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 20/2018מכרז פומבי מס' 
 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 

 בעיר יבנה ואזור המלאכה בשכונה הירוקה פינוי גזם וגרוטאות  וכןאזור המלאכהב
 
 

למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות  יבנהעיריית  .1
 -ו העירייה –)להלן ובשכונה הירוקה בעיר יבנה וכן פינוי גזם וגרוטאות   באזור המלאכהפתוחים 

 , בהתאמה(.המכרז
 

 

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש ב  .2
 08:00-12:00ה' )כולל( בשעות -, וזאת בימים א'יבנה, התנאים יבנהבמשרדי העירייה ברחוב  אגף שפ"ע

אשר   מע"מ( )כולל₪  5,000. -בסך תמורת תשלום , 13/8/2018ועד ליום  29/7/2018החל מיום וזאת 
 לא יוחזרו.

 מסמכי המכרז. עוד למען הסר ספק מובהר כי לאחר המועד הקבוע בסעיף זה לא ימכרו 

אגף שפ"ע בעירייה ברחוב במשרדי  29/7/2018 -החל מה לבצע עיון במסמכי המכרז וסקירתם ניתן  .3
ורים ולאישור טלפון לביר 08-9433458באמצעות פנייה בכתב בלבד, בפקסימיליה מס' וכן  התנאים 

 . 08-9433345קבלת הפקס  

 . במשרדי אגף שפ"ע בעירייה 10:00בשעה  31/7/2018ייערך ביום  חובהלא  –סיור קבלנים  .4

ובמקביל לפקס   Ofer@yavne.muni.ilלמייל:  13:00בשעה  5/8/2018שאלות הבהרה יוגשו עד ליום  .5
-08. באחריות הקבלן לוודא הגעת שאלות ההבהרה במשרדי האגף בטלפון מס': 08-9433458מס' 

9433345. 

)במילים: חמישים אלף ₪  50,000.-על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  .6
הצעה בה לא  ;13/11/2018אשר תהיה בתוקף עד לתאריך לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, ₪( 

 .בעירייהיצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון 

רשאית  עירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה עירייהאין ה .7
להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור 

 .שתתףעם המ עירייהניסיונה הקודם של ה

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  .8
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

 .שתתףו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המ

. העירייה תהא רשאית העבודות נשוא המכרז בעצמההעירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את  .9
ההצעה על מסמכיה, נספחיה  .לפי אופי וסוג העבודה  לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין ספקים שונים

ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הספק על נספחיו( תוגש בעותק אחד בתוך מעטפה סגורה 
ידי -רט מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה עלועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פ

 עדת המכרזים זכות לדרוש השלמת מסמכים בהתאם להוראות הדין.והמציע. לעירייה ו/או לו

 51ברחוב דואני  ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי העירייה  .11
 לא תוגש במועד, לא תתקבל.הצעה אשר  . 13:00עד השעה  13/8/2018ביום  ביבנה

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .11
מובהר כי ההצעה תוגש ע"י ישות . עירייהידי ה-ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
, לרבות דרישת הניסיוןהניקיון לעניין הטיאוט ו משפטית אחת אשר תעמוד במלוא דרישות המכרז 

יובהר כי, ככל שהמציע אינו עומד בתנאי הסף באשר לאיסוף ופינוי גזם וגרוטאות, יוכל המציע להציג 
קבלן משנה מטעמו במעמד המכרז, קבלן זה יידרש לעמוד בכל תנאי הסף הרלבנטים ולהחזיק בחוזה 

  משפטי אל מול המציע לעניין ביצוע העבודה הנ"ל. 

 . 28/8/2018יובהר כי מועד תחילת העבודה הינו   .12

 

 

 
 בכבוד רב,                    

 

 , ארי -צבי גוב                   
 יבנה עירייתראש                 
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 20/2018מכרז מס'                                                          

 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 
 בעיר יבנהואזור המלאכה בשכונה הירוקה  וכן פינוי גזם וגרוטאות אזור המלאכהב

  

 מהות עבודות המכרז .1
 

השכונה הירוקה ו אזור המלאכהמהקבלן יבצע עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  .1.1
, , טנדריםת מתקן שטיפה ייעודי(ובעל) ת טיאוטומכונכח אדם ייעודי, בעיר יבנה באמצעות 

וכן יבצע איסוף גזם וגרוטאות באמצעות משאית   םחרמשים מוטורימכונות שאיבה חשמליות, 
קוב. צוות העבודה לעניין איסוף הגזם והגרוטאות יכלול נהג ועובד  32מנוף בעלת ארגז בנפח 

 ייעודי. 
 

 תעודכןאשר לחוזה הקבלנות,  עפ"י הוראות המנהלודה הקבלן יפעל בדיוק בהתאם לתוכנית העב .1.2
 .העירייהידי -מעת לעת על

 

יובהר כי, עם מסמכי  .לנספח ד' לחוזה הקבלנות 1לביצוע מפורט בסעיף  העבודותאומדן/מפתח 
המכרז, נדרש הקבלן להגיש תחשיב הצעה מפורט, הכולל את כל הרכיבים שתומחרו על ידו 

 לצורך הצעת המחיר. 
 

, וא מכרז זה( מכמות העבודה נש25%להפחית עד עשרים וחמישה אחוזים )העירייה בסמכות  .1.3
מתחייבת כי הקבלן יבצע את כל העירייה ואין אשר תופחת יחסית מהתמורה לקבלן 

, ו/או בהיקף העבודה בשטח בהתאם לסיור הקבלנים הקילומטרים הנקובים בערכי האומדן
 .העירייהמחייבים את  אשר הינם לצרכי הערכה בלבד ואינם

 

( מכמות העבודה נשוא מכרז זה, 50%להגדיל עד חמישים אחוזים )העירייה כמו כן בסמכות 
פי הצעת המחיר של הקבלן -על תמורה יחסית נוספתובעבור תוספת העבודה ישולם לקבלן 

ובהתחשב  עפ"י חישוב כמות העבודה שנוספה יחסית להיקף העבודות נשוא המכרזלמכרז 
 , וכי לא תישמע כל טענה בעניין זה מצד הקבלן.יב שיוגש במסגרת מסמכי המכרזבתחש

 
מובהר בזאת כי ביצוע תגבורים כנדרש בהוראות חוזה הקבלנות לא מהווים הגדלה של היקף 

 המחיר מטעמו.הצעת ל בהתאם, בפועל תינתן לקבלן בגין ביצועםוהתמורה העבודה, 
 

הקבלן כל טענה ו/או זכות ו/או עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של  ע"ילא תישמע 
חתימה על חוזה הקבלנות כמות העבודה, כאמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי להשתתפות במכרז ול

 עם הזוכה.
 

 06:00ימים בשבוע מיום ראשון ועד ליום שישי )כולל( ברציפות בין השעות  6העבודות תתבצענה  .1.4
 )בכל יום שישי(;  14:00ועד לשעה  06:00(, וביום שישי מהשעה ה'-בימים א'ברציפות ) 14:00 –

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את הקבלן בעבודה בשבת ובחגים באמצעות  יובהר כי, 
 כח אדם זר וטנדר עפ"י הצעת המציע במסגרת המכרז. 

 
 

פי לוח -עלשתיקבע ע"י המנהל העבודה  היה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית .1.5
לצורך סיום ביצוע העבודות  וכל התשומות הנדרשות , יעמיד במסמכי המכרזרט הזמנים המפו

היומיות עוד באותו היום אשר נקבעו לו בתוכנית העבודה, והכל על חשבונו ללא כל תמורה 
 נוספת, הגם ויידרשו עוד שעות עבודה בעניין.

 

)בעלות מתקן  ת טיאוטומכונ 2 עובדים ייעודיים,  העבודות יפעיל הקבלן כאמור, לצורך ביצוע
וכן יבצע איסוף גזם   םיי, טנדרים, מכונות שאיבה חשמליות, חרמשים מוטור,שטיפה ייעודי(

קוב. צוות העבודה לעניין איסוף הגזם  32וגרוטאות באמצעות משאית מנוף בעלת ארגז בנפח 
 יעודי. והגרוטאות יכלול נהג ועובד י

 

במסגרת העבודות יבצע הקבלן ניקוי והטיאוט של כל הרחובות והשטחים הפתוחים )כהגדרתם  .1.6
לחוזה הקבלנות( כן יסיר מדבקות, כתובות, מודעות, לכלוך וכל צבע או חומר דביק אחר,  5בסעיף 

 והכל מבלי לגרום לנזקים עקב הסרתם. 

כל הפסולת תיאסף לשקיות ייעודיות אשר ימנעו את התפזרות הפסולת לאחר איסופה. השקיות  .1.7
ידי הקבלן ועל חשבונו. האשפה והפסולת אשר תפונה מהרחובות והשטחים -תסופקנה על

הפתוחים באמצעות פועלי הניקיון תרוכזנה בשקיות ייעודיות כאמור. השקיות עם הפסולת 
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הל העבודה ועובדיו באמצעות הטנדר המשימתי ותושלכנה למקום ידי מנ-והאשפה תיאספנה על
 .העירייהכך  לעבו תורה 

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.
 

מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  חל איסור
 לקבלן במפורש.העירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 

 

עמודי תאורה המוצבים בשטח שיפוט העירייה, ריהוט גן וגינה )בגנים  ינקה הקבלן ו כןכמ .1.8
ואזורים ציבוריים(, ספסלים )לרבות אלו המוצבים בתחנות הסעה(, תחנות הסעה )לרבות 

וימלא דו"ח מפורט לגבי המקומות אותם ניקה, אשר  לוחות מודעות אשפתונים הצמודים להן(,
 יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם העירייה. 

 

הקבלן יחליף שקיות אשפה באשפתונים הפזורים ברחובות ובשטחים הפתוחים ויפנה את האשפה  .1.9
והפסולת המצויים בהם. אשפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. השקיות עם 

באמצעות הטנדר המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך ידי -על ת והאשפה תיאספנההפסול
 .העירייה

 
 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.

  
מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  חל איסור

 ש.לקבלן במפורהעירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 
 

במסגרת עבודותיו אלה ומבלי לגרוע מכלליות הקבוע בחוזה הקבלנות הקבלן יבצע ניקיון גם   .1.11
 , מפרצי חניה, חניונים אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך וציבור, בתוך שכונות מגורים,

 וכיו"ב.
 

 בעת העבודותהעירייה בשטח המצויה הקבלן יפנה צואות בעלי חיים וכן פגרי בעלי חיים  .1.11
 פגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות ותרוכזנה לאיסוף.השוטפות. צואות בעלי החיים ו

באמצעות הטנדר המשימתי  גרי בעלי החיים תיאספנההשקיות עם צואות בעלי החיים ופ
 .העירייהותושלכנה למקום בו תורה לכך 

 
 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.

 
ת השקיות הנ"ל למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא מוחלט לזרוק א חל איסור

 לקבלן במפורש.העירייה לאזור/כלי האצירה עליו תורה 
 

 
והציוד הנדרש  באמצעות חרמשיים מוטורייםוריסוס עשבייה הקבלן יבצע עבודות ניכוש עשבים  .1.12

וגדרים רק בשטחים פתוחים המ ינהעבודות ניכוש העשבים תעש לצורך עבודות הריסוס, 
 כמדרכות )בכל שטח המדרכה(, וזאת מתוך הצוות המשימתי המוגדר בהצעת המחיר למכרז.

 
עבודות ניכוש עשבייה ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל, ולכל הפחות יעשה ניכוש 

 .של פעמיים בשנה וכאמור, עפ"י הוראות המנהלעשבייה באזורים עליהם יורה המנהל בתדירות 
עבודות הדברת העשבייה במסלול הניקיון יבוצעו ע"י הקבלן בתדירות של פעמיים בשנה ועפ"י 

 הוראות המנהל וזאת ללא תמורה נוספת. עבודות ההדברה יבוצעו ע"י צוות מקצועי ומורשה. 
 

ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, ואת כל הציוד -החרמשיים יופעלו על
 ידי הקבלן.-הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל ואמצעי המגן

שים ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות תיקונים מבאחריות הקבלן לתחזק את החר
 יב הקבלן להעמיד חרמש אחר במקומו.וחלפים. ככל שחרמש יקלקל לפרק זמן מסוים, אזי מתחי

ותושלך בצורה מסודרת ומרוכזת לשקיות  פסולת הניכוש תיאסף באופן מיידי, כך שימנע פיזורה,
ותושלכנה  ידי הקבלן. השקיות עם פסולת הניכוש תיאספנה-ייעודיות לכך אשר תסופקנה על

 .העירייהלמקום בו תורה לכך 

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.

אחר, אלא  מוחלט לזרוק את שקיות פסולת הניכוש למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה חל איסור
 לקבלן במפורש.העירייה לאזור/כלי האצירה עליו תורה 
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 רכב משימתי אחד,לפחות,  במסגרת המכרז העבודותכלל ביצוע פיקוח והקבלן יפעיל לצורך  .1.13
 )טנדר מסוג דאבל קבינה עם עגלה נגררת(.

 
 בליווי עובד נוסף.  מנהל העבודה מטעם הקבלןידי -הרכב המשימתי יופעל על

 
 נשוא מכרז זה ביצוע העבודות פיקוח על יבצע המנהלבאמצעות הרכב המשימתי בין השאר, 

מענה למשימות נקודתיות )למשל, הסרת מכשולים מדרכים, איסוף  מתןבשטח השיפוט, כמו גם 
 פגרים וכיו"ב(.

 
גם את שקיות הפסולת אשר תרוכזנה בצידי הרחובות  רכב המשימתי יאסוףצוות העבודה ב

 .העירייהאותם לאזור/כלי אצירה עליו תורה  ויפנהוהשטחים הפתוחים 
 

מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  חל איסור
 לקבלן במפורש.העירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 

 
 

1.14.  
עפ"י המפרט  ת טיאוטומכונשתי  הקבלן יבצע עבודות טיאוט רחובות ושטחים פתוחים באמצעות 

  '(:ז)נספח הטכני 

תעבוד אשר (  לפחות קו"ב 5)מיכל בנפח  בינוניתטון  12עד  מכונת טיאוט )משאית טיאוט  .א
ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת -במשך שלושה ימים בשבוע, ותופעל על

הנדרשים בעניין, המחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואת כל הציוד ואמצעי המגן 
 ידי הקבלן.-לצורך כך, והכל על חשבון ועל

 

כן הקבלן -יין, כמובהתאם להוראות בטיחות היצרן בענ מכונת הטיאוט תופעל ותתופעל
בתום כל יום עבודה באזורים  ,, על חשבונוותכולתהמכונת טיאוט )משאית טיאוט(ישטוף את 

 פי חוק.-מוסדרים לכך על
 
 

ימים בשבוע ותופעל על ידי  6תעבוד במשך אשר  קוב( 5)מכיל עד  מכונת טיאוט ייעודית .ב
עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, המחזיקים ברישיון להפעלת מכונת 

 ידי הקבלן.-טיאוט, ואת כל הציוד ואמצעי המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל
 

כן הקבלן ישטוף -יין, כמובהתאם להוראות בטיחות היצרן בענ ופעל ותתופעלמכונת טיאוט )
בתום כל יום עבודה באזורים  ,, על חשבונוותכולתהמכונת טיאוט )משאית טיאוט(את 

 פי חוק.-מוסדרים לכך על
 

כי כל אחת ממכונות הטיאוט הפועלות בשטח העיר תהינה בעלות מתקן שטיפה  יובהר 
 ייעודי 

 בנספח הטכני.  כמפורט
יובהר, הקבלן יתקין על חשבונו בכל רכביו )רכבי הטיאוט ורכבי ההסעה( מערכת איתור  ודע

((GPS.המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהל והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו , 

 
ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות  ת הטיאוטובאחריות הקבלן לתחזק את מכונ

 תיקונים, חלפים, אישורים, רישיונות וכיו"ב.
 

 
שימוש תקין למילוי מלא  מכונת הטיאוטאו נמנע מהקבלן לעשות ב מכונת טיאוטהיה והתקלקלה 

תקינה חלופית  מכונת טיאוט, מתחייב הקבלן להעמיד מכל סיבה שהיאושלם של כל משימותיה 
שעות ממועד הפסקת  4 -ר מלא יאוחג( במקום המכונה שהתקלקלה, וזאת )מאותו סו

 עבודה/ממועד התקלה.

תתבצענה בצורה הטובה ביותר כך שלא  ת הטיאוטוות הניקיון והטיאוט באמצעות מכונעבוד .1.15
יישארו שאריות פסולת ברחוב ובשטח הפתוח עם סיום העבודה. לא ביצע הקבלן את העבודות 

ת ומכונלשבעות רצון המנהל או באם נותרו שאריות פסולת לאחר ביצוע העבודה באמצעות 
עוד באותו יום עבודה ישוב ויחזור הקבלן על ביצוע העבודות באותו אזור בו נדרש הדבר  הטיאוט

עד להשלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל ללא תמורה נוספת ועל חשבון הקבלן, כל זאת 
 לקנוס את הקבלן בעניין.העירייה מבלי להפחית מזכויותיה של 

לתנועת רכבים ו/או עוברי אורח  ת הטיאוט תתבצע מבלי להפריעובאמצעות מכונ ביצוע העבודות
 יו"ב. ו/או תושבים וכ
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אשר תוצבנה ע"י  הקבלן יפנה וישנע על חשבונו את כל פסולת הטיאוט למכולות/כלי אצירה .1.16
העירייה ו/או מי מטעמה )לרבות קבלן פינוי . העירייהאזור אליו תורה הקבלן  ועל חשבונו ול

לת הטיאוט מהאזור בו רוקן פעל לשינוע פסוהאשפה והפסולת הפועל בשטח שיפוט העירייה( ת
(, אל אתרי פסולת. עלויות אגרת ההטמנה העירייהפי הוראת -את פסולת הטיאוט )עלהקבלן 

 . לא תחולנה על הקבלןוסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט 
 

 
 

העירייה הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא בשטח שיפוט למען הסר ספק הקבלן לא יורשה ב .1.17
ידו לאזור אליו תורה לו -)זמנית, ארעית או קבועה( ועל הקבלן לשנע את כל הפסולת שנאספה על

 עוד במהלך יום העבודה.העירייה 
 
 
 
 
 
 

 

 להשתתפות במכרזסף  תנאי .2
 

המפורטים  המצטבריםרשאים להשתתף במכרז בה, העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
  –להלן 

 

מציע בעל רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד התעשייה, המסחר  2.1
 .1996-ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-פי חוק העסקת עובדים על-והתעסוקה על

 

הובלת פסולת ויצרף את מסמכי רישיון  –ב' בתוקף  5.1מציע הינו בעל  רישיון עסק מסוג  2.2
העסק להצעתו הכוללים את תנאי המשרד להגנת הסביבה, המשאיות אותן יציג המציע 

  .תיפסל -במסגרת הצעתו במכרז. הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור 
 

הציג התקשרות עם קבלן משנה והוכחות נדרשות יובהר כי לעניין סעיף זה בלבד, יוכל הקבלן ל
 לעמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף.

 
 המציע הינו בעל רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה בתוקף ויצרף את מסמכי הרישיון      2.3

 . תיפסל -להצעתו.  הצעת מציע שאין לו רישיון כאמור      
  יובהר כי לעניין סעיף זה בלבד, יוכל הקבלן להציג התקשרות עם קבלן משנה והוכחות נדרשות      

 לעמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף.          
 

 

 ירותי ניקיון וטיאוט רחובות במתן ש, מוכח באסמכתאות של מקבלי השירותן, המציע בעל ניסיו 2.4
 רשויות מקומית 2 -ב)שלוש( השנים האחרונות ברציפות, עד ליום הגשת ההצעות למכרז,  3-ב

תושבים  20,000או בהיקף מצטבר של  תושבים 10,000כאשר בכל רשות מקומית לפחות  לפחות
 .בשתי הרשויות יחדיו כאמור

 
 3-בת מנוף בעל ניסיון מוכח באסמכתאות במתן שירותי איסוף גזם וגרוטאות באמצעות משאי 2.5

 לפחות רשויות מקומית 2 -ב)שלוש( השנים האחרונות ברציפות, עד ליום הגשת ההצעות למכרז, 
תושבים בשתי  20,000או בהיקף מצטבר של  תושבים 10,000כאשר בכל רשות מקומית לפחות 

יובהר כי לעניין סעיף זה בלבד, יוכל הקבלן להציג התקשרות עם קבלן  .הרשויות יחדיו כאמור
 משנה והוכחות נדרשות לעמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף.

 
 

 .בנספח ג' למכרזעל המציע לצרף להצעתו המלצה של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע 
 

  – ו/או ברשותו מציע אשר בבעלותו 2.6
 
ואילך  2017( שנת ייצור לפחות קו"ב 5עד )מיכל בנפח  בינוניתייעודית מכונת טיאוט  (א)

ת )למעט שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקלת במועד משועבדשאיננה 
 בלחץ גבוה ., בעלת מתקן מים הגשת ההצעה

 

( שנת לפחות קו"ב 5)מיכל בנפח  בינוניתטון  12)משאית טיאוט( עד  ייעודית מכונת טיאוט (ב)
ת )למעט שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או משועבדואילך שאיננה  2017ייצור 

 בלחץ גבוה ., בעלת מתקן מים עוקלת במועד הגשת ההצעהמ
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ואילך שאינו משועבד )למעט שיעבוד לטובת הבנק או  2017טנדר דאבל קבינה שנת ייצור  (ג)
 לחברת ליסינג( או מעוקל במועד הגשת ההצעה.

