

 ידי ביטוח רכב חובה.-הסטנדרטים של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על
 

 )דולר ארה"ב(. $ 500,000 -----גבול האחריות למקרה  
 

 )דולר ארה"ב(.   $ 5,000,000 -----לתקופה             
 

ידי הקבלן בעבודות לרבות קבלני משנה ועובדיהם. -ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על .2
הביטוח מורחב לשפות את העירייה, במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי הקבלן או שלוחיו בגבולות 

 )דולר ארה"ב( לתקופה. $ 5,000,000 -)דולר ארה"ב( למקרה ו $ 500,000 -אחריות שלא יפחתו מ

 

 ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .3
 

 ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות. .4

 

ות חברות בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד העירייה וכל הבא מטעמה, לרב .1
 בנות ושלובות של העירייה.

 

תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ )כולל( ועד ליום _____________ )כולל(,  .2
והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף )לרבות תקופות האופציה(, 

 ידי ראש העירייה או גזבר העירייה.-לאלא אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול ע
 

  –אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התנאים הבאים  .3
 

 העירייה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים. .א

 

 בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת. .ב
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מים ( י60ייעשה בהודעה מוקדמת אשר תימסר לעירייה ששים ) נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות .ג
 מועד הביטול. טרם

 
 מבוטלת זכות כלפי העירייה. .ד

 
 הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים. .4

 

עה וכיוצא זכויות העירייה לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת תבי .5
בזאת, אלא אם כן המקרה היה ידוע לעירייה, שלצורך אישור זה מוגדרת העירייה והממונה על נושאי 

 הביטול של העירייה.

 

כל סעיף בפוליסה )אם ישנו כזה, ככל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .6
פי פוליסות -/או הקבלן, ולגבי הקבלן הרי שהביטוח עלכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ו

 פי תנאיו.-הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על
 

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר עם משאיות,  .7
הרמה, ירידה מכלי רכב וכלי רכב  )מלבד האחריות לפי חוק  מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי
( התפוצצות, אש, אדים, שיטפון, בהלה, נוזלים, מזון, 1975-פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה

משקאות, חומרי ריסוס והדברה, מוצרי שמן ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, קבלני משנה, 
 עלי חיים, אופניים, אופנועים, רכוש של העירייה שבו פועל הקבלן.עובדים, עבודות נוער, ב

 
ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות -ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על .8

 שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.
 

 
 

  –פרטים 
 

 שם חברת הביטוח: _______________________
 

 : ____________'ח: _________________________, טל': ______________ פקסכתובת חברת הביטו
 

 שם סוכן הביטוח: ___________________________
 

 : ____________'כתובת סוכן הביטוח: __________________________, טל': ______________ פקס
 

 __פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ______________________
 

 פוליסת ביטוח מעבידים מס' ______________________________
 
 

 
____________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת חברת הביטוח                              תאריך            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ג' לחוזה הקבלנות 
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 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 עיריית דימונה

 הנשיא מרכז מסחרי חדש, שדרות
 8610001 דימונה
 ("עירייהה" –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________  –שם הקבלן  .1

 

 _________________. –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 

  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 מיקוד: ___________רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___________ 
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 
  – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4
 

 שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף: ___________ מס' הסניף: _____
 

 מס' חשבון: ______________.
 

 ___ ישוב: ___________ מיקוד: __________מרחוב: ____________ מס': ___________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 

ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות -הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על
 .עירייההעברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות ה

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(     

 
  

  –דין -אישור עורך .5
 

אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי 
דבר  שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל

 ועניין.
 

____________________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך

  –אישור הבנק  .6
 

הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(, 
 אשר הינו לקוח הבנק.

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך                   חותמת חתימת הבנק          
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 נספח ד' לחוזה הקבלנות 
 

 הצעת מחיר )לא כולל מע"מ( ואומדן כמויות
 

 עירייהאומדן נתונים בדבר כמות התושבים בשטח שיפוט ה .1
 

תושבים וזאת בהתאם  33,452-נאמד על כ 2016נכון לחודש דצמבר  עיריית דימונהמספר התושבים ב 1.1
  לנתוני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 
לדרוש  עירייהמובהר בזאת, כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד, ואין בהם בכדי למנוע מה 1.2

 ביצוע עבודות משטחים הגדולים ו/או הקטנים מהשטחים המפורטים לעיל.
 

בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי 
ידי -ידו למכרז ואשר נקבע כהצעה הזוכה על-מעבר להצעת המחיר אשר הוגשה על לכל תשלום נוסף

 .עירייהה
 

 עירייתמחיר למתן שירותי ריסוס, הדברה, וכן עבודות נלוות בשטח שיפוט  הצעת .2
 מע"מ(  כולל) דימונה

 
ביצוע עבודות למתן שירותי ריסוס, הדברה, וכן עבודות נלוות כמפורט בתנאי המכרז, תוכנית  עבור

 עשר אלף שבעה) ₪ 0017,5המרבי  המחיריהא  העירייההעבודה וחוזה הקבלנות בשטח שיפוט 
 למכרז( . עירייהה אומדן אף מהווה זה)מחיר  )לא כולל מע"מ( קלנדארי לחודש( ₪ וחמש מאות

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -ההנחה אשר יינתן על שיעור
 נלוות עבודות וכן, הדברה, ריסוס שירותי למתן עבודות ביצוע עבור קלנדאריעבודה  לחודש

יעמוד לאחר  העירייה שיפוט בשטח הקבלנות וחוזה העבודה תוכנית, המכרז בתנאי כמפורט
)במילים: __________________________________(  ₪על ___________  הכלההנחה בסך 

 (."ממע כולל לא)

)הנחה בשיעור  הצעתו תיפסלב הנחה ביחס למחיר הנזכרים לעיל, מציע אשר לא ינקו
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה %0

 
מהווה מחיר סופי וכולל  מובהר ומודגש, כי המחיר הנזכר לעיל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז,

פי תנאי המכרז -את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על
וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות 

וד, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, , ציםסוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיי
רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות 

 הארכה וכיוצא בזאת.
 

טרם ביצוע העבודות נשוא המכר וכן כלל העבודות  עירייההנסיעה ובחינת השטחים בויובהר, כי כל עלויות 
 על חשבון הקבלן, והכל כמפורט בחוזה הקבלנות. יעשו, הנלוות

 
ידי הקבלן )המציע( -לתמורה זו יתווסף מדד כקבוע בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל הוראות בעניין על

  כאמור בחוזה הקבלנות.
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שקרא ולמד הוא את 
המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי בחן הוא כל מסמכי המכרז, כל פרטי 

את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר 
העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של 

 העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 
המציע מצהיר, כי קיבל הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת 

 הצעתו. 
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ובכל אתר נדרש אחר  עירייהבמסגרת זאת, מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח שיפוט ה
, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיוצא בכך וכן כי הוא עירייהגם מחוץ לשטח שיפוט ה

 דע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם. בעל כל הכישורים, הי
 

המציע מצהיר, כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיוצא בכך בנוגע 
למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון 

  ות במכרז, לא יתקבלו.ידי המציע לאחר הגשת ההצע-המופיע בהם, אשר יועלו על

 
 

 שם המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.
 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. _________________.
 
 

 חתימה וחותמת של המציע: _____________________, תאריך: ______________.
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 ה' לחוזה הקבלנותנספח 
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע שירותי "עירייה"ה –)להלן  עיריית דימונההואיל ו
הריסוס, ההדברה וניכוש העשבייה בשטחיה כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי חוזה הקבלנות ולוודא כי 

פי כל דרישות דיני וכללי -( מבצע את העבודות על"הקבלן" –______________________________ )להלן 
 הנוגעים לעבודות אלה. הבטיחות והחומרים הרעילים

 
 –כדלקמן  עירייהלפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה

 
הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח  .2

 אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.

 

החוקים, התקנות ודיני הבטיחות, התעבורה והחומרים הרעילים החלים על עבודות הוא מכיר וידועים לו כל  .3
 אלה.
 

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות, התעבורה וחומרים רעילים בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק  .4
ונושאי את הסיכונים הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים 

בטיחות אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות 
 ועוברי אורח. עירייהוביראות עובדיו, עובדי ה

 
העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות, וכי העובדים  .2

ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה  המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים
 כנדרש.

 
פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .3

על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח 
 .1999-מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טעל העבודה )

 
הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בהתאם להוראות  .4

דיני הבטיחות, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל 
 עירייהראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את העבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהו

 מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.
 

