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 חתימת המציע: _________________ 

 
 עיריית סח'נין 

 20/2020מכרז מספר 
 ושטחים ציבורייםניקיון וטיאוט רחובות 

 
עיריית סח'נין מכריזה בזה על רצונה לקבל הצעות בשיטת המעטפה הסגורה לביצוע עבודות ניקיון  

 בסחנין:   ושטחים ציבורייםוטיאוט רחובות  
 

 על המשתתף לעמוד, בין היתר, בתנאים שלהלן: 
 

עוסק מורשה, יחיד או תאגיד ולנהל ספרים כחוק. יש לצרף להצעה אישור על ניהול  להיות   .1
חשבונות   ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי 

 וכן אישור לצורך ניכוי מס בתוקף.  1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 
 

. הערבות תהיה מחשבונו  ₪  20,000  של סכום  לצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית ב  .2
שהוא נוסח מחייב, והיא תהיה בתוקף עד    ובהתאם לנוסח שבמסמכי המכרזשל המשתתף  

)כולל( . חובה לצרף להצעה צילום שיק או אישור בנק בדבר פרטי החשבון    2020/12/31ליום  
 ממנו נמשכה הערבות. ערבות שלא תמלא אחר התנאים הנ"ל תיפסל. 

 
ייערך סיור משתתפים באתר) בקבוצות של עד    11:00בשעה    12/10/2020בתאריך  שני  ביום   .3

מנוע    10 יהיה  בסיור  ישתתף  שלא  מי  שפ"ע.  מחלקת  במשרדי  יהיה  המפגש  אנשים(. 
 מלהעלות כל טענה בכל הקשור למצב בשטח או כל מידע אחר שנמסר למשתתפים בסיור. 

 
רייה בשעות העבודה הרגילות של ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במחלקת שפ"ע של העי .4

₪ שלא יוחזר. יש לצרף להצעה העתק מן הקבלה בדבר   0010העירייה תמורת סכום של  
 רכישת המכרז. 

 
ה .5 במסמכי  לעיין  בכתובת   מכרז ניתן  העירייה  של  האינטרנט  באתר  לרכישתם       קודם 

www.sakhnin.muni.il    "או במשרדי מחלקת שפ"ע. תחת הלשונית "מכרזים כללי 
 

מנכ"ל     .6 לידי  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  המסמכים  כל  ובצירוף  חתומות  ההצעות  את 
ביום וזאת    בסח'נין, בקומה השלישית   128שד' אלג'ליל    העירייה במשרדו בבניין העירייה 

ולא    או עם שליח המסירה תהיה אישית  בצהרים 0041:עד   15/10/2020בתאריך חמישי 
 באמצעות הדואר. 

 
של  .7 העבר  ניסיון  את  שיקוליה  יתר  בין  העירייה  תביא  המכרז  בתנאי  העמידה  מלבד 

 המשתתף ואת ניסיונו בביצוע עבודות דומות בכלל ועבור העירייה בפרט. 
 

 האמור לעיל בא להוסיף על האמור בחוברת המכרז.  .8
 

   04-6787427התקשר לטלפון   פנות למנהל מחלקת שפ"ע בעירייה ול לבירורים נוספים ניתן ל  .9
 . laithi@sakhnin.muni.il: דרך דוא"לאו  6787427-04או לשלוח בקשת הבהרה לפקס 

 
 בכבוד רב                                                                                                    

 ד"ר ספואת אבו ריא                                                                                                   
   ייהראש העיר                                                                                                  
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 חתימת המציע: _________________ 

 מך א'מס

 תנאי המכרז ו הוראות למשתתפים

 נשוא המכרז  1.

תיאור העבודות בסעיף זה הינו כללי בלבד. על הזוכה למלא אחר כל הדרישות    -הערה מקדימה   
בכל מסמכי המכרז, במפרט דרישות לביצוע, ובחוזה הקבלנות ונספחיו    וההתחייבויות המפורטות

 המצ"ב.

 המציע הזוכה בביצוע העבודות )להלן: "הקבלן"(, יבצע על חשבונו, את העבודות המפורטות להלן:  

 באמצעות עובדי הקבלן כולל פינוי הפסולת.  ניקיון וטיאוט רחובות ידני 1.1

שנקבע   כפי  המינימום  מכמות  תפחת  שלא  בכמות  עובדים/ות  יום,  מדי  ויעסיק  יספק  הקבלן  .א 
 בנספח ד' לחוזה. 

דים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו ללא עבר פלילי, בריאים , ומתאימים לביצוע עבודה פיזית של  העוב
 ידני לרבות עבודות שטיפה.  ניקיון וטיאוט

 .ב הקבלן יבצע את כלל עבודות הניקיון והטיאוט הידני של: רחובות וכבישים, איי תנועה, 

וכיוצ"ב      לות ו/או מרוצפות, שטחי חניה מדרכות, מבואות, מעברים עם או ללא מדרגות , רחבות סלו
   המנהל   )להלן: "רחובות"(, בטיב ובאיכות גבוה ים עפ"י תכנית עבודה שתימסר לו ו/או עפ"י קביעת

 זאת בהתאם לכל דרישות ותנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו. ו

וההתחייבויות כל הדרישות  לביצוע  כי  יתברר  לעיל, אם  א'  בסעיף  למרות האמור  חוזה    .ג  נשוא 
אין צורך בכל העובדים בימים מסוימים ו/או בעונות מסוימות, הקבלן מתחייב    הקבלנות ונספחיו,

כפי שיידרש על ידי המנהל. במקרה זה, כל ימי העבודה שבהם    להעסיק עובדים בכמות מופחתת
יק  ירשמו לזכות העירייה והקבלן מתחייב לספק ולהעס  העסיק הקבלן כמות מופחתת של עובדים

העירייה לקראת חגים ו/או במועדים שיידרשו    עובדים נוספים בכמות ימי העבודה שנצברו לטובת
 על ידי המנהל .  

ד'   , כהגדרתם בנספח  וכלי עבודה, נעלי בטיחות ומדים  ייעודי  .ד הקבלן יספק לכל עובד/ת ציוד 
באחריות עם    לחוזה.  יום  מדי  לעבודה  מגיעים  העובדים  לוודא שכל  ומדים  הקבלן  בטיחות  נעלי 

 הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לעבודה בימים גשומים וחורפיים.  נקיים. בתקופת החורף, יספק

עבודות ניקיון וטיאוט ידני של הרחובות כהגדרתם ב נספח ד' לחוזה, יעשו באופן המיטבי והיעיל  ..ה  
סיום העבודות ברחובות,    ואיכות מעולים עפ"י תוכנית העבודה, באופן שלא יישארו עם  ביותר ובטיב

ברחובות יישארו שאריות    העבודותבנספח ד' לחוזה . אם לאחר סיום    שאריות פסולת כהגדרתה
ויבצע את הניקיון  יחזור  באותו מקום באותו היום, באופן שלא יישארו שאריות    פסולת, הקבלן 

 נוספת.  פסולת. זאת לשביעות רצון המנהל ת וללא קבלת תמורה

מלהפעיל מפוחי אויר מוטוריים כהגדרתם ב נספח ד' לחוזה, ללא אישור מפורש    הקבלן מנוע..ו  
נטענת    מהמנהלת פסולת  שאיבת  מכונת  להפעיל  רשאי  הקבלן   . המנהלת  שתקבע  ובמקומות 

 לחוזה .  חשמלית כהגדרת ב ה נספח ד'

כהגדרתו  .ז הקבלן יעסיק מדי יום במשך כל שעות העבודה, ראש צוות עבודה נייד עם רכב משימתי  
לחוזה, שיבצע עם עובד נוסף במהלך יום העבודה, שירות משימתי כהגדרתו ב נספח ד'    ב נספח ד'

 לנהל ולפקח על עבודת העובדים ואיכות ביצוע העבודות על ידם . לחוזה, ויהיה אחראי 

 . שטיפה מכנית )אופציה בלבד עפ"י הזמנת העירייה, בתשלום נוסף( 1.2
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ורחבות   מסלולות ו/או מרוצפות, תתבצע עם מתקן שטיפה של מים מותזים  .א שטיפת מדרכות 
בלחץ גבוה כהגדרת ב נספח ד' לחוזה . הקבלן יספק חומרי ניקוי )דטרגנטים( ומסירי שומנים בכמות  

 נדרשת לקבלת ניקיון יסודי של

מקומות השטיפה, אספקת חלפים , ואחזקת מכונת השטיפה במצב תקין בכל עת, הינה באחריות  
. הפעלת מכונת השטיפה וביצוע העבודה יעשה באמצעות שני עובדים לפחות    לןהקב ועל חשבונו 

 בכל עת. 

 .ב העירייה תקצה נקודות מילוי מים על חשבונה לצריכת המים לביצוע עבודות השטיפה. 

טיאוט מיכני , המכונה הינה רכושה של העירייה, כולל הוצאות דלק ותחזוקה, הקבלו ימנה  -1.3
 עמו להפעלתה בימים והשעות אשר ייקבעו ע"י המנהל. מפעיל מט

 מסמכי המכרז  2.

מסמכי    1.2 ולחוד  ביחד  להלן  ויקראו  המכרז  מסמכי  את  מהווים   , מטה  המפורטים  המסמכים 
 המכרז:

 הזמנה ל מתן הצעות למכרז  - מסמך ההזמנה  

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים  - 'מסמך א 

 הצעת המציע  - מסמך ב' 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז   1 -מסמך ב' 

 אישור רואה חשבון   2 -מסמך ב' 

 רשימת לקוחות, ממליצים , ונתונים   3 -מסמך ב' 

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   4 -מסמך ב' 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים   5 -מסמך ב' 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים  6 -מסמך ב' 

 דוגמת רישיון לפעול כקבלן שירות   7 -מסמך ב' 

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה   8 -מסמך ב' 

 הודעה על תיבת תלונות   9 -מסמך ב' 

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור  10 -מסמך ב' 

 נוסח התחייבות להפעלת משרד  11 -מסמך ב' 

 ב' תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים 12 -מסמך 

 ב' בקשת אישור משטרה להעסקת עובדים  13 -מסמך 

 חוזה קבלנות ונספחיו : - 'מסמך ג 

 ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית  'א- נספח 

 ' אישור עריכת ביטוחים ב - נספח 
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 עבודת קבלנים ' הוראות בטיחות ונוהל ג - נספח 

 ושטחים ציבוריים פרט דרישות ביצוע טיאוט וניקיון רחובות  'ד - נספח 

 כתב כמויות ומחירים 'ה  –נספח 

 פרוטוקול מפגש ההברות וסיור קבלנים  -מסמכים נלווים  

 מסמכי תשובות והבהרות למכרז שנשלחו למציעים  

 מסמכים שצירף המציע להצעתו .  

אסור למציע למחוק, לתקן, להוסיף או לשנות את מסמכי    -כרז  איסור שינויים במסמכי המ  2.2
לוואי. ה עירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון, תוספת או    המכרז, לרבות במכתב

המכרז/ חוזה הקבלנות ונספחיו ולפסול את    מכתב לוואי כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי 
 . הצעתו

 כשירות להשתתפות במכרז. 3.

 אי הכשירות להשתתפות שלהלן הינם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.תנ 

 רשאי להשתתף במכרז מציע העונה על התנאים המפורטים להלן:  

 תנאי סף מנהליים:  

מציע בעל רישיון תקף ממשרד הכלכלה לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון, כמשמעותו בחוק    -3.1
 . 1996 -ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו    העסקת עובדים על

גופים ציבוריים, תשל"ו  -3.2 ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות  ,לא הורשע    1976  –מציע 
בגין עבירות  משתי  המ   ביותר  עבודה  חוקי  בתוספת  הפרת  המפורטים  החוקים  ברשימת  פורטים 

השנים האחרונות ממועד    3  –,ב    2011  –תשע"ב    השלישית בחוק להגברת האכיפה ודיני העבודה,
 ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

מציע בעל אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, בדבר ההרשעות והקנסות    3.3
 הוראת חשכ"ל לעניין(.  – 4מסמך ב' כאמור ב

המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, וכי לא הוטלו על    כי  האישור  
השנים האחרונות מהמועד    3  –הפרות ב    6  – זיקה אליו, עיצומים כספיים בשל יותר מ    המציע או בעל

 האחרון להגשת הצעות למכרז.

יראו מספר    ניתן אישור ממינהל  לעניין זה,  הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם 
במשרד הכלכלה, כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה    ההסדרה והאכיפה 

 משתלם לו שכר. 

זרים כמפורט    3.4 עובדים  יועסקו  נשוא החוזה, לא  ביצוע העבודות  לצורך  כי  התחייבות המציע 
 .  9.12.7העסקת עובדים ישראליים במסגרת התקשרויות הממשלה" מס'  וד בהוראות תכ"ם, "עיד

מציע בעל תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת    3.5
 עובדים זרים כדין.

)אכיפה    3.6 ציבוריים  גופים  עסקאות  בחוק  הקבועים  בתנאים  ועומד  כדין  ספרים  מנהל  המציע 
 . 1976  –  ו חובות מס(, התשל"  נות ותשלוםוניהול חשבו 

 להלן.  1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ברת חילוט, בנוסח המצורף כמסמך ב' 3.7
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עד    3.8 מעודכן  תדפיס  להצעתו  יצרף  מרשם    10המציע  למכרז,  הצעות  הגשת  מועד  לפני  ימים 
 התאגיד .  החברות של רישום

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האישורים,    9.3
 האסמכתאות, 

 ן: "המציע" (. הערבויות, והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע בלבד )להל

 תנאי סף מקצועיים:  

 ניסיון וותק של המציע  10.3

שנים לפחות החל משנת    3התאגיד עצמו, בעל ותק וניסיון מוכח במשך    – מציע שהוא עצמו ובתאגיד   
 כקבלן ביצוע עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ידני ו/או מכני, במהלכן ביצע : ואילך,  2012

אצל רשות מקומית אחת לפחות באופן יום יומי, שמספר התושבים    .א שירותי ניקיון וטיאוט ידני
 .נפש  15000הינו לפחות    בכל אחת מהרשויות

 ו/או 

.ב סיפק שירותי ניקיון ידני אצל רשות מקומית אחת לפחות באופן יום יומי, בהיקף עבודות בשטח  
 מ"ר בחודש עבור הרשות המקומית . 5000 של לפחות

 ו/או 

.ג סיפק שירותי ניקיון ידני אצל רשות מקומית אחת לפחות באופן יום יומי, בהיקף העסקת לפחות  
 שעות עבודה בחודש עבור הרשות .  500בחודש בהיקף של לפחות  עובדי ניקיון 4

 מציע בעל רכב משימתי כהגדרת ו ב נספח 'ד בחוזה הקבלנות .  11.3

 יצרף אישורים, מסמכים, והצהרות  4.

, על היות    – יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף    המציע  מקור או העתק באישור עורך דין 
ב'  1וכן הצהרות מאומתות על ידי עו"ד, המפורטות במסמך ב , '    האישור או המסמך נאמן למקור

 הצעת המציע כ , מפורט להלן : –  12עד ב' 

הניקיון, כמשמעותו בחוק    צילום רישיון תקף ממשרד הכלכלה לעסוק כקבלן שירות בתחום  4.1
 . 1996 -קבלני כח אדם, התשנ"ו  העסקת עובדים על ידי

כנדרש    4.2 והקנסות  ההרשעות  בדבר  הכלכלה,  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מנהל  מטעם  אישור 
 לעיל .   3.3בס"ק 

אישור פקיד שומה/רו"ח על ניהול ספרים כדין ואישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים    4.3
. יש לצרף אישור תקף על ניכוי מס    1976  –ותשלום חובות מס(, התשל"ו    ה וניהול חשבונות)אכיפ

 במקור וצילום תעודת עוסק מורשה . 

צילום תעודת רישום של התאגיד, אישור על היותו רשום במרשם   -מציע שהינו תאגיד יצרף    4.4
ההצעה, אינו בעל חובות אגרה    תאגידים מסוגו, אישור על כך שבמועד הגשת  המתנהל על פי דין לגבי

חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך    שנתית ברשות התאגידים בצורת נסח
  http//:www.justice.gov.il אתר אינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

 ימים לפני מועד הגשת   5 -בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", ותדפיס מעודכן נכון עד ל  

 הצעות למכרז מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות והמנהלים של התאגיד. 
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אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על זהות בעלי התאגיד, על היות החותמים בשמו של התאגיד    4.5
ידי המוסמכים    רשאים לחייב את על  כדין  נחתמה  ואישור שההצעה למכרז  בחתימתם,  התאגיד 

 לחתום בשם התאגיד. 