 
יהיה גם רכישה באמצעות הסכם מכר או הסכם התקשרות עם  ו/או "ברשות" "בעלות"לעניין זה 

 .ו/או בעליהם של כלי הרכב ליסינגחברת 
 

קוב. יובהר כי  32טון, ארגז בנפח  15משאית מנוף ייעודית לאיסוף גזם וגרוטאות, משקל מעל 
לעניין סעיף זה בלבד, יוכל הקבלן להציג התקשרות עם קבלן משנה והוכחות נדרשות לעמידתו 

כה במכרז ומתן צו התחלת ויודגש כי עם הכרזתו של משתתף כזושל קבלן המשנה בתנאי הסף. 
ידו לצורך מתן -מהסוגים הנ"ל אשר תופעלנה על ת הטיאוטומכונעבודה, מתחייב המשתתף כי 

חודשים מיום  6בתוך  יותרואילך, וזאת לכל ה 2016השירותים נשוא המכרז בפועל תהינה משנת 
ות חתומות הזמנ עירייהחתימת חוזה הקבלנות. עם החתימה על חוזה הקבלנות יעביר הקבלן ל

חודשים או  6מהסוג הנ"ל וקבלתן בתוך  מכונת טיאוטעם יבואן/יבואנים מורשה/ים לרכישת 
 הסכם רכישה אחר בו פרטי המכונות ומועד אספקתן.

בכל אחת מהשנים  )לא כולל מע"מ(, לפחות,₪ מיליון  1,500,000מציע בעל מחזור כספי שנתי של  2.7
 שירותי ניקיון וטיאוט רחובות בלבד.מהכנסות בגין  2017 -ו 2016,  2015

מציע המעסיק ביום הגשת ההצעות למכרז נהג בעל רישיון נהיגה מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל כל  2.8
 ".125 –מכונה ניידת 

 בסמכות ועדת המכרזים לפסלם.מציע ו/או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל,        

 שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים הצעת מחיר למתן 
 וכן פינוי גזם וגרוטאות  בשכונה הירוקה בעיר יבנה אזור המלאכהב

3.  

המחירים נים מצוי כנספח ד' לחוזה הקבלנותבטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  3.1
וכן מחירים מירביים לכל אחד  במלואם ובשלמותם השירותים המרביים של העירייה למתן 

בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות לכל חודש קלנדארי )כהגדרתו בסעיף  מהרכיבים
 לחוזה הקבלנות( )לא כולל מע"מ(. 5

בשקלים חדשים  יםהנ"ל וכן את המחיר יםהמציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחיר 3.2
לבין רישום  םייהמרב יםואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר

את המציע  ואשר יחייב יםלאחר ההנחה, כמחיר יםלאחר ההנחה, יהיה רישום המחיר יםהמחיר
 בלבד. פי נתונים אלו-המכרזים תבחן את הצעתו עלפי הצעתו, וועדת -על

אשר נקבע לשם כך על  יםהמרבי יםמהמחיר יםהגבוה יםהגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר 3.3
 . תיפסל – לחילופין, הצעה אשר תנקוט במחירים גרעוניים, או העירייהידי 

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

לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כולל את העירייה אף אומדן  יםמהוו יםהמרבי יםהמחיר 3.4
כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות 

כל הוצאה וסוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב 
 מכל מין וסוג. נוספת 

)לרבות, פסולת העירייה ידי הקבלן בשטח שיפוט -כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על 3.5
)לרבות הצבתן של כלי אצירה/מכולות  יהיו על חשבון הקבלןהעירייה הטיאוט( לאזור עליו תורה 

העירייה ו/או מי מטעמה )לרבות קבלן פינוי האשפה והפסולת הפועל בשטח , לאיסוף הפסולת(
. עלויות אגרות הפסולת מהאזור הנ"ל אל אתרי הטיפול בפסולתייה( יפעלו לשינוע שיפוט העיר

 לא תחולנה על הקבלן.ההטמנה וסכום היטלי הטמנה בגין פסולת הטיאוט 
 

לחוק שמירת הניקיון,  9הוא הסכום הקבוע בתיקון מס'  "סכום היטל ההטמנה"לעניין מכרז זה, 
 עדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים. ובתוספת לתיקון, בהתאם ל 1984-התשמ"ד

 
יובהר, כי לעניין פסולת מכונת הטיאוט, ישנע הקבלן את הפסולת לאתר אשר יאושר ע"י העירייה  3.6

לא תחולנה על עלויות אגרות ההטמנה וסכום היטלי הטמנה בגין פסולת הטיאוט על חשבונו. 
 הקבלן.

 
 

 ישה בכתב.פי דר-הצעת מחיר להעסקת עובדים נוספים על .4
 



 
 חתימת המציע _________________           

 

8 

 ותנוספו/או תשומות בהתאם לשיקול דעתה של העירייה יתבקש הקבלן בכתב להעמיד עובדים  4.1
נשוא המכרז בין אם לצורך ביצוע העבודה השוטפת ובין אם המדובר  העבודותלצורך ביצוע 

 בעבודות בתקופת תיגבורים, אירועים מיוחדים, תקופות מיוחדות וכיו"ב.
 

מובהר כי הקצאת עובדים נוספים הינה בנוסף למצבת העובדים המפורטת בתנאי המכרז וחוזה 
 הקבלנות, וכן בנוסף להיקף התגבורים הנדרש בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות. 

 

 המועדים ומספר העובדים הנדרשים יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 4.2
 

הנחה ביחס למחיר הנ"ל וכן את המחיר בשקלים חדשים ואגורות המציע נדרש לנקוב את שיעור ה 4.4
לבין רישום המחיר לאחר  ילאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר המרב

פי הצעתו, וועדת -את המציע על וההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, כמחיר אשר יחייב
 בלבד. פי נתון זה-המכרזים תבחן את הצעתו על

העירייה הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי  4.5
 . תיפסל –

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

ניקיון לשמונה שעות עבודה יומיות העסקת עובד לעלות העירייה אף אומדן  ההמחיר המרבי מהוו 4.6
. האומדן כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל )לא כולל מע"מ(

עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, אגרות, מיסים 
 מכל מין וסוג. נוספת כל הוצאה ווכיו"ב 

 –תעמוד בהוראות החוק ביחס לעלויות שכר מינימום ויתר דיני העבודה  הצעת מחיר אשר לא 4.6
 תיפסל.

 

הצעת מחיר לשירותים נוספים עפ"י דרישה בכתב: העמדת מכונת טיאוט ונהג  .5
 להפעלתה )לא כולל מע"מ(. 

 

לשיקול דעתה של העירייה יתבקש הקבלן בכתב להעמיד לרשות העירייה מכונת טיאוט  בהתאם 5.1
 ונהג להפעלת המכונה לשמונה שעות עבודה יומיות.

  

מצוין המחיר המרבי של  ' לחוזה הקבלנותדכנספח בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  5.2
)לא  ום עבודה )בן שמונה שעות(מכונת טיאוט בליווי נהג להפעלתה כאמור לילהעמדת העירייה 

את הוצאות הרישוי, האגרות, הסולר,  מכונת הטיאוט כוללת גםמע"מ(, כאשר העמדת  לכול
העובדים להפעלת הציוד, שכר עבודה, זכויות סוציאליות, עלויות הכשרה והדרכה, תיקונים, 

 חלפים וכל ציוד וכלים הנדרשים להפעלת הציוד.

עור ההנחה ביחס למחיר הנ"ל וכן את המחיר בשקלים חדשים ואגורות המציע נדרש לנקוב את שי 5.3
לבין רישום המחיר לאחר  ילאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר המרב

פי הצעתו, וועדת -את המציע על וההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר ההנחה, כמחיר אשר יחייב
 בלבד. פי נתון זה-המכרזים תבחן את הצעתו על

העירייה הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי  5.4
 . תיפסל –

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

מכונת טיאוט )לרבות נהג להפעלה, והכל העמדת המחיר המרבי מהווה אף אומדן העירייה לעלות  5.5
כל הכשרה, סוציאליות, עלויות הדרכה ו לרבות עלויות שכר, זכויותלשמונה שעות עבודה יומיות(, 

פי הוראות חוזה הקבלנות וכיו"ב -הציוד והכלים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודה בשלמותה על
 כל הוצאה מכל מין וסוג. 

 
 ם עפ"י דרישה בכתבהצעת מחיר לשירותים נוספי 6

שירותים לשיקול דעתה של העירייה יתבקש הקבלן בכתב להעמיד לרשות העירייה  בהתאם 6.1
 מסמך הצעת המחיר.  -נוספים כמפורט במסמך ד'

  

מצוין המחיר המרבי של  ' לחוזה הקבלנותדכנספח בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  6.2
 לכל אחד מהרכיבים ובכלל זאת כל העלויות הנילוות למתן השירות. העירייה 
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המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחיר הנ"ל וכן את המחיר בשקלים חדשים ואגורות  6.3
לבין רישום המחיר לאחר  ילאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר המרב

פי הצעתו, וועדת -את המציע על ונחה, כמחיר אשר יחייבההנחה, יהיה רישום המחיר לאחר הה
 בלבד. פי נתון זה-המכרזים תבחן את הצעתו על

העירייה הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי  6.4
 . תיפסל –

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

 
6.  

 
 

 ערבות  .7
 

מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם  7.1
 50,000שם המציע בלבד בסך של -להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה על

ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח -צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה על₪ 
 .כנספח א' למכרזהמצורף 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  7.2
 6.4בסעיף , כאמור העירייהבמידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

 להלן.

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  7.3
 6.4בסעיף , כאמור העירייהיך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת במידה אם המציע לא יאר

 להלן.

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות  7.4
במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא 

ם מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או נוספים העירייה לתבוע פיצויים נוספי יפגע בזכותה של
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-אשר יגרמו לעירייה על

פי דרישת ראש העירייה או גזבר -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על 7.5
העירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייה. אם יתנהלו הליכים 

וכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום משפטיים וזהות הז
 פי דרישת העירייה.-ההליכים המשפטיים על

( ימים לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה 7.6
שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהיו 

 ( יום, לפי המאוחר.14עשר )-רזים( ועוד ארבעההליכים מכ

 עם ' למכרזזכנספח לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף  7.7
בנספח א' לחוזה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט העירייה ולאחר שיפקיד בידי העירייה 
וחים כנדרש ובנוסח , אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטהקבלנות
טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס , בנספח ב' לחוזה הקבלנותהמפורט 

, חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי בנספח ג' לחוזה הקבלנותהמצורפת למסמכי המכרז 
החתימה מטעמו וכתב התחייבות  ידי הבנק בחתימת מורשי-עו"ד מטעמו, וכן מאושר על

 ות.' לחוזה הקבלנהבנספח ת בנוסח המפורט בנושא בטיחו

פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין וניתנת על 7.8
 ראש העירייה או גזבר העירייה לבנק.

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביולה, יהיו על חשבון המציע. 7.9

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .8
 

 דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 
  –כמפורט להלן )אשר אי עמידה בהם כמוה כאי עמידה בתנאי סף( 

 
 במקור בלבד.-כנספח א' למכרזערבות בנקאית להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  8.1

 

פי חוק עסקאות גופים -חשבונות ורשומות עלאישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי  8.2
 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו
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 אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. 8.3

 
 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 8.4

 
, המסחר והתעסוקה העתק רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד התעשייה 8.5

 שם המציע.-, על1996-ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-פי חוק העסקת עובדים על-על
 

ב'  )הובלת פסולת( בתוקף. המציע יצרף את מסמכי רישיון העסק  5.1העתק רישיון עסק מסוג  8.6
 הכוללים את תנאי המשרד להגנת הסביבה, 

התקשרות עם קבלן משנה והוכחות נדרשות יובהר כי לעניין סעיף זה בלבד, יוכל הקבלן להציג 
 לעמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף.

 
. יובהר כי לעניין סעיף זה בלבד, יוכל העתק רישיון מוביל מטעם משרד התחבורה בתוקף      8.7

 הקבלן להציג התקשרות עם קבלן משנה והוכחות נדרשות לעמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף.

 תעודת קצין בטיחות בתוקף. -ת המועסק אצל המציע וכתב הסמכה לקצין הבטיחו 8.8

 

וכלי הרכב הנמצאים בבעלותו של המציע כאמור  , משאית הגזםת הטיאוטומכונצילום רישיונות  8.9
רשימת כלי הרכב, ככל  –במלואו  נספח ב' למכרזלעיל. לצורך כך ימלא המציע גם את  2.6 ףבסעי

יע על סמך הסכם, ייצרף המציע את הסכמי שהמכונה או כלי הרכב נמצאים בבעלותו של המצ
 הרכישה או הסכמי ליסינג עם בעליהן או חברות הליסינג, בהתאמה.

 
נהג אשר " של 125 –נהיגה בתוקף מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת  צילום רישיון 8.11

 חשבון-אישור רואההמציע יצרף גם אצל המציע ביום הגשת ההצעות למכרז;  מועסק כשכיר
 אצל המציע כאמור. המאשר את העסקת של הנהג הנ"ל כשכיר

 
צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם  –למציע שהוא תאגיד  8.11

השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים 
 של התאגיד.

 
של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו הרשומים  דין-אישור עורךכמו כן יש לצרף 

ידי -ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על
 מורשה החתימה.

 
 .צילום תעודת זהות –למציע שהוא יחיד 

 

יסיונו בעבודות וכן נהמלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות  8.12
' בנספח גהקבוע  דלעיל, בהתאם לנוסח 2.4 2.5,  פים בסעיבהתאם לקבוע איסוף גזם וגרוטאות 

רשימת מקבלי  -במלואו  ' למכרזגנספח . מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את למכרז
 השירות, ממליצים ונתונים.

 

 לנספח ד' למכרז.העסק בהתאם  חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה 8.13

 

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  8.14
 .כנספח ה' למכרזידי בנוסח המצורף -חתום על 1991-הוגנים(, התשנ"א

 
  –כדלקמן  במציעתצהירים בכתב, שלו ושל בעלי השליטה  8.15

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות 
עובדים על פי דיני עבודה העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 

. בתצהיר יפורט בין היתר ' למכרזכנספח וכמעסיק לצורך הספקת השירותים בנוסח הקבוע 
 המידע הבא: 

 

 ההרשעות הפליליות של המציע;  (א)
 

 ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע; (ב)
 

 ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות(;  (ג)
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 פסקי דין חלוטים;  (ד)
 

כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  (ה)
(, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד התמ"ת –ר והתעסוקה )להלן במשרד התעשייה המסח
 האחרון להגשת ההצעות.

 

השנים  3 -במשרד התמ"ת בדבר הרשעות ב אישור מעודכן מטעם מינהל ההסדרה והאכיפההמציע יצרף 
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה וקנסות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון 

 היעדרם.להגשת הצעה, או 
 

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-אישור על רכישת המכרז על 8.16

 מובהר כי על המציע להיות נעדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העיירה )למעט  8.17

 לפק' העיריות( על המציע לצרף את ההצהרה  122התקשרות שתאושר ע"פ סעיף 

 למסמכי המכרז.   2ו'המצ"ב כנספח 

      1992. ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב 2מציע/ה רשאי/ת לצרף אישור רו"ח בדבר ס'  8.18

 ואזי תדון ההצעה בהתאם להוראות הדין בעניין.             

 

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

 

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

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות 
תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר העירייה המשפטית אשר מגישה את ההצעה, 

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
 

ידי העירייה(, -רים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו עלחוברת המכרז, וכן כל האישו
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 

 הוצאות המכרז .9
 

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על
 ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו. ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין.
 

 עדיפות בין מסמכים .11
 

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

 

 זהות בין הצעות כשירות .11
 

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

 הודעה על כך, ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה.
 

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

 וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.
 

 הבהרות ושינויים .12
 

 
 

חד מהמציעים להפנות לעירייה, שאלות יהיה רשאי כל א 13:00בשעה  5/8/2018עד ליום  12.1
 לאגףהבהרה בכתב, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות 

טלפונים  08-9433458ו/או לפקס מס' :   Ofer@yavne.muni.ilלמייל  בעירייה"ע שפ
 08-9433345: הפקס קבלת ולאישורלבירורים 
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פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 12.2

 .העירייהתחייבנה את  –בכתב 
 

תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים העירייה  12.3
נים כאמור, יהוו במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקו

מסמכי המכרז  מקבליחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל 
ידי המציעים בעת -בפקסימיליה ו/או בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 .רכישת המכרז
 

ספק  אם המציע ימצא במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו 12.4
כלשהו באשר למובנו המדייק של כל סעיף ו/או פרט כלשהוא עליו להודיע על כך במכתב שימסר 

 לאגף שפ"ע כאמור לעיל. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה כאמור הודעה מראש. 
 

מסמכי המכרז מטעמו כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או מספר פקסימיליה. למען הסר ספק רק  12.5
ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון, כי בהצעתו שינויים 

 הסתמך על תשובות שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.
 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  12.6
כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות  ידועים ונהירים לו, כי יש לו את  המכרז/החוזה

הכל כמפורט  -בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז   והאחרות וכי הוא מסוגל מכל
 במסמכי המכרז/החוזה.

 
לא  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  12.7

 .2/11/2018בתוקף עד וכולל יום תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. ההצעה תהא 
 

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  12.8

והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך 
למועד הכנה והגשת הצעה במכרז זה. על כל רוכשי מסמכי המכרז להחזיר את המסמכים עד 

האחרון להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה 
 או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .13
 

  –ההצעות תיבחנה בשני שלבים  13.1
 שלב ראשון בו תיבחנה עמידתן של המציעים בתנאי הסף. 13.1.1

פי -שלב שני בו תדורג הצעותיהן של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על 13.1.1
  –הפרמטרים שלהלן 

כל שירותי הטיאוט, הניקיון  את הכוללת הצעת המחיר הזולה ביותר  13.1.1.1
ואיסוף הגזם והגרוטאות ובכלל זאת כל התשומות המפורטות בנספח 

, בהתאם לכלל הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות הטכני 
פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על 45תקבל 

–  

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 45הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 יובהר כי הקבלן יצרף להצעתו, כאמור, תחשיב בעבור כל אחד מהרכיבים.  

את כל שירותי הטיאוט, הניקיון  הכוללת המחיר הזולה ביותר הצעת 13.1.1.2
ובכלל זאת כל התשומות המפורטות בנספח הטכני לרבות עובדים 

בהתאם לכלל הנדרש  ייעודיים, מכונות טיאוט, טנדר וכן כל הציוד
נקודות, ויתר  35תקבל  הוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות

  –הנוסחה שלהלן פי -ההצעות המחיר תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 35הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 
 יובהר כי הקבלן יצרף להצעתו, כאמור, תחשיב בעבור כל אחד מהרכיבים.
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)מעבר למס' עובדי  עובד ניקיון נוסףהצעת המחיר הזולה ביותר עבור העסקת 
שעות עבודה יומיות  8 -הניקיון המפורטים בתנאי המכרז וחוזה הקבלנות( ל

 –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 5תקבל 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X  5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 
ובהתאם לכל  150%בהר כי במקרה של עבודה במהלך חג ו/או שבת ישולם סכום של יו

 דין. 
 

יום עבודה של משאית מנוף הכוללת הצעת המחיר הזולה ביותר עבור   13.1.1.3
נקודות, ויתר הצעות  10שעות עבודה יומיות תקבל  8 -ל נהג ועובד

 –פי הנוסחה שלהלן -המחיר תנוקדנה על

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X  10הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 
 

צוות ייעודי לעבודות ניקיון הצעת המחיר הזולה ביותר עבור העסקת  13.1.1.4
שעות עבודה  8 -ל עובדים וטנדר 2בשבת ו/או חג )עובדים זרים( הכולל: 

פי הנוסחה -נקודות, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 5יומיות תקבל 
 –שלהלן 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X  5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 
 

הכולל אותו תקבל כל הצעה, הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים הנקובים  הניקוד 13.2
 פי החישוב המפורט בו.-לעיל, ועל   13.1בסעיף 

 

לעיל,    13.1 הניקוד הכולל שלה, כמפורט בסעיףההצעה הנבחרת, תהא ההצעה ש 13.3
 הגבוה ביותר.

 
 

יסרב  רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המשתתףהעירייה  13.4
, רשאית ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור

 תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
 

 
 

 הוראות כלליות .14
 

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

 באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז.
 

 

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

בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות מטעם 
 כל גוף משפטי אחר.

 

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

 אמנוע מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנוש
משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה 
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כרז בין אם עצמו ובין אם באמצעות תאגיד וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למ
משרה ו/או כשותף  אאשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנוש

 .הגיש את הצעתו למכרז
 

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 
 

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

 

 העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז. אין 14.5
 

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  14.6
 למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. 

 

במסגרת זו העירייה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות אשר  14.7
כרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע היו לעירייה עם משתתף במ

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

העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות  14.8
ה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונ

 לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.
 

העירייה רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות  14.9
 עמידת של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף.

 
 

 

 תיפסל. –הצעה גירעונית אשר פוגעת בזכויות עובדים 
 
העירייה ימצא אומדן מחירים ועלויות, בו מפורטות העלויות ברשות מובהר למציעים, כי  14.10

להענקת שירותי ניקיון כאמור וכנדרש בחוזה ובמכרז. במידה וההצעה תהיה נמוכה באופן חריג 
)בהתאם לשיקול דעת העירייה( ביחס לאומדן העירייה, יזומן המציע לשימוע בפני וועדת 

יתן הסבר מפורט באשר להצעתו ועלויותיו, לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. המכרזים ל
חשבון -ההסבר והתחשיב של המציע יועבר לוועדת המכרזים בצורה מפורטת בכתב ובאישור רואה

של המציע, וזאת טרם התכנסות וועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגוע בזכויות 
 חוק.פי -העובדים ובשכרם על

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

 

 ההצעה .15
 

 

ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, -הצעה המוגשת על     15.1
 כתובתו וחתימתו.

