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  תנאים כלליים

עיריית יבנה )להלן "העירייה"( מבקשת בזה מקבלני הדברה מורשים לביצוע עבודות הדברה בשטח שיפוטה של 

 עיריית יבנה. 

 

ש"ח( שלא  אלף ש"ח ) 1000תיק המכיל את מסמכי המכרז וכל חומר רלוונטי ניתן לרכישה במשרד אגף שפ"ע תמורת 

ניתן  בימים א' עד ה'. 13:30 – 8:00יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי אגף שפ"ע בין השעות 

החובה על המציעים להתעדכן בשינויים/  לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט העירוני תחת לשונית מכרזים.

 . הבהרות למכרז שיפורסמו באתר העירייה. העתקם ישלח לרוכשי המכרז

 

 היציאה מאגף שפ"ע בעירייה.   10:00שעה  5.7.2021' תאריך בסיור קבלנים  למעוניינים,  ייערך ביום  

 

 דלהלן: המצטברים בתנאים שעומד למי במכרז להשתתפות הזכות

 

 הכספי השנתי לביצוען.   ולהיקף המוצעות העבודות לסוג מתאים מציע בעל רשיון -

 

 המוצעות של שלוש שנים לפחות.  אלו מסוג עבודות ועלביצ מוכח ניסיון בעל מציע -

 

  העבודות. לביצוע הדרושים ומכונות כלים, ציוד בעל מציע -

 

 זה. במכרז כמפורט וההתקנות העבודות לביצוע מאומן אדם כוח שברשותוהעדר ר.פ. בעל מציע   -

 

נה על זכויות העובדים המועסקים על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הג -

בידי קבלנים.  על המציע לצרף להצעתו אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות 

שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעה בגין הפרה של חוקי העבודה, וזאת כנגד המציע,  3 -וקנסות שהושתו ב

השליטה או על המציע לצרף תצהירים חתומים כדין לפי  בעלי השליטה בו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי

 .1+2כנספח ז'הנוסח המצ"ב 

 

לפקודת העיריות( ו/או חבר מועצת העירייה )למעט התקשרות  174על המשתתף להיות נעדר קירבה  לעובד )ס'  -

 א' לפק'  העיריות( .  122שתאושר ע"פ  הוראות הדין לרבות ס' 

 

 . )תנאי סף( ובכללם היתר רעלים תקף  שיונות כדיןיין לרבות רישוי ורמציע שעמד במלוא הוראות הד -

 

פי הוראות הדין, הסכם -יודגש כי התחרות במסגרת מכרז זה אינה על מרכיב שכר לעובד אשר המציע חייב לשלם על

הוראות קיבוצי או צו הרחבה החלים על סוג העובדים האמור לבצע את השירותים נשוא מכרז זה. מובהר כי הפרת 

 הזוכה. -כהפרה יסודית של  החוזה אשר ייחתם עם המציע –לכל דבר ועניין  –חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב 

 

הגשת ההצעות למכרז הינה תהיה ע"י רישום אחוז הנחה אחיד  לכל המחירים נשוא נספח ג' נספח התמורה. 

 הצעה שלא תוגש לפי דרישה זו, תפסל.  -כאמור במסמכי המכרז

 

 בחתימת ידם של חתומים תקיםעו בשני להלן שיפורטו והאישורים המסמכים בצירוף כל ההצעה את יגיש יעהמצ
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 של לוועדת המכרזים היטב סגורה התאגיד )בהצעה מטעם תאגיד(. ההצעה תוגש במעטפה וחותמת המנהלים

 .12:00עד השעה  19.7.2021' במיום  יאוחר לאמזכירות העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(,   באמצעות העירייה

 

הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח, ולא תובא לדיון. ההצעות תוגשנה בשני עותקים זהים 

 ובצירוף המסמכים והאישורים הבאים:

 

 בנקאית ערבות .1

 

ים לצרכן חדשים, צמודה למדד המחיר שקלים 20,000 סך כדין על ומבוילת אוטונומית, חתומה בנקאית ערבות  

 האחרון המדד יהא הבסיסי המדד המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי הלשכה ידי על כללי, המתפרסם

 פי על לחילוט וניתנת מותנית בלתי לזה המצורף בנוסח תהא הערבות ההצעה. להגשת האחרון במועד הידוע

 שם המבקש בערבות יהא זהה לשם המציע. של העירייה. צדדית חד דרישה

 

 ורשאית זכאית המכרז. העירייה תנאי קיום להבטחת וזאת 19.10.2021יום וכולל עד  בתוקף תעמוד בותהער  

 את להאריך מתחייב והמציע יום 60של  נוספת לתקופה בנקאית הערבות של תוקפה הארכת מהמציע לדרוש

 תפסל. הצעתו עילל כאמור הבנקאית הערבות של תוקפה את יאריך שלא העירייה. מציע של דרישתה לפי תוקף

 

 אישור מע"מ כחוק )עוסק מורשה(. .2

 

 ניהול ציבוריות)אכיפת עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות ניהול על השומה מפקיד או חשבון מרואה אישור .3

 . 1976-חשבונות( תשל"ו

 

 ניכוי במקור. .4

 

 מה בראשי תיבות על כל דף.חוזה חתום בחתימת יד מגישי ההצעה וחתימסמכי המכרז על נספחיו לרבות ה .5

 

 רשימת הציוד וכ"א. .6

 

 . ידי משרד הבריאות/המשרד לאיכות הסביבה-רישיון מדביר מוסמך על .7

 העבודה. ונוהליהטכני  המפרט .8

 

והמכונות שברשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות. הקבלן יצרף  הכלים החברה הציוד מפורטת של רשימה .9

 .והמכונות הכלים של יונותמהרש צילומים זו לרשימה

 

  אחרים. עבודה במקומות עבודות ביצוע על והמלצות אישורים  .10

 

 המנהלים שלה, שמות והתקנות החברות, תזכיר התאגדות רשם בידי חתומה החברה : תעודת רישוםחברה .11

   החברה. את ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה ואישור
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יע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל  של אחד ממרכיבי המציע מודגש בזה כי אם המצ .12

הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או 

 אם תלויים הליכים  פלילים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של

המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע )בין מציע יחיד 

ועדת המכרזים תהא רשאית או שותפות של מספר מציעים לעניין מכרז זה(, להגיש הצעה כלשהי למכרז זה. 

כתב אישום מתנהל ו/או חקירה  ו/או ר.פ.קיומו של לפסול את המציע בשל אי עמידתו בהוראות המכרז לעניין 

 והכל בהתאם להוראות הדין. פלילית בנושאים שהינם עוון ו/או פשע 

 

 המציע או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשטרה על אי רישום פלילי

 .או תצהיר המאומת  ע"י עו"ד בהתאם

 

 "ת או נוסח תצהירים כנדרש לעיל )נספח ז(.אישור מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ .13

 

 למסמכי המכרז.  3ז' כנספח המצורף . הצהרה אודות היות המשתתף נעדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה בנוסח 14

    

 .4ז'  נספח -הצעת המציע תוגש יחד עם תצהיר בדבר אי תיאום מכרז .15

  

  היתר רעלים תקף למועד הגשת ההצעות במכרז ע"ש המציע.  .16

 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים, כולל הערבות יהיו על שם המציע  .17

 בלבד.

 

 כל אלה הינם דרישות סף מוקדמות אשר אי מילוין עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

  

רשאית לבטל או להרחיב העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן העירייה 

או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהלתיות ו/או אירגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעת 

 העירייה. 

העירייה רשאית לפצל את מסירת העבודות בין מספר זוכים ו/או להזמין רק חלק מהעבודות, בין בשלבים ובין ביחד. 

 כות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם.העירייה שומרת לעצמה את הז

 

רשאית העירייה  -מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה שווה 

לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון , עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה 

 ביותר מבין ההצעות.

האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה שהיא  למרות

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תנתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת   התוצאה הטובה ביותר,

 מהזכייניות, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  -יטת אישה מציע שהינו עסק בשל

 

  -לעניין סעיף זה 
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עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 

 ההגדרה אישור; ( של 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אחד מאלה: 

 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)

 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -ליש מהדירקטורים אינם נשים אם ש        (2)

 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

 

מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי,  –"נושא משרה" 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או  –"עסק" 

 שותפות הרשומה בישראל

 

 ה על המשתתף.כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנ

 

אם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק 

 של סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר לראש אגף שפ"ע של העירייה וזאת  כמפורט להלן.