וסביבתה יהיו אך ורק חומרים תקינים  עירייהחומרי הריסוס ו/או ההדברה בהם ייעשה שימוש בשטחי ה .5
להגנת הסביבה, משרד הבריאות,  ידי הרשויות המוסמכות, לרבות המשרד-אשר השימוש בהם הותר על

מכון התקנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת. חל איסור מוחלט לעשות שימוש 
 בחומר אשר השימוש בו לא קיבל היתר. 

 
הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו/או ההדברה נעשה  .6

ן ו/או משרד הבריאות ו/או המשרד להגנת הסביבה, כולל נקיטת כל אמצעי בהתאם להוראות היצר
, 1970-פי חוק ודין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ , התש"ל-הבטיחות הנדרשים כאמור על

, תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 1964-הדברה(, התשכ"ד-תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי
, חוק הגנת 1992-העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגנים וקרבמטים(, התשנ"ג תעסוקתית ובריאות

ותקנותיו, חוק רישוי עסקים,  1993-ותקנותיו, חוק חמרים מסוכנים, התשנ"ג 1956-הצומח התשט"ז
ותקנות מניעת  1975-ותקנותיו, לרבות תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה 1968-התשכ"ח

 .1996-ש(, תשנ"ומפגעים )רע
 

הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה ו/או ניכוש  .7
ההדברה, כאשר הציוד יהיה באיכות הטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאימים, משקפי מגן, כפפות 

לי בטיחות והכל בהתאם להוראות עמידות לחומר, בגדי מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונע
היצרן וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בריסוס מוטורי יספק 
הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות. הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה 

 .1997-גן אישי(, התשנ"זהמאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מ
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טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו/או בעל חיים ו/או רכוש  .8
אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו/או ההדברה, בין אם במהלך העבודות ובין אם 

 וכיו"ב.לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים 
 

טרם הריסוס וההדברה, במהלכם ולאחריהם יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין, המציינים גם את שם  .9
החומר בו נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה, וזאת, בין השאר, כאמור וכנדרש בתקנות רישוי עסקים 

 .1975-)הדברת מזיקים(, התשל"ה
 

הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס, ההדברה וניכוש ההדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת  .10
ו/או אדם ו/או בבעלי חיים )אשר כנגדם לא מכוונת ההדברה( ו/או רכוש ו/או מבניים ו/או כל מתקן אחר 

 המצוי במתחם התחנה וסביבתו. 
 

, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל הקבלן יקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון .11
סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך 

 הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.
 

למעט מחסנים אשר יועדו  עירייההקבלן מתחייב שלא להשאיר חומרי הדברה בכל אזורי העבודה ושטחי ה .12
למטרת אחסון החומרים. הקבלן מתחייב לאחסן את חומרי ההדברה בהתאם להוראות תקנות רישוי 

 פי כל דין.-ועל 1975-עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה
 

לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה  .13
 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד. 3נמנעה יכולת עבודה מעל עובד מטעמו 

 
 אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכרז. .14

 
 
 
 

 
 שם המציע: ______________________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.

 
 

 לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. ________________.המוסמך 
 
 

 תאריך: ______________.  חתימה וחותמת של המציע: _________________________.
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 נספח ו' לחוזה הקבלנות
 

 יומן עבודות יומי
 

 תאריך: ___________________.

 יום: _______________________________________________שעות ביצוע העבודות באותו 

._______________________________________________________________________ 

 השטחים בהם בוצעו העבודות )האזור המדויק בו בוצעו העבודות(: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

._______________________________________________________________________ 

 תיאור העבודות: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________.___ 

 החומרים בהם נעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________._______ 

 שמות העובדים שביצעו את העבודות: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

._______________________________________________________________________ 

 העבודות ביום זה:גודל השטח המדויק בדונמים בהם בוצעו 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

____________________________  ____________________________ 

 

  –הריני מאשר את האמור לעיל לאחר בדיקה 

                                                                                                                       ______________ 
 חתימה וחותמת הקבלן        

 
 

 -עירייהאישור מנהל או מפקח מטעם ה
 
 

________________   ______________   _________________ 
 חותמת ובה הגדרת התפקיד                            חתימה                             שם ושם משפחה     
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 העבודות נשוא המכרזתכנית עבודה שנתית/תקופתית לביצוע 
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*** העירייה רשאית לבצע שינויים בהיקף תכנית העבודה בכל זמן נתון ובהודעה מראש לקבלן, 
מעבר למחיר שנקב המציע ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תלונה בעניין וללא תוספת תמורה 

 בהצעתו.