 

ידי מורשי -ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על-הצעה המוגשת על 15.2
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם התאגיד, מספרו הרשום 
וכתובתו. ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה 

ין של התאגיד המאשר את זהות החותמים וכן אישור עורך דמטעם התאגיד וכתובתם, 
 .והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על  15.3
( בתוך מעטפה סגורה בעת 1בעותק אחד ) ווגשיחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה ינספחיו( 

 ידי המציע.-המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על רכישת המכרז ועליה יצוין מספר
 

י העירייה ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרד 15.4
 בלבד.  13:00עד השעה  13/8/2018ביום בכתובה לעיל 

 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

 הודעה על זכייה .11
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לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או עם קביעת הזוכה במכרז תימסר  16.1

 פקסימיליה.
המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור לעירייה ערבות ביצוע כמפורט  16.2

( ימים ממועד ההודעה כאמור וכן את כל המסמכים 7בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה )
 כרז.מה במסמכיהנדרשים מהזוכה עם הכרזת זכייתו כאמור 

 
( ימים טרם תחילת העבודה יעביר הקבלן לעירייה את רשימת העובדים מטעמו 7עד שבעה ) 16.3

ובכלל זאת את כל פרטי כלי הרכב, הרישיונות  כולל צילום תעודות הזהות של עובדים
 .והביטוחים

 
( ימים מיום החתימה על הסכם הקבלנות ומילוי 10צו תחילת העבודה יהא בתוך עשרה ) 16.4

 לעיל. 16.2ף הוראות  סעי
 

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף  16.5
 הערבות הבנקאית.

 

היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או  16.6
את התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה 

מציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון לשביעות רצון העירייה, ולאחר שהמציע ל
 לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת העירייה ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין.

 
במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה עם הזוכה, תהיה רשאית העירייה  16.7

ידה, כל זאת במקביל לחילוט -עבודות נשוא המכרז למי שיקבע עללמסור את דבר ביצוע ה
 הערבות הבנקאית של המציע.

 

 הליכים משפטיים .17
 

מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי 
אם יגרמו, כתוצאה העירייה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על
 
 

 בכבוד רב,                     
 

           ______________ 
צבי גוב ארי, ראש                              

 העיר 
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 נספח א' למכרז
 

 כתב ערבות בנקאית
 (להשתתפות במכרז נוסח ערבות בנקאית)

 
 לכבוד 
  יבנה עיריית

 
 (העירייה –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –פי בקשת _____________ )להלן -על
אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של , ___________________

וכן פינוי גזם  אזור המלאכהלמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בהנערב למכרז 
 וגרוטאות  בשכונה הירוקה בעיר יבנה

 אלף חמישים–)במילים ₪  50,000לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של 
(, כפי תוספת של מדד חיובי בלבדבתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )₪( 

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -שמתפרסם על
 .(סכום הערבות –ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 

 

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

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .2
ראש העירייה ו/או מנכ"ל העירייה ידי -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם העירייהו/או גזבר 
שהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל

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

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3
 

 )כולל(. 13/11/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4
 

ו/או גזבר העירייה ו/או מנכ"ל העירייה ראש  תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של .5
( יום נוספים 90באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )העירייה 

 דלעיל. 5מהמועד הנקוב בסעיף 
 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .6
לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  לעיל ו/או 5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. תערבות זו איננה ניתנ .7
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         
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 נספח ב' למכרז
 
 /מכונת טיאוטרשימת כלי רכב
 

 תיאור
 מכונת טיאוטכלי הרכב/

 מספר
 רישוי

מספר תעודת ביטוח 
 חובה

תקופת הביטוח מיום עד 
 יום
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 ' למכרזגנספח 
 

 כתב המלצה
 

 לכבוד 
 יבנה עיריית

 
 

  אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:
 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

 

 ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ______________________________________, ___לבקשת __

 : ( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו המציע –)להלן 

מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ עבודות ניקיון וטיאוט רחובות החל  .א

באמצעות _________ עובדים ____________ מכונות טיאוט וזאת למשך  )חודש/שנה(

 _________ שנים. 

איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש  עבודות .ב

 _ משאיות גזם וגרוטאות. באמצעות _________ _____________ )חודש/שנה(

 

 חוות דעתנו על השירות: _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 _תאריך: _______________

 שם: __________________

 ________________תפקיד: 

 

 חתימה: _______________    
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים
 שם הקבלן: ___________________

 

 
 

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

 בכבוד רב,
 

_________________ 
  המציעחתימה וחותמת           

 

 שם מקבל השירות
 ותפקידו

סוג העבודות אצל 
 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות 
מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

שם איש הקשר 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 מקבל השירות אצל
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 למכרז ד'נספח 
 

 העסק-ור כספי ומצב התאגיד או ביתחשבון מבקר אודות מחז-אישור רואה
 

 
 תאריך: ____/____/____

 
 לכבוד 
 יבנה עיריית

 
 א.ג.נ.,

 
חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות -אני רואה
( בקשר למכרז מס' המציע –של ____________________________  )להלן העסקית 
וכן פינוי  אזור המלאכהלמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים ב _____20/2018

 כדלקמן:,  בשכונה הירוקה בעיר יבנה גזם וגרוטאות 
 
 מן:קלהיה, כד 2017 -ו  2016, 2015היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1
 

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

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

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

 לא כולל מע"מ(.שרותי ניקיון וטיאוט רחובות מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין 
 

 

 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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 ' למכרזהנספח 
 

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

 
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 
 

פתוחים  למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחיםהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז 
כמורשה מטעם המציע  בשכונה הירוקה בעיר יבנה וכן פינוי גזם וגרוטאות  אזור המלאכהב

 אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.במכרז. 

 

יש להקיף בעיגול את הנקודה הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .1
  –( המתאימה

 

 לפי חוק העסקת עובדים  2008בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק
 זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

  לפי חוק העסקת עובדים זרים  2008בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
לפחות, ממועד ההרשעה דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, -בפסקי

 האחרונה.
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

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

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

 
 חתימתי ותוכן תצהירי אמתזהו שמי, זו  .2
 
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 
 

 דין-אישור עורך
 

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

הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  ר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשיםכי עליו להצהישהזהרתיו 
 נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 
 
 

         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
 

 
 

 
 

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

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

 

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:

 

אזור למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בהנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1
, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן ן פינוי גזם וגרוטאות  בשכונה הירוקה בעיר יבנה וכ המלאכה

 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 המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים ל
ת האמור בכל החוקים הבאים      , את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואהעבודות נשוא המכרז

; 1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט(: חוקי העבודה –)להלן 
; חוק 1954-תשי"ד; חוק עבודת נשים, 1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-דמי מחלה, תשל"וחוק; 

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

; חוק 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז; 1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1963-תשכ"ג
חוק ; 2002-לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב ; חוק הודעה2001-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים , 2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"א
החוק להעסקת עובדי  ; 2011-יני העבודה השתע"אהחוק להגברת האכיפה של ד;1957-קיבוציים, התשי"ז

 .2013-נקיון ע"י קבלני כח אדם בגופים ציבוריים התשע"ג
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

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

פלילית 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 

 ת למכרז. השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעו 3 -המפורטים לעיל וכל זאת ב
 

במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 כאמור. ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

 

בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו  ____
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר  2 -בחוקי העבודה לעיל או נקנס בהעבירות המנויות 

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

 

עות וקנסות. ידוע במשרד התמ"ת בדבר הרש אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 דין-אישור עורך

 
הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 

,  ולאחר  _______________, מרחוב ____________________, בפני עוה"ד ___________________
הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  ר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשיםשהזהרתיו כי עליו להצהי

     ונות תצהירו וחתם עליה בפני.נכ
 

                  __________________ 
 דין-עורך                   

 )חתימה וחותמת(                        
 למכרז 1'נספח ו
 מציעהצהרת 
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 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים 

 ומתחייב זה כדלקמן:

ההוראות  מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:הנני  .1

נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות ו למשתתפים

הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על 

 ., לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותהקביעת מחיר הצעתי

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

  .ל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאםכי הבנתי את כ 

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי  

י המכרז תהיה היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנא

 העירייה לבטל את ההתקשרות עימי.רשאית 

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 

 תיאום עם משתתפים אחרים. ללא כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או  

3.       

לנוסח  'דכנספח בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת  3.1

 ההסכם. 

את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות  הנני מצרף להצעתי 3.2

 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.
 

הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים  .4

לי על זכייתי  ימים מיום שיוודע 7, בתוך העירייהנוספים מההסכם עפ"י דרישת 

 במכרז, כולו או חלקו.

 

תהא  העירייה הנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי  

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או 

כתוצאה מאי עמידתי  עירייההתראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם ל

 בתנאי המכרז וההסכם.
 

 ולראיה באתי על החתום:

__________________________  _____________ ___________ 

 מציעכתובת ה                 ח.פ./מס'              מציעחתימת ה      
 

יום _____ חתמו ב"( מאשר בזאת כי מציעלהלן: "האני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

התקבלו כל ההחלטות  מציע, כי אצל המציע, בשם ה , ____________ ה"ה _______ בפני על הצהרה זו

על הצהרה זו  מציעועל פי כל דין לחתימת ה מציעוכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

                                                           .                  מציעוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את ה

                                                                                                                                  ________________ 

 ,עו"ד                                                         

 
 למכרז 2נספח ו'

 
 תאריך: _________                                                                                                              לכבוד
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 עיריית יבנה
 יבנה  51דואני 

 
 א.ג.נ.,

 העירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר הנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
ראי בו, לא על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אח

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור 12כלל  1.1
 המקומיות הקובע:   ברשויות

ניין זה, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לע העירייה"חבר 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.1

על ידי "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -עצמו או על ידי בן

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  1

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן  1.1
 או שותף.

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אין חבר מועצה, קרובו,  1.1
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 1.1

ש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם י 1
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4
 אמת.

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 
 
 

 שם המשתתף: __________________________חתימת המשתתף: _________________
 

 
 
 
 
 

 ' למכרזזנספח 
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 20/2018מכרז מס' 
 
 
 
 

 
 
 

 

וטיאוט רחובות למתן שירותי ניקיון 
וכן פינוי  אזור המלאכהושטחים פתוחים ב

 גזם וגרוטאות  בשכונה הירוקה בעיר יבנה
 
 

 חוזה קבלנות 
 _____מס' 

 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 תאריך החוזה: _______________
 
 
 
 
 
 

 חוזה קבלנות
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 2014שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 
 –בין 

 
 יבנה עיריית

 יבנה 50דואני  יבנה
 .08-9433458, פקס: 08-9433345טל':  

 
 (העירייה –)להלן 

 
 מצד אחד

 
 
  –לבין 
 
 

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

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

 טל': _______________פקס: ______________
 

 (הקבלן –)להלן 
 

 מצד שני
 
למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים  ____20/2018והקבלן הוא הזוכה במכרז מס'  הואיל

 וכן פינוי גזם וגרוטאות  בשכונה הירוקה בעיר יבנה אזור המלאכהבפתוחים 
 אזור המלאכה

בהתאם לתנאים אשר מפורטים במסמכי המכרז ובחוזה  שירותיםוברצון העירייה להזמין מהקבלן  והואיל
, הכל כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי את השירותים המבוקשיםקבלנות זה, והקבלן מעוניין לתת 

 המכרז וחוזה קבלנות זה.
 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 
 

 מבוא, כותרת ופרשנות .א
 

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. חוזההמבוא ל .1
 

 ת בהן שימוש לצורכי פרשנות החוזה.זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשו כותרות סעיפי חוזה .2
 

-זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו חוזה .3
 היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא 

 

ף ומבטל כל זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחלי חוזה .4
פה( בין -מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 זה.ניינים האמורים קודם לחתימת חוזה הצדדים בנשואים ובע
 

 מונחים .ב
 

 

  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  .5
 

 עיריית יבנה; "העירייה"
 

וכן פינוי  למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים ___20/2018מכרז מס'  "המכרז"
 ;  והשכונה הירוקה בעיר יבנה אזור המלאכהמ גזם וגרוטאות

 

 בעיר יבנה; המלאכה והשכונה הירוקהאזור      " איזור העבודות"
 

 ראש העירייה; "העירייה"ראש 
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 גזבר העירייה; "גזבר"
 

 כללי של העירייה ו/או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה;מנהל   "מנכ"ל"
 

בעירייה או סגן מנהל מחלקת התברואה בעירייה או מי שהוסמך  מנהל מחלקת התברואה "מנהל"
 בכתב לצורך זה;ידם -על

 

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

 

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

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

ה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא סר לגביו הודעאדם שהקבלן מ "מנהל עבודה"
ויהיה כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, 

נוכח בשטח העיר בשעות העבודה, ישמש כמפקח, יבצע עבודות איסוף שקיות מלאות 
ה והעובד אשר עמו בטנדר מנהל העבוד והעברתן כנדרש ובהתאם לכל מסמכי המכרז.

 ישמשו כ"סיירת ניקיון"
 

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  "שירותים"המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 "עבודות";

 
  .הטכני בנספח כמפורט "מכונת טיאוט" 

 
 כמפורט בנספח הטכני."משאית טיאוט" 

 
 כמפורט בנספח הטכני.      "מנוף"משאית 

 

רחובות ושטחים פתוחים, לרבות שיירי טיאוט ניקיון בעבודות  ואשפה שמקורןפסולת  "פסולת טיאוט"
מזון אורגני או לא אורגני, מזון, אריזות מכל סוג וחומר, צואה וגללי בעלי חיים, פגרים, 
קליפות מכל סוג שהוא, בדלי סיגריות, גפרורים, חפיסות מוצרים, קרטון ונייר ומוצריו, 

חלקי מתכת, עץ פלסטיק ומוצריו, בקבוקים, זכוכית ומוצריה, טקסטיל, סמרטוטים, 
ומוצריו, קליפות, סמרטוטים, גומי ומוצריו, שורשים, ענפים, עלים, אדמה, חול, אפר, 

ושאר דבר אשפה עפר, אבנים, חצץ, פסולת רטובה הפזורה ברחובות ובשטחים פתוחים 
, וכיו"ב )להלן בחוזה ופסולת מכל סוג ומין המצויים ברחובות ובשטחים פתוחים

 (;כאשפהו א כפסולתהקבלנות, גם 
 

לרבות כבישים, רחובות, כיכרות תנועה, מדרחוב, מדרכות, שפת מדרכה,  "רחובות ושטחים פתוחים"
שבילים, סמטאות, שבילים )בין סלולים, בין מרוצפים, לרבות מדרגות 
הכלולות בהם(, טיילת, שטחים ציבוריים, רחבות, גשרים )לרבות, להולכי 

י ממונעים וכיו"ב(, פארקים, גני רגל, אופניים, רכבים ממונעים ובלת
משחקים, גני שעשועים )בין אם גודר ובין שלא, לרבות כל חלק סלול או 
מרוצף בהם(, מחלפים, צמתים, מדשאות, פסי ירק, חניות, סמטאות, איי 
תנועה, מרכזים מסחריים, מתנ"סים, מרחבים הסמוכים למוסדות ציבור 

, בתי כנסת, מוסדות ממשלתיים )לרבות, מוסדות חינוך, מוסדות קהילתיים
ומוניציפאליים, מרפאות וקופות חולים וכיו"ב( וכל מרחב אחר מכל סוג 

 שהוא )בין שהוא סלול ובין שהוא איננו סלול(; 
 

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

 

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

 ידי המנהל;-על
 

ע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שנמסר הקבלן מתחייב להתחיל בביצו תחילת ביצוע" "מועד
ידי -( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע על7לו ולא יאוחר משבעה )

 המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;
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יורה העירייה, בצורה ובצבע עליו מיקרון בצבע שחור עם לוגו של  0.80שקיות בעובי  "שקית לאשפתונים"
 המנהל.

, בצורה העירייהמיקרון בצבע שחור עם לוגו של  0.80שקיות בעובי  לאיסוף פסולת טיאוט""שקית 
 ובצבע עליו יורה המנהל.

 
 התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים במכרז; "התמורה"

 

 ימי ראש השנה, יום כיפור, סוכות א', שמינית 2 –כל אחד מחגי ישראל שלהלן בלבד  "חג"
 ראשון של פסח, שביעי פסח ושבועות;עצרת, חג 

 
 חג )החל מכניסת החג ועד ליציאתו( או שבת )החל מכניסת שבת ועד ליציאתה(;  "יום מנוחה"

 
תוספת היוקר לשכר המינימום המתפרסם מעת לעת משיעור  50% -הסכום המורכב מ "מדד"

משיעור  50% -ואו גוף ממשלתי מוסמך אחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ידי -על
לסטטיסטיקה; ידי הלשכה המרכזית -החיובי המתפרסם על)כללי( מדד המחירים לצרכן 

מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות 
 למכרז.

 

 שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים .ג
 

כמו גם שירותי איסוף ופינוי פסולת גזם  וחיםהקבלן יבצע עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פת .6
משאית מנוף, , ת טיאוט, טנדרוובשכונה הירוקה בעיר יבנה באמצעות מכונ אזור המלאכהב וגרוטאות

 חרמשים מוטורי ופועלי ניקיון.
 

 .נספח ד' לחוזה הקבלנותבמפורט כהיומיות לביצוע  העבודותאומדן/מפתח 
 

אשר , וא מכרז זה( מכמות העבודה נש25%וחמישה אחוזים )להפחית עד עשרים העירייה בסמכות  .7
מתחייבת כי הקבלן יבצע את כל הקילומטרים הנקובים העירייה ואין תופחת יחסית מהתמורה לקבלן 

, אשר הינם לצרכי הערכה בלבד ו/או בהיקף העבודה בשטח בהתאם לסיור הקבלנים בערכי האומדן
 .העירייהואינם מחייבים את 

 

( מכמות העבודה נשוא מכרז זה, 50%להגדיל עד חמישים אחוזים )העירייה מכות כמו כן בס
פי הצעת המחיר של הקבלן למכרז -על תמורה יחסית נוספתובעבור תוספת העבודה ישולם לקבלן 

ובהתחשב בתחשיב  עפ"י חישוב כמות העבודה שנוספה יחסית להיקף העבודות נשוא המכרז
 י לא תישמע כל טענה בעניין זה מצד הקבלן., וכשיוגש במסגרת מסמכי המכרז

 
מובהר בזאת כי ביצוע תגבורים כנדרש בהוראות חוזה הקבלנות לא מהווים הגדלה של היקף 
העבודה, ועל כן לא תינתן לקבל כל תמורה נוספת בגין ביצועם, מעבר לתמורה הנקובה בהצעת 

 .בנספח ד' לחוזה הקבלנות המחיר מטעמו
 

הקבלן כל טענה ו/או זכות ו/או עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של כמות  ע"ילא תישמע 
חתימה על חוזה הקבלנות עם העבודה, כאמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי להשתתפות במכרז ול

 הזוכה.
 

 – 07:00ימים בשבוע מיום ראשון ועד ליום שישי )כולל( ברציפות בין השעות  6העבודות תתבצענה  .8
בנוסף )בכל יום שישי(;  14:00ועד לשעה  07:00(, וביום שישי מהשעה ה'-בימים א'רציפות )ב 15:00

עובדים זרים וטנדר( לצורך ניקיון בפארק בשכונה  2ועפ"י הוראת העירייה יעסיק הקבלן צוות ייעודי )
 (. 10:00-18:00הירוקה במשמרת שבת ו/או חג )בשעות 

 

המצ"ב  דה שתיקבע על ידי המנהל ועפ"י המפרט הטכנילתכנית עבו העבודות תתבצענה בהתאם 
 לחוזה הקבלנות  אשר תעודכן מעת לעת ע"י העירייה.  כנספח ז'

 

רט לעיל ותוכנית פי לוח הזמנים המפו-היה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית העבודה על .9
לחוזה הקבלנות, יעמיד הקבלן את  כנספח ז'המצ"ב  עליה יורה המנהל ובהתאם לנספח הטכני העבודה

החרמשים המוטוריים וכל ציוד אחר לצורך סיום ביצוע , מנוף משאית, ת הטיאוטומכונ, פועליו
לו בתוכנית העבודה, והכל על חשבונו ללא כל תמורה  והעבודות היומיות עוד באותו היום אשר נקבע

 נוספת, הגם ויידרשו עוד שעות עבודה בעניין.
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 5דות יבצע הקבלן ניקוי והטיאוט של כל הרחובות והשטחים הפתוחים )כהגדרתם בסעיף במסגרת העבו .10
לחוזה הקבלנות( כן יסיר מדבקות, כתובות, מודעות, לכלוך וכל צבע או חומר דביק אחר, והכל מבלי 

 לגרום לנזקים עקב הסרתם. 

יסופה. השקיות כל הפסולת תיאסף לשקיות ייעודיות אשר ימנעו את התפזרות הפסולת לאחר א .11
ידי הקבלן ועל חשבונו. האשפה והפסולת אשר תפונה מהרחובות והשטחים הפתוחים -תסופקנה על

באמצעות פועלי הניקיון תרוכזנה בשקיות ייעודיות כאמור. השקיות עם הפסולת והאשפה תיאספנה 
 .העירייה ידי מנהל העבודה ועובדיו באמצעות הטנדר המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך-על

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.
 
מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  איסורחל 

 לקבלן במפורש.העירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 

עמודי תאורה המוצבים בשטח שיפוט העירייה, ריהוט גן וגינה )בגנים ואזורים  ינקה הקבלן כמו כן .12
ציבוריים(, ספסלים )לרבות אלו המוצבים בתחנות הסעה(, תחנות הסעה )לרבות אשפתונים הצמודים 

וימלא דו"ח מפורט לגבי המקומות אותם ניקה, אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או  לוחות מודעות להן(,
 עירייה. מי מטעם ה

הקבלן יחליף שקיות אשפה באשפתונים הפזורים ברחובות ובשטחים הפתוחים ויפנה את האשפה  .13
והפסולת המצויים בהם. אשפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. השקיות עם 

באמצעות הטנדר המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך ידי -על הפסולת והאשפה תיאספנה
 .העירייה

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.
  

מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  חל איסור
 לקבלן במפורש.העירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 

בתוך   במסגרת עבודותיו אלה ומבלי לגרוע מכלליות הקבוע בחוזה הקבלנות הקבלן יבצע ניקיון גם .14
 וכיו"ב. , מפרצי חניה, חניונים אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך וציבור, שכונות מגורים,

בעת העבודות השוטפות. העירייה בשטח המצויה הקבלן יפנה צואות בעלי חיים וכן פגרי בעלי חיים  .15
קיות עם צואות פגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות ותרוכזנה לאיסוף. הש -צואות בעלי החיים ו

באמצעות הטנדר המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך  פגרי בעלי החיים תיאספנה -בעלי החיים ו
 .העירייה

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.
 