ת הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלו

המכרז והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנהל אגף שפ"ע בעירייה מר עופר תורג'מן 

  14:00בשעה  12.7.2021 ב' עד ליום

וידוא ואחרות. מס' הטל' ללא יתקבלו פניות טלפוניות או   ofer@yavne.muni.ilאו בדוא"ל  08-9433347בפקס'  

. לא תתקבל פניה אלא בכתב ולא תטופל פניה אלא רק  08-9433345 -קבלתו של מזכר פקס' / דוא"ל בלבד, הינו 

לאחר שהמציע ווידא את קבלתה. פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים 

הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או -טענה בדבר טעות ו/או אי שרכשו את מסמכי המכרז. לא תתקבל כל

 במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה 

ים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  ויובאו, בכתב או בתשובה לשאלות המציעים. השינוי

או מספר  או כתובת מייל לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז בדואר רשום או ביד או בפקסימיליה לפי הכתובת

 הפקסימיליה שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה ע"י רוכש מסמכי

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

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

 

כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז 

ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל  בחינה 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. -שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 

לעירייה. המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז זה. על כל רוכשי 

מסמכי המכרז להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו. אין המציע 

 רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים:

  

בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים. רק מעטפות 

. העירייה )בהתאם לגובה ההנחה לעירייה( ותשתענה לדרישות המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצע

 , על הזכייה במכרז.מייל /תודיע לזוכה, במכתב רשום

ימים ממועד ההודעה, כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו  במכרז  14תוך 

אי המכרז והודעת בערבות המפורטת בחוזה וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנ

חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה.  ..העירייה 

העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה 

 ה עם הקבלן הזוכה.על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוז

 

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו    

לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל 

ע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המצי

 את ההצעה.

עוד רשאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה,    

, כולל מסמכים שנדרשו הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים

 כתנאי סף במכרז זה.

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

  .כנדרש ההצעה מונע הערכת העירייה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות

ייה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של העיר   

 .  כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים       

דות מסחריים / מקצועיים, ככל מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סו /
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שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות 

 ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 

 

 

  

 ארי-צבי גוב              

  העיר ראש         
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 חוזה לביצוע עבודות הדברה

 

 2021  בחודש    שנערך  ביום 

 

 

 בין:

 

 

 עירית יבנה

 70600שד' דואני, יבנה 

 

 "(או המזמין העיריה)להלן: "

 -מצד אחד  -

 

 

 לבין:

 

    ת.ז./ח.פ.      

         מרח' 

 

 "(או המדביר "הקבלן)להלן: 

 -מצד שני  -

 

 

 

בתחומי שיפוטה של עירית  מזיקיםהדברת והקבלן הגיש הצעה למכרז של העיריה, שעניינו ביצוע עבודות  :הואיל

 (."המכרז" )להלן: 26/2021יבנה, ומספרו 

 

 .   והקבלן הוכרז כזוכה במכרז זה ביום  :והואיל

 

ותנאי הקבלה למכרז וכל התנאים והמפרטים של המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות כל  :והואיל

 פורט בהצעת המכרז של הקבלן לעיריה.המסמכים, המפרטים, הנוהלים, האישורים וכיוצ"ב, הכל כמ

 

 -לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :  

 כללי

 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות חוזה זה. 1.1

 

 כל הכותרות בחוזה זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן להם אופי פרשני. 1.2
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 ות, כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמע 1.3

 

   הקבלן ולרבות נציגיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל העובדים  - "הקבלן" 

 שיועסקו על ידו לצורך ביצוע חוזה זה וכל הקשור אליו.   

 

 מנהל אגף שפ"ע בעיריה, או מי שיוסמך על ידו.  - "המנהל" 

 

   המנהל לפקח על ביצוע העבודות עפ"י חוזהמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן, ע"י   - "המפקח" 

 זה, או כל חלק מהן.   

 

  כל העבודות המפורטות והמתוארות במפרט העבודות וכן כל העבודות הנזכרות בס'  - "העבודות" 

 לחוזה זה. 4   

 

 כל החוקים, הפקודות, התקנות, הדינים, הצווים והתקנים הקיימים בישראל.   - "הדין החל"

 

 

 חוזה זה על נספחיו, אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. - ""החוזה 

 

 מדד המחירים לצרכן.  -"מדד"  

 

 בחודש שבו הוגשה הצעת הקבלן לוועדת המכרזים. 15 -המדד הידוע ב - "מדד בסיסי" 

 

  ההפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד הידוע בחודש השישי שלאחר החודש בו  - "תנודות במדד" 

 החשבון הקודם.הוגש      

 

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו של המנהל  .2

 להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות של הקבלן 

 

 חייב ומצהיר בזאת כדלקמן:מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה, הקבלן מת .3

 

הקבלן מצהיר כי קרא את כל תנאי חוזה זה על נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  3.1

לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל חובותיו 

 פורטים בו.והתחייבויותיו עפ"י חוזה זה בהתאם לדרישות והתנאים המ

 

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו  3.2

 היה מבצען, והוא יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העיריה לטיב, איכות ורמת העבודות.
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גופים ציבוריים )הנהלת הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא מנהל את ספריו עפ"י דין, לרבות עפ"י חוק עסקאות  3.3

 וימציא אישור כדין לכך כל אימת שיידרש ע"י העירייה. 1976 –חשבונות( התשל"ו 

 

הקבלן מודע לכך שהעירייה נוקטת במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל. הקבלן מצהיר  3.4

 לשהו מהדין החל.ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות הפרה של חוק כ

 

הקבלן מצהיר בזאת כי אין החתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה או מחדל,  3.5

של כל הסכם, חוק, תקנה או הוראה אחרת מאת רשות, או צו או פסק דין, אשר הקבלן מהווה צד לו או 

ש את כל המסמכים, הרישומים אשר הקבלן מחוייב או כפוף לו. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגי

 והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

 

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בנוסף לכך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות, קבלת   

 רשיונות ותשלום מסים ואגרות.

 

, חומרים וכוח אדם ככל שיידרש לביצוע הקבלן הינו בעל ניסיון, יכולת, ידע, מיומנות, מוניטין, ציוד 3.6

 העבודה ברמה, בטיב, במחיר ולפי לוח הזמנים הנקובים במסמכי ההסכם.

 

 ביצוע העבודות

 

 "מפרט העבודות"(.הקבלן יבצע את העבודות בהתאם למפרט העבודות הרצ"ב )להלן:  4.1

 

 רצ"ב מפרט העבודות ומסומן "א". 

 

ות במפרט העבודות בהתבסס על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות של /הקבלן יבצע כל עבודה/ות הכלול 4.2

 המנהל ורק לאחר שניתן אישור המנהל בכתב ומראש לביצוען.

 

אין באישור המנהל לביצוע העבודות כדי לפטור את הקבלן מן הצורך לקבל את אישורם של הגופים  4.3

 המוסמכים עפ"י חוק, לצורך ביצוע.

 

ת לא לשנות ו/או להגדיל את היקף העבודות עפ"י חוזה זה, ואשר אושרו ע"י המנהל הקבלן מתחייב בזא 4.4

 לביצוע, מבלי שניתנה לכך הסכמת העיריה בכתב ומראש ע"י מורשי החתימה שלה.

 

 א. 4.5

לעיל, העיריה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע עבודה/ות  4.4למרות האמור בס"ק 

 

דרש בדחיפות, לפי שיקול יודות, במידה והדבר ימסויימות שאינן מפורטות במפרט העב

 

 דעתו של המנהל, והקבלן מתחייב לבצע עבודות הללו באופן מיידי וללא דיחוי.

 

 )א( לעיל.4.5כל האמור בחוזה זה בהקשר לעבודות יחול גם על העבודות המפורטות בס"ק  ב.
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 ודות עפ"י חוזה זה.)א( יקבע בהתאם למחירי העב 4.5מחיר העבודות המפורטות בס"ק  ג.

 

תעשה ע"י המנהל בכתב ומראש אחרת לא יהא לה כל תוקף ולא  4.5הזמנה של כל עבודה לפי ס"ק  ד.

 יחייב את העיריה.

 

 היקף החוזה ונוהלים לביצוען

 

הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות ע"י הקבלן, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים,  5.1

 ת, הפיקוח וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.הציוד, התוכניו

 

בנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מטרת החוזה הינה להביא לביצוע  5.2

יעיל ומהיר של הדברת מזיקים בתחום השיפוט של עירית יבנה וכי היקף עבודתו עפ"י חוזה זה כולל את 

העבודות, עפ"י חוזה זה, ע"מ להביא להשגת מטרה זו בצורה היעילה והטובה ביותר, תוך עמידה  ביצוע כל

 בלוח הזמנים שהוסכם בחוזה זה.

 

(, אינו מהווה רשימה ממצה של כל העבודות והקבלן מתחייב "א")נספח  כי מפרט העבודותמוסכם בזאת,  5.3

ל וכן כל עבודה הקשורה לכך, שתדרש ממנו ע"י לעי 5.2לבצע את כל העבודות הנדרשות, כמפורט בס"ק 

 לעיל. 4.5המנהל בכתב, כמפורט בס"ק 

 

כל העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן עפ"י חוזה זה, יבוצעו עפ"י מפרט נוהלי ביצוע העבודות הרצ"ב אשר צורף  5.4

 (."מפרט נוהלי ביצוע העבודות"למכרז )להלן: 

 

 "ב". רצ"ב מפרט נוהלי ביצוע העבודות ומסומן 

 

  דיווח

 

  

6.  

לתקנות המדבירים. לרבות רישום פעולות הדברה, תאריך הביצוע,  41הקבלן ינהל פנקסי הדברה ע"פ תקנה  א. 

סוג המזיק שטופל, שם החומרים שבהם השתמש, ריכוזם, שם היצרן וסדרת הייצור. הנ"ל מעבר לכל דרישה 

 ע"פ דין. 