הצעת המציע, כשהם מלאים וחתומים על ידי מורשי חתימה    –מסמכים המצורפים למסמך ב'    4.6
 של המציע : 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז   1 -מסמך ב' 

 אישור רואה חשבון   2 -מסמך ב' 

 רשימת לקוחות, ממליצים , ונתונים   3 -מסמך ב' 

 ם ציבוריים תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופי  4 -מסמך ב' 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים   5 -מסמך ב' 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים  6 -מסמך ב' 

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה   7 -מסמך ב' 

 הודעה על תיבת תלונות   8 -מסמך ב' 

 עובדים זרים ללא אישורתצהיר על אי העסקת   9 -מסמך ב' 

 נוסח התחייבות להפעלת משרד  10 -מסמך ב' 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה בפלילים 11 –ב' מסמך 

 בקשת אישור משטרה להעסקת עובדים  12 -מסמך ב' 

 להלן.  1צרף ערבות בנקאית ברת חילוט, בנוסח המצורף כמסמך ב'י 7.4

את פרוטוקול סיור הקבלנים, וכל מסמך  המציע יצרף את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים,    4.8
ותשובות שישלח והחוזה בחותמת וחתימה    הבהרות  על כל מסמכי המכרז  לחתום  יש  למציעים. 

והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו ע"י    בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים
 המציע ללא יוצא מן הכלל. 

מסמך המפורטים לעיל, רשאית ועדת המכרזים לפי  למען הסר ספק, לא צירף המציע אישור ו/או   
דעתה או    שיקול  ביותר  הזולה  תהיה  אם  גם  המציע  של  הצעתו  את  לפסול  והמוחלט  הבלעדי 

 לאפשר למציע להשלים ולמסור את האישור ו/או המסמך החסר.  לחילופין,

 דגשים והבהרות נוספות   4.9

עוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה.  .א המציע יצרף להצעתו רשימת הפרטים בהצעתו, שהוא מ
יובהר כי אין בעצם הבקשה על החיסיון בכדי לחייב את העירייה לקבל את הבקשה    למען הסר ספק

 לחיסיון הפרטים ושיקול 

 הדעת בנושא זה נשאר בצורה מוחלטת בידי העירייה בהתאם לאמור בתקנות חובת המכרזים. 

ניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו  .ב מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעו 
 אישור ותצהיר. 

חובת   בחוק  כמשמעותם  הוא  ו"תצהיר"  "אישור"  לרבות  המונחים  כל  משמעות  זה,  בסעיף 
 . 1992  -התשנ"ב  המכרזים,
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 ערבות השתתפות במכרז  5.

על מגיש הצעה לצרף להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית לפקודת    5.1
  1אוטונומית, בלתי מסויגת, צמודה למדד, על שם המציע בלבד, בנוסח מסמך ב'    ,סח’ניןעיריית  

 כולל )להלן: "ערבות להשתתפות" (.    31/12/2020בתוקף עד תאריך ₪  20,000סכום בלהלן, 

ועל  כל ההוצאות למ ידי המציע  על  במידת הצורך, תעשה  תן הערבות הבנקאית והארכת תוקפה 
 חשבונו.

מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון. למען הסר ספק, לא יתקבל  
 תחליף ערבות. 

יה  הערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של ראש העירי   2.5
 לבנק.   או גזבר העירייה

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות עפ"י דרישת ראש העירייה או גזבר העירייה, עד    3.5
 לאחר שהזוכה שיבחר 

יחתום על חוזה הקבלנות עם העירייה. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה,  
ועוד  תוקף הערבות עד לאחר סיום    יאריך המציע את דרישת    30ההליכים המשפטיים  עפ"י  יום 

 לפסילת ההצעה. העירייה. אי הארכת תוקף הערבות, יביא

סכום הערבות יחולט וישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה על   4.5
וכן באם העירייה    ידי המציע  לדרישת  תוקף הערבות להשתתפות בהתאם  יאריך את  לא  המציע 

 לעיל וכן באם המציע  3.5ור בס"ק  כאמ

 להלן .   13הזוכה לא ימלא חובה מהחובות המפורטות בסעיף 

חילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל לא יפגע בזכות העירייה לתבוע בנוסף פיצויים מהמציע, בגין   
 שיגרמו לעירייה עקב אי קיום ההצעה על ידי המציע.  הנזקים הממשיים

 הבהרת מסמכי המכרז  6.

  שעה   ,  12/10/2020, תאריך  שני  קבלת הבהרות וסיור קבלנים )להלן: "מפגש"( יתקיים ביום    .61
 6787427-04לבירורים טל.  משרדי העירייה.מחלקת שפ"ע בב 11:00

 סיור קבלנים ייערך רק בחלק מהמקומות המיועדים לביצוע העבודות. 

המכרז, ירכז בכתב את השאלות וההבהרות  כל משתתף במפגש המעוניין בקבלת הבהרות למסמכי 
 בנוגע למסמכי 

המכרז וימסור את המסמך בתחילת המפגש לנציגי העירייה. הבהרות ותשובות תימסרנה במפגש  
 ו/או במועד מאוחר יותר.   ו/או בפרוטוקול המפגש

משתתף אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה בכתב מודפס בלבד לאגף    6.2
בפנייתו את מהות    ,  laithi@sakhnin.muni.il:   דוא"ל לכתובת  שפ"ע, באמצעות משלוח  ויפרט 

 הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה. 

 מארבעה ימים ממועד  סגירת המכרז. על פניית המציע להתקבל בעירייה לא יאוחר  

 לכל המשתתפים במפגש. תשובות והבהרות תישלחנה  

לבצע    ו/או  בו  שנפלו  טעויות  ו/או לתקן  במכרז  ביוזמתה הבהרות לאמור  ליתן  העירייה רשאית 
 שעות לפני מועד הגשת הצעות למכרז.  48- שינויים ו/או תוספות, עד ל 

mailto:laithi@sakhnin.muni.il


 20/2020מכרז פומבי  –עיריית סח'נין 
 ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים ציבוריים

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

10 
___________________________________________________________________ 

 
 חתימת המציע: _________________ 

איחור בקבלת התשובות או אי קבלתם, לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעת ו או    6.3
 המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין . ת של ועדתלהתחשבו 

לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו   
 העירייה, אלא אם אלה ניתנו בכתב, כאמור לעיל.  בע"פ או נעשו על ידי 

יקון טעויות, שניתנו כאמור לעיל, מחייבים את המציע  תשובות, שינויים, תוספות, הבהרות, ות 6.4
 ממסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו .  ויהוו חלק בלתי נפרד

 הצהרות המציע  7.

הגשת הצעה והשתתפותו במכרז, כמוהם כהצהרה ואישור שהמציע קרא ולמד את כל מסמכי    7.1
וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את כל התנאים,    המכרז, שכל פרטי המכרז

 המפרטים, רשימת הכמויות והוא מסכים להם.

לו לצורך הגשת הצעתו . יש לו את כל  המציע מצהיר כי קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים    7.1
והסגולות המקצועיות, וביכולתו להשיג את כל האישורים, העובדים, כלי הרכב,    המידע, הכישורים 

לביצוע הדרושים  והאמצעים  כל    הציוד  אחר  למלא  מסוגל  הוא  וכי  זה,  מכרז  נשוא  העבודות 
התאם להצעתו, באופן עצמי  ב  ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות ונספחיו

 ללא הפעלת קבלני משנה .

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם    7.2
הקבלנות ו נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם לאחר הגשת הצעת המציע,    מפרטי המכרז ו/או חוזה

 לא תתקבל . 

 דרישת פרטים מהמציעים  8

גם לאחר הגשת  הע  8.1 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  ירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם 
וכל  נוספים  פרטים  המקצועיות    הצעות,  אפשרויותיו  ניסיונו,  בדבר  לנכון,  תראה  שהיא  הוכחה 

ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים ולהציג    והכספיות , וכושר ו למל א אחר דרישות המכרז, להציג 
לעיל ובין אם    4בסעיף    , בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטיםכל מסמך או אישור

 אינו כלול . 

מסמך,    8.2 למסור  המציע  סרב  הנדרשים.  וההוכחות  הפרטים  את  לעירייה  לספק  חייב  המציע 
נתונים כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף    אישור, או הסבר, או ניתוח

 לפסול את ההצעה. 

העירייה רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים, לבקש    8.3
הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד    ולקבל חוות דעת ומסמכי

 פעולתה זו של העירייה . 

הע  עובדי  שאינם  ובין  עירייה  עובדי  שהינם  בין  העירייה  נציגי  רשאים  לפנות  בנוסף,  ירייה, 
לרשויות ו/או  על    לממליצים  דעתם  חוות  את  ולקבל  המציע  הועסק  ו/או  מועסק  בהם  מקומיות 

 כישוריו ויכולתו של המציע. 

 החלטות העירייה  9.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להתחשב    9.1
קרה של שוויון בין ההצעות בין היתר, בגובה הצעתו  לבחירת הזוכה לרבות במ  במסגרת שיקוליה

בביצוע בניסיונו המקצועי  בהמלצות שקיבל מרשויות מקומיות,    הכספית,  נשוא המכרז,  עבודות 
ביכולתו הכלכלית, ובכל מסמך או פרט    בניסיונה הקודם עמו, בכלי הרכב והאמצעים שברשותו,

 והוראותיו ו/או בהתאם אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז 
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 חתימת המציע: _________________ 

 לדרישת נציגי העירייה . 

ימים מיום הדרישה כאמור כשהוא    10זוכה שנדרש לחתום על חוזה הקבלנות ולא יחזיר ו תוך  9.2
ל הלן, כולם או חלקם, תחולט    3.13ו ,    -  2.13,  1.13התנאים האמורים בס "ק    חתום ולא ימלא אחר

לצורך שצורפה  הבנקאית  במכ  הערבות  סכום  השתתפותו  ישמש  אחר,  סעד  בכל  לפגוע  ומבלי  רז 
קיום אי  בגין  ומוסכם מראש  קבוע  כפיצוי  בהגשת    הערבות  עצמו המציע  על  שנוטל  התחייבויות 

לתת לו כל הודעה או    הצעתו למכרז. בנוסף תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ומבלי
תהיה   עדי. במקרה זה, לזוכה לאהתראה, להתקשר ב חוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקולה הבל

 כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו. 

העירייה רשאית בכל תקופת ההתקשרות בחוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, להגדיל או להקטין    9.3
הגדלת שטח שיפוט של    ,עקב גידול אוכלוסייה ועסקים ו/או עקב  %50כדי      את היקפי העבודה עד

חלק מהעבודות בהתאם לשיקול דעתה. במקרה/מקרים    העירייה ו/או עקב מעבר לביצוע עצמי של
בהתאם  תקטן  או  תגדל  לקבלן  החודשית  התמורה  לעבודות    אלו,  המחירים  בסיס  על  לשינויים, 

 ' ה כתב כמויות ומחירים . –נוספות הנקובים בחוזה הקבלנות נספח 

  30או יוקטן היקף העבודה של הקבלן מכל סיבה שהיא, תינתן לקבלן הודעה של  במקרה בו יוגדל   
 ימים מראש. 

אין באמור לעיל, כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה , עקב הפרת    4.9
 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.  ההתחייבויות שנטל על

 

 

 ______________ 
 __________ 

 _____ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 מסמך ב'

 הצעת המציע 

 סח'נין לכבוד: עיריית  

המכרז   מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי   , מצהיר   _________________________ הח"מ  אני 
כל התנאים והדרישות ואני מסכים להם, בדקתי ושקלתי כל    והמסמכים הנלווים אליו, הבנתי את

את הצעתי לביצוע עבודות ניקיון    גיש בזאתדבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר י הצעתי, והנני מ
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. ושטחים ציבורייםוטיאוט רחובות  

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי : 

הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הן מבחינה מקצועית    1.
הנדרשות, בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרז, ולראייה אני  וההוצאות    והן במימון ההשקעות

 עבודות נשוא מכרז זה .  מצרף רשימת לקוחות אשר אני מבצע עבורם

כלי הרכב    2. כח האדם,  הנדרשים,  וההסכמים  האישורים  כל  להשיג את  באו אפשרותי  ברשותי 
לדרישות ולתנאים   על מנת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה, בהתאם  הציוד והאמצעים הדרושים

שנקבעו על ידכם לביצוע העבודות המפורטות במסמכי    שבמסמכי המכרז ובמועדים ולוחות הזמנים
 . המכרז ובחוזה

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות בכפוף לכל דין ועל פי כל דין ו/או תקן לצורך    3.
ודה, תשלום לעובדי ם על פי חוק  המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעב   ביצוע העבודות נשוא

התשמ"ז   מינימום  זהות    לפחות,  1987  –שכר  תעודת  בעלי  בריאים,  בוגרים  עובדים  והעסקת 
 ישראלית בלבד . 

לעניין מכרז זה, אני לא אעסיק עובדים זרים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי קבע, אלא  
 בכתב ומראש ובהתאם להתניותיה.  בהסכמת העירייה

הנני מצהיר כי ידוע לי שהעירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה    4.
 את ביצוע העבודות בין שני מציעים .  שהיא והיא רשאית לפצל

עקב גידול אוכלוסייה ועסקים ו/או עקב    %50כול ויגדל עד כדי  ה יעבודה  ידוע לי שהיקף ביצוע    5.
קטן בהתאמה . אני מסכים כי במקרה של גידול או הקטנת היקף  העירייה, או י  הגדלת שטח שיפוט

ונספחיו יחולו גם על היקף העבודות המוגדל או המוקטן    העבודות כאמור, הוראות חוזה הקבלנות
 כאמור . 

ובסעיף    11הנני מצהיר שהצעת המחיר שהוצעה על ידי הינה על בסיס הנתונים המפורטים בסעיף    6.
הוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות  כל ה   להלן, כוללת את  12

בהתאם לכל תנאי המכרז והחוזה ובכפוף לכל דין, ואהיה    נשוא המכרז לפי המחירים נשוא הצעתנו
בהתאם לתנאי המכרז וחוזה הקבלנות    זכאי ל תשלומים נוספים בקשר לביצוע העבודות, אך ורק

 ונספחיו .

כי אקבל את מלוא התשלום רק אם אבצע את העבודה כראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם  ידוע לי  7.
ו/או באופן שאינו ראוי ו/או אינו נכון, רשאית העירייה להפחית ולקזז    העבודות תבוצענה חלקית

ו/או שלא בוצעה על ידי כראוי ו/או לא נכון,    מהתמורה המשולמת לי בגין עבודה שבוצעה חלקית
 רט ב חוזה הקבלנות ונספחיו . בהתאם למפו
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 חתימת המציע: _________________ 

הנני מתחייב אם אזכה בביצוע עבודות במכרז הנדון, כלן או חלקן, לבצע את העבודות נשוא    8.
המכרז ו חוזה הקבלנות ונספחיו ובכפוף לכל דין, לשביעות רצון העירייה    המכרז בהתאם לכל תנאי

 ו/או הממונים מטעמה . 

ימים    10ע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצ  9.
 זכייתי במכרז:  מתאריך הודעתכם בדבר

 לחתום על חוזה הקבלנות ונספחיו ולהחזיר ל ו עירייה כשהוא חתום כדין.  1.9

ערבות בנקאית חתומה כדין בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות,    - להמציא לעירייה ערבות ביצוע    2.9
 ' א ערבות ביצוע . -חוזה בנוסח המפורט בחוזה הקבלנות נספח  תנאי ה  להבטחת קיום

'  -להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בהתאם לדרישות חוזה הקבלנות כמפורט בנספח  3.9
 קיום ביטוחים . ב אישור על

להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכל ההתחייבויות המוטלות עלי על פי מכרז זה לרבות    4.9
אספקת כלי רכב, ציוד ואמצעים, העסקת מנהל י עבודה, וכיוצ"ב, במועד שננקב    קת עובדים,העס

 יום המועד שננקב בצו כאמור .  10 -עבודה ולא יאוחר מ   על ידי העירייה בצו התחלת

לעיל , כולן או   10ובסעיף  3אני מצהיר כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  10.
אאבד את זכותי לבצע את העבודות נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית    עד שנקבע,מקצתן במו

ערבות הביצוע לקיום התחייבויותיי נשוא חוזה זה    לחלט את הערבות המצורפת להצעתי ו/או את
 לפי העניין ולהתקשר עם מציע אחר. 

ת העירייה עקב  כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשו 
 שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  הפרת ההתחייבויות

 : העבודות- ומכני  נתונים להצעת מחירים לניקיון וטיאוט ידני 11.

עבודות ניקיון הכוללות טיאוט ידני של הרחובות , הכבישים, הדרכים, המדרכות ושטחים    11.1
שעות כל יום    8עובדים בכל קבוצה במשך  5הכוללות ציבוריים וכיוצ"ב באמצעות קבוצות עובדים 

 מספר הימים ייקבע ע"י העירייה. על כל הציוד הנדרש הכל בהתאם להזמנת העירייה.