מוחלט לזרוק את השקיות הנ"ל למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא  חל איסור
 לקבלן במפורש.עירייה הלאזור/כלי האצירה עליו תורה 

 
 והציוד הנדרש  באמצעות חרמשיים מוטורייםוריסוס עשבייה הקבלן יבצע עבודות ניכוש עשבים  .16

עבודות הריסוס,  עבודות ניכוש העשבים תעשינה רק בשטחים פתוחים המוגדרים  לצורך
 כמדרכות )בכל שטח המדרכה(, וזאת מתוך הצוות המשימתי המוגדר בהצעת המחיר למכרז.

 
עבודות ניכוש עשבייה ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל, ולכל הפחות יעשה ניכוש 

של פעמיים בשנה והכל כאמור, עפ"י הוראות עשבייה באזורים עליהם יורה המנהל בתדירות 
 המנהל.

עבודות הדברת העשבייה במסלול הניקיון יבוצעו ע"י הקבלן בתדירות של פעמיים בשנה ועפ"י 
 ות המנהל וזאת ללא תמורה נוספת. עבודות ההדברה יבוצעו ע"י צוות מקצועי ומורשה. הורא

 
 

ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, ואת כל הציוד -החרמשיים יופעלו על
 ידי הקבלן.-ואמצעי המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל

בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות תיקונים שים ולשאת מבאחריות הקבלן לתחזק את החר
 יב הקבלן להעמיד חרמש אחר במקומו.וחלפים. ככל שחרמש יקלקל לפרק זמן מסוים, אזי מתחי

פסולת הניכוש תיאסף באופן מיידי, כך שימנע פיזורה, ותושלך בצורה מסודרת ומרוכזת לשקיות 
ותושלכנה  פסולת הניכוש תיאספנהידי הקבלן. השקיות עם -ייעודיות לכך אשר תסופקנה על

 .העירייהלמקום בו תורה לכך 

 השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.

מוחלט לזרוק את שקיות פסולת הניכוש למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא  חל איסור
 לקבלן במפורש.העירייה לאזור/כלי האצירה עליו תורה 
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העבודות במסגרת המכרז ,לפחות, רכב משימתי אחד  כלליצוע בו פיקוחהקבלן יפעיל לצורך  .17
 )טנדר 

 מסוג דאבל קבינה עם עגלה נגררת(.        
 

 בליווי עובד נוסף.  מנהל העבודה מטעם הקבלןידי -הרכב המשימתי יופעל על
 

 נשוא מכרז זה ביצוע העבודות פיקוח על יבצע המנהלבאמצעות הרכב המשימתי בין השאר, 
מענה למשימות נקודתיות )למשל, הסרת מכשולים מדרכים, איסוף  מתןבשטח השיפוט, כמו גם 

 פגרים וכיו"ב(.
 

גם את שקיות הפסולת אשר תרוכזנה בצידי הרחובות  רכב המשימתי יאסוףצוות העבודה ב
 .העירייהאותם לאזור/כלי אצירה עליו תורה  ויפנהוהשטחים הפתוחים 

 
את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  מוחלט לזרוק חל איסור

 לקבלן במפורש.העירייה אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה 
 
 

עפ"י המפרט  ת טיאוטומכונשתי  הקבלן יבצע עבודות טיאוט רחובות ושטחים פתוחים באמצעות  .18
  )נספח ז'(:הטכני 

תעבוד במשך לפחות(   קו"ב 5)מיכל בנפח  בינוניתטון  12עד  מכונת טיאוט )משאית טיאוט  .א
ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, -שלושה ימים בשבוע, ותופעל על

המחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואת כל הציוד ואמצעי המגן הנדרשים לצורך כך, 
 ידי הקבלן.-והכל על חשבון ועל

 

כן הקבלן ישטוף -יין, כמובהתאם להוראות בטיחות היצרן בענ לתופעל ותתופעמכונת טיאוט 
בתום כל יום עבודה באזורים  ,, על חשבונוותכולתה מכונת טיאוט )משאית טיאוט(את 

 פי חוק.-מוסדרים לכך על
 
 

ימים בשבוע ותופעל על ידי  6תעבוד במשך  קוב( אשר  5)מיכל בנפח עד  מכונת טיאוט ייעודית .ב
שר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, המחזיקים ברישיון להפעלת מכונת עובדים מיומנים א

 ידי הקבלן.-טיאוט, ואת כל הציוד ואמצעי המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל
 

-יין, כמובהתאם להוראות בטיחות היצרן בענ תופעל ותתופעלמכונת טיאוט )משאית טיאוט(
בתום כל יום עבודה  ,, על חשבונוותכולתהאוט(מכונת טיאוט )משאית טיכן הקבלן ישטוף את 

 פי חוק.-באזורים מוסדרים לכך על
 

 יובהר כי כל אחת ממכונות הטיאוט הפועלות בשטח העיר תהינה בעלות מתקן שטיפה ייעודי  
 כמפורט בנספח הטכני. 

 
ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות  ת הטיאוטובאחריות הקבלן לתחזק את מכונ

 תיקונים, חלפים, אישורים, רישיונות וכיו"ב.
 

 
שימוש תקין למילוי מלא  מכונת הטיאוטאו נמנע מהקבלן לעשות ב מכונת טיאוטהיה והתקלקלה 

תקינה חלופית  מכונת טיאוט, מתחייב הקבלן להעמיד מכל סיבה שהיאושלם של כל משימותיה 
שעות ממועד הפסקת  4 -ר מלא יאוחג( במקום המכונה שהתקלקלה, וזאת )מאותו סו

 עבודה/ממועד התקלה.

תתבצענה בצורה הטובה ביותר כך שלא יישארו  ת הטיאוטוות הניקיון והטיאוט באמצעות מכונעבוד .19
עות רצון ישאריות פסולת ברחוב ובשטח הפתוח עם סיום העבודה. לא ביצע הקבלן את העבודות לשב

ישוב ויחזור  ת הטיאוטומכונהמנהל או באם נותרו שאריות פסולת לאחר ביצוע העבודה באמצעות 
הקבלן על ביצוע העבודות באותו אזור בו נדרש הדבר עוד באותו יום עבודה עד להשלמת ביצוע העבודות 

זכויותיה של לשביעות רצון המנהל ללא תמורה נוספת ועל חשבון הקבלן, כל זאת מבלי להפחית מ
 לקנוס את הקבלן בעניין.העירייה 

לתנועת רכבים ו/או עוברי אורח  ת הטיאוט תתבצענה מבלי להפריעובאמצעות מכונ ביצוע העבודות
 ו/או תושבים וכיו"ב. 

אשר תוצבנה ע"י הקבלן  ועל  הקבלן יפנה וישנע על חשבונו את כל פסולת הטיאוט למכולות/כלי אצירה .20
העירייה ו/או מי מטעמה )לרבות קבלן פינוי האשפה והפסולת . העירייהו תורה אזור אליחשבונו ול

את פסולת הטיאוט לת הטיאוט מהאזור בו רוקן הקבלן פעל לשינוע פסוהפועל בשטח שיפוט העירייה( י



 
 חתימת המציע _________________           

 

31 

(, אל אתרי פסולת. עלויות אגרת ההטמנה וסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת העירייהפי הוראת -)על
 . תחולנה על הקבלןלא הטיאוט 

 

 

העירייה הקמתה של תחנת מעבר מכל סוג שהוא בשטח שיפוט למען הסר ספק הקבלן לא יורשה ב .21
ידו לאזור אליו תורה לו -)זמנית, ארעית או קבועה( ועל הקבלן לשנע את כל הפסולת שנאספה על

 עוד במהלך יום העבודה.העירייה 

 

 שטחים פתוחיםאופן ביצוע שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ו .ד
 
 

 בהתאםהעירייה הקבלן יבצע את עבודות הניקיון וטיאוט הרחובות והשטחים הפתוחים בכל שטח  .22
שא בכל יהקבלן י . כנספח ז'המצ"ב עליה יורה המנהל מעת לעת והנספח הטכני עבודה לתוכנית ה

סוציאליות, ציוד, ההוצאות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות, לרבות שכר עובדים, זכויות 
 שקיות לאשפתונים ופינוי פגרים, אגרות רישוי, סולר וכיו"ב.

)לרבות, פסולת העירייה ידי הקבלן בשטח שיפוט -כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת עלכמו כן 
יהיו על חשבון  העירייה )לרבות הצבת כלי אצירה/מכולות לאיסוף הפסולת(הטיאוט( לאזור עליו תורה 

העירייה ו/או מי מטעמה )לרבות קבלן פינוי האשפה והפסולת הפועל בשטח שיפוט העירייה( , הקבלן
(, אל העירייהפי הוראת -את פסולת הטיאוט )עללת הטיאוט מהאזור בו רוקן הקבלן פעל לשינוע פסוי

  .לא תחולנה על קבלןאתרי פסולת. עלויות אגרת ההטמנה וסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט 

לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל עת העירייה למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של 
, ללא תשלום נוסף, וכי לקבלן לא תהא כל טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה העבודה את תוכנית

פי -העבודות עלכתב, כמו כן בשיקול דעתה של העירייה לשנות את חלוקת אזורי העבודות, ימי ביצוע ב
 אזורים וכל נתון אחר הקשור לביצוע העבודות.

 

ידי הקבלן, כאמור וכמפורט בחוזה זה -ביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסקו על .23
 פי חוק.-ובאמצעות ציוד ייעודי ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך, והמתאים לביצוע העבודות על

 

 –)לכל הפחות( קבלן להחזיק על הלצורך ביצוע העבודות 
 

לאיסוף המותאמת לפחות(  קו"ב 5)מיכל בנפח  בינוניתטון  12עד  מכונת טיאוט )משאית טיאוט (א)
, 1961-בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א גםואילך, אשר עומדת  2017שנת ייצור  ,טיאוטנוי פסולת ופי

-למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"גתקנות , 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן
 וכל דין אחר והנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין; 1992

 
 

שנת ייצור  ,טיאוטנוי פסולת לאיסוף ופיהמותאמת  קוב( 5)מיכל בנפח של עד  מכונת טיאוט ייעודית (ב)
, תקנות למניעת מפגעים )רעש 1961-בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א גםואילך, אשר עומדת  2017

וכל דין אחר והנחיות  1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג, 1990-בלתי סביר(, תש"ן
 המשרד להגנת הסביבה בעניין;

  (ב)

 יובהר כי כל אחת ממכונות הטיאוט הפועלות בשטח העיר תהינה בעלות מתקן שטיפה ייעודי  
 כמפורט בנספח הטכני. 

הקבלן יתקין על חשבונו בכל רכביו )רכבי הטיאוט ורכבי ההסעה( מערכת איתור 

((GPS.המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהל והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו , 

 
 

 

 

בעל וו גרירה ואילך  2017שנת ייצור  (דאבל קבינהמסוג משא בלתי אחוד תא כפול ) טנדר .ב
 ק"ג . הרכב לא יהיה 750תקינה. ברישיון הרכב יופיע יכולת נשיאת מטען של ועגלה נגררת 

 במועד הגשת ההצעה. הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקל )למעט שיעבוד לטובת משועבד
 

יהיה גם רכישה באמצעות הסכם מכר או הסכם התקשרות  ו/או "ברשות" "בעלות"לעניין זה 
 .ו/או בעליהם של כלי הרכב עם חברת ליסינג
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קוב משנת  32טון, ארגז בנפח  15משאית מנוף ייעודית לאיסוף גזם וגרוטאות, משקל מעל  .ג
 ואילך.   2016ייצור 

 

בחוק למניעת מפגעים,  גםואילך, אשר עומדים  2017( חרמשים מוטוריים שנת ייצור 2שני ) .ד
תקנות למניעת מפגעים , 1990-תש"ן, תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, 1961-תשכ"א

 וכל דין אחר והנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין;  1992-)מניעת רעש(, תשנ"ג
 

כל מכונת טיאוט נוספת ו/או מכונת טיאוט בינונית נוספת ו/או חרמש מוטורי נוסף ו/או כל  .ה
 ציוד נוסף אחר אשר יידרשו לצורך ביצוע העבודה.

 
ורטת לעיל, היא הערכה בלבד ואיננה מחייבת את העירייה, וכאמור ככל יצוין כי רשימת הציוד המפ

ידי הקבלן ללא כל תוספת -שיידרש כל ציוד נוסף או תוספת לציודים הקיימים אלה יסופקו במלואם על
 תשלום וללא כל טענה מכל מין וסוג שהוא בעניין.

 
הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודות לאורך על הקבלן לדאוג על חשבונו לאחזקת מלאי זמין ותקין של כל 

כל תקופת ההסכם בצורה רציפה ושוטפת, לרבות מלאי שקיות, ביגוד, צבע, חומרי הסרת מודעות 
 וגרפיטי וכיו"ב.

 
 שיעבוד )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים.מיהיו נקיים , המכונות והציוד כל כלי הרכב

 
הרכב ומכונת הטיאוט בשילוט בגודל ובנוסח עליהם תורה , על חשבונו, את כל כלי לשלטעל הקבלן 

 , גודלימי בשבוע, ישולט באמצעות מגנט בנוסח 6יובהר כי כלי שלא עובד בשטח העיר  העירייה.
 וגרפיקה שיאושרו על ידי העירייה. 

 
במכונת  ו/או מכשיר סלולארי הקבלן יתקין מכשירי קשר אלחוטיים פועלים ותקינים מסוג מירס .1

יספק הקבלן  , עפ"י הוראות העירייהוט, בטנדרים, במשרדו ואצל פועליו בשטח העירייה. כמו כןהטיא
 לעירייה על חשבונו שני מכשירי קשר מסוג מירס שיותאמו לתדר העבודה שלו.

 

לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה לשם קבלת הודעות  .2
ועד  07:00מתן שירותים לעירייה. המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה מהעירייה ולצורך 

 עד שעה לפני כניסת שבת. 07:00, וביום שישי מהשעה 18:00השעה 
 

כמו כן יחזיק הקבלן על חשבונו מחסן ציוד לשם אחסון כל הציוד והמכונות )וחלקי חילוף( בהם נדרש 
 המכרז.לעשות שימוש לצורך ביצוע העבודות נשוא 

  

במידה ויום ביצוע העבודות נקבע כיום חג חד יומי, ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה לאותו יום ביום  .3
אשר קדם ליום החג. במידה ויום העבודות נקבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה של היום 

וף לזכותה של העירייה הראשון לחג ביום שקדם לחג ואת היום השני לחג ביום שלאחריו, והכל בכפ
פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לעבודות הנוספות ותגבורים -לשנות את תוכנית העבודה כאמור על

 לחגים.
 

האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכנית העבודות אשר נקבע לאותם 
 ימים שלפני ואחרי החג.

 

בנוסף לתוכנית העבודות הקיימת ובנוסף לאמור ברישא של  50% -בנוסף לאמור לעיל, יתגבר הקבלן ב
( ימי עבודה החלים לאחר צאת 3( ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת  )3סעיף זה,  את שלושת )

 החג. 
 

 רייה.פי שיקול דעתה הבלעדי של העי-פי תוכנית עבודה על-תגבור השירותים ייעשה על
 

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי תגבור העבודות ו/או העבודות בתקופת החגים מהווה חלק 
פי חוזה הקבלנות, והקבלן יבצעם בשלמות, כל זאת ללא תמורה נוספת -בלתי נפרד מביצוע העבודות על

 נספח ד' לחוזה הקבלנות.ב) ו/או ללא תוספת תשלום, מעבר לקבוע בהסכם זה
 

ועוד. הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות ולבצע עבודות נוספות בכל עת במהלך כל תקופת זאת 
ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. הקבלן מתחייב לבצע את 
הוראותיו של המנהל בעניין במלואן ובשלמותן, כל זאת ללא תמורה נוספת ו/או ללא תוספת תשלום, 

 נספח ד' לחוזה הקבלנות.ב ע בהסכם זהמעבר לקבו
 

לחוזה לצורך ביצוע  44ככל שיידרש הקבלן להעמיד פועלים נוספים מעבר לעובדים המפורטים בסעיף 
העבודות הנ"ל וזאת בהתאם להוראה מפורשת ובכתב מטעם המנהל ואישורו, בין אם לביצוע העבודות 

)כגון, חגים, הופעות וכיו"ב(, יעמיד הקבלן את כל השוטפות ובין אם לביצוע עבודות באירועים מיוחדים 
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העובדים הנדרשים בעניין באופן מייד, ללא כל טענה. לא העמיד הקבלן את כל העובדים הנוספים יראה 
 הדבר כהפרה יסודית של החוזה.

 נספח ד' לחוזה הקבלנות.בעבור הפועלים הנוספים ישולם לקבלן בהתאם להצעת המחיר הקבועה ב
, חל איסור מוחלט לביצוע עבודות 1948-י מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"חבערבי ימ .4

נשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של ראש העירייה. הקבלן מתחייב לסיים את העבודות 
הקשורה בהתאם לתוכנית העבודה לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה 

 .העירייהי המנוחה הנ"ל, אלא באישור ראש בחוזה זה בימ
 

וכן דות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה ביצוע עבולקבלן במקרים חריגים ו/או במקרי עומס יתאפשר  .5
. עירייה, ממלא מקומו ו/או מנכ"ל עירייהבימי מנוחה וחגים, וזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש 

 תמורה נוספת.ביצוע העבודות ייעשה ללא תשלום נוסף ו/או 
 

בות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות בצע עבודות תגבור בכל שעות היממה, לרמחויב לכמו כן, הקבלן 
הקבלן יעביר  .העירייההיענות מיידית לפינוי מפגעים משטחי שיפוט  ובשעת חירום הדורש אירוע חריג

ביצוע העבודות כאמור,  .אשר יועמדו בכוננות הטלפון ילרבות מספר למנהל את פרטי הנהג ופועל ניקיון
 ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום.

 

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות במכרז גם בשעת חירום )מוכרזת ו/או שאינה 
ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא תמורה מוכרזת( בהתאם להוראות המנהל והוראות פיקוד העורף; 

 כל תוספת תשלום. וללא
 

 24לצורך האמור, יעמיד הקבלן בשעות חירום ואירועים חריגים גם צוות עובדים ככוננות בהתראה של 
 שעות. 

 
כמו כן, באירועים מיוחדים אשר יתרחשו בשטח השיפוט )כגון פסטיבלים, חגים, ימי זיכרון וכיו"ב(, 

עפ"י הוראות המנהל  טח שיפוט העירייהשעות ביממה בכל ש 24יפעיל הקבלן צוותי עבודה מוגברים 
, לצורך ביצוע כל עבודות הטיאוט והניקיון על הצד הטוב ביותר. בגין ימי עבודה 2ובהתראה מראש של 

ביצוע העבודות במשמרות נוספות ו/או בצוותי עבודה נוספים לא ישולם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, 
 אלא כאמור וכמפורט בחוזה הקבלנות.

 
לן כי בתקופות ו/או בפרקי זמן מסויימים במהלך השנה הקלנדארית ייתכן ולא תידרשנה ידוע לקב .6

ביצוע חלק מהעבודות או כל העבודות נשוא חוזה הקבלנות )למשל )אך לא רק(, בימי חורף גשומים(, 
וכמובן שלא תשולם לקבלן כל תמורה בגין אי ביצוע עבודות באותם פרקי זמן. הקבלן מוותר על כל 

 ו/או זכות בעניין כנגד העירייה ו/או מי מטעמה. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה הקבלנות. טענה

 

בהתאם לדרישות המנהל העירייה מכל שטח שיפוט  נות ולסלק את פסולת הטיאוטהקבלן מתחייב לפ .7
עבודות נוספות , כמו כן על הקבלן לבצע העירייהידי -או המפקח בימים שייקבעו לכך מעת לעת על

בהתאם להודעה טלפונית של המפקח תוך שעה מקבלת ההודעה וזאת במשך כל שעות עבודת הקבלן. 
במידה ולא יבצע הקבלן דרישה זו, רשאית העירייה לפנות לאחר ולחייב את הקבלן בעלות העבודה 

 .15%שבוצעה בתוספת 
 

נזק כלשהו בתשתיות של  הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לגרום .8
הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות, חשמל, ביוב, מים וכיו"ב( ו/או ברכוש של העירייה או תושבי או 
עוברי אורח ו/או בכלי אצירה וריהוט עירוני ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן מתחייב לא לגרום לרעש בעת 

בבוקר  07:00בצהרים ובימי שישי בין השעות  15:00 -בבוקר ל 07:00ביצוע העבודות ולבצען בין השעות 
 בצהריים, הכל בתיאום עם המנהל או המפקח. 14:00-ל

 
 על הקבלן להודיע לעירייה בכתב על כל מפגע תברואתי. .9

 
-בתום כל יום עבודה ישטוף הקבלן ויחטא את מכונת הטיאוט. שטיפה וחיטוי מכונת הטיאוט תעשה על .10

 סביבה ויהיו על חשבונו המלא של הקבלן.פי הוראות כל דין והמשרד להגנת ה
 
הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש העירייה ו/או לגופו ו/או  .11

לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדי העירייה ותושבי העירייה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או 
כוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מ

מתחייב לפצות ולשפות את העירייה על כל סוכם שתחויב העירייה לשלם באשר לנזקים המפורטים 
 לעיל.
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הקבלן מתחייב לפצות את העירייה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות  .12
מיום ההוצאה בפועל  1961-לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"הנזקי הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית 

 ועד ליום התשלום לעירייה.
 
ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על .13

ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה. הקבלן ינהל יומן וימסור עותק העירייה תושב 
בהתאם לנוסח הקבוע  ( לחודש קלנדארי במשך כל תקופת תוקפו של החוזה.1ממנו למפקח בכל ראשון )

 להסכם הקבלנות. ח'בנספח 

 
 

 

 ופינוי פסולת גזם וגרוטאות  איסוףאופן ביצוע שירותי  .ה
 
 

יעסיק לצורך ביצוע השירותים רכבים וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו לשביעות רצון  הקבלן .14
 המועצה  . 