 

ה שלא תפחת משלוש שנים לאחר מועד הרישום האחרון בפנקס. המדביר יחזיק את פנקס ההדברה לתקופ ב. 

המדביר יעביר לעירייה לאחר כל ביצוע פעולת הדברה העתק מהפנקס )החלק הרלוונטי( ועל מנת לאפשר פיקוח 

הקבלן יעביר העתק מפנקס ההדברה למנהל ו/או  בנוסף, מקצועי על תקינות פעולותיו ומקצועיותו של המדביר.

 ום כל יום ביצוע ההדברה.למי מטעמו בת

 

הקבלן ידווח למנהל בכתב באופן שוטף על התקדמות העבודות, בנוסף המנהל יהא רשאי, לבקר במשרדי הקבלן  ג. 

 ו/או במקום העבודות, בכל עת.
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הקבלן ימסור למנהל כל מסמך וכל הסבר הקשור לביצוע העבודות, כפי שידרש ע"י המנהל, ושיש להם קשר עם  

 ה זה.ביצוע חוז

 

 ביצוע העבודות

 

 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה ולשביעות רצונה המוחלט של העיריה. 7.1

 

ביצוע העבודות יעשה בכל שעה משעות היממה ובכל יום מימות השנה ובמשך כל תקופת החוזה, לרבות  7.2

 לפי שיקול דעת המנהל.בשבתות, חגים ומועדים, בשעת חירום ובכל מקרה שהעבודות תדרשנה בדחיפות, 

 

 לוח זמנים לביצוע

 

 ימים ממועד חתימת חוזה זה. 7הקבלן מתחייב להתחיל את ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, תוך  8.1

 

( ועפ"י לוחות "א"הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות עפ"י חוזה זה בהתאם למפרט העבודות )נספח  8.2

 הזמנים המפורטים בו.

  

א.   במידה והקבלן לא יחל בביצוע העבודות כמפורט בחוזה זה ו/או לא יסיים את ביצוען במועדן עפ"י    8.3

לוח הזמנים המוסכם ו/או באם המנהל יהא סבור, בהסתמך על קצב התקדמות העבודות, כי הקבלן 

אינו מתקדם בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בצורה המבטיחה את סיומן במועדן ובהתאם 

לתנאי חוזה זה, תהא העיריה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל חוזה זה ע"י הודעה בכתב 

 יום. 30בהתראה מראש של 

 

דעתו של  לקבלן תהא זכות להשמיע את טענותיו בפני העיריה תוך המועד הנ"ל, ואולם שיקול  ב.   

 ראש העירייה יהא סופי ומוחלט.

 

המנהל להארכת מועד סיום כל העבודות ו/או חלקן, המוטלות עליו עפ"י הקבלן יהא רשאי לבקש ארכה מ 8.4

חוזה זה, ולמנהל תהא הזכות להאריך לו את המועד לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך התחשבות בסיבות 

 שגרמו לפיגור בביצוען, לרבות סיבות שאינן קשורות בקבלן.

 

 לעיל. 9.3 אין באמור בס"ק זה כדי לפגוע בסמכויות המנהל לפי ס"ק 

 

 הכנה לביצוע

 

הקבלן מאשר בחתימתו על חוזה זה כי בדק באופן סביר את מקום העבודות וסביבותיו ואת כל המידע הקשור  .9

בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה וכי ידועים לו כל הנתונים והדרישות הנדרשים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו 

 עפ"י חוזה זה.

 

 התמורה
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שירותי הקבלן, המפורטים בחוזה זה, תשלם העיריה לקבלן שכר עבודה שיחושב בדרך המפורטת  תמורת 10.1

 (."התמורה")להלן:  "ג"בנספח התמורה הרצ"ב ומסומן 

 

למען הסר ספק, התמורה מהווה את סכום הצעתו של הקבלן במכרז אשר בהתבסס עליו הוכרז הקבלן  

  כזוכה במכרז.

 

 תייקרויות וכל עלות אחרת, מכל סוג ומין הכרוכה בביצוע החוזה.התמורה כוללת מע"מ, ה 10.2

 

להסכם זה ואולם  4.5מוסכם בזאת בין הצדדים, כי התמורה אינה כוללת את העבודות המפורטות בסעיף  10.3

 תנאי התשלום המפורטים בסעיף זה יחולו על העבודות הללו.

  

ודות עפ"י חוזה זה ומבלי שניתן עליהן אישור המנהל בכתב כל ביצוע עבודות ע"י הקבלן שאינן כלולות בעב 10.4

 ומראש, לא תחייבנה את העיריה בתשלום כלשהו, באשר הוא.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא מוותר על כל תביעות ו/או טענות, מכל סוג  10.5

 רה המוסכמים.ומין, לכל שכר ו/או כספים בגין העבודות, למעט כספי התמו

 

באם יתעכב ביצוען של העבודות עפ"י לוח הזמנים, עקב עיכובים הקשורים בקבלן, וכתוצאה מכך יתייקרו  10.6

העבודות, הרי שמבלי לפגוע בזכות העיריה לתבוע מהקבלן את נזקיה, לא יהא זכאי הקבלן לקבל כחלק 

 מהתמורה את סכום ההתייקרויות בתקופת העיכוב הנ"ל.

 

 צוע התשלומיםאופן בי

 

 לחודש עבור העבודות שבוצעו בחודש הקודם. 5הקבלן יגיש חשבון למנהל אגף שפ"ע בכל  .11

 

יום מיום קבלתו בגזברות לאחר שאושר כדין לתשלום ע"י מנהל אגף  90העיריה תשלם את החשבון לקבלן תוך  

 שפ"ע.

 

 אספקת כח אדם

 

 

ת כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא א 12.1.  12

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 

 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות. 12.2

 

 אות החוק.הקבלן ישלם שכר העבודה לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים את תנאי העבודה בהתאם להור 12.3
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הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות הביטוח הסוציאלי  12.4

 בשיעור הקבוע עפ"י דין, או עפ"י הקבוע ע"י ארגון העובדים.

 

 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות עובדים ורווחתם. 12.5

 

ים את תנאי תשלום שכר מינימום לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, בתוספת הקבלן מתחייב לקי 12.6

 .1987 -על ההפרשות הסוציאליות, ולקיים את הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז 

 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם גל גורם עירוני לרבות קב"ט העירייה ו/או קב"ט מוס"ח ו/או משטרת  12.7

רייה את מלוא המסמכים הנדרשים על מנת לקבל אישור כניסה למוסדות חינוך בעיר ישראל ולהמציא לעי

לו ו/או לכל מי מטעמו המבצע עבודות בהתאם להסכם זה. תנאי זה הינו יסודי והפרתו תביא לביטול 

 ההסכם.  

 

 סמכויותיו -המפקח 

 

 ביצוע העבודות.הקבלן מתחייב להשמע להוראות המפקח, בכל דבר וענין שיש לו קשר עם  13.1

 

המפקח יהא רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם  13.2

 וטיב העבודה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות, לפי ענין.

 

בנוסף, יהא המפקח רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה ע"י הקבלן, לרבות הוראות המנהל  13.3

 הוראותיו הוא.ו

 

בכל מקרה של חילוקי דיעות בין הקבלן והמפקח, תובא המחלוקת בפני המנהל והחלטתו תהא מכרעת  13.4

 וסופית.

 

 איסור הסבת זכויות

 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את ביצוע החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה  14.1

ה, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו עפ"י על פיו, לרבות התמורה או חלק

 חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת העיריה בכתב ומראש.

 

, או יותר, מהשליטה בתאגיד הקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה 25%כל העברה של  14.2

 לעיל. 15.1דת לאמור בס"ק בחלקים, תהווה העברה זכויות המנוג

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להמחות את זכותו לקבלת כספים מהעיריה לפי חוזה  14.3

זה לאחר. וכן לא יהא רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת 

 העיריה בכתב ומראש.

  

 יחסי הצדדים
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ר למערכת היחסים בין הקבלן לעיריה יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד. ואולם בכל מקרה בכל הקשו 15.1

בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו, יפצה הקבלן את העיריה בכל סכום בו תחוייב העיריה 

 כתוצאה מכך, באם תחוייב, וכן בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

 

כל העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, הינם  הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי 15.2

עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא ישא בכל 

ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם בהתאם לכל דין, לרבות הניכויים עפ"י כל דין הכרוכים 

 בהעסקתם.

 

כל אחריות ביחס אליהם  ן בלבד יהיה כמעביד אחראי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו ולעירייה לא תהיההקבל  15.3

שייגרמו להם מכל סיבה שהיא בעת ביצוע העבודה עפ"י  וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נזק

  הוראות חוזה זה.

 

ת שהם עפ"י כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד הקבלן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויו 15.4

מאת העירייה ו/או העירייה והקבלן מצהיר בזאת כי יידע את עובדיו ו/או מועסקיו בזכויות המגיעות להם 

   וכי מלוא שכרם ו/או ההטבות הסוציאליות להן הם זכאים, לרבות ימי מחלה, חופשה וכו' חלות עליו בלבד.

 

הכנסה, ביטוח לאומי,  לם בגין עובדיו את כל התשלומים החלים עליו כמשכורת, מסהקבלן מתחייב לש 15.5

עליו עפ"י כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים ע"י  תשלום לקרנות סוציאליות וכן תשלומים אחרים החלים

   מעבידים.