 

 הערות תדירות ביצוע העבודות מהות העבודות
 ריסוס זבובים

 על הקבלן לרסס באופן קבוע 
 פעם בשבועיים על כל כלי  

 האצירה ביישוב, בבתי האב
 ובמרכזים ובמקומות של איסוף 
  ופסולת הקרטון הגזם 

פעם בשבועיים מחודש אפריל ועד חודש 
 יקבעובימים אשר   -אוקטובר 

 מראש ע"י מנהל המחלקה  
 וכן בהתאם

 לקריאות ו/או דרישות
 התושבים. 

 

 העבודות כמפורט להלן,  לשנות את תדירות ביצוע ו/או המנהל רשאים עירייהה
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת. 

 כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת בגין כל כלפי  מובהר כי לקבלן לא תהא
 ו/או  מי מטעמה.  עירייהה

 היקף העבודות ו/או תדירות לעצמה הזכות להפחית את שומרת עירייהמובהר כי ה
 ( ימים30וזאת בהודעה מראש של שלושים ) 25%ביצוע העבודות בהיקף של עד 

 . ין מימוש זכותה זובג עירייהה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד ולקבלן

 ריסוס מכרסמים
 על הקבלן לבצע פיזור רעל נגד 

 מכרסמים 
 העבודות כמפורט להלן, לשנות את תדירות ביצוע ו/או המנהל רשאים עירייהה 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת. 
 כל טענה ו/או דרישה  מובהר כי לקבלן לא תהא

 ו/או  מי מטעמה.  עירייהנוספת בגין כל כלפי הלתמורה 
ביצוע  היקף העבודות ו/או תדירות לעצמה הזכות להפחית את שומרת עירייהמובהר כי ה

 ( ימים ולקבלן30וזאת בהודעה מראש של שלושים ) 25% העבודות בהיקף של עד
 זכותה זו בגין מימוש עירייהכנגד ה לא תהא כל טענה ו/או תביעה

 תיקנים )ג'וקים(ריסוס 
 ביצוע ריסוס בבריכות  
 הביוב כולל פיזור רעל 

 עכברים בשוחות הביוב. 
 כמו כן ביצוע ריסוס בחצרות

 הבתים ובבריכות
 מרכזיות בישובים.

 בתדירות חד שבועית
 

 העבודות כמפורט להלן,  לשנות את תדירות ביצוע ו/או המנהל רשאים עירייהה
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת. 

 כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת בגין כל כלפי  מובהר כי לקבלן לא תהא
 ו/או  מי מטעמה. העירייה 

 

 הדברת עשבייה
 בכלל השטחים הפתוחים

  עירייהבשטח שיפוט ה
 

 לרבות ביצוע אחזקה שנתית
 שוטפת, בכלל הגינות

 הציבוריות בשטח שיפוט
 , מדרכות, עירייהה

  סביב גדרות, וכדומה.

 ביצוע עבודות במשך כל חודשי
 השנה. 

  

 לתחום שיפוטה במשך תקופת  לרבות שטחים חדשים שיתווספו
 ההתקשרות המוארכת(. ההתקשרות )לרבות תקופת

 צרעות ודבורים(חדקונית הדקל, )לרבות זבוב החול,  יתושים ומזיקים מעופפים אחריםהדברת 
 ומזיקים  ביצוע הדברת יתושים

 זבוב לרבות) אחרים מעופפים
 צרעות חדקונית הדקל ,החול

בכלל שטח שיפוט  (ודבורים
 . עירייהה

 בתדירות של אחת לכל עשרה
 עירייהימים בכל שטח שיפוט ה

 וזאת בחודשי האביב/קיץ. 

 . עירייהמטעם הוהכל בהתאם לדרישה ו/או קריאה של המנהל 

 ריסוס והדברה במוסדות ציבור וחינוך
 פעם בשנה ובהתאם לדרישה מתקנים ציבוריים 

 ו/או קריאה 
 .עירייהשל המנהל מטעם ה

 . לדרישת העירייה ו/או מי מטעמההריסוס יעשה בהתאם 
 

 מסדרונות, מחסנים , הריסוס יתבצע בכיתות הלימוד/גנים/מתקנים ציבוריים,
 .עירייהה שיפוטהחינוך והציבור בשטח  אולמות ספורט בכל מוסדות מקלטים,

 גני ילדים 

 ת ביניים וחטיב

 בתי ספר יסודיים 
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