 
 בעלי עובדים לחילופין או  ישראל מדינת אזרחי יהיו זה נשוא במסגרת עובדיו כל כי מתחייב הקבלן .15

 .ומעלה שנים 18 שגילם כחוק עבודה היתרי

 
 

תמנה מפקח ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע העבודות, שיקרא להלן "מפקח". המפקח יהיה    העירייה .16
רשאי לבדוק מטעם העירייה   בכל זמן שהוא את העבודות, לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את 
טיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם המפרט 

הוראות העירייה והמפקח. הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את  ומבצע את
 הקבלן. 
 

פינוי הפסולת )נהג ועובד( יתייצבו בתחילת כל יום עבודה באתר אותו יקבע המנהל מטעם המועצה    צוות .17
נקודת  לבושים עפ"י ההתחייבות במכרז זה באם יזדקק הקבלן לנקודת ריכוז לצורך שמירת ציוד ו/או

 ריכוז לפועלים, יפנה הקבלן בכתב ויקבל את אישורו של המנהל לאתר זה. 
 

 כל יצוידו ובנוסף עבודה נעלי, זוהרים אפודים, מדים לבושים יהיו עובדיו כל, כי מתחייב הקבלן .18
 יכלול קר אוויר מזג בזמן, בהתאמה וכך, השנה לעונת יותאם הלבוש. וכובע עבודה בכפפות העובדים

 זה בסעיף הנדרש הציוד כל. גשם/או ו ברוח לעבודה המתאימים ומעיל מכנסיים העובדים של הביגוד
 .חשבונו ועל הקבלן ידי על יסופקו
 
 

מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה, תוך הקפדה על הוראות החוק למניעת מפגעים  הקבלן .19
ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום ולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח 

 בשטח במקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.   העירייהמטעם 
 

זה, מתחייב הקבלן שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי ובניהם: בכלי אצירה, חשמל, נשוא מכרז  בעבודתו .20
'. באם נגרם נזק, מתחייב הקבלן לדווח הקבלן וכיובגינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים 

מידית למנהל, לבצע את התיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם המנהל. לא עשה כן הקבלן, תהיה 
 רייה   רשאית לבצע את התיקון של חשבון הקבלן. העי

 
מתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך שמירה על ניקיון הרחובות: מניעת פיזור פסולת  הקבלן .21

ברחובות ונוזלים )מיצי אשפה(. באם נוצר מטרד מסוג זה, מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב באופן מידי 
 ועל חשבונו. 

 
, זה הסכם לפי בעבודות כלשהו   עובד מלהעסיק לחדול לקבלן להורות דעתו שיקול לפי זכאי המנהל .22

 .כן לעשות המנהל דרישת קבלת עם מיד עובד אותו של עבודתו להפסיק חייב יהא והקבלן
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רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היקף השירותים הניתנים ע"י הקבלן, לרבות  העירייה .23
'. השינוי יעשה ביחס לסוגי העבודות וכיובשינוי בכמות הערימות, שינוי בתדירות, שינוי בימי הפינוי 

  מערך החוזה המקורי. 50%שנכללו בחוזה, בכל מקרה התמורה בגין השינויים האמורים לא תעלה על 
 

מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירום, וזאת בהתאם  הקבלן .24
 להוראות הגופים האחראיים ובניהם: פיקוד העורף, הג"א ומשטרת ישראל. 

 

 והגרוטאות   הגזםופינוי  איסוף .ו
 

ים בשבוע )ללא ימ 4 07:00שעות נטו החל מהשעה  8האשפה, נשוא מכרז זה ייעשה במשמרת של  איסוף .25
 אל ויאושרו יתואמו' וכיובהפסקת אוכל וזמן הגעה לעיר, באם נדרש(. שעות העבודה בימי ו', ערבי חג 

 . העירייה מטעם המנהל מול
 

 
משאית הקבלן והרכב התפעולי יתייצבו נקיים ושטופים באופן יסודי בתחילת כל יום עבודה, לאחר   .26

ועל חשבון. חומרים אלה יקבלו את אישור המנהל מטעם שעברו חיטוי וניקוי בחומרים של הקבלן 
 העירייה  .

  
 מהערימות מטרים 3 של וברדיוס זה מכרז נשוא הגושית הפסולת את ולפנות לאסוף מתחייב הקבלן .27

 "ל.הנ
 
 

מתחייב לסיים את עבודת הפינוי בכל רחוב בהתאם לתכנית העבודה המפורטת והמסוכמת עם  הקבלן .28
מנהל העבודה. באם כניסה לרחוב מסוים תהיה חסומה בזמן הפינוי, מתחייב הקבלן לבצע את עבודת 

 הפינוי באותו יום בשעה אחרת, בתיאום עם המנהל. 
 

 הקבלן על יהא הנהג חילופי של מקרה בכל. סוףאי מסלול לכל קבועים נהגים למנות מתחייב הקבלן .29
 .  המועצה מטעם למנהל מראש כך על להודיע
 

מתחייב להעביר את הפסולת הנאספת, נשוא מכרז זה לאתר טיפול ו/או אתר הטמנה מורשה  הקבלן .30
 עפ"י חוק עליו תורה העירייה. 

 
 

 

 

 , ציוד ושירותים  לפינוי גזם וגרוטאות רכבים .ז
 

 2017 ייצור משנתון העבודה ביצוע לשם הנדרשים והחומרים הציוד, המשאית ברשותו כי מצהיר הקבלן .31

 פי על הדרושים הרישיונות כל בעל הינו וכי במפרט המפורטות הדרישות כל על/תענה עונה זו משאית וכי

 לכל/או ו השונים לרכבים תוקף ברי רכב רישיונות, למצות ומבלי, לרבות, השירותים ביצוע לשם דין כל

 החוקי במועד, ויציג ישיג כי ומתחייב בתוקף ומקיף חובה ביטוח פוליסת וכן רישוי הטעון אחר ציוד

 מועד לאחר מוסמכת רשות ידי על שתוצא אחרת דרישה/או ו ביטוח/או ו רישיון כל, לכך שיקבע

 .זה הסכם במסגרת הקבלן של התחייבויותיו ביצוע לצורך דרושה תהיה ואשר זה הסכם של חתימתן

 בנות משאיות/או ו רכבים המועצה ברחבי יופעלו לא, החוזה כל לאורך, מקרה בכל כי מתחייב הקבלן .32

 לעניין דרגת זיהום  האוויר שלהן.   6EURO בתקן ושעומדות שנים 5 -מ יותר

באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר  יצויידרכב של הקבלן שיעבוד בשירות המועצה    כל .33

 ו/או טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל. 

רכב של הקבלן שיעבוד בשירות העירייה   יצויד באמצעי ניקוי )מטאטא ויעה( לצורך איסוף פסולת  כל .34

 שתהיה פזורה בערימות ובסביבתן. 
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תקינה. הקבלן יהיה אחראי  GPSהמשאית הפועלת במסגרת הסכם זה תהיה בעלת מערכת ניווט  .35

להתקנת המערכת ואחזקתה על חשבונו. בנוסף, ידאג הקבלן על חשבונו להתקין את המערכת המפקחת 

 עפ"י הוראות העירייה(.  -על מערכת הניווט במשרדי העירייה )בשני מיקומים לפחות

 

 

 טיאוט וניקיון  -צוות עובדים .ח
 

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים  .36
 המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה בעירייה. 

 
 (, נהג לטנדרמכונת טיאוט)נהג לכל  ת טיאוטומכונלצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן נהגים ל

ניקיון רגליים, אשר יפעילו גם את עובדי  8ק הקבלן , כמו כן ובנוסף יעסישישמש כמנהל עבודה
וכל ציוד  החרמשים המוטוריים,  , מערכות הניקיון בלחץ גבוה במכונות הטיאוט מכונות השאיבה

 .אחר
 

ידי הקבלן יהיו נהגים בעלי הכשרה ורישיון להפעלה ולנהיגה במכונת טיאוט בנפחי -הנהגים שיועסקו על
 ובגדלים הנדרשים במכרז.

 
 ידי הקבלן.-ככל שיידרשו עובדים נוספים אלה יועסקו על

 
לאורך שעות העבודה מתחייב להעסיק מנהל עבודה )כהגדרתו בחוזה הקבלנות( בשטח העירייה הקבלן 

 ויפעל עפ"י הוראות המנהל. 
 

לשם כך, על מנהל העבודה יהיו זמין בכל שעות היממה לקריאה ו/או דרישה להגעה לשטח השיפוט ו/או 
 ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום.

 
מרגע מתן קריאה ו/או דרישה כאמור מאת העירייה ו/או המנהל מטעמה, על מנהל העבודה להגיע 

 ( מרגע מתן הקריאה ו/או הדרישה כאמור. 2לשטח שיפוט העירייה לא יאוחר משעתיים )
 

תחום טיאוט וניקיון רחובות ושטחים פתוחים. מנהל העבודה יהיה מיומן ומקצועי ב  עבודההמנהל 
מנהל העבודה יהיה גם בקשר שוטף באמצעות מכשיר קשר  לאורך יום העבודה. חייב להיות נוכח בשטח 

תקין או מכשיר סלולארי עם עובדי הקבלן, עם נציגי העירייה ועם המפקח לצורך תיאום ודיווח קיום 
 ומילוי תנאי חוזה זה. 

 

משא בלתי אחוד )תא טנדר רך ביצוע עבודתו יעמיד הקבלן למנהל עבודה ו/או עובד מטעם הקבלן לצו
 . ו/או מכשיר סלולארי ואילך, וכן מכשיר קשר תקין מסוג מירס 2017כפול/דאבל קבינה(  שנת ייצור 

 

במידה והעירייה לא תרצה את מנהל העבודה או עובד אחר של הקבלן מכל סיבה שהיא ובהתאם 
שעות ממתן הודעת  48לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בתוך 

 העירייה בעניין.
 

פי כללי הבטיחות -צוות העובדים )לרבות מנהל העבודה( יהיה לבוש בכל עת בלבוש אחיד הולם, על .37
 לעבודה בשטח. ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים -המחייבים והנהוגים בענף על

 
 פי כיתוב עליו יחליט המנהל.-הלבוש האחיד של העובדים ישא ויכלול את לוגו העירייה על

 

ליטר לפחות,  75פח לאיסוף הפסולת בקיבולת של  –פועל ניקיון עגלת ניקוי ניידת ובה  לכלהקבלן יעמיד 
ס"מ לפחות(,  1.60אורך ס"מ לפחות(, את )ידית ב 1.60מתקנים לנשיאת מטאטא כבישים )ידית באורך 

ס"מ לפחות(,  1.60שיניים )ידית באורך  18ס"מ לפחות(, מגרפה  1.60יעה אלומיניום )ידית באורך 
שפכטל, מזמרה, ציוד ואמצעים להסרת מודעות )לרבות מסיר שומנים ודבקים( ומלאי שקיות 

ת השקיות המותאמות לאיסוף פגרים ושאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפ
 באשפתונים המפוזרים בשטח שיפוט העירייה.

 

 .עגלות הניקוי יהיו אחידות וזהות לכל הפועלים מדגם אחד, לרבות בגודלן, צבען וכיו"ב
 

יוצמדו מטאטא כבישים, את, יעה, מגרפה ומעדר, וכן מלאי שקיות המותאמות  לכל מכונת טיאוט
לאיסוף פגרים ושאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים 

 בשטח שיפוט העירייה.
 

ציוד יוצמדו מטאטא כבישים, את, יעה, מגרפה, מזמרה גדולה, מזמרה קטנה, מעדר, שפכטל,  לטנדר
להסרת מודעות, מדבקות וגרפיטי, גלון צבע/סיד מסיר שומנים ומברשות וכן מלאי שקיות המותאמות 
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לאיסוף פגרים ושאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים 
 בשטח שיפוט העירייה.

 
 

דות שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל ידיו בביצוע העבו-הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .38
פי חוק. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי -זכות סוציאלית אחרת המחויבת על

פי דרישתה, אישורים -פיו ולהמציא לעירייה, על-והתקנות שהותקנו על 1968-]נוסח משולב[, תשכ"ח
הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר  מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו. כן ישלם

 והתקנות מכוחו. 1987-מינימום, התשמ"ז
 

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .39
בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש 

 .1954-ודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דידי מפקחי העב-על
 
הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע העבודות, כאשר הציוד יהיה באיכות  .40

הטובה ביותר, לרבות כובעים, חולצות )ארוכות/קצרות(, סרבלי עבודה, נעלי בטיחות, משקפי מגן, 
ר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בהפעלת כפפות, אפוד זוהר וכל ציוד מגן אח

ציוד מוטורי יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות ומשקפי מגן. הקבלן יפעל בעניין גם 
בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, 

 .1997-התשנ"ז
 

ה, מילואים, או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודות היה ומחמת מחל .41
בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות 

 נושא חוזה זה.
 

פתו של המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש החל .42
 כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לקבלן.

 

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים  .43
 .1970-מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 
ידי העירייה לתת הוראות -ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על .44

 לעובדי הקבלן ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה לנקוט צעדים כנגד הקבלן.
 

 ידי הקבלן-קיום חוקי העבודה על .ט
 

ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם -הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על .45
פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה -על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על

 מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי.
 

או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה האחראי הקבלן ישא לבדו בכל התשלומים  .46
היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב 

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח  -או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 
כמשמעותו בחוק  ה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודהלאומי, ניכויי מס הכנס

, תשלומים 1963-פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג, 1958-תשי"חהגנת השכר, 
, תשלומים והפרשות 1951-כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

יטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל לקופות גמל או קרנות ב
דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם 

 .או במקומם
 

, לרבות החוקים ותהקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשר .47
, חוק 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1959-פורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"טהמ

, חוק שכר 1954-, חוק עבודת נשים, תשי"ד1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976-דמי מחלה, תשל"ו
, חוק 1953-, חוק החניכות, תשי"ג1953-, חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 , חוק פיצויי פיטורין,1958-, חוק הגנת השכר ,תשי"ח1949-חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
 1987-, חוק שכר מינימום, התשמ"ז1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה ,1963-תשכ"ג

 .2002-וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 
ידו לצורך -דיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים עלהקבלן מתחייב, במידת הצורך, להס .48

ת של החוזה חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודי
 ועילה לביטולו המיידי.
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לחוק הגנת  24פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון -הקבלן ימסור לכל עובד על .49

 ש ישלח הוא למענו של העובד בדואר.בד נמנע לקחת את התלוו, וככל שהע1958-כר, התשי"חהש
 
לעובד שאינו  2002-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .50

קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס 
ת פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה הכולל א

 .והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד
 

כל שלושה חודשים ימציא הקבלן לעירייה העתק מכל תלושי השכר של עובדיו בשטח שיפוט העירייה  .51
 העירייה.לגזבר 

 
אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי  לעירייהאחת לחצי שנה ימציא הקבלן 

חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו נשוא חוזה זה. על האישור להיות חתום בידי מורשה 
 של הקבלן. ועל ידי רואה חשבוןחתימה מטעם קבלן השירותים 

 
 להטיל על העירייה כל אחריות מכל סוג בעניין זה.אין באמור בכדי 

 

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב .52
 (, בשינויים שיפורטו להלן:צו ההרחבה –)להלן  1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 
i.  לצו ההרחבה.5 –( 1.א.4על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף ) 

 

ii.  יב הקבלן החל מיום .ד. לצו( שיעור ההפרשות שבו מחו6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף
 חתימת החוזה יהיה כדלקמן:

 
הפרשות המעביד  הפרשות העובד הפרשות המעביד

 לפיצויים
 הכל -סך

    
6% 5.5% 8.33% 19.83% 

iii.  ז. לצו ההרחבה6 – .ה.6 -( ו1.א.3על אף האמור בסעיפים. –  
 

עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע  .1
 ;ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות

 
ם וע מזכה" יכלול גלצו, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "איר 8על אף האמור בסעיף  .2

 עזיבה של הארץ;
 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 23למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  .3
, לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, 2005-)קופות גמל(, תשס"ה

 לרבות תגמולי המעסיק.
 
חוק עובדים היה כפוף להוראות על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל י .53

 , ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי שתפורסמנה מעת לעת.1991-זרים, תשנ"א
 

שירותים נשוא חוזה קבלנות זה עובד/ים ואולם בכל מקרה מתחייב הקבלן שלא יעסיק לצורך ביצוע ה
זר/ים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם באמצעותו ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם ובין באמצעות 
קבלן משנה מטעמו או כל גורם אחר עימו התקשר הקבלן בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

; עידוד 4)עמוד  5/4/2011מיום  2/2011כ"ל לעניין פסקה זו, "עובדים זרים", כמשמעותם בחוזר מנ
 העסקת ישראלים(.

 
 חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה. .54
 
יום מיום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני"  60-לא יאוחר מ .55

-פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשס"החוק הפיקוח על שירותים )כמשמעותם ב
( הקופה –( )אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה 2005

 רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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הספק  תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש  שם ומספר (א)
 תשלומים פנסיוניים לקופה.

 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או  (ב)
 החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

 
, כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי לעירייההעתק מהרשימה יועבר  (ג)

 דין.עורך 
 

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. .56
 

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  .57
רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה 

 יא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.שה
 

 פורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל.ההוראות דלעיל יעוגנו וי .58
 

 הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה. .59
 

, תעל הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות שעבוד מתוכם היקף השעות התורמות למכס .60
 פי חוק.-ת וכל פרט אחר המחויב עלנוספו היקף שעות

 
פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלויות, לרבות מרכיב -יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על .61

 פי חוק, לרבות בגין שעות נוספות.-רווח קבלני, משכורות לעובדים על
 

תשלומים ו/או התוספות פצה את הקבלן בגין ההעירייה לא תשפה ו/או תמובהר ומודגש בזאת, כי  .62
למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות תקופות האופציה )ככל שיהיו 

 כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.
 

 מעביד  –אי קיום יחסי עובד  .י
 

ווה חוזה עבודה, כי הקבלן צמאי ואינו מהמובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן ע .63
לא מתקיימים יחסי עובד עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין העירייה בעל  הוא

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

 

הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ו/או כל מי מטעמה בביקורות שתערכנה לבדיקת עמידתו בהוראות  .64
וימציא לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. הקבלן ישא בעלויות בודק מטעם   הדין

העירייה הפרה של ס' זה הינה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו כשלקבלן לא תהיה כל 
 ענה ו/או דרישה ו/או כל זכות כתוצאה מהביטול והפסקת ההסכם. ט

 

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן הקבלן י .65
 קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.השירותים ול

 

 מו כן מצהירמס הכנסה כעצמאי. כ ספרי חשבונות כדין ומשלם א מנהלבזאת כי הו מצהיר הקבלן .66
 כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי.הקבלן כי הוא רשום 

 

המעניקים שירותים  הפועלים מטעמוהמעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל  מובהר בזאת כי הקבלן הוא .67
הרשאה,  מעביד, יחסי-יחסי עובדלבין העירייה  נםזה, וכי אין בי ועבודות לעירייה בהתאם לחוזה

 סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.
 

ישה ו/או , עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, בגין כל דרישפה את העירייה הקבלן .68
ו/או על ידי  ו/או מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו מי מטעמוו/או  תביעה שיופנו נגד העירייה מאת הקבלן

יחסי  מורשה או יחסי סוכנות או -מעביד או יחסי מרשה  -ת יחסי עובד צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענ
הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לעירייה ו/או מי מעובדיה ו/או ו/או  שותפות בין העירייה לבין הקבלן

ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב  אחר מטעמה
נובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג ו/או אחריות ה

 וכיוצא באלה.
 

ין בג שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן לבין שעירייהמוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף  .69
זה,  ם לחוזההמעניקים שירותים לעירייה בהתא הפועלים מטעמוו/או העבודות הניתנות על ידי הקבלן 
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ישא הקבלן בכל הסכומים אשר על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד,  מטעמה ו/או אחר מטעמה
 נפסקו כנגד העירייה בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

 

-לעירייה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית סכומים אילו מתשלום התמורה על .70
חוזה זה, כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של במסמכי המכרז וה ו/או מכל מקור אחר, כאמור פי חוזה ז

 פי דין לתבוע בשל כך.-העירייה על
 
בדרך כלשהי לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה העירייה הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את  .71

יופנו איליו בעניין העבודות ולרבות כאילו מעביד, לרבות כאילו אשר -שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד
 שיופנו איליו מכל סיבה אחרת.

 

 אחריות, שיפוי וביטוח .יא
 

 

הקבלן  לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  .72
להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן  ו/או 

טעות ו/או  לקבלני משנה מטעם הקבלן  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל,
 השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לעבודות. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא  .73
 על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות נשוא ההסכם. 

לים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב הקבלן  פוטר בזאת את העירייה ואת הפוע .74
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו 
 להתגונן מפניה על חשבונו. 

שאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת העירייה ר .75
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 
הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן 

 כאמור לעיל.

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  .76
הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו 

ם ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאי
' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: 1-המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים, נספח ב

 "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  
הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .77

ידי -ם לעיל. מסירת האישור חתום עלהקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרי
מבטחי הקבלן לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות 
בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן 

 עירייה.חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה  .78

לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או 
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמשים, במישרין או בעקיפין,  -ביטוח כלי רכב .79
לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי 

וכן מפני חבות  דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה(
בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא 

למען ספק מוסכם, כי המונח "כלי רכב" כולל מכונות טיאוט ושטיפה, מנופים, ₪.  600,000 -יפחת מ
 מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

לי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה, יערך עבורו גם ביטוח "כ .80
 למקרה.₪  2,000,000-אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .81
 הביטוח. בפוליסות

הקבלן יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אף אם אלה לא נבעו ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או  .82
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או 

היה אחראי חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן י
 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .83
לעשות כל לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה 

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
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הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי לנזקים  .84
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב 

 זאת.
ם המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן על הקבלן לשאת בתשלומי .85

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .יב
 

להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או את  מתחייב לא הקבלן .86
לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו, זולת  א לאהו זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב חובותיו לפי חוזה

קיבל את הסכמתה המפורשת של העירייה  זה, אלא אם שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה עובדיו או
 בכתב ומראש.