 

בהתאם לחוק מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו שכר מינימום, לפחות,  15.6

 .1987-השכר מינימום, התשמ"ז

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן למסור לעירייה, לכל הפחות אחת לששה חודשים במהלך   15.7

תקופת ההתקשרות, אישור של רואה חשבון המבקר את הקבלן, המאשר כי לפי בדיקתו מילא הקבלן את 

דות עבור העירייה שכר וזכויות סוציאליות כמתחייב לפי כל התחייבותו לשלם לעובדיו המבצעים את העבו

  דין, הסכם, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים על העובדים.

 

ביחסים בין הקבלן לבין  הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה על כל נזק אשר עלול להיגרם לה עקב תקלות 15.8

או מועסקיו ולעירייה לא תהיה כל אחריות ביחס /הקבלן בלבד יהיה כמעביד האחראי כלפי עובדיו ו עובדיו.

אליהם וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נזק שייגרמו להם מכל סיבה שהיא כתוצאה או עקב 

 ביצוע העבודה עפ"י הוראות חוזה זה.

 

הקבלן מצהיר כי . 1953-)א( לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-33ו 33על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות סעיפים  15.9

 . מהווה הפרת חוזה זה 1953-)א( לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-33ו 33ידוע לו כי הפרת הוראות סעיפים 

 

 הקבלן מתחייב ליידע את עובדיו ו/או מועסקיו בכל האמור בסעיפי המשנה של סעיף זה על כל המשתמע מכך. 15.10
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עמה בביקורות שתערכנה לבדיקת עמידתו בהוראות הדין  הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ו/או כל מי מט 15.11

וימציא לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. הקבלן ישא בעלויות בודק מטעם העירייה הפרה 

של ס' זה הינה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו כשלקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 ל והפסקת ההסכם. כל זכות כתוצאה מהביטו

 

 

 אחריות

 

הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה על פי דין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר יגרמו לגוף  .16

ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל טעות או השמטה 

 טעמו, תוך כדי בצוע העבודה או בקשר אליה.של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מ

 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד ו/או לרכוש מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  16.1

בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות 

 אמור.לכל אבדן ו/או נזק לרכוש ולציוד כ

 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של  16.2

הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם 

 ביצוע העבודה.

 

ת לגבי נזקים להם הוא אחראי כאמור לעיל הקבלן פוטר את העירייה, עובדיה וכל הבא מטעמה מאחריו 16.3

פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה לו כנגד העירייה, עובדי -ועל

העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב לשאת בעצמו ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו 

 אשר הוא אחראי להם כאמור לעיל. לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים

 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה את העירייה ו/או את עובדיה 

ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק 

ל פי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו ע

 תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

 

 

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו עקב שגיאה מקצועית של  16.4

ר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה ו/או הזנחה במילוי חובתו הקבלן שנגרמה כתוצאה ו/או בקש

המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה 

 של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

 נזיקין וביטוח

 

פי הדין, -פי הסכם זה ו/או על-ריותו עללהבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ומבלי לגרוע מאח 17.1

מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ביטוחים בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד 
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נספח שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.ישור קיום ביטוחיםא, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "ד

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייבת העירייה לכלול את הסעיפים הבאים 17.2

 הקבלן ו/או העירייה : –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  5.2.2.1

 "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 5.2.2.2

ה בגין ו/או בקשר עם מעשה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדי 5.2.2.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  או מחדל של הקבלן

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים  5.2.2.4

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע ההתקשרות.

אחריות העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה ביטוח אחריות מקצועית מכסה את  5.2.2.5

 מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בקשר עם השירותים.

 יכלול תאריך רטרואקטיבי החל מתחילת ההתקשרות. –ביטוח אחריות מקצועית    5.2.2.6

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים  5.2.2.7

 ₪ . 100,000יעלה על סך מסיבה מקורית אחת לא 

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 5.2.2.8

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה  5.2.2.9

 יום לפחות לפני מועד 60הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 5.2.2.10

לגבי העירייה הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו,  5.2.2.11

ללא זכות השתתפות בביטוחיה  מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה 

, 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף  ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור

 ולמען הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  5.2.2.12

 התקפות במועד התחלת הביטוח ] למעט ביטוח אחריות מקצועית[.

ה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת העירייה והקבלן העיריי 17.3

 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.

 

הקבלן ימציא הקבלן את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום בידי חברת ביטוח המאושרת   17.4

מציא, עם סיום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את על ידי העירייה. הקבלן ישוב י

טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. הצגת אשור קיום 

 בטוחים תקין מהווה תנאי יסודי בהסכם.

 

בכלליות האמור.  הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע 17.5

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על פי הפוליסות, יהיה הקבלן  17.6

ר אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אח

 שיגרם לו עקב זאת.
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 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזק. 17.7

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי  17.8

 ת.הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסו

 

ו/או  1995 -על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הבטוח הלאומי ]נ"מ[, תשנ"ה  17.9

 כל חוק אחר הדן בבטוח עובדים על ידי מעבידים.

 

לעיל, כולם או חלקם, הרי  17.6היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף   17.10

בקשר לכך, תהא העיריה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את  מבלי להטיל על העיריה חבות כלשהי

הביטוחים, כולם או חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכותם מכל 

 תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 

 מוסכם בזאת כי סעיף זה הינו סעיף יסודי ואי מילויו ע"י הקבלן יביא לביטול החוזה.  17.11

 

 תקופת החוזה

חודשים מיום חתימת החוזה. לעיריה תהא הזכות להאריך הסכם זה  12תקופת חוזה זה הינה למשך  18.1

קסימלית ע"פ )תקופת התקשרות מ בסך הכל, לתקופה של שנה בכל פעם שנתיים, לתקופה שלא תעלה על 

 שנים( 3הינה -הסכם זה + הארכה 

 

 כל אורכה ו/או הארכה של חוזה זה כפופה להסכמת העיריה מראש ובכתב. 18.2

 

 במידה ותוארך תקופת חוזה זה, יחולו הוראות חוזה זה בתקופת הארכה. 18.3

 

ו או מקצתו, לידי סיום העיריה תהא רשאית, בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להביא חוזה זה, כול א. 18.4

 לקבלן. ע"י הודעה בכתב על כך 

  

יום מיום  30ניתנה הודעה כאמור, יבוא חוזה זה לידי סיום בתאריך הנקוב בהודעה, אך לא לפני תום   

 משלוח ההודעה.

 

הובא חוזה זה לידי סיום מהסיבה הנקובה בס"ק )א( לעיל, יהא הקבלן זכאי לתשלום שכרו בעד אותו  ב.

שלב( מהעבודות אשר בוצעו בהודעה עפ"י ס"ק )א(, לפי השיעור שיקבע ע"י המנהל לגבי כל שלב חלק )

ביניים, הכל לפי ענין, ולפי הערך היחסי של העבודה שהקבלן ביצע ביחס לכלל כל העבודות עפ"י חוזה 

 זה.

 

)א(, הקבלן למען הסר ספק, בכל מקרה שהעיריה תבחר להביא חוזה זה לידי סיום, כמפורט בס"ק  ג.

מוותר על כל טענות ו/או תביעות, מכל סוג ומין, בגין הפסקת ההתקשרות עימו כאמור, למעט האמור 

 בס"ק )ב(.
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אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה עד לתאריך שנקבע כאמור  ד.

 בס"ק )א(.

 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים

 

שעות בביצוע העבודות עפ"י החוזה, כולן, או חלקן, בהתאם  48כי ידוע לו כי איחור של  הקבלן מצהיר 19.1

ש"ח לכל  -.1,000ללוחות הזמנים שנקבעו, תזכה את העיריה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

יום של איחור. הפיצויים כאמור, ישולמו כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד הקבוע 

לסיום הביצוע ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לעיריה, וזאת מבלי לגרוע מזכות 

 העיריה לכל סעד ותרופה אחרים המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

 

זכה את הפרת סעיפים יסודיים בחוזה תלעיל מוסכם בין הצדדים כי  19.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  19.2

ש"ח, כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד  10,000יה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך העיר

 חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

 

מכל תשלום שיגיע  19.2 -ו 19.1העיריה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  19.3

 חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקבלן או לגבותם בכל דרך

 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה  19.4

 זה.

 

לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  19.2 -ו 19.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  21.5

ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית עפ"י חוזה זה  יסודית של חוזה זה

 וע"י כל דין:

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  19.5.1

יום ממועד  14או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 יצועם.ב

 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או  19.5.2

הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

ו סידור עם מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה א

 נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233קבלת הארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  

- 1983. 

 

 הוכח להנחת דעתה של העיריה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. 19.5.3

 

הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  כשיש בידי העיריה הוכחות, להנחת דעתה, כי 19.5.4

 מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו.
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התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן  19.5.5

 תקשרות עימו.לא גילה לעיריה עובדה מהותית אשר, לדעת העיריה, היה בה כדי להשפיע על הה

 

אי התייצבות הקבלן לשם קבלת הודעות לביצוע העבודות בהתאם לאמור בנוהל לביצוע  19.5.6

 העבודות ע"י הקבלן.