ימים בשבוע , משך כל    ששההעמדת מפעיל מורשה למכונת טיאוט שבבעלות העירייה עד    -11.2
.  )אופציונלי לפי שיקול דעת העירייה(  שעות , הכל בהתאם להזמנת העירייה.  8יום עבודה הוא  

 הכל בהתאם להזמנת העירייה.

 עת מחירים )כולל מע"מ(הצ 

, הביגוד, וההסעה אל מקום    11.1בעד כל קבוצה כמוגדר בסעיף    1. לעיל  לרבות הציוד הנדרש 
 העבודה וממנו ובמהלכו סכום  של ___________________כולל מע"מ ליום.

שעות ביום ע"י מפעיל מורשה ,   8בעד הפעלת מכונת טיאוט במשך ששה ימים בשבוע במשך    2.
 . (יום מנוחה אחד בשבוע)  סכום של _________כולל מע"מ לכל חודש שלם

כולל    העסקת עובד ניקיון נוסף או הפחתת שעות עבודה של עובד ניקיון, הצעתי ________ ₪  .3
 . ____ ₪ לשעה  = שעות  8חישוב לשעה : מחיר ליום :  ,יוםל מע"מ 

 

 או מס' ח.פ.: ______________ __ שם מלא של המציע: _____________________ מס' ת.ז.  
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספרי זיהוי של

 ________ ת.ז.  _______________  ______________1. 

 

 _________ ____ __________ ת.ז. _______________ 2.

 

 כתובת: ____________________________ טלפון: _____________ פקס: ___________  

  

  תאריך: _____________  

 __________________________________________ 

 חותמת וחתימה מלאה של בעלי זכויות החתימה       

 ____________________________________________________________________ 

לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים    4סעיף  בהתאם לסעיף  
רות בגוף  חיל על עובדיו, שהם עובדים של קבלן השימתחייב הקבלן לה  2013-ציבוריים, התשע"ג

 הציבורי, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 
 ₪ לשעה.  29.12 -השכר שישולם לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .א
 ₪.  ₪45.25 לשעה ביום חול. עלות השכר לשעה הוא   29.12 -שכר היסוד לא יפחת מ  .ב
 ₪.   88.80, והעלות היא 200%התשלום לשעת עבודה ביום מנוחה / שבתון הוא   .ג
, והעלות עבור  225%התשלום בגין שתי השעות הנוספות הראשונות ביום מנוחה הוא בשיעור  .ד

 ₪. 79.98כל שעה נוספת היא 
 ₪. 88.87והעלות היא  250%התשלום בגין שעות נוספות מעבר לשתי השעות הראשונות הוא  .ה

____ ________________________________________________________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 
 1מסמך ב'

 
 

 מכרז השתתפות בערבות 
      

 תאריך:                                                                                           
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

 
  כתב ערבות מס':הנדון:    

 
₪ עשרים אלף  ₪ )במילים:    20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של   .1

בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן המפורט  
)להלן:  _______________ מאת  לכם  שיגיע  ו/או  המגיע  בקשר   "החייב"(  להלן, 

 .  ושטחים ציבוריים  רחובותקיון וטיאוט  ני  20/2020מס' ניקיון להשתתפות במכרז 
 

 אופן חישוב ההצמדה:  
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
 

הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  המדד"  ")ה( 
מוסד   כל  ידי  על  פורסם  ובין אם  ידה  כל  פורסם  הוא  בין אם  המרכזית לסטטיסטיקה, 

 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  
 

לחודש   המתייחס  המדד  משמעו:  הבסיסי"  ב   2020שנת    אוגוסט"המדד    15  -שפורסם 
)או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד   2020ספטמבר  לחודש  

 הידוע במועד הגשת ההצעה(. 
 

המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות    -"המדד הקובע" משמעו:
 זה. 

בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת   בכל מקרה
הקובע   המדד  של  עלייתו  שיעור  כפי  הדרישה,  סכום  בהתאם  יוגדל  הבסיסי,  המדד 

 בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חישובי הבנק.  
 

לא  למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו,  
 תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 

 

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן   .2
ימים מיום קבלת דרישתכם,   7לעיל, בתוך    1הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף  

ו/או דרישתכם  לבסס את  חובה  עליכם  מאת   מבלי שתהיה  לדרוש תחילה את התשלום 
 החייב.  

 

הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל   )א(  .3
בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה 

 בהן הסניף פתוח לקהל.  
 

או כל כיוצא בזה לא תיחשב   דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים )ב( 
 כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.  

 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י   )ג( 
 כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  

 

ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה.      31/12/2020ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום   .4
לאחר    - ולא יאוחר מהמועד האמור  כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו  

 לא תיענה.       -מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.    .5
 

 בנק 
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 חתימת המציע: _________________ 

 2מסמך ב'

 אישור רואה חשבון 

 )נוסח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון( 

 תאריך: ____/____/__ __  

 עיריית סחנין לכבוד:  

 

 הנדון: אישור נתוני הדו"חות הכספיים 

 לפי בקשת _______________________ )להלן: "המציע"(, מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. __________ 

 מכתובת ____________________________ ) לרשום כתובת מלאה כולל מיקוד(,

 המציע , מאשרים כדלקמן:אנו, רואי החשבון של 

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת __________ ועד היום.  1.

" הדו חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ________ בוקרו/נסקרו )בהתאמה(  2.
 על ידי משרדנו.

 לחילופין:  

על ידי רואי חשבון    "הדו חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ________ בוקרו 
 אחרים. 

)בהתאמה(    3. המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו"ח  חוות 
הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת      ליום_____________ אינה כוללת כל

 מהנוסח האחיד *. 

 לחילופין:  

ליום    )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו"חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו"ח  חוות 
האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט      ____________כוללת חריגה מהנוסח

 להלן.   4בסעיף 

 לחילופין:  

ליום    )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדו"חות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דו"ח  חוות 
חריגה כוללת  המידע    ____________  על  לעיל  כמפורט  השלכות  לה  יש  אשר  האחיד  מהנוסח 

 להלן.  4המפורט בסעיף  

" הדו חות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר  4.
 כן, שנסקרו על ידנו, אינם מ

כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"**, או כל הערה דומה  
 המעלה ספק בדבר יכולת 

 המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי". 
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 חתימת המציע: _________________ 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות    5.
 האחרונים הכספיים 

 המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא "העסק החי" עם הנהלת המציע.*** 

ממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,    6.
 לרבות בהתבסס על בדיקות 

בסעיף   לכד  5כמפורט  עד  של המציע  במצבו העסקי  לרעה  שינוי מהותי  על  מידע  י העלאת  לעיל, 
 ספקות ממשיים לגבי המשך 

 קיומו של המציע "כעסק חי".

  2019המחזורים הכספיים עפ"י דו"חות כספיים מבוקרים של המציע ועפ"י מאזן בוחן לשנת    7.
 ,הינם: 

 מעל ל ______________ ש"ח  -2017שנת  

 מעל ל ______________ ש"ח  -2018שנת  

 מעל ל ______________ ש"ח  - 2019שנת  

הצהרה זו הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על    8.
 ביקורתנו . 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר   
ן  הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאי   ראינו אותם כדרושים לפי

כוללת ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הנ"ל  התומכות    בהצהרה  ראיות  של  מדגמית  בדיקה 
ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  שבהצהרה.  ובמידע    בסכומים 

בהצהרה   ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  המציע  ת  הנהל  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים 
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  ו בכללותה. אנו סבורים שביקורתנ

 בכבוד רב, 

 _______________ 

 רואי חשבון 

,יראו    99* לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללת תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  
 אותן כחוות דעת ללא 

 סטייה מהנוסח האחיד.

 לשכת רו"ח בישראל.של  58כהגדרתו בהתאם לתקן מספר  –** לעניין מכתבי זה "עסק חי" 

חודשים כי אז   3  -*** אם מאז מועד חתימת דו"ח המבקרים/דו"ח הסקירה האחרון חלפו פחות מ  
 .  5ו   -6אין דרישה לסעיפים 

 

  

 

 



 20/2020מכרז פומבי  –עיריית סח'נין 
 ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים ציבוריים

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

18 
___________________________________________________________________ 

 
 חתימת המציע: _________________ 

 3ב' מסמך

 רשימת לקוחות, ממליצים, ונתונים

 הערות: 

 יש לצרף אסמכתאות והמלצות בכתב לכל אחד מהלקוחות ברשימה כמפורט להלן.  1. 

 יע שהועסק בעבר או מועסק כיום בעירייה, יצרף חוות דעת והמלצה מבעל התפקיד האחראי מצ 2.

 להפעלתו . 

 בכבוד רב, 

 ___________________ 

 חותמת וחתימת המציע 

 

 אישור

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה  
הנמצא במשרדי  מר/גב'  בכתובת    בפני   __________________________

ידי על  עצמו/עצמה  שזיהה/זיהתה   _______________________    _______________ ת.ז. 
צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ואחרי  אישי,  באופן  לי    המוכר/ת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  _________________     ________________________  _____________ 

 חתימת עורך דין   חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך   

 

 שם הרשות 

 המקומית/הלקוח 

 שם ממליץ, 

 תפקידו 

 טלפון ישיר 

 משך ביצוע תיאור העבודות 

 היקף עבודה 

 חודשי 
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 חתימת המציע: _________________ 

1 

 שם: ___________ 

 ___________ תפקיד: 

 טלפון: ___________ 

 משנה: ____________ החל

 שנה: ____________   עד 

 כמות ק"מ: __________ 

 כמות עובדים : _____ ____

 כמות מכונות : _____ ____

 

2 

 שם: ___________ 

 תפקיד: ___________ 

 ון: ___________ פטל

 משנה: ____________ החל

 שנה: ____________   עד 

 כמות ק"מ: __________ 

 כמות עובדים : _____ ____

 כמות מכונות : _____ ____

3 

 שם: ___________ 

 תפקיד: ___________ 

 טלפון: ___________ 

 משנה: ____________ החל

 שנה: ____________   עד 

 כמות ק"מ: __________ 

 כמות עובדים : _____ ____

 _____ ____כמות מכונות :  
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 חתימת המציע: _________________ 

 

4 

 שם: ___________ 

 תפקיד: ___________ 

 טלפון: ___________ 

 משנה: ____________ החל

 שנה: ____________   עד 

 כמות ק"מ: __________ 

 כמות עובדים : _____ ____

 כמות מכונות : _____ ____
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 1)3מסמך ב' 

 חוות דעת והמלצה מרשות מקומית

 

 סח'נין לכבוד: עיריית  

 הנדון: חוות דעת והמלצה מרשות מקומית  

 

 שם הרשות המקומית: _________________ 

 לבקשת ______________________, ח.פ. / ת.ז. _____________, אנו מאשרים:

 נפשות .(  15000 -הינה ________ נפשות )נדרש מעל ל   2016.12.31אוכלוסיית הרשות בתאריך  1.

 המציע ביצע עבורנו עבודות ניקיון וטיאוט ידני יום יומי בשנים: )יש לסמן חודשים בכל שנה(  2.

נובמבר,    ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר,  - חודשים   2018
 דצמבר

ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר,    -חודשים  2019
 דצמבר

 תברואה ב רשות המקומית: שם מלא: ________________ טל: ___________  /ע פ"שמנהל    3.

 חוות דעת על השירות:   

_____________________________________________ ______________________ 

 

המלצה:   
 ____________________________________________________________________

_______ ________________________________________________________ _____ 

 תאריך: ___________ חתימה: ____________________ 

 

 ולצרפו להצעה * יש לצלם טופס זה לכל רשות מקומית 
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 חתימת המציע: _________________ 

 4ב' מסמך

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 1976  –)אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובת מס (, התשל"ו 

 סחנין לכבוד: עיריית  

 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

וכי  אני הח"מ, ________________, ת.ז.   ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:  אהיה צפוי /ה לעונשים

 

ע.מ ___________________  / נציג/ה של ______________________________ ח.פ.    אני 
__ והנני מוסמך/כת  ואני מכהן בתפקיד ________________________ )להלן: "המציע/הגוף" (

 לתת תצהיר זה מטעם המציע .

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 
עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה    ( להלן: "חוק1976

 אותו.  וכי אני מבין/ה

" עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –משמעותו של המונח "עבירה  
,ולעניין עסקאות לקבלת    1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-התשנ"א   תנאים הוגנים(,

,גם עבירה על    2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  לחוק  2שירות כהגדרתו בסעיף  
 לאותו חוק.  וראות החיקוקים והמנויות בתוספת השלישיתה

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

בסעיף    )כהגדרתו  אליו  זיקה  ובעל  ניהול  2הגוף  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  ב)א( 
כדין(, התשל"ו   חשבונות, זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  חובות מס, שכר  להלן:  1976- תשלום   )

רשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הו    "בעל זיקה "(
 . 1987  -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז   1991 -הוגנים(, התשנ"א  והבטחת תנאים

חוק    לפי  בלבד  עבירות  בשתי  או  אחת  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  אליו  זיקה  ובעל  הגוף 
או חוק    1991- כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א עובדים זרים )איסור העסקה שלא    עסקאות

 .1987 –התשמ"ז  שכר מינימום,

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד  

 ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעה למכרז. 

עבירו  ביותר משתי  דין  בפסק  אליו הורשעו  זיקה  בעל  או  לפחות  המציע  שנה אחת  ולא חלפה  ת 
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  ממועד

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  
 (31/10/2020 .) בחשוון התשס"ג
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 חתימת המציע: _________________ 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

   ____________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת      שם המצהיר   

 

 אישור

 

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה  
הנמצא במשרדי  מר/גב'    בפני   __________________________ בכתובת 

שזיהה/זיה ידי ________________________  על  עצמו/עצמה  _______________    תה  ת.ז. 
צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ואחרי  אישי,  באופן  לי    המוכר/ת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

   _________________   _______________________   _____________ 

 חתימת עורך דין    חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך   
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 חתימת המציע: _________________ 

 5מסמך ב'

 

 הצהרה והתחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

 סחנין לכבוד: עיריית  

 הצהרה והתחייבות 

 

אני הח"מ ___________________, ת.ז __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:  האמת וכי אהיהאת 

ע.מ ___________________)להלן:    1.  / נציגה של ________________________ ח.פ.  אני 
 "ה מציע" ( 

 ואני מכהן בתפקיד __________________ והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע .  

חייב בכל תקופת חוזה זה, לגבי עובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את העבודות  הנני מת  2.
 והשירותים לפי 

כל חוקי העבודה לרבות החוקים המפורטים   ונספחיו, לקיים את  והחוזה  ותנאי המכרז  דרישות 
 להלן: 

 ;1949  -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  1.2

 . 1951 - תשי"אחוק שעות עבודה ומנוחה,  2.2

 . 1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א  3.2

 . 1953 -חוק החניכות, תשי"ג  4.2

 . 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג  5.2

 . 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד  6.2

 . 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח  7.2

 ;  1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  8.2

 . 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 9.2

 1965  -חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו  10.2

 . 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו  11.2

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  12.2

 . 1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה  13.2

 . 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב   14.2
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 חתימת המציע: _________________ 

י העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת,  עוד הנני מתחייב בשם המציע , כי בתוספת ובחוק   3.
 וכן את האמור 

הארגונים   של  התיאום  לשכת  שבין  הכלליים,  הקיבוציים  ההסכמים  לבין    ם הכלכלייבהוראות 
 ההסתדרות ו/או כל 

חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או יתוקנו בעתיד  
 לרבות צווי 

 וצאו על פי הסכמים אלה. ההרחבה שה

 בכל מקרה הריני מתחייב להבטיח לעובדי את התנאים הסוציאליים המופיעים בחוזה. 4.

ידוע לי ואני מסכים, כי העירייה רשאי ת בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי    5.
 העבודה בהם 

 מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצוע הדרישות הנ"ל.

ידוע לי כי כל העובדים שיועסקו על ידי בביצוע עבודות ושירותים נשוא מכרז זה , הינם מועסקים    6.
 במסגרת 

 הארגונית שלי ואין ולא יהיה בינם לבין העירייה קשר של עובד מעביד. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

   ____________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת       המצהיר   שם 

 אישור 

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה  
הנמצא במשרדי  ____________________    בפני  מר/גב'   ____________________ בכתובת 

אישי באופן  לי  המוכר/ת   _______________ ת.ז.  ידי  על  עצמו/עצמה  ואחרי  שזיהה/זיהתה   ,
צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  לא    שהזהרתיו/יה  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

  _________________    _______________________    _____________ 

 חתימת עורך דין   חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך   
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 חתימת המציע: _________________ 

   6 ב'  סמךמ

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

 

 סחנין לכבוד: עיריית  

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים בו 

 ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותי ניקיון 

 

___________________, ת.ז __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  אני הח"מ  
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /ה בזאת בכתב כדלקמן: 

 

  להלן:   אני נציג/ה של ________________________ ח.פ. / ע.מ ___________________)  1.
 "המציע/הגוף" ( 

מטעם    זה  תצהיר  לתת  מוסמך/כת  והנני   _____________________ בתפקיד  מכהן/נת  ואני 
 המציע. 