 

ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעתה 
ורשת בכתב ומראש. ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם של העירייה בלבד ולהסכמתה המפ

 ידי העירייה מצד אחד לקבלן מצד שני ולנמחה מצד שלישי.-לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על
 

נתנה העירייה את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  .87
יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי פי החוזה, וקבלן -מאחריותו והתחייבויותיו על

 העבודות.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  .88
ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת העירייה 

 כאמור לעיל.

 חוזההפרת ה .יג
 

הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו לא ימלא  .89
ידי העירייה, או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של העירייה, רשאית העירייה  להתרות בה ולדרוש -על

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

( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה, תהיה 3תוך שלושה )לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא  .90
ידי הקבלן לפרק זמן משתנה ולבצע -העירייה רשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות על

את העבודות בעצמה ו/או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה 
 בנדון.

 

טול החוזה כאמור לעיל, תשלם העירייה לקבלן רק תמורת עבודות הודיעה העירייה לקבלן על דבר בי .91
ידי העירייה, בניכוי ו/או בפחתה ו/או בקיזוז כל -שביצע הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות העירייה עקב ו/או כתוצאה -סכום לו זכאית העירייה מהקבלן על
 הקבלן.ידי -מהפרת החוזה על

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות אשר ניתנו לה בהתאם  .92
 לחוזה זה, לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או חלקה.

 

לתבוע  אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או .93
 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-כל סעד ו/או תרופה על

 

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן  .94
בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את 

 פי כל דין.-זה ועלפי החוזה -העירייה בכל סעד על
 

 תקופת החוזה .יד
 

החל מיום ______________  חודשים( 36לשלוש שנים ) פי חוזה זה הינה -תקופת ההתקשרות על .95
(. תקופת החוזה ניתנת להארכה לתקופה של תקופת החוזה –וכלה ביום _____________ )להלן 

( חודשים נוספים )להלן 12עשר )( חודשים נוספים או חלק מהם ולתקופה נוספת בת שנים 12עשר )-שנים
 חודשים.  60 הכל תקופת החוזה ותקופות האופציה לא תעלה על -(; סךארכתוהמ התקופה –

 
 האופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת לעירייה בלבד ומצויה תחת שיקול דעתה הבלעדי.
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להפסיק את ההתקשרות     במהלך תקופת החוזה רשאית העירייה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .96
( יום. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כספית 60פי חוזה זה בהודעה מוקדמת של ששים )-על

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

 
 

 תמורה .טו
 

וע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם העירייה לקבלן סך בשקלים חדשים בתמורה לביצ .97
בגין ביצוע כל העבודות הניקיון וטיאוט רחובות נשוא גלובאלי )המהווה מחיר  ₪ של __________ 

לרבות העסקת עובדים בהיקפים ובדרישות המפורטות בתנאי  וכן עבודות פינוי הגזם והגרוטאות המכרז
 .)לא כולל מע"מ( לחודש קלנדאריז וחוזה הקבלנות( וזאת המכר

בתמורה לביצוע כל העבודות ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם העירייה לקבלן סך בשקלים חדשים  .98
בגין ביצוע כל העבודות הניקיון וטיאוט רחובות נשוא גלובאלי )המהווה מחיר  ₪ של __________ 

לרבות העסקת עובדים בהיקפים ובדרישות המפורטות בתנאי המכרז וחוזה הקבלנות( וזאת  המכרז
 .)לא כולל מע"מ( לחודש קלנדארי

99.  
 

שירותי ניקיון כלליים למתן  בפועלהפעלת ציוד לקבלן את התשלומים בעבור העירייה כמו כן תשלם 
דרישה מפורשת של לבהתאם ו/או העסקת פועלי ניקיון נוספים בפועל בחודש טרם עריכת החשבון, 

  –פי התעריפים שלהלן -בכתב מטעם המנהל עלהעירייה 
 

למצבת  מעבר )ליום עבודה בן שמונה שעות( העמדת פועל ניקיון נוסףעבור ₪ סך של _________
 בחוזה הקבלנות; הקבועה  העובדים

 
 8שירות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות באמצעות משאית מנוף ליום עבודה בן עבור ₪  _________סך של 

 שעות, נהג ועובד והכל בהתאם לנספח הטכני. 
 

מתן שירותי ניקיון באמצעות צוות ייעודי לעבודות ניקיון בשבת ו/או חג עבור ₪  סך של _________
וכן כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע עובדים  2 -באמצעות עובדים זרים. הצוות יכלול טנדר ו

 העבודות בהתאם לנספח הטכני.
 

 קוב 5מכונת טיאוט ייעודית בעלת מתקן שטיפה גודל המיכל עד עבור העמדת ₪  סך של _________
 שעות עבודה יומיות;  8 -ונהג ל

 
 

 ( התשלום החודשי –להלן ביחד 
 

 כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע לעירייה. מהתשלום החודשי ינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז
 

 כחוק.מע"מ מדד יצטרף )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים(  לתשלום החודשי
 

 (.התמורה החודשית –)להלן הכל ביחד 
 

לחוזה( לתשלום החודשי.  5חודשים יתווסף הפרש שיעור המדד )כהגדרתו בסעיף  6 -אחת ל .100
חודשים קלנדאריים מתחילת ההתקשרות החוזית ולאחר מכן בתום  6התוספת הראשונה תחושב לאחר 

חודשים קלנדאריים. תוספת המדד תחושב מיום החישוב ואילך ולא ייקבע החזר רטרואקטיבי  6כל 
 ישוב תוספת המדד.טרם ביצוע ח

 

מוסכם על הצדדים כי התמורה החודשית היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות  .101
והוגן לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר 

י לתבוע פי כל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשא-פי חוזה זה, או על-התחייבויותיו של הקבלן על
העלאות או שינויים בתמורה החודשית, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים בשערי חליפין מהעירייה 

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.

 
שירותי ניקיון כלליים  תשה בכתב להעסקת עובדים נוספים או לקבלמובהר בזאת כי בהעדר דרי

ציוד לצורך שירותי , לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין העסקת עובד נוסף ו/או העמדת העירייהמטעם 
ניקיון כלליים; במסגרת האישורים על הקבלן לציין את כמות העובדים הנדרשת ו/או כמות הציוד 
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דרש )מספר ימים ומספר מ"ר לביצוע(, לא צוינו פרטים אלה, לא ישולם הנדרש וכן היקף העבודה הנ
 לקבלן התמורה בגין העסקת הנ"ל בין אם בוצעה ובין אם לא בוצעה.

 
אולם, התשלום החודשי לקבלן יעודכן אך ורק בעת שינוי שכר המינימום במשק, שהרי אז יתווסף 
לתשלום החודשי הסכום שהינו ההפרש בין שכר המינימום החודשי המעודכן לשכר המינימום החודשי 

ידי הקבלן. עדכון -הידוע בעת הגשת ההצעות למכרז במכפלת מספר העובדים שהועסקו בפועל על
 ם החודשי כאמור ייעשה בחודש הקלנדארי שלאחר עדכון שכר המינימום במשק והחלתו בפועל.התשלו

 

( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות 5חמישי )הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה .102
שקדם לו, לרבות דו"ח ובו ימי עבודת מכונת הטיאוט ומספר רישוי מכונת הטיאוט אשר עבדו  בחודש

בכל אזור, בדבר השעות בהן הועסקו עובדים נוספים מעבר לקבוע בהסכם, ימי העסקתם, מספר 
 העובדים שהועסקו ושמותיהם, אזורי העסקתם ואישור המנהל המאשר את העסקתם בכל יום ויום.

 
דו"חות בדבר שעות העסקת הציוד נשוא שירותי הניקיון הכלליים בחודש הקלנדארי  הקבלן יצרף

 החולף, בהתאם לדרישת העירייה ואישורים בכתב מטעם המנהל על היקף העבודה באמצעות ציוד זה.
בנוסף, יצרף הקבלן את תעודות השקילה לאתר פסולת מורשה ובכלל זאת דוחות השקילה של כניסת 

 טיאוט. פסולת מכונות ה
 

ידי הקבלן. המפקח יצרף -( ימים מיום הגשת החשבון על7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) .103
 לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.

( ימים מיום קבלת החשבון 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) .104
ל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או וההשגות מהמפקח. המנה

יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בפחתה ו/או קיזוז ו/או ניכוי 
מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזקים ו/או עקב ניכויים הנדרשים 

 ק, ויעבירו לגזברות.פי חו-המחויבים על
 

תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכם שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים העירייה גזברות  .105
( יום 70ך שבעים )פי חוק בתו-ידי המנהל או הנדרשים על-לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו על

 ידי המנהל.-מיום אישור החשבון על
 

כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם  וחשבונותיה ישמשוהעירייה ספרי  .106
 ולמועד הגשת חשבונותיו.

 
 

 

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .טז
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה" תקפה לפי  .107
 .1976-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 

ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרש  הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל .108
 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-על

 

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא הקבלן 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .109
 פי חוזה זה.-ה עלאישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמור עירייהל

 
כנספח ג' טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף  עירייהבמעמד החתימה ימציא הקבלן ל .110

דין ובצירוף -ידי עורך-ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על-. הטופס יהא חתום עללחוזה הקבלנות
-ביצוע תשלום התמורה עלחתימת מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי ל

 פי חוזה זה.
 

 ערבות ביצוע .יז
 

לפני מועד העירייה פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על .111
החתימה על החוזה, ערבות בנקאית, צמוד למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע 

 אלף ש"ח(. מאה  –ש"ח כולל מע"מ )במילים   100,000(, על סך ערבות ביצוע –)להלן 
 

( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 36) שלושים ושישהערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של  .112
( יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של ערבות הביצוע 30שלושים )

נוספים מעבר למועד  ( חודשים12עשר ) -לשניםלתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף 
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להאריך את ערבות הביצוע בהתאם העירייה סיום ההתקשרות; האמור איננו מפחית מזכותה של 
 להודעה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן.

 
 פי חוזה זה.-חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות של הצדדים על 3הערבות תהא בתוקף לפחות  .113

 

 נדרשת. כל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרתבהקבלן יישא  .114
 

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון  .115
לחלט את ערבות הביצוע בחלקה העירייה ו/או המנהל, תהא רשאית העירייה ו/או גזבר העירייה ראש 

ת כאמור. הערבות או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבו
 תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה.

 

, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי העירייהידי -סכום הערבות שנגבה על .116
ות מכל ו/או המנהל ו/או המפקח, בטענהעירייה ו/או גזבר העירייה או כלפי ראש העירייה לבוא כלפי 

 בגין הפרת החוזה.העירייה מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של 
 

לן ולקזז ו/או להפחית לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבהעירייה בנוסף לערבות הביצוע, רשאית  .117
ו/או ירייה העכל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי לרבות התשלומים,  ו/או לנכות

 כלפי כל צד שלישי.
 

 ביטוחים .יח

פי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת העירייה ביחד -מבלי לגרוע מאחריות לפי חוזה זה ו/או על .118
ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל תקופות הארכת החוזה( בביטוח 

 לנספח ב' לחוזה הקבלנותמעבידים, ביטוח כלי רכב מקיף וחובה, ביטוח צד שלישי, הכל בהתאם 
 "אישור בדבר קיום ביטוחים" המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו.

הקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו לעירייה את הקבלות עבור דמי הפרמיות  .119
 סה, הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל תקופות החוזה.ולמלא אחר הוראות כל פולי

על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של העירייה לנוסח הפוליסות ולהיקפן. עם חתימת חוזה זה  .120
 ימציא הקבלן בעצמו לעירייה את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל.

לבצע את העירייה , תהיה רשאית אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה .121
העירייה הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות השוטפות, ו

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

חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על פי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .122
נספח ב' לחוזה את  עירייה, ולהמציא לבנספח ב' לחוזה הקבלנותחשבונו את הביטוחים כמפורט 

 ידי חברת הביטוח.-שהוא חתום על הקבלנות

( 60ות ששים )בכתב לפחהעירייה כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת  .123
 . העירייהיום מראש, ויהיה כפוף לאישור 

 

או למי  עירייהפוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות ל .124
 על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום התביעה.העירייה תורה לשלם לו, כאשר די בחתימת העירייה ש

 אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, .125

פי חוזה זה. אי קיום תנאי פוליסות הביטוח -הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על .126
 .העירייהידי הקבלן, לא יפגעו בזכויות -על

מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן  .127
, כלפי עובדיו, כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה העירייהי כלפי אחרא

ו/או למערכות  עירייהאו מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו ל
בעקיפין( ו/או הקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין או 

חלק מהן ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או כתוצאה ממעשהו 
 ו/או כתוצאה ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי הבא מטעם הקבלן.

 

 בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפטהעירייה הקבלן ישפה ו/או יפצה את 
 ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך.
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 תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכויים .יט
 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך המועד  .128
 ידם לתיקון הליקוי.-שנקבע על

 

רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי עירייה הלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, 
את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל העירייה מטעמה על חשבון הקבלן. תיקנה 

 הוצאות מיוחדות. 15%הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 
 

 ה ובמקרים מעין אילו.בעניין זהעירייה אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות 
 

במהלך העירייה ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם -אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על .129
העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי 

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

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

( יום מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן; 30הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים )
ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין תהא סופית; יה העיריהערעור ייעשה בכתב לגזבר 

וחמישה -ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעיםהעירייה גזבר 
 ידי הקבלן.-הערעור בעניין על ( יום מיום45)

 

עבודה נדרשת בהתאם הקבלן ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של 
לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות 

 –העירייה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי  
 
 

סכום  הליקוי
הקיזוז 

המוסכם 
בשקלים 

 חדשים
לכל מקרה 

 בודד

סכום  הליקוי 
הקיזוז 

המוסכם 
בשקלים 

 חדשים
לכל מקרה 
 בודד

אי החלפת ריקון אשפה מאשפתונים והחלפת 
 שקית

או אי התייצבות רכב פינוי   80
אי העמדת לחילופין 

 משאית מנוף חלופית. 

3000  

אי פינוי פסולת סביב   2,000 אי העסקת נהג במכונת הטיאוט
 ערימה/ כלי האצירה. 

200  

התייצבות פועל ללא בגדי   100 אי העסקת עובד במדים לכל יום
 עבודה כנדרש 

150  

 אי העסקת עובד בצוות הטיאוט/
 הניקיון לכל יום

  350 התייצבות רכב שלא נוקה   500

או לחילופין אי  אי העמדת מכונת טיאוט ליום
העמדת מכונת טיאוט חלופית במקרה של 

 קלקול

התייצבות משאית פינוי   3,000
שאיננה לפי המפרט בחוזה 

 זה: שנת יצור, נפח וכיוב' 

1,500  

נזילה של נוזלים   2,000 אי העמדת טנדר לכל יום
 מהמשאית 

2000  

אי סיום כל העבודות בהתאם לתוכנית העבודה 
 ליום 

פסולת שהתפזרה ברחוב   3,000
 מהמשאית 

500  

 פינוי פסולת מכונת טיאוט 
 לאתר בלתי מורשה 

יציאה לפינוי מוקדם ללא   3000
 אישור המנהל 

3000  

אי היענות לקריאת המנהל להצבת מנהל 
עבודה בשטח השיפוט )עבור כל אי היענות תוך 

פרק זמן של שעתיים מרגע הקריאה ו/או 
 הדרישה מאת המנהל(

  300 אי פינוי ערמת גזם/פסולת  1,000

 איחור יומי בתיקון נזק 
 תתשתיול

  150 אי ניקוי לאחר פינוי   1,000

כלי רכב שאינו בדרישות   1,500 אי העמדת מכונת שאיבה תקינה לכל יום
 הטכניות שבמפרט 

3000 
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מבל .130
י לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן 
בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל העירייה 

פי דין או -פי חוזה או על-על לשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לצד שלישי
 פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.-פי חוק ו/או על-על

 

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע העבודות(,  .131
ו/או כתוצאה מסכסוך מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו 

 כספי ו/או משפטי עם העירייה ו/או מכל סיבה אחרת.
השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן לעירייה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה 

( אחוזים לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה 10%)
לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת הפעילות, לרבות  האחרות של העירייה

 באמצעות חילוט ערבות הביצוע.
 

כמו כן רשאית העירייה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות 
 הקבלן.

 

פי כל דין ו/או -של העירייה על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת .132
חוזה זה, הרי שהעירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים 
בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הקבלן בכל 

 וחדות של העירייה.הוצאות מי 15%ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

החליטה העירייה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית לעשות כן  .133
מיד עם קבלת החלטה מבלי צורך להודיע על כך לקבלן . החלטה זו של העירייה תהיה סופית ולא ניתנת 

 לערעור ע"י הקבלן.

/או באמצעות קבלנים אחרים, תהיה היא רשאית החליטה העירייה להמשיך בבצוע העבודות בעצמה, ו .134
לסלק מתחומי מקום העבודה את הרכוש ואז האביזרים של הקבלן, ולגשת מיד עם קבלת החלטתה 
כאמור לבצע העבודות בעצמה, ו/או ע"י אחרים החלטה זו של העירייה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור 

 ע"י הקבלן. 

 
 

 ביטול ההסכם  .כ
 

)לרבות חילוט הערבות  זה ולפי כל דין עירייה, לפי חוזהופה או זכות, הנתונים למבלי לגרוע מכל תר .135
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי העירייה  , הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהאהבנקאית(

ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעות זה ( ימים, לבטל את חוזה 60בת ששים )לתת התראה 
  –ו בכל דרך אחרת קבלן אחר ו/א

 

 זה. פי חוזה-ת כלשהי מהתחייבויותיו עלהפר התחייבואם הקבלן  .א

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

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

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

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

אישור לכל ללא  מסירת עבודות לקבלן משנה 
 יום

2,500    

אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח לכל 
 הוראה

500    

    200 הטיאוט בסוף כל יוםאי שטיפה וחיטוי מכונת 
    1,000 אי העמדת חרמש מוטורי לכל יום 

השלכת אשפה ופסולת למכולות ציבוריות או 
כלי אצירה אחרים או אזור אליו לא הורתה 

 העירייה לכל שקית/פסולת

1,250    

    3500 אי ביצוע פעילות הדברה וריסוס כנדרש
    ליום 400 אי הצבת שילוט על כלי הרכב 
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כלשהי מטעם משרד ההוצאה במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה  .ד
 לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של 3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ) .ה
 העירייה, או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

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

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

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

 הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

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

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-על

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

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

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

 שע הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה שיש עימה קלון.אם הור .יא

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

 /או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע תפקידיו.התברר כי הקבלן מסר לעירייה הצהרות ו .יג

; 4)עמוד  5/4/2011מיום  2/2011אם העסיק הקבלן עובד/ים זר/ים כמשמעותם בחוזר מנכ"ל  .יד
 עידוד העסקת ישראלים(.

 
פי כל דין , -אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה, על .136

 פי כל דין.-הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על וכן מהסעדים

  –הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן   .137

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

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

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

 מחשבונותיו.

 שונות .כא

ו/או בהוראות המסמכים ו/או סתירה בין  גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים .138
מנת לקבל הנחיות -הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על

 .ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן-הפירוש אשר יינתן עלבדבר הפירוש הנכון. 

תהיה רשות להפסיק את המשך ביצוע  בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה לקבלן לא .139
העבודות, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן. הפוסק היחידי בנושא חילוקי דעות בין 

 הצדדים יהיה המנהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את הקבלן.

 

 הצדדים עפ"י חוזה זה.התגלעותם של מחלוקות בין הצדדים לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות  .140

הח"מ בשם העירייה מצהירים כי להתקשרות זו קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר וכי  .141
 נתקיימו בהתקשרות זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי כל נוהל ודין.
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זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא  חוזהויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של  .142
 זה.וותר על הפרה נוספת של חוזה י

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב כהתחייבות  .143
עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא 

א מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או ייגרע בכל אופן שהו
הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת 
אכיפתן, הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן בהתאם 

 לדין החל.

בקשר  זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעהת ו/או סכסוכים בקשר לחוזה קי דעוכל חילו .144
המשפט במחוז -של בתי בהתאם לסמכותם הענייניתרעה בפני בתי המשפט במחוז מרכז לכך, יובאו להכ

 הבלעדית של בתי משפט אלה. המרכז, והצדדים מסכימים לסמכותם

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד ה. כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה ז .145
, ( שעות ממועד המשלוח72שבעים ושתים )למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 

  ביום בו נשלחה. -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -אם נמסרה ביד 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום 
 

 יבנה עיריית      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
 צוע()ערבות בי

 
 לכבוד 
 יבנה עיריית

 
 (העירייה –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של  אנו נערבים,___________________

וכן עבודות  לביצוע עבודות טיאוט ונקיון רחובות ושטחים פתוחיםהנערב לחוזה הקבלנות נשוא מכרז 
, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב העירייהשטח השיפוט של ב איסוף גזם וגרוטאות
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד ₪( אלף  מאה–ים )במיל₪  100,000עד לסכום כולל של 

ידי הלשכה המרכזית -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדהמחירים לצרכן )כללי( )
( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה המדד –לסטטיסטיקה )להלן 

 (.סכום הערבות –ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 
 
 

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

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

, העירייהו/או גזבר העירייה  ראשידי -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

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

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

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

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

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  5
 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

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

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         
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 אישור על קיום ביטוחים

 
 לכבוד 

 יבנהעיריית 
 , יבנה רח' התנאים

 )להלן "העירייה"(
 

 א.נ.,
אישור על קיום ביטוחים של _______________________ )להלן: "הקבלן"( בגין  הנדון: 

וכן עבודות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות קיון מגרשים יעבודות ניקוי וטיאוט רחובות ונ
 )להלן:  "העבודות"(  עבור העירייה בקשר עם הסכם מיום____________________

 
 אנו הח"מ ____________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 

ייה אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר לבצוע העבודות, בקשר עם הסכם בין העיר .1
 לקבלן, כמפורט להלן:

 

 )פוליסה מספר_________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
 

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

4,000,000  ₪ 

 
אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה  או מחדל של הקבלן ו/או של  :תיאור כיסוי

ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו העובדים הנשלחים על 
 ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות.

העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  הביטוח מורחב לכלול את .1 הרחבות נוספות
 של הקבלן והפועלים מטעמו.

 אחריות צולבת. .2

 לאומי.כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח  .3

 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .4

ככל ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  .5
בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית  ייכלל כיסוי  עבור נזקי גוף 

 ₪ 2,000,000הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של 

 רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'. .6

 
 לכל מקרה ביטוח. ₪  40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:

  

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח

6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי

 

אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
 משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.הקבלן, קבלני 

הביטוח מורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד  :הרחבה נוספות
 לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן.

 

 ______ )כולל(. ___________ ועד ____________ -תקופת הביטוח היא החל מ  .2
 

 הקבלן ו/או העירייה, בקשר עם העבודות.  –ת הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה למטרות הפוליסו .3

לרבות חברות בנות עובדים  יבנה ו/או תאגידים עירונייםעיריית  –ה"עירייה" למטרת אישור זה 
 ומנהלים של הנ"ל. 

 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4
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 העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי  .א

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה,  .ב
יום לפני מועד הביטול  60אלא לאחר שנמסור לקבלן  ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 ו/או השינוי המבוקש.

הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף .ג
 . , חריג רשלנות רבתי מבוטלהתקפות במועד התחלת הביטוח 

 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .5
 הקבועות בהן.

  

הי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלש .6
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות 
הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 

תתף בנטל החיוב השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להש

. למען הסר ספק , אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59כאמור בסעיף 
 ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 הפוליסות המקוריות. לצמצם מהיקףכדי  במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור

 
 

         ____________   _____________________  ________________ 
 חותמת חברת הביטוח              שם החותם    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                     
 
 
 

 ___________________פקס.:_____________סוכן ביטוח:___________________ טלפון 
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 נספח ג' לחוזה הקבלנות 
 

 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 עיריית יבנה

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________  –שם הקבלן  .1

 

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

 

  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

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

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

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

 ____ .מס'  חשבון בנק: ____________
 

 מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: ___________ מיקוד: __________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 

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

 
 

_________________    _________________ 
 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(     

 
  

  –דין -אישור עורך .5
 

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

 דבר 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          

 
 

 נספח ד' לחוזה הקבלנות 
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 ואומדן כמויות )לא כולל מע"מ(הצעת מחיר 
 

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי תנאי העבודה  .1
לכך קבעתי את וכל הגורמים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם 

 הצעתי.
 

 ברור ומובהר לי כי, נכון להיום התשומות הנדרשות הינם:  .2
 

 כמות  תדירות שבועית   תשומות

 8 ימים בשבוע  6 עובדים ייעודיים ביום 

כולל טנדר  עבודה מנהל
)סיירת ועובד ייעודי 

 ניקיון(

 1 ימים בשבוע  6

מכונת טיאוט )משאית( , 
 טון 12קוב עד  5מיכל מעל 

 1 ימים בשבוע  3

מכונת טיאוט ייעודית, 
 קוב 5מיכל עד 

 1 ימים בשבוע  6

עובדי תגבור )חגים,  ימי
 אירועים מיוחדים( בשנה 

  עפ"י הוראות המנהל

משאית מנוף לאיסוף גזם 
 וגרוטאות 

 1 ימים בשבוע  4

 2 עפ"י הוראות המנהל חרמשים 

 הנחיית המנהלעפ"י  עפ"י הוראות המנהל שואבים חשמליים 

 
 הגזם איסוף בשירותי להשתמשוברור, כי לשיקולה הבלעדי של העירייה באם  מובהר

 הצעתו במסגרת המציע יציע אשר והגרוטאות
 
 

כמו גם  הצעת מחיר למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים .3
 )לא כולל מע"מ(. איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 

 

בשטח  כמו גם איסוף ופינוי גזם וגרוטאות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחיםעבור מתן שירותי 
₪  196,500המחיר המרבי העירייה )בהתאם להוראות ו/או דרישות המכרז וחוזה הקבלנות( יהא שיפוט 

)מחיר זה מהווה אף  )לא כולל מע"מ( לחודש קלנדארי₪(  מאה תשעים ושש אלף וחמש מאות )
 למכרז( .אומדן העירייה 

 
לחודש , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

)במילים: ₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  עבודה קלנדארי
 (.לא כולל מע"מ__________________________________( )

 
 0%)הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, 

 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה
 

מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל 
פי תנאי המכרז וחוזה -בביצוען, עלההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות 

הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, 
מכונות שאיבה, חרמשים מנהל עבודה, משאית מנוף,  ייעודיות, ת טיאוטודלק, סולר, בלו, כלי רכב, מכונ

, ביטוחים, חלפים, תיקונים, מוסכים, ערבויות, מיסים, ביטוח מוטוריים, מכולות, שקיות, חומרים, ציוד
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תקופת חוזה לאומי, אגרות רישוי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל 
 הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 
, פסולת הטיאוט( )לרבותהעירייה ידי הקבלן בשטח שיפוט -כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על

, מנגד עלויות שינוע הפסולת מהאזור הנ"ל אל אתרי יהיו על חשבון הקבלןהעירייה לאזור עליו תורה 
 .העירייהיהיו על חשבון הטיפול בפסולת וכן תשלום אגרת ההטמנה וסכום היטל ההטמנה בגין הפסולת 

 
לנות( לאחר מילוי כל ההוראות לתמורה זו יתווסף הפרש העדכון לשכר המינימום )כמפורט בחוזה הקב

 ידי הקבלן )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.-בעניין על

 

הצעת מחיר למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים )לא כולל  .4
 מע"מ(.

 

בשטח שיפוט העירייה )בהתאם להוראות ו/או  עבור מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים
מאה שישים וחמש אלף וחמש ₪ ) 165,500המחיר המרבי דרישות המכרז וחוזה הקבלנות( יהא 

 )מחיר זה מהווה אף אומדן העירייה למכרז( . )לא כולל מע"מ( לחודש קלנדארי₪(  מאות 
 

לחודש , ומחיר )באחוזים(_________ ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא __-שיעור ההנחה אשר יינתן על
)במילים: ₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  עבודה קלנדארי

 (.לא כולל מע"מ__________________________________( )
 

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

 
מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל 

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

מכונות שאיבה, חרמשים מוטוריים, מנהל עבודה,  ייעודיות, ת טיאוטודלק, סולר, בלו, כלי רכב, מכונ
מכולות, שקיות, חומרים, ציוד, ביטוחים, חלפים, תיקונים, מוסכים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, 

תקופת חוזה הקבלנות ל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל אגרות רישוי, רווח קבלני וכ
 לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

 
)לרבות, פסולת הטיאוט( העירייה ידי הקבלן בשטח שיפוט -כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על

ור הנ"ל אל אתרי , מנגד עלויות שינוע הפסולת מהאזיהיו על חשבון הקבלןהעירייה לאזור עליו תורה 
 .העירייהיהיו על חשבון הטיפול בפסולת וכן תשלום אגרת ההטמנה וסכום היטל ההטמנה בגין הפסולת 

 
לתמורה זו יתווסף הפרש העדכון לשכר המינימום )כמפורט בחוזה הקבלנות( לאחר מילוי כל ההוראות 

 ידי הקבלן )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.-בעניין על
 

 פי דרישה בכתב )לא כולל מע"מ(-עסקת עובדים נוספים עלהצעת מחיר לה .5
 

שעות  8-עבור העסקת עובד ניקיון נוסף )מעבר למספר העובדים המפורט בתנאי המכרז וחוזה הקבלנות( ל
המחיר יהא ובכלל זאת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו  עבודה יומיות 

)לא כולל  לעובד בודד וליום עבודה בן שמונה שעות₪( שלוש מאות ושישים )₪  375המרבי 
 )מחיר זה מהווה אף אומדן העירייה למכרז( . מע"מ(

 
ליום , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

)במילים: ₪ כל על ______________ יעמוד לאחר ההנחה בסך ה שעות לכל עובד בודד 8עבודה בן 
 (.לא כולל מע"מ__________________________________( )

 
 0%)הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, 

 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה
 

, לרבות ליום עבודה בן שמונה שעות מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל הוא עבור כל עלות העסקת עובד נוסף
עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה וכיו"ב והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר 

 ידו.-להצעת המחיר שהוגשה על
 

ידי הקבלן -לתמורה זו יתווסף המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין על
 ה הקבלנות.)המציע( כאמור בחוז
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שעות עבודת משאית, נהג ועובד נוסף(  8ליום עבודה של משאית מנוף )מחיר  הצעת. 5 

 )לא כולל מע"מ(פי דרישה בכתב -על
 

  שעות, נהג ועובד נוסף 8 –יום עבודה  הפעלת משאית מנוף לצורך איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות.עבור 
 1800המחיר המרבי יהא ובכלל זאת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו 

 )מחיר זה מהווה אף אומדן העירייה למכרז( . )לא כולל מע"מ( שעות₪(  אלף שמונה מאות ש"ח)₪ 
 

ליום מחיר , ו)באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  עבודת משאית מנוף עפ"י דרישות המכרז

 (.לא כולל מע"מ)במילים: __________________________________( )
 

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

 
 

ידי הקבלן -לתמורה זו יתווסף המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין על
 )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.

 
פי -על צוות ייעודי לעבודות ניקיון בשבת ו/או חג )עובדים זרים(הצעת מחיר להעסקת . 6 

 דרישה בכתב )לא כולל מע"מ(
. הצוות שעות עבודה יומיות 8-ל יקיון בשבת ו/או חג )עובדים זרים(צוות ייעודי לעבודות נעבור העסקת 

זאת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו יהא  ובכלל עובדים, טנדר 2יכלול 
)לא  וליום עבודה בן שמונה שעות לצוות כמפורט₪( אלף ארבע מאות ₪ ) 1400 המחיר המרבי 

 מהווה אף אומדן העירייה למכרז( .)מחיר זה  כולל מע"מ(
 

ליום , ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
₪ יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ______________  לצוות הייעודי כמפורטשעות  8עבודה בן 

 (.לל מע"מלא כו)במילים: __________________________________( )
 

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

 
נוסף ליום עבודה בן שמונה שעות,  יםעובדהמובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל הוא עבור כל עלות העסקת 

וכיו"ב והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה  רכב, לרבות עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה
 ידו.-נוספת מעבר להצעת המחיר שהוגשה על

 
ידי הקבלן -לתמורה זו יתווסף המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין על

 )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.
 
  
עבודות נוספות  -מע"מ(פי דרישה בכתב )ללא -הצעת מחיר לשירותי ניקיון כללים על. 7 

 .)יובהר כי, המחירים בהצעות אלה, לא ייחשבו בשיקולי העירייה לבחירת הזוכה(
 

)בעל מיכל עם  ייעודית בעלת  מתקן שטיפה כמפורט במפרט הטכניעבור העמדת מכונת טיאוט  .א
המחיר שעות עבודה יומיות יהא  8-ומעלה( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט ל קוב 5של עד קיבולת 
)מחיר זה  )לא כולל מע"מ( ליום עבודה בן שמונה שעות₪(  אלף שבע מאות )  ₪  1700המרבי 

 מהווה אף אומדן העירייה למכרז( .
 

 , ומחיר)באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
אחר ההנחה בסך הכל על יעמוד ל עותש 8ליום עבודה בן  מכונת הטיאוט הבינונית )כולל נהג(

 (.לא כולל מע"מ)במילים: __________________________________( )___ ₪ ________
 

 0%)הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסלמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, 
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה
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העמדת מכונת טיאוט גדולה ליום עבודה בן שמונה מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל הוא עבור כל עלות 
הכשרה, סולר, רישוי, אגרות, חלפים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה ו, לרבות שעות

זכאי לכל  והקבלן לא יהיהבשלמות, כל הציוד והכלים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודה תיקונים ו
 ידו. -שהוגשה עלתמורה נוספת מעבר להצעת המחיר 

 
ידי הקבלן -לתמורה זו יתווסף המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין על

 )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.
 

 
 

 

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

הוא בחן 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 

 לנות.ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקב
 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. 
ובכל אתר העירייה כל שטח השיפוט של בבמסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר 

, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב העירייהנדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט 
 והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.והוא בעל כל הכישורים, הידע 

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

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

 
 _./ת.ז./מס' תאגיד _____________________________, ח.צ./ח.פ.המציע: ___שם 

 
 ______________._המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. __

 
 _.תאריך: ______________.________________תימה וחותמת של המציע: ____ח
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 נספח ה' לחוזה הקבלנות 
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע עבודות הניקיון העירייה –ועיריית יבנה להלן הואיל 
והטיאוט ברחובות ובשטחים הפתוחים בשטח שיפוטה כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי חוזה הקבלנות 

פי כל דרישות -( מבצע את העבודות עלהקבלן –ולוודא כי ______________________________ )להלן 
 דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.

 
 –כדלקמן העירייה לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי 

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

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

 
 הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה. 

 
הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים  

יון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניס
ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות 

 וביראות עובדיו, עובדי העירייה ועוברי אורח.
 

י העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה, וכ 
העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה 

 והדרכה כנדרש.
 

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על 
ת בהתאם להוראות תקנות ארגון החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכו

 .1999-הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט
 

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם  
אחריות להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת ב

מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא 
 פוטר את העירייה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.

 
תם, לרבות הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבוד 

, 1961-ותקנות התעבורה, התשכ"א 1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים 

 בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים.
 

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

 הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 תאריך: ______________.  חתימה וחותמת של המציע: _________________________.
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 ' לחוזה הקבלנותזנספח 
 

 מפרט טכני 
 

כמו גם עבודות איסוף ופינוי  ושטחים פתוחים המפרט מתייחס לעבודות טיאוט וניקוי רחובות
והכל לפי  אזור המלאכהבתחום השיפוט של העיר יבנה ובמיוחד בשכונה הירוקה ובגזם וגרוטאות 

 שיקול דעתה של העירייה
  

 פירוט העבודות והמפרטים המצורפים מחייבים את הקבלן. 
 

 :המכרז במסגרת הנדרשות העבודות סוגי .1

 עבודה באמצעות כוח אדם ייעודי.   1.1

 עבודה באמצעות מכונות טיאוט. 1.2

 עבודה באמצעות מכונות טיאוט שוטפת מצוידת בציוד כמפורט.  1.3

 עבודות פינוי פגרים ברחבי העיר. 1.4

 עבודות איסוף גזם וגרוטאות באמצעות משאית מנוף 1.5

 במסלול הניקיון.  סוס()רי עבודות ניקוי והדברת עשבייה 1.6

 כל עבודות שידרשו על ידי המנהל.  1.7

 
 

 "ב מידע כללי באשר לאופי וכמות השירות הנדרש  רצ .2

 כמות  תדירות שבועית   תשומות

 8 ימים בשבוע  6 עובדים ייעודיים ביום 

כולל טנדר  עבודה מנהל
 ועובד ייעודי 

 1 ימים בשבוע  6

מכונת טיאוט )משאית( , 
 טון 12קוב עד  5מיכל מעל 

 1 ימים בשבוע  3

מכונת טיאוט ייעודית, 
 קוב 5מיכל עד 

 1 ימים בשבוע  6

עובדי תגבור )חגים,  ימי
 אירועים מיוחדים( בשנה 

 ? עפ"י הוראות המנהל

 2 עפ"י הוראות המנהל חרמשים 

 עפ"י הנחיית המנהל עפ"י הוראות המנהל שואבים חשמליים 
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ת והנדרשות במסגרת ניקיון באמצעות כוח אדם ייעודי )עובדי כפיים( ומכונ העבודות .3
 טיאוט שוטפת במכרז: 

 

 ניקיון וטיאוט יסודי של  הרחובות באמצעות כוח אדם ייעודי ומכונות     3.1

 טיאוט ייעודיות. 

 המדרכה ושפת הכביש מאשפה ופסולת.  טיאוט 3.2

 

 יסודי מסביב לכלי אצירה ואיסוף פסולת שגלשה )בכמות שאינה   ניקוי 3.3

 אמצעים מיוחדים(.  דורשת 

 , תיבות חלוקת דואר  מיחזוריסודי סביב מרכזי קניות, פינות, מתקני  ניקוי 3.4

 '. וכיוב             

 מטר במקום בו אין מדרכה.  3שולי הכביש לרוחב עד  ניקוי 3.5

 

 . ליטר 70עד  שאריות של ערמות גזםלכלוך גס מהכביש כולל  איסוף 3.6

 
 .מים זרימת/  גשם/  עבודות לאחר חולות גלישת ניקוי 3.7

 
 ניקוי פתחי קולטנים.   3.8

 
 איי תנועה .  ניקוי 3.9

 
 .אוטובוס תחנות רצפת ניקוי 3.11

 
שוטפות בלחץ אוויר עפ"י טיאוט ייעודיות הרחובות באמצעות מכונות  ניקיון 3.11

 המפרט המצורף. 

 
 אשפתוני הרחוב במהלך טיאוט הרחובות והחלפת שקיות בחדשות.   ריקון 3.12

סילוק שוטף של מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על גבי עמודי חשמל,  3.13
 עצים, תחנות אוטובוס וכל אלמנט אחר הנמצא במסלול הניקיון נשוא מכרז זה.

 
 ניקיון וסילוק עשבייה במסלול הניקיון והטיאוט ועפ"י מסמכי המכרז.  3.14

 הדברת עשבייה במסלול הניקיון והטיאוט בתדירות של פעמיים בשנה ועפ"י  3.15

 הוראות המנהל.  

 
 ניקיון יסודי של אלמנטים בהתאם למפרט.  3.16
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  פינוי ערימות פסולת וגזם במסלול הניקיון, סביב כלי אצירה והכל לפי הוראות 3.17

 המנהל.   
 

 פינוי פגרים.  3.18

 פעילות אחרת הנדרשת במסגרת מסמכי המכרז.  כל
 

וכן למנות מנהל עבודה מטעמו,  מאויישמתחייב להחזיק משרד פעיל  הקבלן 3.19
 בשעות העבודה. כאמור, אשר יהיה זמין למנהל מטעם החברה ו/או העירייה 

 
 ומורשים טובים עובדים יהיו זה מכרז נשוא במסגרת עובדיו כל כי מתחייב הקבלן 3.21

 .18-67 בגין כדין
 

 ניקיון  משמרת .4

 שעות נטו.   8 -משמרת עבודה למכונת טיאוט 4.1

 שעות נטו.  8 -משמרת עבודה לעובד ייעודי 4.2

 שעות 7 –משמרת עבודה לעובד ייעודי ביום שישי וערבי חג  4.3

 או עפ"י  הוראות המנהל.  06:00תחילת עבודה של כלל העבודות בשעה             

 המנהל רשאי לאחר או להקדים את שעת תחילת העבודה עד שעתיים מהמועדים      5.3 
 . לעילהקבועים            

 

 ואמצעים לביצוע העבודה:  ציוד .5

 הקבלן של ואחריותו חשבונו על הינם העבודה לביצוע הנדרשים האמצעים כל

 עגלה לכל עובד טיאוט.  -עגלות 5.1

 מטאטא לכל עובד טיאוט.  -מטאטאי כביש 5.2

 את לכל עובד טיאוט  -אתים 5.3

 יעה לכל עובד טיאוט.  -יעים 5.4

 סכין לכל עובד טיאוט –סכיני גירוד  5.5

 מיקרון לאשפתונים.  0.6שקיות ניילון בעובי מינימלי של  5.6

 מגרפה וקילשון לכל עובד 5.7

 טוריות 5.8

 מגזר לכל עובד.  -מגזרי תיל  5.9

 רכב מסוג טנדר לשימוש מנהל העבודה מטעם הקבלן.  5.11

 מיכל ייעודי לצורך הדברת עשבייה. 5.11
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 מכונות טיאוט  – מפרט .6

 ק"ג" 12,000לטיאוט במשקל כולל של עד  יעודית"מכונה  1.1

  
 "מכונה טיאוט   מכונת טיאוטהקבלן יעסיק בעבודות נשוא הסכם זה  

 ק"ג" )על שלדת משאית( בעלת המאפיינים    12,000במשקל כולל של עד  

 הבאים:  

 מכונת טיאוט בשיטת היניקה עם כושר תמרון רב.  6.1.1

  -המכונה בעלת יכולת טיאוט ושאיבת פסולת מסוגים שונים כגון 6.1.2

 חול, חצץ, בקבוקים, פחיות משקה, עלי שלכת, שאריות מזון וכל   

 את ברחוב. סוגי פסולת רגילה הנמצ  

 הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודות לפתח  6.1.3

 היניקה בחזית המכונה.   

 למכונה יכולת טיאוט מלאה, ללא מרווחים ברוחב אפקטיבי שלא  6.1.4

 ס"מ.  200 -יקטן מ  

 טון  5מ"ק בעל יכולת העמסה של  5מיכל האשפה בנפח של לפחות  6.1.5

 זאת בכדי לאפשר עבודה רציפה בין פינוי לפינוי.  -לפחות  

 מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת  6.1.6

 מטר.  600 -מ  

 המכונה בעלת מערכות השקטה ומסננים, על פי התקן ועל פי כל   6.1.7

 דין למניעת רעש וזיהום אויר.  