 

לא נמצא מי שיקבל את ההודעות במספרי הטלפון ו/או לא אותר הקבלן במספר המנוי של  19.5.7

 האיתורית שנמסר למנהל ע"י הקבלן.

 

ע העבודות תוך הזמן שנקבע לו בתנאים מקבלת ההודעה לביצוע עבודות הקבלן לא החל בביצו 19.5.8

 דחופות.

 

 לא החזיק הקבלן צוות וציוד כוננות תקין כנדרש. 19.5.9

 

לא טיפל הקבלן במועד ו/או במקצועיות )עפ"י קביעת מנהל המחלקה או המוסמך מטעמו(  19.5.10

 בתקלות דחופות.

 

 שעות מההודעה. 12ו/או לא ניגש לביצוע עבודות שאינן דחופות תוך לא טיפל הקבלן המקצועיות  19.5.11

 

לא ביצע עבודה בצורה רצופה ו/או לא השלים את העבודה תוך פרק זמן סביר ו/או הפסיק ולא  19.5.12

 השלים את העבודה לרבות העבודות הנוספות.

 

 בוטל ו/או שונה אחד מהתנאים האמורים ברשיון הקבלן. 19.5.13

 

פר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא העיריה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים לה על ה 19.6

פי חוזה זה או על פי כל דין, להשבת הסכומים ששילמה לקבלן כשהם נושאים ריבית בגובה הריבית החריגה 

חושבת ממועד המקסימאלית הנהוגה מפעם לפעם, בבנק הפועלים, בגין משיכות יתר בלתי מאושרות מ

התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים הפועל לעיריה וכן לבצע את הדברים הבאים או חלק מהם לפי 

 קביעתה הבלעדית:

 

 לבטל את החוזה; 19.6.1

 

 להפסיק את כל התשלומים לקבלן; 19.6.2

 

 להשלים ו/או לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים; 19.6.3

 

 כות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה ונזקיה הישירים והעקיפים עפ"י תחשיביה;לנ 19.6.4

 

 לחלוט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה; 19.6.5
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 להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר; 19.6.6

 

 לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה; 19.6.7

 

יה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למתכנן ומועדיהם, לשיעור ספרי העיריה וחשבונות 19.7

 הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 

לא יראו בשימוש העיריה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי העיריה, אלא אם העיריה הודיעה  19.8

ותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו על כך המפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבוי

 הודעה על ביטול החוזה.

 

יום לא יהווה הפרה של  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שעל העיריה לבצע ואשר לא יעלה על  19.9

 14חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי, כספי או אחר, בגין איחור, כאמור. איחור לתקופה העולה על 

הקבלן זכאי, בגין התשלום או חלק התשלום שבאיחור, לריבית בגובה ריבית החשב הכללי באוצר, יום יהא 

כשהיא מחושבת מהיום שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל, וזאת כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. 

 הקבלן לא יהא זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים אחרים כלשהם בגין פיגור בתשלומים.

 

 ערבות

 

אוטונומית צמודה לממד תשומות הצרכן )חלק הקבלן יפקיד בידי גזבר העיריה לפקודת העיריה ערבות בנקאית  .20

ש"ח לתקופה של שנה אחת שתחילתה ביום חתימת החוזה. הערבות הנ"ל תהיה  20,000בסכום של  כללי( 

רבות הבנקאית תהא הע .יום מתום ההתקשרות 45ועד לתוך  בתוקף המשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים

   .הכנספח ע"פ הנוסח המצ"ב 

 

העיריה תהיה רשאית לחלט את הערבות כאשר הקבלן הפר את החוזה או תנאי אחד מתנאיו כפי שפורטו וזאת  

 בנוסף לכל אמצעי משפטי או אחר שהעיריה רשאית לנקוט נגד הקבלן במקרה של הפרת החוזה.

 

 חילוקי דעות

 

21.  

 

 קות בין הצדדים ויישובן לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י חוזה זה.התגלעותם של מחלו  

 

באותם עניינים שלפי ידי הקבלן -של העירייה עלהאמור בסעיף קטן זה לא יחול ביחס לחובות תשלום ושיפוי   

 הסכם הביטוח שלו יש צורך בהכרעתם ע"י בית המשפט.

 

 שונות

 

 קיזוז מהכספים המגיעים לקבלן, בין עפ"י חוזה זה ובין מכל עילה אחרת.יה תהא זכות ילעיר 22.1
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כל ויתור, ארכה או הנחה ע"י אחד הצדדים למשנהו לא תהא ברת תוקף ולא תחשב כהסכמה של הצד  22.2

 השני, אלא אם נעשתה בכתב ונחתמה כדין ע"י אותו צד.

 

המפורטות להסכם זה, תחשב כאילו התקבלה אצל כל הודעה שתשלח ע"י מי מהצדדים למשנה, לכתובות  22.3

 שעות ממועד שיגורה בדואר רשום. 72הצד הנשגר תוך 

 

נתקיימו בחוזה זה  1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 27העירייה מצהירה, כי בהתאם להוראות ס'  22.4

יצועו מתוקצבת כספית לבכל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין וכי ההוצאה ה

 . בסעיף מס' _______

 

הוצאות ביולו של חוזה זה וההוצאות ביולם של מסמכים אחרים הקשורים בו או נובעים ממנו, יחולו על  22.5

 הקבלן.

 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום : 

  

 

                  

 ראש העיריה           הקבלן  

 

                  

 ר העיריהגזב              

 

                  

 חותמת העיריה                  

 

 

 במידה והקבלן הינו תאגיד: *

 

 הופיע בפני ה"ה     , מאשר בזה כי ביום    , עו"ד שמשרדי ב    אני הח"מ  

וחתם בפני על חוזה זה בשם הקבלן לאחר שנתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות      ת.ז.    

עפ"י כל דין לשם חתימה על חוזה זה, וכי חתימתו זו בצירוף חותמת הקבלן מחייבת את והאישורים הדרושים 

 הקבלן.

 

 

 

                    

 חתימת עו"ד                
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 מפרט העבודות -נספח א' 
 

 הדברת תיקנים  .1

 

 מוסדות החינוך - 1.1

 מוסדות ציבור – 1.2

 ראות העירייה בלבד.מערכת השפכים העירונית כולל תאים בחצרות על פי הו – 1.3

 מכוני שאיבה – 1.4

 שטחים פתוחים. – 1.5

 

 הדברת מכרסמים  .2

 

 בניינים ציבוריים כולל חצרות- 2.1

 שטחים ציבוריים – 2.2

 חצרות בתים משותפים, חדרי מדרגות ומקלטים – 2.3

 חצרות בתים פרטיים על פי הוראות העירייה- 2.4

 שטחים מגוננים, גנים פארקים וכו'.  – 2.5

 יוב ופיזור חומרי ההדברה מערכת השפכים פתיחת תאי ב – 2.6

 

 הדברת מזיקים אחרים  .3

 

 בנייני ציבור כולל חצרות - 3.1

 שטחים ציבוריים- 3.2

 חצרות בתים משותפים, חדרי מדרגות ומקלטים- 3.3

 חצרות בתים פרטיים- 3.4

 פינות משחקים ציבוריים- 3.5

 

 הדברת עשבים ויתושים  .4

 

 שטחים ציבוריים – 4.1

 צידי דרכים- 4.2

 מדרכות – 4.3

 נחלים ואדיות – 4.4

 מקלטים – 4.5

 

 טיפול במפגעי יונים  .5

 שטחים ציבוריים – 5.1

 גגות מוסדות, בתים – 5.2
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 הדברת / טיפול בטוואי התהלוכה של האורן .6

 בחורשות 6.1

 בחצרות מבנים בהם יש עצי האורן  6.2

 

ההדברה תבוצע במבנים ובשטחים הציבוריים , מדרכות , מערכות ביוב , חורשות וכל מקום אחר  הערה כללית:

ק מעבודות ההדברה הינן קבועות וחלקן מזדמנות בהתאם לצורך ולקריאת העירייה, בהתאם להוראת העירייה.חל

והכל כאמור בנספח זה. התשלום לקבלן יהא בגין ביצוע בפועל. חלק מהתשלומים הינם קבועים פר עבודה קבועה 

 וחלקם בגין יחידות מידה אחרות )מטר/ דונם/ אתר/ יום עבודה( והכל כאמור מנספח זה. .

 

 הדברת יתושים  פרק א'

 

בנושא הדברת היתושים ניתן לדרוש מהזכיינים במכרז לנקוט בממשק המשלב פעולות איתור, ניטור והדברה. 

מיועד למנוע את התפתחות זחלי היתושים מפחית את כמות  –ממשק כזה הדורש ידע תכנון, מעקב והתמדה 

 ומשיג הצלחה לטווח ארוך. הריסוסים בחומרים הרעילים לסביבה, מונע במקרים רבים התנגדות

 

 קטגוריות עיקריותחמש קיימות במכרז 

 

 הדברת זחלי יתושים במוקדי דגירה קבועים  .1

 

בקטגוריה זו הרשות המזמינה צריכה לפרט בהזמנת העבודה רשימה של המוקדים הקבועים מקומות קבועים 

 י יתושים )ואדיות, ביצות, תעלותוידועים שבהם קיימת היקוות של נוזלים היוצרים פוטנציאל להתפתחות זחל
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שבהם יש לבצע את העבודה במשך כל תקופת ההתקשרות )במידת הצורך גם  –ביוב, בריכות מים, אגני חמצון וכו'( 

 תאריכים מועדפים לביצוע ההדברה(.