 

אני מתחייב/ת כי במהלך תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( ל ,    2.
 קיים כלפי המועסקים מטעמי 

ציים הרלבנטיים לענף הניקיון, את  בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבו
 האמור בצווי ההרחבה 

 הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן: ״חוקי העבודה״ (: 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,   -

 1949ט" -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש   -

 1951ודה ישמחה, תשי״א־ חוק שעות עב  -

 1951חוק חופשה שנתיר; תשי א־"  -

 1953 -י"ג  חוק החניכות, תש  -

 1953־  תשי״ג חוק עבודת הנוער, -

 1954־  שי״דתחוק עבודת נשים,  -

 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 1958חוק הגנת השכר, תשי״ח־  -
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 חתימת המציע: _________________ 

 1959חוק שירות התעסוקה, תשי׳יט־  -

 1967  -ת עבודה בשעת חירום, תשכ״זחוק שירו -

 1995חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ״ה־  -

 1957חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז־ -

 1987חוק שכר מינימום, תשמ״ז־  -

 1988 -חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ״ח -

 1991חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ״א־  -

 1996ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו־חוק העסקת עובדים על   -

 1998־  -פרק ד׳ לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח -

 1998- לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ״ח 8סעיף   -

 1957חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז־ -

 2001חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס״א־  -

 2000לחוק מידע גנטי, תשס״א־ 29סעיף   -

 2002חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס״ב־ -

 2006חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשסי׳ו־ -

- א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין(, תשנ״ז5סעיף    -
1997 

 במשבצת הנכונה(  X( למילוי ולסימון 3.

המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי   
 העבודה המפורטים 

לעיל ולא הושתו על מי מאלה קנסות על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ״ת בגין הפרה  
 על חוקי העבודה 

 צעות למכרז.השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הה 3 - המפורטים לעיל וכל זאת ב  

o    בדבר העדר הרשעות וקנסות    התמ״ת,רצ״ב העתק אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד
 כאמור. 

 ידוע לי כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.  

המציע הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה   
 -   לעיל או נקנס ב

יותר על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ״ת בגין  חת או  קנסות או יותר בגין עבירה א  2 
 הפרה על חוקי 

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.   - 3העבודה לעיל וכל זאת ב  
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 חתימת המציע: _________________ 

 רצ״ב העתק אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ״ת בדבר הרשעות וקנסות.

 קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.  ידוע לי כי כמה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  4.

 

   ____________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת        שם המצהיר   

 

 אישור
 
 

__________________ הופיע/ה  אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום  
הנמצא במשרדי  מר/גב'    בפני   __________________________ בכתובת 

  _______________ ת.ז.  ידי  על  עצמו/עצמה  שזיהה/זיהתה   ________________________
צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ואחרי  אישי,  באופן  לי    המוכר/ת 

 עים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבו
 
  _________________   _______________________    _____________ 
 חתימת עורך דין                 חותמת ומספר רישיון עורך דין                              תאריך  
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 חתימת המציע: _________________ 

 7מסמך ב'

 

 שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר תשלום 

 

 סח'נין לכבוד: עיריית  

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה 

אני הח"מ ___________________, ת.ז __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
אהיה וכי  האמת  מצהיר   את  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  בכתב    צפוי  בזאת  /ה 

 כדלקמן: 

___________________ ע.מ   / ח.פ.   ______________________ של  נציג/ה   )להלן:  אני 
 "המציע/הגוף" ( 

ואני מכהן/נת בתפקיד : מנכ"ל / מנהל הכספים של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם  
 המציע. 

 אני מצהיר /ה בזאת כדלקמן:

ובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק  המציע שילם בקביעות לכל ע   1.
 שכר מינימום 

ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה בהתאם    1987-התשמ"ז
 לכל דין. 

 במסגרת ההתקשרות.  1953  -המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג  2.

כל תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( ל ,  המציע מתחייב כי ב  3.
 קיים כלפי 

המועסקים מטעמו בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים  
 הרלבנטיים לענף 

 הניקיון, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף , ואת האמור בכל דין. 

ופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, ישלם המציע מתחייב כי בכל תק   4.
 למועסקים 

בנספח   המפורטים  המרכיבים  כל  כולל  עבודה,  לשעת  למעביד  השכר  עלות  את  לפחות  מטעמו 
המצורף להלן, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה    (1)  ב'6  התמחירי נספח

,המתעדכנים על    2012  –ערך שעת העבודה של עובדי קבלן( התשע"ב    )רכיבי השכר המרכיבים את 
 ידי שר הכלכלה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

   ____________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת      מצהיר  שם ה 
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 חתימת המציע: _________________ 

 אישור

אני הח"מ ___________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה  
הנמצא במשרדי  מר/גב'    בפני   __________________________ בכתובת 

ידי  על  עצמו/עצמה  שזיהה/זיהתה   ________________________    _______________ ת.ז. 
בא לי  צפוי/ה המוכר/ת  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ואחרי  אישי,    ופן 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

   _________________  _______________________    _____________ 

 חתימת עורך דין   חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך   
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 חתימת המציע: _________________ 

 8מסמך ב' 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה בפלילים 

 

 סח'נין לכבוד: עיריית  

 הצהרה בדבר העדר הרשעה בפלילים 

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  את האמת וכי אהיה

 

 הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי להפעלת תחנת מעבר לפסולת.  (1

 

 בתצהיר זה :   (2

 הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז -"המציע" 

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

 כהגדרתו בחוק החברות,   -מנכ"ל    -  1968  –"בעל מניות מהותי" כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח  

 .  1999 – התשנ"ט  

 

ובמקרה בו המציע הינו תאגיד גם בעלי השליטה בו, בעלי המניות    – הנני מצהיר בזאת כי אנוכי  (  3
 המהותיים, בעלי 

ואילך, בעבירה    2012העניין ונושאי המשרה בתאגיד, לא הורשעתי/ הורשענו במהלך השנים משנת  
 שנושאה 

ון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות, וכיו"ב( ו/או  פיסקאלי )כג
 עבירה הנוגעת 

 ביצוע עבודות ניקיון וטיאוט .  –לעיסוקו של המציע בביצוע עבודות מסוג 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  (4

 

   ____________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת       ר  שם המצהי 
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 חתימת המציע: _________________ 

 אישור

בפני   הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
ברחוב זיהה/זיהתה    במשרדי  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________

מס'_________ ת.ז.  באמצעות  שותפות    עצמו/עצמה  או  תאגיד  הינו  והמציע  רשומה: ]במידה 
תצהיר זה בשמה ומטעמה[,    המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות

בחוק    ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 

 _________________ __ 

 חתימה וחותמת עו"ד  
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 חתימת המציע: _________________ 

 מסמך ג'

 סח'נין עיריית 

 20/2020מכרז פומבי 

 ציבורייםניקיון וטיאוט רחובות ושטחים 

 שנערך ונחתם במשרדי העירייה 

 ביום _______ לחודש _________ שנת ________ 

 

 סחנין בין: עיריית 

 30810סח'נין –הגליל רחוב  35ת.ד. , 

 046788889פקס:  046788800טלפון: 

 )להלן: "העירייה"(  

 מצד אחד 

 

 לבין: ____________________________ 

 ע"י : ____________________________ 

 המורשה/ים לחתום בשמה ולחייבה 

 ת.ז. / ח.פ. / ח.צ ___________________ 

 מכתובת: _____________________ ____ מיקוד: ______________ 

 ': ____________ נייד: ______________ פקס: ______________ טל

 __________________________________________________ 

 

 )להלן: "הקבלן"(  

 מצד שני 

מס'   :הואיל פומבי  מכרז  פרסמה  רחובות    20/2020והעירייה  וטיאוט  ניקיון  לביצוע 
 )להלן: "המכרז"(; ושטחים ציבוריים

ושטחים  והקבלן הגיש את הצעתו למכרז לבצע את עבודות ניקיון וטיאוט רחובות   :והואיל
"העבודה/ות"  ציבוריים והתנאים    )להלן:  הדרישות  לכל  בהתאם  "השירותים"( 

העירייה   וראש  ;והואיל  ונספחיו  זה  בחוזה  לרבות  המכרז  במסמכי  המפורטים 
 הצעה הזוכה;קיבל את המלצת ועדת המכרזים והחליט לאשר את הצעת הקבלן כ
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 חתימת המציע: _________________ 

הנוגעים    :והואיל והאחרים  המשפטיים  הפיזיים  ההיבטים  את  בדק  כי  מצהיר  והקבלן 
המיומנות, היכולת, הניסיון, הרישיונות    לביצוע העבודות, ו הינו בעל הכישורים,

והאמצעים    והאישורים הדרושים על פי כל דין, יש לו את כח האדם, הכלים, הציוד,
אימים הדרושים לביצוע העבודות וכי הוא מורשה על  הכלכליים והמקצועיים המת 

 העבודות; פי כל דין לבצע את

בהתאם   :והואיל ונספחיו,  בחוזה  כהגדרתם  העבודות,  את  לבצע  מתחייב  והקבלן 
ובכפוף להוראות כל דין, לרבות תקנים    לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,

להגנת    העבודה והרווחה, המשרדמחייבים והנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד  
 הסביבה, העירייה, וכל גורם מוסמך אחר; 

והעירייה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות, על יסוד הצע תו   :והואיל
  של הקבלן שהוגשה על ידו למכרז;

 והצדדים רוצים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות ;    :והואיל

 

 צהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: אי לכך הו

 המבוא  1.

והצעת הקבלן, מהווים חלק    1.1 וכל מסמכי המכרז  להלן  זה, נספחיו המפורטים  לחוזה  המבוא 
 בלתי נפרד מהחוזה גופו 

 ויש לקראם כאחד:   1974 –שהינו חוזה קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד  

 .א מסמכי המכרז;

 מסמך 'ג ונספחיו המפורטים להלן: -.ב חוזה קבלנות 

 ערבות ביצוע ;  –נוסח ערבות בנקאית  -נספח 'א 

 אישור בדבר קיום ביטוחים ; -נספח 'ב 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים ;  -נספח 'ג 

 מפרט דרישות לביצוע טיאוט וניקיון רחובות ;  -נספח 'ד 

 כתב כמויות ומחירים; -נספח 'ה 

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים    -ירה ו/או אי התאמה ו/או דובכל מקרה של סת  2.1
 המהווים את החוזה 

החוזה, סדר   בכל מסמך אחר ממסמכי  או  במפרטים  של סדר העדיפויות  ובהעדר קביעה אחרת 
 העדיפויות לעניין ביצוע 

 העבודות יקבע בהתאם לרשימה שלהלן: 

 העירייה ;.א הוראות המפקח ו/או המנהל ו/או ראש 

 נספח ד' לחוזה ונספח ה' לחוזה בהתאמה ;   -.ב מפרט דרישות לביצוע החוזה 

 נספח ו' לחוזה;  - .ג כתב הכמויות והמחירים 
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 חתימת המציע: _________________ 

 .ד תנא י החוזה;

 .ה תקנים ישראליים; 

 כל הוראה או מסמך קודם ברשימה שלעיל, עדיפים על הוראה או מסמך הבאים אחריו.

 הגדרות  2.

 ים הבאים הפירושים שבצדם: בחוזה זה יהיו למונח

 ; ציבורייםניקיון וטיאוט רחובות ושטחים  20/2020"המכרז" מכרז פומבי מס'  

 סח'נין "העירייה " עיריית 

העירייה שיפוט  תחום  שיפוט"  החוזה    "תחום  תקופת  במשך  אליה  שיתווספו  שטחים  לרבות 
 והתקופה/ות המוארכת/ות ; 

 ;  סח'ניןראש עיריית   -""ראש ה עיר

 ל " מנכ"ל ה עירייה ;"מנכ"

 "גזבר" גזבר העירייה או מי מטעמו שמונה על ידו ו/או הוסמך על ידו בכתב לצורך חוזה זה ; 

עירייה או כל מי שהוסמך על ידי ראש העירייה בכתב לצורך חוזה   ע שפ" "מנהל "/ת מנהל /ת אגף 
 זה ;

 "מפקח" אדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל, לפקח על מהלך ביצוע העבודות או כל חלק מהן; 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ונספחיו    "הקבלן"
בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות  נציגיו של הקבלן כמוגדר   לרבות

"מנהל עבודה" אדם שהקבלן מסר לגביו   קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה ;  כל
המוסמך לנהל את ביצוע העבודות    הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו

   כל שיהיו ;ולטפל בליקויים ו/או בתלונות כ

כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם להוראות המכרז    העבודה הקבלנית"  "העבודה /העבודות/
ובהתאם ונספחיו  החוזה  עבודה    והוראות  כל  של  ביצועה  לרבות  המנהל,  ו/או  המפקח  להוראות 

  ארעית בהתאם להוראות כאמור;

, הכוללת את לוחות הזמנים  "צו התחלת עבודה" הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות
 לתחילת ביצוע 

 העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על ידי המנהל; 

 "מסמכי החוזה" כל מסמכי המכרז לרבות: 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים, מסמך ב '  -מסמך הזמנה למתן הצעות למכרז, מסמך א' 

 ה קבלנות ונספחיו : חוז  -הצעת המציע, מסמך 'ג  - 

 אישור עריכת ביטוחים, נספח 'ג  - ערבות ביצוע , נספח 'ב  -נוסח ערבות בנקאית  -נספח א' 

 מפרט דרישות ביצוע ניקיון וטיאוט רחובות  -הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים, נספח 'ד  - 

 כתב כמויות ומחירים;  -, נספח 'ה  ושטחים ציבוריים
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 חתימת המציע: _________________ 

"מועד תחילת ביצוע" הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  
ו   10מ    - יאוחר    שנמסר לו ולא  לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפורטות  ימים ממועד זה 

 בחוזה זה ונספחיו ; 

"התמורה" התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים המפורטים בנספח כתב כמויות  
 בו תנאי תשלום כאמור בחוזה הקבלנות ; ומחירים

ידי על  המתפרסם  שלילי,  או  חיובי  כללי(  )לוח  לצרכן  המחירים  מדד  המחירים"  הלשכה    "מדד 
 לסטטיסטיקה או כל גורם אחר שיבוא במקומה. המרכזית

 מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד הידוע במועד להגשת ההצעות למכרז ; 

 עלות מעביד, כפי שיקבע מעת לעת על ידי הגוף המוסמך ;  –"שכר מינימום " שכר המינימום 

 תקופת החוזה 3.

חודשים, החל מתאריך ___________ ועד ___________    12  תוקפו של חוזה זה הינו למשך  1.3
 . או עד לניצול מלוא התקציב המיועד לעבודות נשוא המכרז, המוקדם מביניהם

חודשי עבודה ראשונים מהווים תקופת ניסיון. בתקופה זו    6לעיל,    1.3למרות האמור בסעיף    2.3
ם מראש מבלי שההודעה כאמור  יו  30את עבודתו של הקבלן בהודעה של    רשאית העירייה להפסיק

 תהווה הפרה של חוזה הקבלנות. 

  2  -העירייה רשאית, עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, להאריך את תקופת החוזה ב    3.3
חודשים כל תקופת ההארכה. זאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן    12תקופות נוספות של  

יום   45  -על רצונה להאריך את תקופת החוזה, ו  החוזה,    יום לפני תום תקופת  45  -לא יאוחר מ  
 לפני תום תקופת ההארכה, אם ניתנה תקופת ההארכה. 

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, יחתום הקבלן על מסמך שיוכן על    4.3
כנספח  ויצורף  העירייה  ואת    ידי  המוארכת  התקופה  את  היתר  בין  ויכלול  זה  השינויים  לחוזה 

 המתחייבים בהתאמה לתקופה המוארכת )להלן: 

"מסמך התקופה המוארכת"(. הקבלן יציג לעירייה במועד חתימתו על מסמך התקופה המוארכת,  
יום וכל    60בתוקף ואישור על קיום ביטוחים בתוקף לכל התקופה המוארכת בתוספת    ערבות ביצוע

 תקופה המוארכת שייחתם בין הצדדים.על פי תנאי מסמך ה  מסמך אחר אשר תדרוש העירייה

במשך התקופה/ות המוארכת/ות, יחולו על הצדדים הוראות חוזה זה ונספחיו לרבות המחירים    5.3
בחוזה בשינויים המחויבים ולפי העניין. כל מסמך וכל תנאי/ים נלווה/ים    ותנאי התשלום המצוינים

 קופה המוארכת. בהתאמה לת  ו/או הקשור/ים לחוזה הטעונים חידוש, יבוצעו

לא הודיע העירייה לקבלן בכתב על רצונה להאריך את תקופת החוזה, החוזה יסתיים במועדו    6.3
 במסמך התקופה המוארכת.  או במועד הסיום שיצוין

 הצהרות הקבלן  4.

הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע והניסיון המקצועי, כח אדם מיומן ומקצועי, כלי הרכב    1.4
העבודות, והאמצעים הכלכליים הדרושים לביצוע העבודה הקבלנית באופן הטוב    לביצועמתאימים  

המקצועיים הגבוהים ביותר והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית    ביותר ובהתאם לסטנדרטים
 באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל . 

ות הקשורים בביצוע העבודה  הקבלן מצהיר כי ביקר בעירייה, בחן ובדק את כל התנאים והנסיב   2.4
והדרושים להצעתו    הקבלנית  ומתאים  המלאה  רצונו  לשביעות  הכל  מצא  וכי  העבודות,  לביצוע 
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כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של    לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין ולא יהיו לו
 התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים לביצוע העבודות. 

ן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, הוא מורשה  הקבל   3.4
הקבלנית עפ"י כל דין וכל תקן מחייב החלים על עבודות מסוג העבודות נשוא    לבצע את העבודה

הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות ולהחזיקם    המכרז, הוא מתחייב לקבל את כל
כל   במשך  אתתקפים  יבצע  והוא  העבודות,  ביצוע  י    תקופת  משרד  להנחיות  בהתאם  העבודות 

 אחר. הבריאות, העבודה והרווחה, החינוך, הגנת הסביבה, התחבורה, וכל גורם מוסמך 

הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה במועדם   4.4
רייה במשך כל  בעיף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים  העבודות בכל היק לרבות הגדלת היקף

ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד העירייה, והוא    תקופת החוזה והתקופה המוארכת, ואין
ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל    מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או

ומהווה תמורה    ר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתוסוג שהוא בקשר עם העבודות, וכי שכ
הוגנת לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, ומאפשר עמידה בהוראות כל דין לרבות הוראות בנוגע  

 מינימום.  לשכר

הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך ב תוכנית העבודה ועל פי    5.4
ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע להוראותיהם באופן קפדני    הנחיות והוראות המנהל

חוזה זה ונספחיו. אין באמור בסעיף זה להטיל על המנהל    בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא
 מחדל של הקבלן.   ו/או המפקח ו/או העירייה אחריות כלשהי לכל מעשה או

על ידי הקבלן, לא    ת  למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודו  
מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה והקבלן בלבד יהיה אחראי    ישחרר את הקבלן

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.  לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות

לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן משנה בקשר לביצוע    הקבלן מצהיר כי ידוע  6.4
כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך   העבודה הקבלנית ו/או

 אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב. 

ו במתן השירותים  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאינו רשאי להעניק עם כלי הרכב המועסקים על יד   7.4
שירותים המנהל,    לעירייה,  מאת  מפורש  אישור  לכך  קיבל  כן  אם  אלא  נוספים  אחרים  לגורמים 

   מראש ובכתב.

הקבלן מצהיר כי יספק, על חשבונו והוצאותיו במשך כל תקופת ההתקשרות בחוזה, את כל כח  8.4
מפרט   -כהגדרתם בנספח ה' לחוזה והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות  האדם, כלי הרכב הציוד

אספקת  לרבות  החוזה,  לביצוע  של    דרישות  הקשר  לרשת  מותאם  עירייה,  ל  נייד  קשר  מכשיר 
העבודה, כאשר הם מתאימים    העירייה לצורכי פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית 

 בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות חוזה זה ונספחיו.

תצהיר בדבר עמידה   – 'ב 2מסמך   -ידוע לו כי התצהיר ים אשר צירף להצעתו הקבלן מצהיר כי   9.4
ל עניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום    1976  –גופים ציבוריים התשל"ו    בתנאי חוק עסקאות

תצהיר פשיטת    -ב'  5עובדים לענף שירותי הניקיון, מסמך    תצהיר זכויות   –ב'  3שכר מינימום, מסמך  
והיעדר תביעות ותצהיר  רגל  היעדר הרשעה  –ב'  6,  מן    בדבר  נפרד  בלתי  ים חלק  בפלילים, מהוו 

 מהווים תנאי מהותי לחתימת העירייה על חוזה הקבלנות . הם החוזה ו

השהיות    10.4 וללא  ברציפות  בהתמדה,  הקבלנית  העבודה  את  לבצע  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
 בודה נייד עם רכב בהתאם לצורך. בביצוע העבודות ולהעסיק מנהל ע והפסקות, לפקח על עובדיו

 

 



 20/2020מכרז פומבי  –עיריית סח'נין 
 ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים ציבוריים

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

38 
___________________________________________________________________ 

 
 חתימת המציע: _________________ 

 

 קבלן עצמאי  -הקבלן  5.

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו    1.5
)להלן   עובד    - של הקבלן  יחסי  ו/או שולח  –"המועסקים"(,  בכל    - מעביד  וכי  ו/או שותפות  שלוח 

הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. כל המועסקים ע"י    הקבלנית , יחשבהקשור לביצוע העבודה  
ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים    הקבלן בכל תפקיד שהוא, יחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו

 הללו לבין העירייה, לא יקשרו בשום פנים ואופן יחסי עובד ומעביד. 

נת ישראל, ללא עבר פלילי, שאין מניעה חוקית או  הקבלן יעסיק עובדים הרשאים לעבוד במדי   2.5
  1959  –ילדים ובני נוער, בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תש"ט    אחרת להעסיקם בקרבת

  - ובהתאם לחוזה הקיבוצי, ובהעדר חוזה קיבוצי    ,ויקוימו לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין
ביותר של עובדים במדינה לגבי    פר הגדולבהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המס 

 עבודות דומות.

עצמאי    איישהקבלן    3.5 קבלן  על  החלים  והתשלומים  החיובים  בכל  ובלעדית  מלאה  באחריות 
חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן, להעניק להם את מלוא    במקרים דומים, לרבות כל 

וכל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין,  העובדים    התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים
מינימום בהתאם להוראות חוק הגנת    לתשלום במועד ועפ"י החוק של שכר עובדיו שלא יפחת משכר

מס תשלומי  לרבות  דין,  כל  לפי  מעביד  על  המוטלות  החובות  כל  ולקיום  ביטוח    השכר,  הכנסה, 
 לאומי, מס בריאות, ותשלום כל חובה חוקית אחרת. 

לינואר בכל שנה, ימציא הקבלן לעירייה אישור רואה חשבון כי הקבלן    1  - ה ולא יאוחר מ  מידי שנ 
כל התשלומים והזכויות עפ"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום,    משלם לעובדים את 

 רשאית לדרוש הוכחות נוספות לביצוע תשלומים כאמור.  ביטוח לאומי, ודמי בריאות. העירייה

מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא  הקבלן    4.5
פי חוק על  בהם  לאומי, תשי"ד    חייב  בביצוע    1954  –ביטוח  ידו  על  כל המועסקים  ועבור  ,עבורו 

מעביד, וזאת במשך כל תקופת החוזה    -יחסי עובד    העבודה לפי חוזה זה, ואשר עימם יש לקבלן
המשנה, תיכלל הוראה כנ"ל בכל    מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני הנדונה. הקבלן  

 חוזה שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה. 

הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות   
 המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל דין אחר.  המוטלות על 

אם על אף האמור לעיל, תידרש או תתבע העירייה על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או    5.5
ויפצה הקבלן את העירייה    –סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד    גורם כלשהו, לשלם ישפה 

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד אם יהיו כאלה. זאת מיד עם    וישלם לה את סכום התביעה לרבות 
כל    ה הראשונה של העירייה. להבטחת תשלום זהדרישת ידה  תהיה רשאית העירייה לעכב תחת 

 תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן ולחלט את ערבות הביצוע .

הקבלן ימסור לעירייה הודעה בכתב על דבר מינוי מנהל עבודה . לפי דרישה בכתב מאת המנהל,    6.5
ינו מתאים לתפקיד. לא מסר הקבלן הודעה  מנהל העבודה אם לדעת המנהל הוא א  יחליף הקבלן את 

 הוא יחשב לצורך זה כמנהל העבודה.  על מינוי מנהל עבודה כאמור, כי אז

להלן, כוללת את כל הסכומים המגיעים    10הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כאמור בסעיף    7.5
ו/או הפרשים וכן  לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות, הפרשות    או העשויים להגיע לו

העסקתו עפ"י חוזה זה בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה    פיצויי פיטורים אם יגיעו לו אי פעם בגין
 שהיא. 
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הקבלן ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין. אין באמור כדי    8.5
גו  לגרוע מהוראת כל דין רם מבצע אחר וכל רישום  המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל 

 כלפי העירייה .  כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו, אם    9.5
אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע    לדעת המנהל התנהגות 
דרישה כאמור, הקבלן לא יחזור להעסיקו בין במישרין    . אדם שהורחק לפיאת תפקידיו ברשלנות

את הקבלן בפיצויים מוסכמים    ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב 
להוראות סעיף   מפרט דרישות לביצוע, לכל עובד שיעסיק הקבלן בניגוד  - מראש כמפורט בנספח ה' 

 זה.

 שמירת דינים 6.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים    1.6
עירוניים שהוצאו  עזר  הוראה    וחוקי  כל  לבצע  וכן   , בישראל  מוסמכת  רשות  כל  יוצאו מטעם  או 

לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות    חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע
וכל תשלום אחר החל    בר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום אגרות,כל דין בד

 בגין האמור לעיל. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, בהתייחס למערכות תשתית, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות   
דוגמת  עם הנציגים המוסמכים בהנדסה בעירייה ועל פי הנחיות גופים ציבוריים כ  העירייה בתיאום

 וכיוצ"ב.  חברת חשמל, בזק, חברות כבלים,

המפורטים    2.6 נוספים  ותנאים  והגהות  הבטיחות  תנאי  כל  של  קיומם  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
עבודת קבלנים, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל    בנספח הוראות בטיחות ונוהל

לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו,    אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק
נהוג להשתמש בו לביצוע    כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר

בציוד   עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש 
 זה.

ייה בג ין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה  הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העיר   3.6
נגדה שיוגש  משפט  הוצאות    או  לרבות  הקבלן,  ידי  על  דין  איזה  של  הפרה  או  מילוי  לאי  בקשר 

כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי    משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט 
 הקבלן כאמור לעיל. אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של 

העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן    4.6
 רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם העירייה . כלפיה והקבלן יהיה

ת דיני העסקת  הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבו  5.6
,וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות    1952  –עבודת נוער תשי"ג    עובדים בהתאם לחוק

 לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.   והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין

מטרדים,  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או    6.6
,לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע    1961  –מפגעים, התשכ"א    לרבות החוק למניעת

לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים    גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או
 את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעות 

ב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת, תוך הימנעות  העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחיי
בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים    מהקמת רעש שיש 

 ובמדרכות. 
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הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך    7.6
 ביצוע העבודה.

 החוזה והעברת זכויות וחובות המחאת  7.

הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת,    1.7
זכות או חובה מזכויותיו וחובותיו לביצוע העבודה הקבלנית כולה או מקצתה    לאחר או לאחרים, כל

כך על  לקבל  מבלי  זה,  לחוזה  מראש    בהתאם  מפורשת  של  רשות  חתימה  מורשי  מאת  ובכתב, 
שתמצא לנכון, בתנאי שמקבל החובות    העירייה. העירייה רשאית לסרב או להסכים לכך בתנאים

 הקבלן. והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה שחלו קודם לכן על

ה בתאגיד או  או יותר מהשליט   %25היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה, יראו בהעברת    2.7
בין  זכות    מזכויות השותפות  כהעברת  נעשתה בחלקים,  אם  ובין  בבת אחת  נעשתה  ההעברה  אם 

 לעיל.  1.7המנוגדת לס"ק 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה    3.7
 הסכמה לכך בכתב ומראש מגזבר העירייה בלבד.  לאחר, אלא אם קיבל 

 פיקוח על עבודות הקבלן  8.

המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את קצב ההתקדמות בביצוען    1.8
העבודה היומית והשבועית, וכן את ביצוע הוראות    תלתוכניביצוע העבודות    ואת מידת ההתאמה של
והוראותיו הוא.  פי דרישתו, פרטים, הס  החוזה  על  ברים ומסמכים בקשר  הקבלן ימסור למפקח 

 לביצוע העבודות. 

בהתאם    2.8 שלא  או  החוזה  להוראות  בהתאם  בוצעו  לא  חלקם  או  העבודות  כי  המפקח  קבע 
הב יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור לקבלן והעתק      להוראותיו, ירשום הודעה בכתב

אות המפקח. קביעת  בהתאם להוראות החוזה והור  למנהל. על הקבלן יהא לשוב ולבצע את העבודות
 המפקח כאמור הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. 

לא תיקן את הטעון תיקון לאחר שקיבל הודעה על כך ובהתאם לפרק הזמן שנקבע בהודעה,    3.8
לפי רשאית  תהא  חלקם,    העירייה  או  כולם  הנדרשות,  העבודות  את  לבצע  הבלעדי,  דעתה  שקול 

ידי מי מטעמה, תוך שהינה רשאית לקזז את    ו/או עללתקופה מסוימת או בכלל, בכוחות עצמה  
המגיעה לקבלן בגין חוזה    בגין הוצאות מיוחדות, מהתמורה   %10עלות ביצוע העבודות בתוספת של  

 זה.

ו/או    מחובותיו  אלו  מאי  הקבלן  את  לשחרר  ו/או  להקטין  ו/או  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין 
 פי כל דין.  התחייבויותיו על פי החוזה ועל

העירייה    4.8 על  כדי להטיל  לעיל,  הפיקוח כאמור  בתפקיד  אין  כי  בזה,  מוצהר  למען הסר ספק, 
אחרת, או לשחרר את הקבלן מאחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות  אחריות בנזיקין ו/או אחריות

 שיש לו על פי חוזה זה. 

או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי חוזה זה, אינה גורעת מזכויותיו    יוחדהסמכות ש  5.8
 באותה סמכות או לעשות אותה פעולה.  של המנהל להשתמש

ורך פיקוח וביקורת על  הקבלן יאפשר למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ"י דרישתו בכל עת, לצ  6.8
כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן בכל עת בשעות עבודת המשרד, לצורך    ביצוע העבודה מצידו.

 עריכת ביקורת ובירורים נדרשים.
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 שירותים בשעת חירום 9.

הקבלן מתחייב למתן השירותים לעירייה בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת,   
 ולהוראות פיקוד העורף.  המנהלבהתאם להוראות  

 התמורה לקבלן  10.

עבודות ניקיון הכוללות טיאוט ידני של הרחובות , הכבישים, הדרכים, המדרכות ושטחים .  10.1
שעות כל יום    8עובדים בכל קבוצה במשך  5ציבוריים וכיוצ"ב באמצעות קבוצות עובדים הכוללות 

 ייקבע ע"י העירייה.מספר הימים  העירייה.על כל הציוד הנדרש הכל בהתאם להזמנת 

העמדת מפעיל מורשה למכונת טיאוט שבבעלות העירייה עד ששה ימים בשבוע , משך כל .  10.2
.  )אופציונלי לפי שיקול דעת העירייה(  שעות , הכל בהתאם להזמנת העירייה.  8יום עבודה הוא  

 הכל לפי הזמנת העירייה.

 )כולל מע"מ( תמורה שתשולם לקבלן תהיה כדלקמן: ה 

, הביגוד, וההסעה אל מקום     לעיל  10.1בעד כל קבוצה כמוגדר בסעיף    1. לרבות הציוד הנדרש 
 העבודה וממנו ובמהלכו סכום  של ___________________כולל מע"מ ליום.

שעות ביום ע"י מפעיל מורשה ,   8בעד הפעלת מכונת טיאוט במשך ששה ימים בשבוע במשך    2.
   .(יום מנוחה אחד בשבוע)  סכום של _________כולל מע"מ לכל חודש שלם

העסקת עובד ניקיון נוסף או הפחתת שעות עבודה של עובד ניקיון,  ________ ₪ כולל  בעד  .  3
 ____ ₪ לשעה.   = שעות  8מע"מ  ליום, חישוב לשעה : מחיר ליום : 

 ₪ כולל מע"מ בשנה .  351,000מובהר בזאת כי ערך החוזה לא יעלה על 

 נוהל תשלומים  11.

בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע העבודות    5  -  הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה   1.11
 הקבלן טוען כי הוא זכאי לתמורה בגינם. בחודש שקדם לו, אשר

 חשבון שלא יימסר עד המועד כאמור לעיל, יועבר לטיפול לחודש שלאחר מכן. 

המפקח    יום )שבעה ימים( מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן.  7המפקח יבדוק את החשבון תוך    2.11
 השגותיו ויעבירו למנהל.   יצרף לחשבון את

יום )עשרה ימים( מיום קבלת החשבון לאחר בדיקת המפקח.    10המנהל יבדוק את החשבון תוך    3.11
שיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את החשבון,    המנהל יחליט עפ"י

סכומי הפחתת  את  לחשבון  של    יצרף  לקוי  ביצוע  בגין  מראש  והמוסכמים  הקבועים  הפיצויים 
כמפורט מקרה  לכל  העבודות  ביצוע  אי  בגין  או  החוזה,    העבודות  לביצוע  דרישות  מפרט  בנספח 

 ויעבירו לגזברות העירייה . 

גזברות העירייה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים    4.11
 יום מתום החודש בו בוצעו העבודות.  90שיפורטו על ידי המנהל, בתוך  לקיזוז והפחתה

יום, יתוסף    30יום בתשלום, לא יזכה את הקבלן בפיצוי. בגין איחור העולה על    30פיגור של עד    5.11
ריבית חשב רגילה )להבדיל מריבית פיגורים(, בגובה הקבוע על ידי החשב הכללי    לסכום שבפיגור

 לבד. של משרד האוצר ב 

ידי    על  חלקי  או  מלא  באופן  עבודות  הפסקת  להצדיק  כדי  באיחור כאמור  אין  למען הסר ספק, 
 הקבלן. 
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 ערבות ביצוע 12.

להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי העירייה    1.12
למדד המחירים כהגדרתו בסעיף  החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה    לפני מועד החתימה על 

)עשרים ₪    25,000ביצוע )להלן: "ערבות ביצוע"(, על סך    ערבותלעיל, בנוסח המצורף בנספח    3
 .31/3/2022עד  לתקופה של אלף ₪(וחמישה 

יאריך הקבלן את תוקפה של    21  2.12 לפני פקיעת מועד הערבות הבנקאית, בהתאם לצורך,  יום 
יום נוספים מעבר    60  -נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף ל    ערבות הביצוע לתקופה

 למועד סיום ההתקשרות . 

 הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת.  3.12

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה או    4.12
העירייה ו/או מנכ"ל העירייה ו/או המנהל, תהא העירייה רשאית לחלט    עות רצון ראשחלקה, לשבי

כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית    את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה
וניתן יהיה לממשה מידית עם דרישתה בלא    סכום הערבות האמור. הערבות תהא בלתי מותנית 

 צורך בהנמקה. 

ום הערבות שנגבה על ידי העירייה, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן  סכ  5.12
העירייה או כלפי ראש העירייה ו/או גזבר העירייה ו/או כלפי המנהל בטענות    זכות כלשהי לבוא כלפי 

זה יגרע מזכויותיה של העירייה שיש לה לפי החוזה ו/או לפי    ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר 
 ל דין בגין הפרת החוזה. כ

ולקזז    6.12 לקבלן  תשלומיה  יתרת  את  לעכב  העירייה  רשאית  כאמור,  הבנקאית  לערבות  בנוסף 
נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן כלפי העירייה ו/או    מיתרת תשלומיה, כל סכום

 כלפי צד ג'. 

 זה, הינו תנאי יסודי לחוזה הקבלנות.  12סעיף  7.12

 נזיקין וביטוחים  13.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי דין, הקבלן מצהיר כי ערך בחברת ביטוח    1.13
ביטוח כמפורט בהמשך, על מנת להגן על עצמו ו/או על העירייה ו/או על    בעלת מוניטין, פוליסות

ודה נשוא חוזה זה  הקשורים או הנובעים מביצוע העב  הבאים מכוחם מפני אובדן, נזק או אחריות
 )להלן: "ביטוחי העבודה" (. 

 .א ביטוח רכב 

הכיסויים   את  רכב  לכל  יכלול  אשר  העבודה,  לביצוע  הקבלן  את  המשמשים  הרכב  לכלי  ביטוח 
 הבאים: 

 ביטוח "חובה". 

 ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" לנזקי רכוש. 

 ביטוח נזק עצמי.  -ביטוח "מקיף" 

 ביטוח אחריות כלפי צד ג' ..ב
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ביטוח חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במסגרת ביצוע  
 העבודה, 

 בגבול אחריות שלא יפחתו מסך:

 ( $ מיליון דולר( 1,000,000מ  - - לתובע 

 ( $ מיליון דולר( 1,000,000מ  -  -למקרה 

 $ מיליון דולר(  1,000,000מ   - -חודשים(    12לתקופה ) 

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  
במשקה,    וטעינה, או  במאכל  מזיק  דבר  כל  תאונתי,  זיהום  הרעלה,  פגומים,  סניטרים  מתקנים 

תביעות תחלוף  בזדון, חבות כלפי ובגין קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן    פרעות, שביתות, נזק
כמו כן, מודגש במפורש כי הפוליסה לא תכלול חריג לנזק לרכוש של    מצד המוסד לביטוח לאומי.

 מטעמו.  הקבלן ו/או עובדיו הפועלים או פעלו

החריג ל"כלי רכב" יוגבל לחבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי, וחבות לנזקי רכוש  
 בל בפוליסה לביטוח רכב.שלישי בגבול האחריות המקו של צד

הפוליסה כפופה לסעיף "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי  
 המבוטח. 

 .ג ביטוח חבות מעבידים 

חבות כלפי העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות, בגין פגיעה גופנית או מחלה או  
 די ועקב ביצוע העבודה, בגבול אחריות שלא יפחת מסך: במחלה הנגרמת למי מהם תוך כ החמרה

 מיליון וחמש מאות אלף דולר(   1,500,000$מ  - - לתובע 

 $ חמישה מיליון דולר(  5,000,000מ  -  -למקרה ולתקופה 

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר חבות בר הרשות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר  
 ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה והעסקת נוער. בגובה  עבודות

 הביטוח יכלול גם שכר עבודה מלא של כל עובדי הקבלן, קבלני משנה ועובדיהם. 

הביטוח יורחב לשפות את העירייה, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי היא נושאת  
 מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי ביצוע העבודות.  בחובות

ביטוחי העבודה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את היקפם    2.13
אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן,    במשך תקופת הביטוח,

 יום מראש.   60לפחות 

 שם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב ויכלול גם את העירייה .  3.13

)נגד כל יחיד    SUBROGATIONכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות לתחלוף )ביטוחי הקבלן י 
שבשליטת העירייה, וכל אדם או גוף שהעירייה התחייבה בכתב לשפותו, או    מיחידי המבוטח, גופים

 הקשור לביצוע עבודת הפינוי.

טח מוותר  ביטוחי העבודה יכללו תנאי מפורש לפיו הקבלן בלבד יישא בתשלום הפרמיה. המב 4.13
 בביטוחי העירייה והביטוחים יהיו "ביטוחים ראשוניים" .  על זכות השתתפות
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ללא צורך בדרישה מצד העירייה, הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה, עד למעמד חתימת    5.13
לדרישות המכרז, אישור בדבר עריכת ביטוחים לביצוע העבודות, בהתאם    החוזה על ידו, בהתאם

)להלן: "אישור עריכת הביטוח"(. בכל מקרה של אי התאמה    שור על קיום בטוחיםלנוסח בנספח אי
מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים    בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בחוזה זה,

 האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. 

או בשינויים שייעשו בהם,  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/ 
בדבר התאמתם, לא תוטל אחריות כלשהי על העירייה, ולא תצומצם אחריותו    כדי להוות אישור

 דין.   של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי

תנאי    6.13 קיום  אי  זה.  חוזה  פי  על  הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  מתחייב  הקבלן 
 בזכויות העירייה . יפגע   הפוליסות על ידי הקבלן, לא

הקבלן מתחייב בזאת לשלם את דמי הביטוח במועדיהם. לא שילם הקבלן דמי בטוח כלשהו    7.13
רשאית לפי שיקול דעתה, לשלם הסכום שלא שולם ולנכות את סכום דמי    במועד, תהא העירייה

בדרך  המגיעים לקבלן על פי הסכם זה. האמור לעיל לא יגרע    הבטוח ששולם על ידה מהתשלומים 
 תמורתם. כלשהי מאחריות הקבלן לביצוע הביטוחים ולתשלום

מובהר בזאת כי אין בחובתו של קבלן לקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות על האמור בסעיף    8.13
לאחריותו בגין כל נזק, ואין בעשיית הביטוחים מטעם הקבלן בכדי לפטור אותו מכל    להלן באשר  13

 הסכם.אחריות מכוח כל דין או 

כמו כן, אין בתשלום כלשהו מחברת הבטוח בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור. הקבלן יהא  
בפיצוי לגבי    חייב בפיצוי בגין ובכלל זה יהא חייב  כל נזק ופגם שאיננו מכוסה על ידי הפוליסות 

 נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הבטוח. 

בפועל   שנגרם  הנזק  גבוה סכום  בהם  יהא  במקרים  הביטוח,  חברת  שילמה  אותו  הפיצוי  מסכום 
 את יתר הסכום עד כדי מלוא סכום הנזק בפועל.  הקבלן חייב להשלים

כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת העירייה בכתב לפחות    9.13
 לאישור העירייה בכתב. יום מראש, ויהיה כפוף 60

ו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע סכומי תביעות לעירייה או  פוליסות הביטוח יכלל   10.13
לשלם לו, כאשר די בחתימת העירייה על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום    למי שהעירייה תורה

 התביעה.

 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. 11.13

 אחריות לנזיקין 14. 

אח  1.14 שייגרם  הקבלן  נזק  לכל  שלישי,  צד  כל  וכלפי  ושלוחיו,  עובדיו  כלפי  העירייה,  כלפי  ראי 
של הקבלן או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו    כתוצאה ממעשה או מחדל

חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה    לעירייה ו/או למערכות הקשורות עמה ו/או לכל
מהפרת התחייבות של הקבלן לפי חוזה    הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או כתוצאה  מביצוע העבודה

כל של  ו/או  עובדיו  של  ו/או  של הקבלן  ו/או מחדלו  כתוצאה ממעשהו  ו/או  של    זה  הבא מטעמו 
 הקבלן. 

הקבלן אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למזמין או    2.14
או לרכושו הוא, כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב, או    לכל צד שלישי,  לרכושו ו/או 

הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני   במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, מצד
כל  ו/או  למרותם  שנתון  ומי  שלוחיהם  ועובדיהם,  שלו  העבודה    המשנה  ביצוע  באתרי  המצויים 

 ובסביבתם. 
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בלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק או כל הפסד אחר שייגרמו כאמור  הק  3.14
תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין מעשה או מחדל כאמור,    לעיל, כתוצאה מכל

פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב    ובכל מקרה שהעירייה תחויב בתשלום
הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהעירייה    כום כאמור במקום העירייה. כן מתחייבהקבלן לשלם כל ס

עורך דין. העירייה    תחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכר טרחת
 רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את הערבות הבנקאית שבידיה. 

ו נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא  הקבלן אחראי לכל נזק רכוש א  4.14
מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או במהלך    ברשותו כתוצאה

העירייה במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה    ביצוע העבודה, והוא ישפה את
 כלשהי, כתוצאה מנזק כאמור לעיל. 

על הקבלן לראות את העבודה כשרות הניתן ע"י העירייה לתושבים ועליו מוטלת האחריות    5.14
עובדי העבודה.  בקשר    לביצוע  ם  לוויכוחי  עסקים  ובעלי  תושבים  עם  מלהיכנס  ימנעו  הקבלן 

כל הערה על  ידווחו למפקח  על    לעבודתם. העובדים  או התייחסות של תושבים או בעלי עסקים. 
 לפנות בכל בעיה שהיא בנושא למפקח. הקבלן  

הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו לרבות לתשתיות, תוך כדי    6.14
או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע   ביצוע העבודה, בין שהנזק

ת רצונו של המפקח ושל כל אדם או  דיחוי ולשביעו  העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו, ללא
 רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. 

במידה והקבלן לא יפעל לתיקון נזק כאמור, רשאית העירייה לתקן בין בעצמה ובין באמצעות קבלן  
 ולקזז מהתמורה המגיעה לקבלן את נזקיה.   מטעמה, את הנזק

 ביצוע עבודות אשר נדרשת הסכמתם . הקבלן אחראי לקבל את הסכמת הרשויות השונות ל 7.14

מוסכם ומוצהר כי היחסים בין העירייה לקבלן לפי חוזה זה, אינם יוצרים יחסי שותפות מכל   8.14
 מין וסוג שהוא. 

הקבלן מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד העירייה וכן שלא לצרף את העירייה לכל תובענה   9.14
 נזק כאמור לעיל.  שתוגש כנגדו בגין כל 

 תיקון ליקויים  15.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח    1.15
 ידם לתיקון הליקוי.  ותוך המועד שנקבע על

לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, העירייה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על    2.15
ה העירייה את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית  הקבלן. תיקנ  ידי מי מטעמה על חשבון

הוצאות מיוחדות. אין האמור לעיל גורע    %15בתוספת של    של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך
 אלו.  מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה במקרים כגון

 קיזוז והפחתה  16.

המ   1.16 או  המפקח  ידי  על  שייקבע  כפי  ליקויים  יתגלו  יום  אם  במהלך  האיכות  מבקר  או  נהל 
מפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש המפורטת בנספח מפרט   העבודה, כדוגמת הליקויים

סעיף   לביצוע  או    ,והקבלן  1.8ס"ק    8דרישות  לדרישות המפקח  הליקויים בהתאם  יתקן את  לא 
המנהל  ידם,  על  לכך  שנקבע  המועד  ותוך  רצונם  לשביעות  מהתמורה  מוסמך    המנהל  להפחית 

מספר מקרים    החודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבלת הפיצוי המוסכם מראש, לכל מקרה או 
תוך   וזאת  עירייה על החלטת המנהל  בפני מנכ"ל ה  יום.    15במידת הצורך. הקבלן רשאי לערער 

 של מנכ"ל ה עירייה בערעור הינה סופית.  קביעתו 
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כל סעד נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, העירייה רשאית  מבלי לגרוע מזכותה של העירייה ל  2.16
)בין מכח חוזה זה ובין מכח חוזה אחר    להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לקבלן מהעירייה 

לקבלן( וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מערבות הביצוע,    ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה
המוחלט כי הוא מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל    דעתה כל סכום אשר העירייה סבורה לפי שיקול  

שנגרמו נזקים  על  כשיפוי  לה  מגיע  הוא  כי  סבורה  שהעירייה  ופיצויים    סכום  הקבלן  ידי  על  לה 
בטבלת הקבועים  לסכומים  בהתאם  כנדרש  העבודות  ביצוע  אי  בגין  מראש  הפיצויים    מוסכמים 

 . 1.8ס"ק   8עיף  המוסכמים מראש המפורטת בנספח מפרט דרישות לביצוע ס

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על   
בו למועד  ועד  צורך    החוזה  ללא  כאמור  סכום  כל  לקזז  רשאית  העירייה  הקבלן.  הסכום  הופחת 

 במשלוח הודעה לקבלן. 

יכויים, אין בהם כשלעצמם  קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או נ   3.16 
הקבלן שחרור  כל    משום  מלבצע  או  הליקויים  את  לתקן  או  העבודה  את  להשלים  התחייבותו 

 התחייבות אחרת לפי חוזה זה.

למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהקבלן, לא יוחזרו  
 הליקויים ו/או ביצוע ההתחייבויות. השלמת העבודה ו/או תיקון   לקבלן לאחר

ה עירייה רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום    4.16
לשלמו לקבלן, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לצד ג' על פי    אחר שעל העירייה

 ובין שאינו קצוב. כל חוזה או דין, בין שהוא קצוב

 השבתת שירותים  17.

הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי חוזה   1.17
לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה    זה, מכל סיבה שהיא, 

 של עובדי רשויות מקומיות. 

לנית כאמור, ישלם הקבלן לעירייה פיצויים  השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקב   2.17
( לכל יום עבודה  אלפיים וחמש מאות ₪( במילים:  ₪    2,500  מראש בסך של  מוסכמים ומוערכים

 שבו לא ביצע את העבודות. 