 ואילך.  2017המכונה תהיה משנת יצור  6.1.8

 בר לפחות ובעל אפשרות ויסות יחסי  150בלחץ מים גבוה  מערכת שטיפה 6.1.9

 מים אוויר.  

 גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים. 6.1.11

 בכל מכונה יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי הקבלן אצל 6.1.11

 תאגיד המים המקומי.            

 

 

 טיאוט ייעודית  מכונת 1.2

 
המצוידת במערכת שטיפה שלדת משאית(  לא על)לטיאוט כבישים מכונה ייעודית 

 ובעלת המאפיינים הבאים: 

 מכונת טיאוט בשיטת יניקה עם כושר תמרון רב.  6.2.1

 מכונה בעלת יכולת שאיבה של פסולת מסוגים שונים כגון: חול,  6.2.2

 חצץ, בקבוקים, עלי שלכת, וכל הפסולת הנמצאת ברחוב.   

 ת לפתח הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודו 6.2.3

 היניקה בחזית המכונה.   

  -טון 5מ"ק לפחות בעל יכולת העמסה של  5מיכל אשפה בנפח של  6.2.4
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 וזאת בכדי לאפשר עבודה רציפה.   

 בר לפחות ובעל אפשרות ויסות יחסי  150מערכת שטיפה בלחץ מים גבוה  6.2.5

 מים אוויר.              

 גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים או כל מכשול.  6.2.6

 מ'.  20תוף גלילה עם צינור באורך  6.2.7

 חודשים  36ובת  2017מכונת טיאוט מודל  6.2.8

 לכל היותר לאורך כל תקופת המכרז.  

 בכל מכונה יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי הקבלן אצל 6.2.9

 תאגיד המים המקומי.               

 

קין על חשבונו בכל רכביו )רכבי הטיאוט ורכבי ההסעה( מערכת איתור הקבלן ית

((GPS.המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהל והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונו , 

 
 פירוט פעולות ניקיון הרחובות באמצעות מכונת טיאוט שוטפת 1.3

במסגרת עבודת מכונת הטיאוט השוטפת יבצע הקבלן שטיפה של  6.3.1

"אקדח מים" המחובר למכונת השטיפה, יגרוף את המדרכות באמצעות 

 הפסולת לכביש, ושם תיאסף הפסולת ע"י מכונת הטיאוט.

 שעות נטו)שטיפת  8מכונת הטיאוט תבצע את עבודתה במשך  6.3.2

 המכונה ותדלוקה יתבצעו אחרי שעות העבודה(.

עובדים  2מכונת הטיאוט השוטפת תופעל באמצעות צוות המונה  6.3.3

, ואשר ברשותם רישיון 18-50צת בגילאים כשירים לעבודה  מאומ

 מתאים לנהיגה ברכב טיאוט.

 הקבלן יבצע את עבודתו בהתאם ובכפוף  6.3.4

 להנחיות המנהל ובהתאם להוראות הרלוונטיות בהסכם.

 הקבלן ידאג פעם בחודש להוסיף למיכל המים חומר הדברת  6.3.5

 עשבייה ומונע נביטה לדיכוי צמיחת עשביה בשטח עבודת השטיפה.

שמכונת הטיאוט השוטפת תושבת מכל סיבה שהיא ולו באופן זמני ככל  6.3.6

הקבלן מתחייב להציב מכונה חלופית או להשלים את העבודה 

באמצעות עובדים, ובכל אופן שיביא להשלמת עבודות הניקוי שנותרו 

 בתוכנית העבודה לשביעות רצונו של המנהל.

 זה.הקבלן יישא בלעדית בעלות המים הנדרשים בעבודה מסוג  6.3.7

הקבלן מתחייב לפרוק בסיום העבודה את הפסולת באתר מורשה  6.3.8

שהמועצה תורה עליו ויציג אישורי כניסה והטמנה למנהל, עלות 

 הכניסה והיטל ההטמנה חלים על העירייה.

 
 
 
 

 לאיסוף גזם וגרוטאות  מפרט טכני
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 השירות:  עיקרי .1

 
 

 יהיה האחראי לאיסוף ופינוי הפסולת הגושית )זרם הגזם, הגרוטאות והבניה( מרחובות  הקבלן
 

 העירייה. 
 

 שעות נטו לכל משאית וצוות המשאית,  8ימים בשבוע, מינימום  4הקבלן יפעל 
 עפ"י תכנית עבודה והוראות המנהל. 

 
העיר לפי שיקולי  שכונה הירוקה וברחביהקבלן יפנה את פסולת הגזם והגרוטאות מערימות ב

 , בסמוך לכלי אצירה עירוניים העירייה
 

 מטר מסביב.  3טח לחלוטין וברדיוס של וכיוב'. לאחר האיסוף ינקה הקבלן את הש
 

 הצוות של משאית יהיה מורכב מנהג קבוע ועובד איסוף וניקיון. 
 
 
 

 הגדרות .2
 

 עיריית יבנה -"עירייה"ה
 

 מפקח מטעם העירייה או כל אדם שימונה על ידו.  – "המנהל"
 

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים  -"הקבלן"
 

 אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.  - "המפקח"
 

 השירותים שהוזמנו מהקבלן ומפורטים בהסכם ונספחיו.  -"השירותים"
 

 הפסולת לצורך טיפול ו/או הטמנה.   אתר מורשה אליו מובלת  -"טיפול אתר/  מעבר"תחנת 
 

 הקבלן יעביר את הפסולת לאתר עליו תורה העירייה או שאושר ע"י העירייה ובכל מקרה יהיה זה 
 

 אתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.  
 

  משאית מנוף  עפ"י המפרט המצורף.  – "וגרוטאות גזם לאיסוף ייעודית"משאית 
 

 עשב, ענפים, גזם עצים, פסולת גינות, דשא, עלים, מתכות,  -"וגרוטאות גזם פסולת"פסולת / 
 

 גרוטאות, ריהוט , ארונות, מזרונים, חפצי בית שונים, דודים וכל פסולת גושית אחרת. 
 
 
 

 השירותים פירוט .3
 

 ואת הפסולת  העירייההקבלן יפנה את הפסולת אשר הצטברה בנקודות איסוף ברחבי  3.1
 

 בשטחים הסמוכים לחצרות הבתים, בשטחים ציבוריים פתוחים ו/או בסמוך  שהצטברה
 

 וכלי אצירה המיועדים לפסולת )הקבלן יאסוף את הפסולת הגושית בלבד  למתקנים
 

 מטר מהערימה / כלי  3לכלי אצירה המיועדים לפסולת ביתית( וברדיוס של  בסמוך
 

 בהתאם להוראות המנהל.  הכל, האצירה
 

 יפנה את הפסולת שהצטברה כאמור לעיל, מאזורי מגורים, תעשיה, מלאכה,  הקבלן 3.2
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 , ומכל שטח אחר בתחום שיפוטה של העיר יבנה, בהתאם מסחר
 

 המנהל.  להוראות
 

 יעמיס את הפסולת לתוך ארגז משאית המנוף.  הקבלן 3.3

 
 ישאיר את האזור ממנו פינה את הפסולת נקי וזאת לאחר שאסף את הפסולת ואף  הקבלן 3.4

 
 ו/או גירף את האזור.      טאטא

 
 על גבי המשאית תהיה מכוסה באמצעות מתקן ו/או יריעה מתאימים על מנת  הפסולת 3.5

 
 הנאספת לא תתעופף מהמשאית בזמן הנסיעה.  שהפסולת

 
 עם סיום העבודה,  הפסולת תפונה לאתר טיפול עירוני ו/או לאתר טיפול מורשה  מיד 3.6

 
 . מכויילע"י המנהל אשר בו משקל  ומאושר

 

 מתחייב לבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה, תוך הקפדה על "החוק למניעת  הקבלן 3.7
 

תחייב המקומית דבוריה ומ העירייהותקנותיו וחוקי העזר של  1961 -"אהתשכ, מפגעים
 להימנע 

 
 רעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים.  מיצירת

 
לצורך פינוי עם   העירייהאיסור על הקבלן להגיע לעבודה בשטח  חלוברור כי,  מובהר 3.8

משאית ובתוכה פסולת, כמו כן, חל איסור על הקבלן לעצור ולאסוף פסולת ברשות 
ר לצורך שקילת מקומית אחרת לאחר האיסוף בדבוריה וטרם הגעה לתחנת המעב

 הפסולת של הישוב בלבד. 
 

 כפי שיורה  חגים לקראת המנהל הוראת פי על פסולת איסוףיתגבר  הקבלן 3.9
 

 ובעת קיום אירועים המתקיימים באופן שוטף במועצה. הקבלן יגדיל את כמות  המנהל
 

 במועדים אלה עפ"י הוראת המנהל ולאחר שקיבל הוראה זו בכתב מהמנהל  המשאיות
 

 )הזמנת עבודה(.  
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 האיסוף והפינוי  תדירות .4
 

 ימי עבודה בשבוע.  4 -תחלק את אזור האיסוף והפינוי ל העירייה 4.1

 

תהיה בהתאם  העירייהאיסוף ופינוי הפסולת מכל נקודת איסוף ואתר ברחבי  תדירות 4.2
 .לתכנית

 
 שבועית שתוכן מראש ותוגש לקבלן ע"י המנהל. תכנית העבודה תכלול את סדר  עבודה

 
 .אזור בכל האיסוף

 

 והקבלן  איזורתהיה רשאית להגדיל ו/או להקטין את מספר נקודות האיסוף בכל  העירייה 4.3
 

 לאסוף ולפנות את הפסולת מכל נקודות האיסוף ללא תוספת תמורה כלשהי.  מתחייב
 

 , רשאי המנהל להורות על שינוי הסדר בכל אזור, באופן קבוע או זמני, אף האמור לעיל על 4.4

 
 .המנהל והוראות הנחיות"י עפ לעבוד מתחייב והקבלן

 
 אינו רשאי לשנות את סדר הפינוי באזור, אם באופן זמני ואם באופן קבוע, אלא  הקבלן 4.5

 
 מוקדם של המנהל.  באישור

 
 פסולת של אזור או חלק מאזור ליום אחר שלא אינו רשאי לדחות את איסוף ופינוי  הקבלן 4.6

 
 לתכנית העבודה. אי עמידה בתכנית העבודה תיחשב הפרה יסודית של ההסכם  בהתאם

 
 את הקבלן בפיצוי לעירייה בהתאם לטבלת ההפרות והפיצויים.  ותחייב

 
 

 

 האיסוף והפינוי  ימי .5
 
 

ימים בשבוע, מלבד  4יבצע את עבודות האיסוף והפינוי על פי ההסכם והמפרט  הקבלן 5.1
 שבתות 

 
 א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט,  18שהם ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף  וחגים

 
 . 1948 -"חהתש

 

 שבו חל חג באחד מימי האיסוף או ערב שבת, תיקבע תכנית עבודה זמנית לאותו  בשבוע 5.2
 

ת מנקודות האיסוף על פני מספר ימי חול וערב שבת / חג של אותו , לאיסוף פסולשבוע
 שבוע. 

 
הקבלן לקחת בחשבון כי עבודות פינוי פסולת הגזם והגרוטאות לקראת החגים היא  על 5.3

 רבה 
 

 וכי ייתכן כי לשם השלמת עבודות הפינוי על הקבלן להגדיל את מס' המשאיות או  יותר
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 .המנוף המשאיות של העבודה שעות את משמעותית להאריך
 
 
 

 איסוף ופינוי פסולת  שעות .6
 
 

 העבודה לאיסוף ופינוי הפסולת ברחבי העירייה יהיה בין השעות כדלקמן :  שעות 6.1
 

  07:00-14:30ה': בין השעות -א' ימים
 .בלבד מנהל להחלטת בהתאם יתקיים העבודה שעות שינוי

 
 
 

 איסוף ופינוי פסולת מיוחדים  שירותי .7
 

 יבצע איסוף של פסולת בניין עפ"י הוראה של המנהל באיסוף נפרד.  הקבלן 7.1

 
 וגרוטאות ותועבר לאתר מורשה באישור  מגזםהבניין תפונה במשאית נקייה  פסולת

 
 . המנהל

 
 ובקרה על איסוף ופינוי פסולת הפסולת  פיקוח .8

 

 ו/או מי מטעמו יבצעו בקרה על איסוף ופינוי הפסולת, בהתאם למועדי הפינוי  המנהל 8.1
 

 לאזור בתכנית העבודה והקבלן מתחייב לאפשר להם לבצע כל פעולה לשם בדיקה  שנקבעו
 

 עבודתו של הקבלן.  ובקרת
 
 

 תתבצע בהתאם לתכנית הפינוי והאיסוף של האזור, לפני ואחרי שעות הפינוי  הבקרה 8.2
 

 . נותהמתכונ
 

 מטעם העירייה יבצע פיקוח יומי על פעילות הקבלן בטופס דיווח יומי שיכלול את  המנהל 8.3
 

 הבאים:  הפרמטרים
 
 ופינוי ערימות ברחוב בהתאם לתכנית העבודה, לרבות הניקיון סביב הערימה  איסוף -

 
 .האצירה מתקני או

  
 הערימות שלא פונו ברחוב.  כמות -

 
 הנקודות בהן לא התבצע ניקיון נדרש סביב הערימה.  כמות -

 

 יעביר בכל יום את רשימת הליקויים לקבלן, והקבלן מתחייב לתקן את הליקויים  המנהל 8.4
 

 קבלת הרשימה ו/או העדכון.  ביום
 

ירכז בסוף כל חודש את כמות הליקויים מכל סוג ויכפיל את כמות הליקויים  המנהל 8.5
 סוג ליקוי. הסכום הכולל יקוזז מהתמורה בשיעור הפיצוי שנקבע לכל 

 
 המגיעה לקבלן.  החודשית
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 )בגין ליקויים  15%סכום הקיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן יהיה בשיעור העולה על  אם 8.6
 

 חודשים, הדבר יחשב כהפרה יסודית של  3פסולת( לתקופה מצטברת על פני  באיסוף
 

 . ההסכם
 

 וכלים  ציוד .9
 

 ביצוע פינוי הפסולת על פי ההסכם והמפרט מתחייב הקבלן להפעיל  לצורך 9.1
 

 מנוף אחת בימים שהוגדרו כימי עבודה של הקבלן.  משאית
 

 הדרישות כדלקמן שיחול לגבי כל אחת מהמשאיות שיעבדו בעיר בשירות הקבלן:  מפרט
 
 

 תעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל  המשאית 9.1.1
 

 אחרת לצורך ביצוע איסוף ופינוי של פסולת.  רשות
 

 טון.  15הכולל של המשאית יהיה מעל  המשקל 9.1.2
 

 תהיה בנויה באופן שתוכל לבצע את עבודות פינוי הפסולת ביעילות  המשאית 9.1.3
 

 .העירייההאתרים אותן תקבע  מכל
 

ממ"ק וזווית  32 -תהיה בעלת ארגז ריקון בנפח של לא פחות מ המשאית 9.1.4
 רכינה 

 
 מעלות.   55 של

 
 האחורי של הארגז יותקנו דלתות שיאפשרו ריקון יעיל של הפסולת.  בצידו 9.1.5

 
 

 תהיה בעלת מנוף טלסקופי מתקפל בעל שני מפרקים הנפתחים עד  המשאית 9.1.6

 
 מטר.  5.5של לפחות  לאורך

 
 ק"ג לפחות.  1400יהיה  המירביההרמה של המנוף באורך  כושר 9.1.7

 

 (.מעלות 360) צירו יבסב מלא סיבוב לבצע יוכל המנוף 9.1.8
 

 מעלות סביב צירה.  360בכף אוחזת המסוגלת לבצע סיבוב של  יצויידהמנוף   9.1.9
 

 (. רוטטר) הידראולי סביבון יותקן הכף מעל 9.1.10
 

 המשאית.  צידיהמנוף והכף תוכל להתבצע משני  הכוונת 9.1.11
 

במתקן הכולל יריעה לכיסוי המטען ולמניעת התעופפות של  תצוייד המשאית 9.1.12
 פסולת. 

 
או חדשה יותר. בכל מקרה לא יעלה גילה  2017משאית תהיה משנת יצור  כל 9.1.13

 שנים.  5של המשאית שתפעל במסגרת מכרז זה על 
 

 חל איסור לבצע עבודות פרטיות אחרות, אלא באישור המנהל ולא בשעות העבודה.        9.2
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ו/או יצאו מתחום שטח השיפוט של העיר יבנה לצורך ריקון המשאית  ות/המשאי       9.3
 תיקונים וזאת באישור ובתיאום עם המנהל. 

 
הציוד שישמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיה שלם ותקין לגמרי והקבלן        9.4

מתחייב להחזיקו במצב זה משך כל תקופת המכרז ולתקן על חשבונו מיד כל תקלה 
 ו/או ליקוי שיתגלו בציוד או בכל חלק ממנו. 

 
יתר, לאחזקתו של כל הציוד עפ"י הסכם זה, לטיפולים בו, הקבלן אחראי בין ה       9.5

לתיקונו, לתשלום אגרות ורישיונות ולכל הוצאה הקשורה במישרין או בעקיפין 
 לעבודת הציוד ולהיותו תקין, מוכן וכשיר לעבודה. 

 
( אם יתברר כי אינו ראוי או כשיר ותהקבלן מתחייב להחליף ציוד )לרבות משאי/       9.6

 ודות. לביצוע העב
 

הקבלן יהיה  -הקבועות ו/או החלופיות ות/המשאיקביעת כשירות הציוד לרבות       9.7
אחראי לבדיקת כשירות של כל הציוד ולעירייה שמורה הזכות לדרוש כי הבדיקה 

 תיעשה באמצעות מומחה שימונה לצורך כך במידת הצורך. 
 

 צוות המשאית יכלול נהג קבוע ועובד לאיסוף וניקיון.      9.8
 

תקינה.  GPSכל משאית הפועלת במסגרת הסכם זה תהיה בעלת מערכת ניווט        9.9
הקבלן יהיה אחראי להתקנת המערכת ואחזקתה על חשבונו. בנוסף, ידאג הקבלן על 

)בשני  העירייהחשבונו להתקין את המערכת המפקחת על מערכת הניווט במשרדי 
 (. העירייהעפ"י הוראות  -מיקומים לפחות

 
לספק ציוד חלופי באמצעות צד ג' ו/או  העירייהפעל הקבלן כאמור, רשאית לא       9.10

כאמור, יהא הקבלן חייב לשלם את כל  העירייהלבצע העבודות באמצעות צד ג'. פעלה 
 . 15%לביצוע האמור בתוספת תקורה בשיעור  העירייהההוצאות שהוציאה 

 
במקרה של אי תקינות משאית, תוחלף זאת ע"י הקבלן תוך שעתיים, ובכל מקרה       9.11

 שהוחלפה. והפינוי האיסוףתסיים המשאית המחליפה את המכסה היומית של 
  

 מקרה לא יכניס הקבלן משאית חדשה ללא ידיעת ואישור המנהל. בכל      9.12
 

 
 

 

 הציוד אישור .10
 

ימים ממועד זכייתו במכרז יעביר הקבלן למנהל פירוט  7הקבלן מתחייב כי בתוך        10.1
והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, לרבות הרישיון,  ותמלא של המשאית/

 הביטוח, פירוט היצרנים, היבואנים, המשווקים ומתקיני הציוד ככל שאלה קיימים. 

 

ימים את הציוד ויהיה רשאי לדרוש מהקבלן  7המנהל או מי מטעמו, יבדוק בתוך        10.2
כל מסמך או מידע נוסף לרבות אישורים ממשרד התחבורה, מכון  מיידיתלהמציא 

 התקנים או כל גורם רלבנטי אחר. 

 

המנהל או מי מטעמו יאשר מראש את הציוד שהוגש ע"י הקבלן על כל חלקיו עפ"י        10.3
 שיקולו הבלעדי.

  

הציוד כולו או חלקו, יחליף הקבלן את הציוד הלא מאושר לא אישר המנהל את        10.4
 ימים פרטים לגבי ציוד אחר לאישור המנהל.  7וימציא למנהל בתוך 

 

 לא עמד הקבלן בתנאים אלה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.       10.5
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 נוספות של הקבלן  התחייבות .11
 

 

  עובדים 11.1

 
מתחייב להעסיק רק נהגים מיומנים בעלי רישיון מתאים להפעלת  הקבלן 11.1.1

 מנוף ובעלי ניסיון בעבודות פינוי גזם וגרוטאות.. 

 

 ומעלה.  18עובדי הקבלן יהיו אזרחי מדינת ישראל בני  כל 11.1.2
 

 

יצייד את עובדיו בלבוש מתאים ובטיחותי לרבות, בגדי עבודה, כפפות  הקבלן 11.1.3
והרים, מעילי גשם בולטים, מטאטא, מגרפה, עבודה, נעלי עבודה, אפודים ז

  יעה וכל ציוד שנדרש לצורך ביצוע העבודה בצורה מקצועית ובטיחותית. 
 
 
 

 
 

 של  המוניצפאלימתחייב לפנות במסגרת מכרז זה רק את הפסולת משטחה  הקבלן 11.2
 
 .העבודה ותכנית המנהל להנחיות בהתאם יבנה העיר

  
מתחייב לפנות את הפסולת שנאספת במסגרת מכרז זה לאתר עירוני ו/או  הקבלן 11.3

 לאתר 
 

 אחר שיאושר ע"י המנהל.  מורשה
 

 שבו הקבלן יפנה פסולת שאיננה של העיר יבנה לתחנה הנ"ל ויחייב ו/או  במקרה 11.4
 

 לחייב את העירייה בגין פינוייה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של  ינסה
 

 ויאפשר חילוט מידי של ערבות הביצוע.  ההסכם
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 ' לחוזה הקבלנותחנספח 
 

 יומן עבודה יומי/חודשי
 
 

כמות  תאריך
מכונת 
 הטיאוט

סוג 
המכונה 

)לפי 
 קוב(

כמות 
עובדים 
 )יומית(

האזורים 
שבוצעו 

  באותו היום

שעת 
תחילת 
 העבודה

שעת 
סיום 

 העבודה

מנהל  אירועים חריגים
 עבודה

         

         

         

         

         

         

         

         

 
הערות:______________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________.________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