 

יפוש ניתן להזמין מהקבלן שירות הדברה בלבד, או לחילופין שירות כולל של ניטור )פעולה שוטפת של סריקה וח

 מוקדי התפתחות היתושים( והדברה במוקדים הקבועים , לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 

 הדברת זחלי יתושים במוקדי דגירה מזדמנים  .2

 

מוקדי דגירה מזדמנים הם כל המוקדים שאינם קבועים , המתגלים מעת לעת, והם בעלי פוטנציאל  לכך שיתפתחו 

גבי מפה(, -ור )חיפוש מוקדים מזדמנים ולאחר מציאתם סימונם עלבהם זחלי יתושים. ניתן להזמין שירותי אית

 טיפול והדברה במוקדים מזדמנים על פי האפשרויות הרצ"ב:

 

  –פעמית  במוקד / ים מזדמן / נים -איתור והדברה חד .א

 

ידי -הקבלן יבצע פעילות איתור והדברה של זחלי יתושים במוקדים מזדמנים בשטח שיוגדר על

פעמית מניעת התפתחות זחלי היתושים -, על בסיס פעולה חד פעמית )פעולה חדהרשות המזמינה

 יום מיום ביצוע ההדברה(. 14במשך תקופה של 

שעות. הרשות יכולה להזמין  48הקבלן ישלים את פעילות האיתור תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 ה בלבד.שירות כולל של איתור והדברה, או להזמין בנפרד שירות של איתור או הדבר

 

    -איתור וטיפול במוקד מזדמן נקודתי .ב

 

מוקד מזדמן נקודתי הוא כל כלי קיבול שבו הצטברו נוזלים או שטח קטן יחסית שבו ניקוו נוזלים 

-כגון: צמיג, חבית, שלולית וכו' שהם בעלי פוטנציאל להתפחות זחלי יתושים ושניתן לחסלם על

שימנע התפתחות זחלי היתושים ללא צורך בפעולות ידי ייבוש, ניקוז וסילוק הנוזלים באופן 

ידי הרשות -הדברה. בקטגוריה זו הקבלן נדרש לאתר מוקדים אלה בשטח שיתוחם ויוגדר על

 המזמינה ולחסל את המפגע ללא ביצוע פעולת הדברה.

הקבלן לא יחל בביצוע ההדברה/הטיפול במוקדים המזדמנים, ללא קבלת אישור ביצוע בכתב 

 מינה.מהרשות המז

 

 הדברת יתושים בוגרים  .3

 

 פי קריאה של הרשות המזמינה.-חיסול יתושים בוגרים על

 

 במידה ולקבלן סיבה לחשוב כי מקור היתושים מרשות סמוכה עליו להתריע על כך מיידית בכתב לרשות המזמינה.

 

 הדברת עשביית חורף  .1
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נוי דרכי גישה, ניקוי דפנות של נחלים עד לאפיק ריסוס עשבים חד שנתיים חורפיים, כולל עשבים עמידים, לרבות פי

מ' בדופן הנגדית, ריסוס משולב לאורך כבישים עם / בלי צמחיה תרבותית , הבא למנוע הצצת  4וניקוי ברוחב 

 שנתיים ולקטול עשבים קיימים.-עשבים חד

 

 הדברת עשביית קיץ  .2

 

 מ' מעל פני המים בשתי גדות הנחל. 4בדפנות  ריסוס עשבים רב שנתיים לרבות ריסוס תחתית נחלים ועשביית קיץ

 

 אחזקה שנתית –הדברה שנתית של עשבים  .3

 

 ביצוע כל פעולות הדברת העשבייה הנדרשות במשך תקופה של שנה שלמה.

 

 הדברה שנתית של משטחים )אחזקה( על גבי תשתית קשה  .4

 

רוצפות, מגרשי חנייה וכו' )לא כולל ביצוע פעולת הדברה של עשבים הגדלים על משטחים קשים: מדרכות, רחבות מ

 כבישים( במשך תקופה של שנה שלמה.

 

 הדברה מיוחדת למניעת הצצת עשביה  .5

 

ריסוס מיוחד הבא למנוע הצצת צמחיה מכל סוג שהיא בקרקע , שבכוונת הרשות המזמינה להניח עליה תשתיות 

 אספלט, ריצוף וכיו"ב.

 

 הדברת מזיקים נוספים  –פרק ג' 

 

 ים במוסדות ציבור הדברת חרק .1

 

ידי הרשות המזמינה, באופן -פי רשימה, מועדים וסדרי עדיפויות שיקבעו על-הדברה של חרקים במבני ציבור על

שעות ממועד  24שיביא לחיסול החרקים ולמניעת התפתחותם . הדברת החרקים תעשה בפרק זמן שלא יעלה על 

 החרקים לתקופה של שישה חודשים לפחות. הקריאה )או בתיאום לו"ז אחר עם הרשות( ותמנע הופעת

 

 הדברת חרקים בתאי הביקורת של מערכת הביוב  .2

 

הדברה של חרקים בתאי הביקורת של מערכת הביוב, על פי תוכנית עבודה שתועבר ע"י הרשות. הפעילות תכלול 

ברה. הדברת פתיחת וסגירת המכסים, ריסוס על כל פני שטח הפנים וכן על מכסה התא עד לנגירת חומר ההד

 שעות ממועד הקריאה )או בתיאום לו"ז אחר עם הרשות( 24החרקים תעשה בפרק זמן שלא יעלה על 

 

 הדברת תהלוכן האורן  .3

 

חודשים(. תחילת  12ביצוע הדברה סיסטמית של זחלי תהלוכן האורן באמצעות הזרקת גזע )ואחריות לביצוע למשך 

ב מהרשות המזמינה לגבי מספר העצים שבהם תבוצע פעילות ביצוע פעולת ההדברה רק לאחר קבלת אישור בכת
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ימים ממועד הקריאה אלא אם כן סוכם לו"ז אחר עם  7ההדברה ומיקומם. הדברת תהלוכן האורן תתבצע בתוך 

 הרשות. 

 

 הדברת מכרסמים בשטחי הרשות )כללי( .4

 

ג הרשות המזמינה ותכלול אזורים ידי נצי-פי תוכנית שתוכן על-פיזור פתיונות / מלכודות להדברת מכרסמים, על

שעות ממועד  48ולו"ז לביצוע , תוך שימוש באמצעי זהירות מירביים, כמתואר במפרט המכרז. הפעולה תבוצע תןך 

 הקריאה, או ע"י תאום לו"ז אחר עם הרשות.

 

 הדברת מכרסמים בתאי הביקורת של מערכת הביוב .5

 

יחה וסגירה של תא הביקורת והנחת חומרי ההדברה, כך ביצוע הדברה של מכרסמים בתאי הביקורת תכלול פת

 שלא ישטפו ע"י השפכים הזורמים.

 

 הרחקת ציפוריים  .6

 

הרחקה של ציפורים )כולל יונים( ממבנים ע"פ קריאה. הקבלן מחוייב למנוע את חזרתם של הציפורים אל המבנה, 

 לתקופה של שישה חודשים לפחות.

 

 הדברת נחילי דבורים וקיני צרעות  .7

 

ביצוע הדברה של נחילי דבורים וקיני צרעות במבנים וחצרות על פי קריאה. הקבלן צריך להגיע לכתובת שבה 

מצויים הקינים / נחילים תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים מזמן הקריאה והוא חייב להיות זמין במשך כל שעות 

 היממה לקבלת קריאות.

 

 הדברת זבובים  .8

 

אצירת פסולת ביתית על פי קריאה . הדברת הזבובים תעשה תוך פרק זמן שלא יעלה  ביצוע הדברת זבובים במכלי

 שעות ממועד הקריאה, או עפ"י לו"ז שיתואם עם הרשות. 48על 

 

 

  -הדברת טרמיטים .9

 

 הדברת טרמיטים באמצעות קידוח במקומות נגועים והחדרת חומרי הדברה או באמצעות שימוש בפתיונות. 
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 וע עבודות הדברה לוחות זמנים לביצ

 

עבודות הדברה יעשו בהתאם לתוכנית עבודה שנתית  במוסדות חינוך מוסדות ציבור ומקורות מים עומדים וכן 

בהתאם להודעות יזומות מטעם העירייה מעת לעת ובהתאם לצורך המקצועי לדעת העירייה.  מענה הקבלן 

למן )למעט קריאה דחופה שבה על המדביר לדרישה לביצוע עבודות הדברה יהא בהתאם ללוחות הזמנים כדק

 שעות מקבלת הקריאה(:  3להתייצב במשרדי העירייה בתוך 

 

 שעות מהודעת העירייה.   24עד  - הדברת תיקנים  .1

 שעות מהודעת העירייה.  24עד   -.   הדברת חרקים בתאי הביקורת של מערכת הביוב 2

 העירייה. שעות מהודעת  48תוך     -.   הדברת מכרסמים  3

 שעות מהודעת העירייה.   24תוך    -.   הדברת מכרסמים אחרים4

יבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ומעבר בהתאם להודעת  -אחזקה שנתית -.   הדברת עשבים ויתושים 5

 העירייה.  