ו/או   )לרבות קיזוז  זה  חוזה  לפי  כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של העירייה,  בפיצוי האמור  אין 
על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה  ו/או    חילוט ערבות בנקאית(

 כתוצאה מהשבתת שירותי הקבלן. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על    3.17
  זה, תהא העירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או  פי כל דין ועל פי חוזה

הקבלנית, העבודה  בביצוע  אחרים  בהעסקת    עובדים  הכרוכות  ההוצאות  בכל  הקבלן  את  ולחייב 
 מיוחדות של העירייה .  הוצאות  %15קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור בתוספת של  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית    4.17
דעתה שיקול  בס"ק  הבלעדי  לפי  המפורטים  המוסכמים  לפיצויים  בנוסף  את    2.17,  לחלט  לעיל, 

 בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה.  ערבות הביצוע כמשמעותה בחוזה זה

לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה    3.17ו    –2.17  1.17הוראות ס"ק    5.17
 לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.  תקלות בציוד אותו אחראי הקבלן לספק,  הקבלנית, עקב

פי    6.17 על  חלופי  וציוד  רכב  כלי  חשבונו,  על  לספק,  הקבלן  מתחייב  כאמור,  תקלה  של  במקרה 
שעות. אם הקבלן יפר חובה זו   3ביצוע העבודה, תוך פרק זמן שלא יעלה על  דרישות החוזה, לצורך
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מתשלומיה  העירייה  תקזז  בהתאם    כאמור,  סכום  הפיצויים  לקבלן,  בטבלת  הקבועים  לסכומים 
 .  1.8ס"ק   8סעיף   מוסכמים מראש המפורטת בנספח מפרט דרישות לביצוע

או    7.17 עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן  יהוו  בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא  חילוקי דעות 
 של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.   לעיכוב אחר מכל סוג שהוא

 סילוק יד הקבלן 18.

זה    1.18 כי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר חוזה  בזה,  מוסכם 
לקבלן, ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע העבודות, באמצעות    בהודעה בכתב שתימסר

ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה בנידון    קבלן אחר, או בכל דרך אחרת שתראה לה
או אחר,    לכיסוי כל סכום המגיע או העשוי להגיע לעירייה מהקבלן לפי חוזה זה ולהשתמש לשם כך  

 או הדרוש להשלמת העבודות.

יום במועד התחלת ביצוע העבודה מהמועד הקבוע בצו התחלת    30.א במקרה והקבלן איחר מעל  
 מהמנהל.   העבודה שקיבל

ניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי  .ב כשהקבלן פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כש
או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה    נכסיו כולם

ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן    של גוף מאוגד, נתקבלה על
גיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם  מפרק זמני, או שהוא ה  נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או

או למען קבל ארכה  לנושיו  פנה  או שהוא  לפקודת    או חלקם,  הסדר איתם בהתאם  למען  פשרה 
 .  1983 –החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 

.ג במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל  
 מקצתו.הקבלן או  לגבי רכוש

.ד כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע  
ידי    חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על 

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

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

 יבות. התחי 

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

.ו בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית  
תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על ידי  יום מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או    10  וזו לא תוקנה תוך

 לקבלן בכתב.  המנהל בהודאה שנמסרה

.ז אם תגרם לקבלן נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך  
 בעלי החברה ו/או מנהליה "(. – )לקבלן ובמקרה והקבלן הוא תאגיד "  במילוי תפקידו.

מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי  .ח כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או  
 מראש ובכתב. הסכמת העירייה

.ט כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע  
 שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.  לאדם כלשהו
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הקבלן ו/או    .י  בציוד  משתמש  אינו  ו/או  העבודות  בביצוע  גרועים  ציוד  ו/או  בחומרים  משתמש 
 עפ"י חוזה זה.   בחומרים הדרושים

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

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

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

כי הקבלן מסר   מדויקים במסגרת  .יד התברר  דוחות שאינם  ו/או  נתונים  ו/או  לעירייה הצהרות 
 ביצוע תפקידיו. 

אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול של העירייה בגין הפרת חוזה, עפ"י כל    2.18
 הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין.  דין, וכן מהסעדים

ת החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות  הפר הקבלן הוראה מהוראו  3.18
 להלן: 

 .א לממש את הערבות שניתנה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

.ב לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב  
 בהוצאות הכרוכות בכך. את הקבלן

   הפרת חוזה ותרופות בשל הפרת/ביטול חוזה 19.

בסעיפים המפורטות מהתחייבויותיו התחייבות והפרת בהתחייבויותיו    -,  6,  5,  4,    14,  13,  12,  9,   8,  7
לחוזה זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע    15ו  -,  16    19.1הקבלן עמידת אי  

 מכך.

ודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי החוזה, והעירייה תהא  אין באמור לעיל כדי לגרוע מיס
לאלתר חוזה זה, כולו או חלקו, זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על פי    רשאית לבטל

 זכות לפיצויים מהקבלן.  חוזה זה ו/או על פי הדין לרבות

די   2.19 בכל  ו/או  זה  בחוזה  הכלולים  התחייבות  או  תנאי  הקבלן  ההפרה  הפר  את  תיקן  ולא  ן, 
יום שלאחר    15,או תוך   1970  –כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א    היסודית לפי חוזה זה או

ההפרה, רשאית על  לקבלן  לפגוע    מסירת התראה  וזאת מבלי  הביצוע  ערבות  לחלט את  העירייה 
חלקו; כל זאת    חוזה זה, כולו או  בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או תרופה אחרים וכן לבטל

ולרבות זכות    מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של העירייה לפי חוזה זה ו/או על פי הדין
 ₪   25,000לפיצויים מוסכמים מראש בסך 

בוטל החוזה ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה העירייה רשאית למסור את ביצוע   3.19
 ן ישתף פעולה עם הגורם האחר ככל שיידרש לצורך זה. אחר, והקבל  העבודה הקבלנית לגורם

יום, לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו    60איחור בתשלום של עד    4.19
יום, יזכה את הקבלן החל ממועד האיחור בתשלום, בתוספת ריבית    60  - מעל ל    מהעירייה. איחור של
 החשב הכללי באוצר.

ידי  למען הסר ספק,    על  חלקי  או  מלא  באופן  עבודות  הפסקת  להצדיק  כדי  באיחור כאמור  אין 
 הקבלן. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מהתרופות העומדות למי    5.19
הפרת חוזה, ובכלל זה זכות העירייה לתבוע את הנזק הממשי שנגרם    מהצדדים עפ"י כל דין, בגין

 כתוצאה מההפרה.  הן במישרין והן בעקיפיןלה ו/או יגרם לה  

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק 20.

 . 1976  – הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו    1.20

כנדרש  הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה    2.20
שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת תוקפו של חוזה    עפ"י כל דין כלפי

 זה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את   3.20
 תו של חוזה זה.על פי הדין במועד וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלו  כל ההפרשות הנדרשות

במעמד חתימתו של החוזה ובסמוך לכל מועד עדכון, ימציא הקבלן לעירייה אישור על גובה    4.20
פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור    ניכוי מס במקור מטעם

ניכוי שנוכו מש  כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר כר עבודתו  מהעירייה בגין סכומי 
 בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן. 

פרטי    5.20 עדכון  טופס  החוזה,  על  חתימתו  במעמד  לעירייה  הקבלן  ימציא  לעיל,  לאמור  בנוסף 
חתום על ידי הקבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו, וכן מאושר    חשבונו בבנק. טופס זה יהא
 י החתימה מטעמו. על ידי הבנק בחתימת מורש 

ו/או    כאמור  טופס  של  היעדרו  מחמת  לקבלן  המגיע  כלשהו  תשלום  עוכב  באם  כי  בזאת  מובהר 
בבחינת הפרת הסכם מטעם   רהחסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמו  מחמת פרטים מתאימים

  בגין העיכוב לרבות עבור הפרשי הצמדה, ריבית,  העירייה והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף 
 וכיוצ"ב. 

 ראייה בדבר תשלומים  21.

 ספרי העירייה וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.  

 פרשנות 22.

הוראות החוזה    בין  ו/או סתירה  הנספחים  בהוראות  ו/או  בהוראות החוזה  גילה הקבלן סתירה 
נת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש  יפנה הקבלן למנהל על מ   להוראות הנספחים השונים,

 הקבלן. שיינתן על ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את 

 ויתור ושינוי 23.

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים באמצעות    1.23
וייחתמו כחוזה לכל דבר ועניין  תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב    מורשי החתימה שלהם. כל

 שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה של העירייה או מתן ארכה מצד העירייה, לא ייחשבו    2.23
מזכויותיה לפי חוזה זה ובכלל זה לא ישמשו כמניעה להגשת כל תביעה    כויתור של העירייה על זכות

 בכתב, מראש ובאופן מפורש. כן נעשה ויתור כזהבגין ההפרה, אלא אם 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 הוראות שונות 24.

הקבלן ימנע מניגוד עניינים במתן שירותיו על פי חוזה זה. מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יודיע   
עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן    בכתב לעירייה, על כל
 ד עניינים.לעירייה או חשש לניגו

 חילוקי דעות  25.

כל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים באשר לביצועו של חוזה זה ו/או באשר לפירושו או לפירוש   
 בלבד.חיפה להכרעת בתי המשפט המוסמכים לפי העניין בעיר  הוראה מהוראותיו, ימסרו

 כתובות והודעות  26.

רת לחוזה זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו  כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכות 
מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקסימיליה לפי מספרי    בהודעת פקסימיליה ולה

כהודעה לצרכי חוזה זה. כמו כן, משלוח דברי דואר על    הפקסימיליה שצוינו בכותרת החוזה, תחשב
כן    -אם-היא להודעה, אלא    דלעיל, תחשב גםידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים  

תחשב חדשה  ככתובת  בכתב  בהודעה  המצוינת  הכתובת  בה.  שינוי  על  בכתב  למשנהו  צד   הודיע 
מאותו מועד ככתובתו של אותו צד. במידה ולא תימסר לעירייה כתובת חלופית, תשמש הכתובת  

 המקורית ככתובתו. 

בת  לתעודתן  הגיעו  כאילו  תחשבנה  אלו  במכשיר    72ום  הודעות  למשלוח  מסירתה  מעת  שעות 
 העניין, ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.  הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי

 . חשב מלווה 27

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונחה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו  
]נוסח חדש[, לרבו142מלוא הסמכויות בהתאם לסעיף   ת הסמכות לחתום על  ג לפקודת העיריות 

חוזים והוראות תשלום, וכי לחוזה זה אין כל תוקף, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום אלא אם כן 
 הוא נחתם ע"י כל מורשי החתימה מטעם העירייה בצוותא.

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

  ____________________                                               _______ _____________ 

 הקבלן                                                                                            העירייה   
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 :נספחים

 : נספחים לחוזה קבלנות

 

 ערבות ביצוע ;  -נוסח ערבות בנקאית  -נספח 'א  

 

 אישור בדבר קיום ביטוחים ;  -נספח 'ב  

 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים ;  -נספח 'ג  

 

 טיאוט וניקיון רחובות ; –מפרט דרישות לביצוע  -נספח 'ד  

 

 כתב כמויות ומחירים ; -נספח 'ה  
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 חתימת המציע: _________________ 

 נספח א' לחוזה 

 ערבות ביצוע

 תאריך:                
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

עשרים וחמישה  ₪ )במילים:    25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של   .1
בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד באופן  אלף ₪  

לכם מאת _______________ )להלן: "החייב"( בקשר   המפורט להלן, המגיע ו/או שיגיע
 .   ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים ציבוריים  – 20/2020לקיום חוזה מס' 

 

 אופן חישוב ההצמדה:  
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם: 
 

הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  המדד"  ")ה( 
מוסד   כל  ידי  על  פורסם  ובין אם  ידה  כל  פורסם  הוא  בין אם  המרכזית לסטטיסטיקה, 

 ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  
 

לחודש   המתייחס  המדד  משמעו:  הבסיסי"  ב  2020שנת    9"המדד    לחודש   15  -שפורסם 
)קרי:   2020אוקטובר   נקודות.   ___________ בשיעור  זה(  למועד  סמוך  )או  שלאחריו 

 המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. 
 

המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות    -"המדד הקובע" משמעו:
 זה. 

בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת  
הקובע   המדד  של  עלייתו  שיעור  כפי  הדרישה,  סכום  בהתאם  יוגדל  הבסיסי,  המדד 

 ובי הבנק.  בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חיש 
 

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא  
 תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו. 

 

אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן: "קרן   .2
ימים מיום קבלת דרישתכם,   7לעיל, בתוך    1סעיף  הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור ב

מאת  לדרוש תחילה את התשלום  ו/או  דרישתכם  לבסס את  חובה  עליכם  מבלי שתהיה 
 החייב.  

 

הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל   )א(  .3
ל בשעות העבודה בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכ 

 בהן הסניף פתוח לקהל.  
 

דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב  )ב( 
 כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.  

 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י   )ג( 
 על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  כולם ביחד והתשלום 

 

ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה והיא      31/3/2022ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום   .4
תוארך לבקשתכם. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ולא יאוחר מהמועד  

לא    - לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו    -האמור  
 תיענה.     

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.    .5
 

 בנק 
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 חתימת המציע: _________________ 

 נספח ב' לחוזה 

 אישור עריכת ביטוחים 

 

 סח'נין לכבוד: עיריית  

 סח'נין –הגליל רחוב  

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"הספק"(   )להלן:   __________________________ למבטחנו  ערכנו  כי  בזה  מאשרים  הננו 
 לתקופת הביטוח מיום ____________ 

בע ניקיון  שירותי  לביצוע  בקשר  יום__________  הביטוחים    סח’ניןיריית  עד  את   , בישראל 
 המפורטים להלן : 

 

 ביטוח חבות מעבידים  1.

 כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  1.1

 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.   5,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך    2.1

בישראל היה ונטען לעניין קרות תאונת    סח’ניןהביטוח על פי הפוליסה הורחב לשפות את עיריית    3.1
 כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.  עבודה/מחלת מקצוע

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2.

יות כלפי צד שלישי על פי כל דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  אחריות החוקית בביטוח אחר   1.2
 ישראל והשטחים המוחזקים.   ורכוש בכל תחומי מדינת

 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.5,000,000  סך  -גבול ות האחריות שלא יפחת מ ו    2.2

 . LIABILITY CROSS –כלל סעיף אחריות צולבת יבפוליסה י 3.2

בישראל, ככל שייחשבו    סח’ניןעיריית    –ח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל  הביטו   4.2
 מחדלי הספק.   אחראים למעשי ו/או

ישראל,    5.2 מדינת  לרכוש  והמתייחס  רכוש  לגבי  סייג/חריג  כל  סייגים/חריגים:  תחולת  צמצום 
 מבוטל; – פועלים או פעל בו  שהספק או כל איש שברשותו

רותו פועלים  י לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבש  א. כל סייג/חריג 
 בוטל. מבטל את הסעיף הזה.  –או פעלו בו 

 ב. סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי.

 ג. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 

 ביטוח רכוש  3.
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 חתימת המציע: _________________ 

ביטוח אש מורחב לציוד, כל כלי העבודה המשמשים את הקבלן ומטעמו לביצוע עבודות הניקיון   
 הניקיון, וכן מלאי חומרי הניקיון.   באתרי ביצוע עבודות

 כללי  4.

 בכל פוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים :  1.4

 לעיל.  פוי כמפורטב השייבכפוף להרח  סח’נין.א לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: עיריית  

.ב בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  
 על כך הודעה 

 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד רשות המיסים בירושלים.  60מוקדמת של  

ישראל משרד .ג אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, או חזרה או השתתפות כלפי מדינת  
יתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  וועובדיהם, ובלבד שהו   סח’ניןעיריית    האוצר,

 זדון. 

.ד הספק יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  
 המבוטח על פי תנאי הפוליסות. המוטלות על 

 בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .ה ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

.ו כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבוטח, כאשר  
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא   סח'ניןעיריית    לא יופעל כלפי  קיים ביטוח אחר

 הביטוח.   הזכויות על פי

 .ז תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט". 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה. 