 בהתאם להודעת העירייה.      -.   טיפול במפגעי יונים    6

 בהתאם להודעת העירייה  -כת האורן.   הדברה / טיפול בתוואי תהלו7

 תוך שעתיים מהודעת העירייה-.   הדברת נחילי דבורים וקיני צרעות 8

 שעות מהודעת העירייה 48תוך  -.   הדברת זבובים   9

 בהתאם להודעה ספציפית מהעירייה ובהתאם ללוחות זמנים שתורה העירייה.    -.   הדברת טרמיטים 10
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 רט נוהלי ביצוע העבודותמפ -נספח ב' 
 

 יצב במשרדי המחלקה לאיכות הסביבה של העירייה לקבלת הודעות לביצוע העבודות יהקבלן או בא כוחו ית

 במועדים הבאים:

 

 בבוקר למחרת היום בו קיבל ההודעה 08:00בשעה  .1

 

 שעות מקריאה דחופה לביצוע פעולה שנדרשה ע"י העירייה 3תוך  .2

 

מספר המירס ומספר הטלפון במשרד ופקס בבית שבאמצעותם יהיה ניתן  הקבלן ימסור למנהל המחלקה .3

 להתקשר ולמסור לו את ההודעות במשך כל שעות היממה.

 

 הקבלן ינהל יומן שבו הוא ירשום את העבודות לביצוע ומועד ביצועו בפועל. .4

 

 הקבלן ימסור דו"ח בסוף כל יום של עבודה שבוצעה על ידו במשך אותו יום. .5

 

 ור למנהל המחלקה פרטים  מלאים הכוללים סוגי החומרים בהם  השתמש.הקבלן ימס .6

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על פי כל חוק / תקנה או הוראה במקום בו מבוצעות פעולת הדברה.ידביק  .7

 מודעה במקום בולט ובה יצוין שם החומר. שם המבצע ומספר טלפון והוראות במקרה הרעלה.

 

 מש אך ורק בחומרים המאושרים לאותה פעולה ע"י הגורמים המוסמכים.הקבלן מתחייב להשת .8

 

במקרה שהקבלן ישתמש בחומרים הגורמים לתמותה של מכרסמים במקומות בהן בוצעה הפעולה הקבלן ידאג  .9

לאיסוף וסילוק הפגרים אל מתקן הסילוק עליו תורה הרשות , הקבלן יבצע חיטוי המקום במקום בו היה מונח 

 פינוי הפגר לא יעלה על שעתיים ממועד הקריאה. הפגר, מועד

 

על הקבלן לבצע את עבודות ההדברה אך ורק על פי הוראות/חוקים/תקנות של משרד הבריאות ומשרד לאיכות  .10

 הסביבה.

 

מרים / שיטות שיאושרו ועל הקבלן לבצע טיפול במפגעי יונים ע"י ניקוי המקום סילוק הקו וטיפול מונע  ע"י ח .11

 חלקה.ע"י מנהל המ
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 התמורה -נספח ג' 
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)אם לא כמות  היחידה  הפעולה 

נרשמה כמות 

אזי התשלום 

יהא בהתאם 

לביצוע בפועל או 

הזמנה מראש 

בהתאם לדרישת 

 )העירייה

מחיר יחידה 

 למטרבש"ח 

)אלא אם צויין 

 אחרת( 

לא סה"כ בש"ח 

 כולל מע"מ

 טיפול ביונים 

א. הנחת 

דוקרנים עשויים 

 נירוסטה 

 הגנה מפני

 קרינות שמש 

 הנחת רשתות

אחריות: תקופה 

 שנים 5

 במת הרמה ב. 

פינוי פגרים 

 צים וגוזליםיב

 והשארת

אפשרות גישה 

לטיפול לאחר 

 העבודה 

 

 גגות , חלונות

 מוסדות חינוך

 מוסדות ספורט 

 מבנה ציבור

 

 

 

 

 

    מחיר ליום עבודה 

לפי הנחיית 

 האגף המקצועי

לפי נוסחה  ₪  50 

 בטבלה זו.    

 

 

 

 

 

 

 

ליום ₪  1900

כולל  עבודה

פירוק הרכבה 

 וניידות

 

מריחה/ ריסוס 

של חומר 

להדברת יונים  

ע"פ הוראות 

    המנהל 

ביצוע לפי חישוב  למטר₪  5   

 בפועל 

 הדברת מזיקים 

 טיפול / ריסוס 

 דבורים 

באחריות הקבלן 

 ראי בולהעסיק ד

 תלפעול₪  50  

ריסוס וטיפול 

 בעץ

 לפי חישוב ביצוע

)לפי  בפועל

מספר עצים 

 שטופלו/רוססו(

בהתאם להוראות 

 העירייה
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ריסוס נגד 

קרציות / 

 פרעושים 

לפעולת ₪  50  

ריסוס נ' קרציות 

או פרעושים. 

המחיר הינו 

לפעולת ריסוס 

 באתר  

לפי כמות 

האתרים 

שבוצעה בהם 

 פעולת ריסוס

ריסוס להפגת 

 ריחות 

מחיר לפעולת 

שטח עד ריסוס ב

 מ"ר  100

לפעולת ₪  150 

 ריסוס באתר

לפי כמות 

האתרים בהם 

ה פעולת בוצע

 הריסוס

 טיפול / הדברה 

י התהלוכה אטוו

 אורן של 

לפעולת ₪  30  עץ יחידות 500 עץ האורן 

הדברה/ טיפול  

 לעץ

לשנה ₪  15000

בחודש דצמבר 

לאחר הטיפול 

 בעצים

לפעולת  ₪ 40  5 ילדים  גני הדברת חרקים 

 בכל גן הדברה

שח שנתי   200

לפעולת הדברה 

 בכל הגנים. 

 ן ילדיםגני  הדברת חרקים 

 דו כתתי  

 

לפעולת ₪  50  120

בכל  הדברה

  מתחם גנים

שנתי ₪   2500

לפעולת הדברה 

 בכל הגנים 

לפעולת  ש"ח 50  50 מוסד אחר  הדברת חרקים 

בכל הדברה 

 מוסד

מחיר ₪  2500

שנתי לביצוע 

פעולת הדברה 

 שנתית

  8בי"ס  ם הדברת חרקי

 כתות 

לפעולת ₪  200  2

 בביה"ס הדברה

מחיר ₪    400 

שנתי לביצוע 

פעולת הדברת 

 שנתית

לפעולת ₪  250  8 כתות  12בי"ס  הדברת חרקים 

 בביה"סהדברה 

מחיר ₪     2000

שנתי לביצוע 

פעולת הדברת 

 שנתית

לפעולת ₪  350  5 כתות  18 הדברת חרקים 

 בביה"ס הדברה

ר מחי₪    1750

שנתי לביצוע 

פעולת הדברת 

 שנתית

שח לפעולת  450  3 כתות ומעלה  24 הדברת חרקים 

 בביה"סהדברה 

מחיר ₪    1350

שנתי לביצוע 

פעולת הדברת 

 שנתית
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הדברת חרקים 

בתי בקורת של 

 מערכת הביוב 

מחיר  12000 לתא ₪  6 3000 יח' 

שנתי לביצוע 

הדברת תיקנים 

בכל התאים 

 בפועל

הדברת 

 מים מכרס

ביצוע פר ₪  2250   

פעולת ריסוס 

 קריאהבהתאם ל

חצר בית משותף  

 שתי כניסות 

לפעולת ₪  25  100

 בחצרהדברה 

ביצוע פעולת פר  

ריסוס בהתאם 

 קריאה ל

חצר בית משותף  

 שלוש כניסות 

שח לפעולת  30  150

 בחצרהדברה 

תשלום בהתאם 

לביצוע בפועל 

לאחר הנחיה 

 מהעירייה

ותף חצר בית מש 

 עד חמש כניסות 

שח לפעולת  40  100

 בחצרהדברה 

תשלום בהתאם 

לביצוע בפועל 

לאחר הנחיה 

 מהעירייה

כתות גן ילדים דו  

 כתתי 

של לפעולת  30  30

הדברה בגן דו  

 כיתתי 

תשלום לאחר 

פעם  ביצוע 

 ₪  900 בשנה 

 18חצר בי"ס עד  

 כתות 

שח לפעולת  50  6

 הדברה בחצר

שח תשלום  300

חר ביצוע פעם לא

 בשנה

חצר בי"ס מעל  

 כתות  18

לפעולת ₪   60  5

 בחצר ריסוס

שח תשלום  300

לאחר ביצוע פעם 

 בשנה

שטח פתוח עד  

 מ"ר  200

לאחר  תשלום שח לאתר30 

ביצוע בפועל 

ובהתאם לכמות 

האתרים בהם 

  בוצע

שטח פתוח עד  

500  

תשלום לאחר  לאתר₪  50 

ביצוע ובהתאם 

לכמות האתרים 

  בהם בוצע
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שטח פתוח עד  

 מ'  1000

שח לפעולת  70 

בשטח  הדברה

 פתוח 

תשלום לאחר 

ביצוע ובהתאם 

לכמות האתרים 

  בהם בוצע

ריסוס נגד 

 זבובים 

 לפי קריאה  למכולה ₪  4  200 מכולת אשפה 

הדברת עשבי 

 חורף 

לפעולת ₪  80 400 דונם 

 הדברה לדונם

פעמיים בשנה   

₪  )חורף וקיץ(+(

24000 

הדברת עשבי 

 קיץ 

לפעולת   80   400 דונם 

 לדונם₪ הדברה 

24000  ₪

פעמיים בשנה 

מחיר לתשלום 

לאחר ביצוע 

 בפועל. 

ריסוס נגד 

 יתושים 

להדברה ₪  60  200 דונם 

 לדונם 

נדרש   ₪12000 

ביצוע לפי 

קריאה 

 -מהעירייה

 )הערכה( קיץב

אחת לחמישה 

במקומות  -ימים

 .מים עומדים

  התמורה תהא

לפי ריסוס בפועל 

לפי כמות 

 דונמים 

 

 

)ובמילים: הנחה של ______   המחירים הנ"ל הקבלן מציע הנחה בשיעור ________ %כלל על 

 המחירים אינם כוללים מ.ע.מ.אחוזים. 

 

  

שם הקבלן   _________                          כתובת ______________  טלפון 

 _______________  
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 אישור על קיום ביטוחיםנספח ד' 
 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור
 עיריית יבנה ו/או 
ו/או חברות בנות 
ו/או עובדים של 

 הנ"ל

 שם
 
 

 שירותים☒

 אחר : ☒
 

שירותי הדברה ו/או שירותים 
 נלווים.

 רותיםמזמין השי☒
 

אחר ☐
 ת.ז./ח.פ. ______________________

 
 ת.ז./ח.פ.

 

 מען מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות 
למקרה ולתקופה / 

 סכום ביטוח

ל כיסויים נוספים בתוקף וביטו
חריגים יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום 

אחריות כלפי 
 צד שלישי

  

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 אשוניותר 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

ויתור על תחלוף מבקש  309 ₪      20,000,000  
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
*אחריות  

 מקצועית
ת.        

 רטרו: 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אחריות צולבת  302
 חב שיפויהר 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

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

 
 חומרים מסוכנים וכימיקלים 033

 י הפוליסה *ביטול/שינו
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יום לאחר משלוח הודעה   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 
רחבה *כחלופה לביטוח אחריות מקצועית ניתן לקבל כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף כה

 בפוליסת צד שלישי.
 
 אישור ביטוח הוכן ע"י יועץ חיצוני לעירייה     :לעניין נגישות ערהה
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 בנקאית לקיום החוזה נוסח ערבות -נספח ה
 

 לכבוד

 עיריית יבנה

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

 20,000 -של לסך עד סכום כל כלפיכם לסילוק בזה ערבים אנו "המשתתף"(– על פי בקשת ________ )להלן

"הפרשי הצמדה"(  -להלן )להלן כמפורט למדד הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך₪ 

לביצוע עבודות הדברה  26/2021מס' חוזה ההתקשרות ע"פ זכייה במכרז  תנאי קיום ומילוי זאת להבטחת

 בשטח שיפוטה של עיריית יבנה. 

 

הצמדה מיד עם דרישתכם  הפרשי בתוספת הנ"ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם אנו חייבים

 באופן או כלשהו בתהליך לנמק את דרישתכם או לבסס עליכם להטיל הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי

 לטעון אחרת, ומבלי דרך בכל או משפטית בתביעה מאת המשתתף תחילה הסכום את לדרוש כלשהו, או

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר שתתףלעמוד למ הגנה כלשהי שיכולה  טענת כלפיכם

 

 אחת במספר דרישות, שכל או אחת בפעם הנ"ל הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש אתם תהיו רשאים

 .הנ"ל הסך הכולל על דרישותיכם לא יעלה  שסך בלבד, בתנאי נ"לה  מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 

 :זה במכתבנו 

 

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  הלשכה ידי על תפרסםמשמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המ –"המדד" 

 .כלכלי

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 

"המדד החדש"(כי  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם  לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

_____ המדד החדש עלה לעומת המדד המדד הידוע בעת חתימת החוזה שפורסם ביום ______ היינו ____

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום  –נקודות )להלן 

 הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

אחרי לא תענה. לאחר מועד זה  דרישה שתגיע אלינו _____________ -ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 ערבות בנקאית לקיום המכרז 
 

 

 לכבוד 

 עיריית יבנה 

 

 

 א.נ.,

 ערבות בנקאית

 

₪  20,000ך של "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לס –על פי בקשת __________ )להלן 

בש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות 

מכרז   26/2021"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  –למכרז, כמפורט להלן, )להלן 

 להבטחת מילוי תנאי המכרז.ו בשטח שיפוטה של עיריית יבנה  ביצוע עבודות הדברהפומבי ל

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

ת או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטי

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 כולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך ה

 

 במכתבנו זה:

 

 משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. –"מדד" 

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 

"המדד החדש"(, כי המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

"המדד  -לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו ________ נקודות )להלןהחדש עלה 

היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, 

 מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

 

 .  19.10.2021 יוםערבות זו תישאר בתוקף עד  ל

 

 לא תענה.      19.10.21 -יום הדרישה שתגיע אלנו אחרי 
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 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת    19.10.21 -יום הלאחר 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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 26/2021מס' הצהרת המציע במכרז 
            

 לכבוד   

 עיריית יבנה

 י ב נ ה

 א.נ.,

 26/2021הצהרת המציע במכרז מס' 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים, ובין שאינם 

 מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

ו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי או מסכימים לכל אנ

האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

המשתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מ

 שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.

לקמן: _________________ אחוז טבלת התמורה הינה כד –ההנחה אותה אנו מציעים למחירי נספח ג' 

יש ליתן אחוז הנחה אחד ואחיד לכלל המחירים הערה:  הנחה ) ובמילים:  ______________% הנחה(

 תפסל(.  -התמורה במכרז. הצעה שלא בהתאם –בנספח ג' 

 

 עד וכולל יום הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי ותהא תקפה 

 

כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בנינו אנו מסכימים 

 לביניכם.

 

 )כולל מע"מ( בש"ח.₪  20,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"ס 

 

בידכם  ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד 14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 

 .ואישור ביטוח כדרישות המכרז ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה
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היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכם 

הערבות יחולט על ידכם לטובת העירייה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי עמידתנו 

 ור.בהתחייבויותינו כאמ

 

אנו מצהירים כי אנו זכאים בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו 

 על הצעה זו.

 אישור

 

אני החתום מטה רו"ח/עו"ד של החברה מצהיר ומאשר בזאת כי חתימת ה"ה וחותמת החברה מחייבים את החברה 

 לטות הדרושות על מנת לחתום על התחייבות זו.בהתאם  לתזכיר ותקנון החברה וכי התקבלו כל ההח

________________     _____________________     

 חתימות המנהלים וחותמת      שם התאגיד המציע  

 

 

 כתובת: _____________________ טלפון: ________________ פקס: _______________.
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 1ספח ז' נ –הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

אני הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  .1

 -ם הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשי

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו  .א

 שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; בשנה, 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לפי חוק עובדים זרים )איסור  בשתי עבירות או יותרחלוט בפסק דין  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ב

לא הייתה בשלוש , כאשר ההרשעה האחרונה 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 שקדמו למועד עריכת תצהיר זה. השנים

)איסור לפי חוק עובדים זרים  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ג

, ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, היה 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1.1.02לפני יום 

 ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[.

גם בעל  –לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

טה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות השלי

 .1968  -ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

______________ 

 אישור

____ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ __________עו"ד )מ.ר. __________(, מאשר כי ביום _____

____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

                    

 _________________ 
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 הצהרת הקבלן בדבר תשלום שכר מינימום 2נספח ז
 

 

 לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 )להלן: "החוק"( 1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 

 

 

צהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לה

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

 הקבלן ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .א

 

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד  .ב

 ההרשעה;

 

בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים לפחות  הקבלן או .ג

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[. 

 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________ 

 

 

 אישור

 

 

אני הח"מ _________ עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________ 

ת.ז. ____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 כן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תו

                                 

_____________ 
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: 3נספח ז
 

 תאריך: _________                                           לכבוד

 עיריית יבנה

 שדרות דואני יבנה 

 א.ג.נ.,

 ון: הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנד

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

 

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

ה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשר

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

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

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל  1.2

המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר "חבר  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

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

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על  "פקיד או עובד של

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

 למענה."

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 או אחות ואף לא סוכן או שותף.בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח  2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  2.2

 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. 2.3

 

דת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם ידוע לי כי וע 3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

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

 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

א')א( לפקודת 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 

 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: ____________



 

 ר בדבר אי תאום מכרזתצהי -4נספח ז 

 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

למכרז  "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז, מכרז פומבי מס' ________ )להלן: "____________

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

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

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  התייעצות,  .3

 הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

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

 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף  .6

 כרז.למ

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

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

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

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

 התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

 _ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .10

            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11
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_______________     __________     ______________________     ______

_______________ 

תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת       

 המצהיר 

 

 אישור

 

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

__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 

המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_______________                                                                                     __________________________ 

תמת ימה + חותאריך                                                                                                             שם מלא + חת         

  

 