 

 בכבוד רב, 
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 חתימת המציע: _________________ 

 לחוזה נספח ג' 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים 

הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין תנאי הבטיחות    1.
לשם ולשם    והגהות,  העבודות  ביצוע  במהלך  אחר  אדם  כל  ושל  העובדים  של  שלומם  על  שמירה 

 אחרים.  שמירה על רכושו ורכוש

בזה,    2. מצהיר  העבודה  הקבלן  של  הפיקוח  ארגון  חוק  לרבות  הדין,  הוראות  את  מכיר  הוא  כי 
תש"ל    פקודות  1954התשי"ד   חדש(  )נוסח  בעבודה  בעבודה    1970הבטיחות  הבטיחות  ,תקנות 

,תקנות הבטיחות בעבודה    1997)ציוד מגן אישי( התשנ"ז    )עבודות בנייה(, תקנות הבטיחות בעבודה 
התקנות והצווים שפורסמו, לפיהם הוא    וכן כל  1988מ"ח  )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התש

תביעה שתוגש כנגדו ו/או    מתחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל
 כנגד העירייה וכל מי שמטעמה, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את    מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את  3.
 אחר מטעמו. הספקים וכל אדם

עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל    4. יקיימו הקבלן,  ובלי לגרוע מהאמור לעיל,  בנוסף 
וההנחיות משרד    ההוראות  והרווחה,  העבודה  משרד  לרבות  מוסמכת.  רשות  כל  ע"י  שניתנו 

ה והעירייה. הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק  המשטר  התחבורה, המשרד להגנת הסביבה,
הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים ישראלים    של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של

 בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות לחוזה עליו הינו חתום.

ם בלבד שעברו  הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומני  5.
כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן הקבלן יעסיק רק    הדרכות בבטיחות

מכירים את נוהלי הבטיחות ורק ובכפוף לכך, שחתמו על הצהרה    קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר
 לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. 

בדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים  הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עו 
לגרוע  מבלי  העירייה    וזאת  לחוזה.  ובהתאם  הדין  פי  על  ומאחריותו  הקבלן  מחובות  חובה  מכל 

את להתנות  או  לסרב  או  לאשר  דעתה    רשאית  שיקול  לפי  בתנאים,  המשנה  קבלן  של  אישורו 
 המוחלט.

האישורים והרישיונות הדרושים  הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל    6.
הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי    וכי כל רישיונות

מכנים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי או מכשיר הנדרש    הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד
נבדק תקופתי  מוסמך  בודק  של  בדיקות  ו  עבורו  תקין  ונמצא  ומתחייב  במועד  מצהיר  הוא 

 הסמכה כחוק.  שהמשתמשים בכלים אלו הנם עובדים מיומנים ומקצועיים אשר עברו

הדרוש,   7. בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  לשלוחיו  לעובדיו,  יספק  הקבלן 
הדין להוראות  נשוא    בהתאם  העבודה  מסוג  עבודות  בצוע  לשם  בו  להשתמש  נהוג  אשר  והנוהג, 

ובגדי עבודה, כפפות, אוזניות, כובעי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה    , )לרבות נעלי עבודה, סרבליםהחוזה
 שימוש על ידי העובדים בציוד זה.

הקבלן מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות    8.
לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד,  לנפש ולרכוש. כן יהיה עליו לדאוג  ונזקים אחרים

העבודה שלו. כמו כן, ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש מתאים במקום    המכשירים, המכונות וכלי
 העבודה. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 הצהרת הקבלן 

 

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אותם  
 וד לפיהם. ולעב ואני מתחייב לנהוג

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את  
 ויעבדו לפיו.   כל הכתוב בו וינהגו

וכל האחריות   עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  לבטיחותם, שלמותם  אני מצהיר שכל האחריות 
 הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי.  לשלמותו ותקינותו של 

 הנני משחרר את העירייה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג' . 

 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. 

אני מצהיר כי כל עובדי, הציוד שלי וצד ג' , מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לחוזה  
 זה.

 

 __________ חותמת וחתימת הקבלן _____________________ שם הקבלן ____________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 הצהרת בטיחות של הקבלן 

 

בזאת    1. מאשר   _________________ ת.ז.  מס'   __________________ מטה  החתום  אני 
הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או    בחתימת ידי, שקראתי את

הבטיחות בעירייה. שמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות    לעיין בו על ידי הממונה עלשנתבקשתי  
 בשלמותם וכרוחם.  בעירייה, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם

ו/או   זה  נשוא מכרז  העבודות  בביצוע  לא להתחיל  בזאת  הנני מתחייב  לעיל,  לפגוע באמור  מבלי 
 הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה . שעברתי את תדרוך  חלקם לפני

כישורים    2. בעלי  מקצועיים,  עובדים  ע"י  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיי  את  לבצע  מתחייב  הנני 
ההתחייבויות נשוא החוזה, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם    נאותים לביצוע

בה הכרוכים  הסיכונים  ידרשו    לבצע,  בהם  הסיכונים  והאמצעים  מניעת  להבטיח  מנת  על  לנקוט 
 וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות    3.
בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות    ואני מתחייב 

אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן    ה כלובטיחות אש, ואעש
 דהוא, לרבות מי מטעם העירייה . 

בהתאם    4. ובפרט  דין  כל  פי  על  זה  חוזה  נשוא  התחייבויותיי  בביצוע  לפעול  בזאת  מתחייב  הנני 
נוסח חדש(,  ופקודת הבטיחות בעבודה )  1954  –הפיקוח על העבודה, התשי"ד    להוראות חוק ארגון

 והתקנות על פיהם.  1970התש"ל 

 שם מקבל התדריך: __________________________ 

 חתימה: _________________________ 

 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: __________________________________

 

 ת.ז. / ח.פ. _____________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 נספח 'ד לחוזה 

 

 רט דרישות ביצוע ניקיון וטיאוט רחובותמפ

 

 הגדרות  1.

 במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: 

 "מנהל/ת " 

 ירייה;ב (מנהל המחלקת לשיפור פני הישוב )שפ"ע 

 "מפקח/ת" 

 אחראי מטעם העירייה שמתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות כלן או חלקן; 

 "הקבלן" 

המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן ו/או כל מי  האדם או הגוף המשפטי  
 תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה;   שיבוא

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

"העבודה/ות" כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם לחוזה ונספחיו ובהתאם להוראות המפקח  
השלמתן ובדיקתן, וביצועה של כל עבודה ארעית בהתאם להוראות חוזה זה      ו/או המנהל, לרבות

 ונספחיו; 

יומית/שבועית/ עבודה  תכנית  עבודה"  וניקיון  "תכנית  טיאוט  עבודות  לביצוע  חודשית/שנתית, 
ציבוריים, ושטחים  ו/או    רחובות  המנהל  הוראות  וכן,  המנהל  ידי  על  לעת  מעת  לקבלן  שתימסר 

 המפקח על ביצוע עבודות טיאוט וניקיון 

 רחובות בהתאם לצורך ולעדיפות בביצוע העבודות.  

)ספסלים ריהוט רחוב  על  "תשתיות" אבן שפה, תמרורים, מעקות,  וכד'(, מערכות  לוח מודעות,   ,
קרקעיות של צנרת מים, ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל, מערכת טלפון וטלוויזיה    קרקעיות ותת 

 מערכות הולכת גז, וכיוצ"ב;   בכבלים או בלוויין,

בו   בתוכנית העבודה,  כלול  ובין שאינו  בין שכלול  העירייה,  "אתר" כל מקום בשטח השיפוט של 
 ידי המנהל ו / או המפקח לבצע עבודות טיאוט וניקיון כהגדרתם להלן ;  לן עליידרש הקב 

 "רשות היחיד" שטח פרטי שאינו רשות הרבים;

 " שטח ציבורי " כל שטח ציבורי בתחום השיפוט של העירייה לרבות מקלטים ציבוריים ;

 

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

 לרבות שטח ציבורי הגובל עמם עד
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 חתימת המציע: _________________ 

 מטרים לפחות מכל צד ; 5למרחק של   

"כביש ראשי" רחוב שיסומן בתוכנית העבודה השבועית כרחוב ראשי, לכל רוחבו וארכו או לחלק  
 מאורכו; 

כל רוחבו ואורכו או חלק מאורכו ושטח המיסעה של הכביש, העשוי אספלט, בטון, אבנים  "כביש"  
 מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים;  משתלבות, או

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

"מבואה" כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המבואה, לרבות רחבה המיועדת לחניית רכב, סלול  
או אבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים,    אספלט, או בטון,

 מטר ים לפחות מכל צד;  5עם המבואה עד למרחק של   לרבות שטח ציבורי הגובל

ושטח המיסעה של הרחבה, לרבות רחבה המיועדת לחניית רכב, סלול   רוחב,  כל אורך,  "רחבה" 
או אבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים,    אספלט, או בטון,

 מטר ים לפחות מכל צד;  5של עם הרחבה, עד למרחק   לרבות שטח ציבורי הגובל

"מדרכה" אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המדרכה, עם או ללא אבן שפה, סלולה אספלט, או בטון,  
משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות פס ירק    או אבנים

 מטר ים לפחות;  5עם המדרכה בצידו הרחוק מהכביש עד למרחק של   ושטח ציבורי הגובל 

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

לפחות ;צד    מטר ים  5פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם השביל עד למרחק של      לרבות מדרגות ו/או
" מעבר" כל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של המעבר, עם או ללא אבן שפה, בין שהינו מקורה      מכל

שהינו סלול אספלט או בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר,    או שאינו מקורה, בין 
גובל עם המעבר  שהינם פגומים, לרבות מדרגות ו/או פס ירק ושטח ציבורי ה   בין שהינם תקינים ובין

 לפחות מכל צד;  מטר ים 5עד למרחק של 

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

משטח   בחלק  משולבים  עצים,  וגומות  שנתיים  ורב  עונתיים  לשתילים  ייעודי  שטח  ירק"  "פס 
 תנועה, בין שהשטח שתול ובין שאינו שתול;    הרחבה או איהמדרכה או 

כלי אצירה" כלי אצירה לפסולת מסוג דלי ו/או מכל ו/או מכולה ו/או דחסנית, מכל סוג ובכל נפח  
 העבודה;   אצירה, המוצבים באזורי

ציבורי   המותקן בשטח  ושבים,  עוברים  של  אשפה  לאיסוף  כלי  על    -"אשפתון/נים"  ו/או  בקרקע 
 ו/או על מתקנים;  מבנים

 "פסולת" 

בקבוקים,   קרטונים,  ניירות,  אבנים,  עפר,  חול,  צמחיים,  וחומרים  עלים  לרבות  סוג  מכל  פסולת 
 מכל סוג , מוצרי פלסטיק, מתכת, וכיוצא באלה, הנמצאים ברשות הרבים; פחיות, אריזות

 "פגר/ים" 

ת, מיד עם גילוי הפגר ולא יאוחר  גוויות בעלי חיים מכל סוג לרבות חלקי גוויות. איסוף פגרים לשקי
 דקות לאחר קבלת הודעה על פגר, והשלכת הפגר שנאסף למקומות כפי שיורה המפקח ;   20 –מ 
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 חתימת המציע: _________________ 

נציגי   וכיוצ"ב, שלא בתיאום עם  אצירה,  כלי  עמודים,  ציבורי, קירות,  על רכוש  כיתוב  "גרפיטי" 
 העירייה. 

 "ציוד ניקיון" 

ליטר לפחות, מטאטא, את שפיכה מאלומיניום, מנשא    50עגלה עם מכל לאיסוף פסולת בנפח של  
שקיות    לשקיות  עם  המנהל,  ידי  על  ויאושר  הקבלן  שיציע  ודגם  מסוג  אשפה  לאיסוף  שקיות  עם 

באשפתונים ציוד    להחלפה  עבודה,  כלי  כפפות,  המנהל,  ידי  על  ויאושר  הקבלן  שיציע  ודגם  מסוג 
 עבודות נשוא חוזה זה ;  ואמצעים, הנדרשים לצורך ביצוע

 "שואב חשמלי" כלי חשמלי נייד, המייצר זרם אויר ליניקת פסולת לתוך מכל או זרם אויר בלחץ ; 

 ידני"   "טיאוט וניקיון

 פעולת טיאוט וניקיון של רחובות כהגדרתם לעיל, הנעשית על ידי עובדים באופן ידני לרבות : 

מטר לפחות    5ביב לכלי אצירה ועד למרחק של  איסוף כל הפסולת המושלכת ברחובות לרבות מס  -
 צידי בלי האצירה, בהתאם לתוכנית העבודה;  מכל

ריכוז הפסולת שנאספה מעבודת הטיאוט והניקיון בשקיות שיספק הקבלן על חשבונו, שיושלכו    -
 לכלי אצירה 

 לאשפה ו/או למקומות כפי שיורה המפקח. 

ל ריקון של כל אשפתון באזורי העבודה, ריכוז  ריקון אשפה מאשפתונים והחלפת שקיות לאחר כ  - 
 הפסולת 

 לכלי אצירה לאשפה ו/או למקומות כפי שיורה המפקח.

הסרת מודעות שהודבקו או חוברו באזיקונים ברשות הרבים ללא אישור, ברחובות ובשטח ציבורי    - 
לוחות כלי    על  עצים,  סעף,  ארונות  ספסלים,  אוטובוס,  תחנות  חשמל,  עמודי  אצירה,  מודעות, 

 וכיוצ"ב, מבלי לגרום 

 לנזקים עקב הסרתם ; 

איסוף חול ואדמת סחף ברחובות וברשות הרבים במועד ביצוע העבודה והשלכתם למקומות כפי   - 
 המפקח ;   שיורה

 איסוף פגר/ים והשלכתם למקומות כפי שיורה המפקח.  -

 איסוף צואת כלבים.  -

ובי לעיל,  כהגדרתו  וניקיון  טיאוט  רצף"  ניקיון  מדי  "  חוזר  ניקיון  הקטעים    120צוע  של  דקות, 
 לניקיון ברצף ;   המוגדרים בתוכנית העבודה

 "טיאוט מכני" 

ידי מכונות טיאוט כהגדרתם להלן, של כביש ראשי, כביש, אי תנועה,   פעולת טיאוט הנעשית על 
 רחבה, מדרכה, שביל, שהינם סלולים או מרוצפים ; מבואה,

 כבישים"  "מכונת טיאוט
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יצור   משנת  משאית,  שלדת  על  או  ייעודית  טיאוט  היניקה,    2015מכונת  בשיטת  הפועלת  ואילך, 
טיאוט את    לביצוע  היתר  בין  הכוללת  ורחבה,  מבואה,  תנועה,  אי  כביש,  ראשי,  כביש  של  מכני 

 המכלולים הבאים:

מ  ס" 220ס"מ לפחות, מברשת מרכזית, המאפשרים לבצע טיאוט ברוחב של   30מברשת צד בקוטר 
של    לפחות,  בנפח  פסולת  מכל קליטת  עם  לכל המברשות,  ומתיזים  ליטר    000,5עם מערכת מים 

 לפחות, עם יכולת 

ליטר, עם מכל    5.1פתיחת פתחי היניקה ליניקת פסולת בעלת נפח גדול לרבות בקבוקים בנפח של  
בנפח של    מים וביטוח חובה בתוקף במ  700מחומר בלתי מחליד  כל ליטר לפחות, עם רישיון  שך 

 בביצוע העבודות.  תקופת הפעלתה

 ק"מ לשעת עבודת טיאוט ;  5 -תפוקת עבודת טיאוט לא תפחת מ 

 מדרכות"  "מכונת טיאוט

ואילך, לביצוע עבודות טיאוט מכני    2015מכונת טיאוט ייעודית או על שלדת משאית, משנת יצור  
שביל, העונה על כל המאפיינים  סלולות ו/או מרוצפות לרבות מבואה, מדרכה, רחבה,    של מסעות

 המפורטים להלן: 

ס"מ, רוחב טיאוט לא    230  –ס"מ, גובה מירבי    450  –ס"מ, אורך מירבי    120  –מידות: רוחב מירבי  
ס"מ לפחות, עם    13ס"מ, בעלת כושר טיפוס וירידה מאבן שפה במדרכות בגובה של    150    – יפחת מ  

 שתי מברשות 

ס"מ לפחות עם מכל קליטת פסולת    40סולת עם פתח ברוחב  בחזית המכונה, עם מערכת יניקת פ
ס"מ לפחות, עם מכל מים    120ליטר לפחות הניתן לפרוק פסולת למכולה בגובה של    800  בנפח של

ליטר לפחות, עם מתזי מים לכל מברשת, עם תא נהג סגור, מושב    100מחליד בנפח של    מחומר בלתי
צד הניתנות לקיפול, עם אפשרות חיבור צינור יניקת    פניאומטית, מיזוג אויר, מראות  נהג משוכך

 חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתה בביצוע העבודות.  פסולת, עם רישיון וביטוח

 ק"מ לשעת עבודת טיאוט;  2.1 -תפוקת עבודת טיאוט לא תפחת מ 

 "מכונת שטיפה " 

 ומנים ;מכונה עם מכל מים לשטיפה בלחץ גבוה ואפשרות לתוספת דטרגנטים ומסיר ש

 משימתי "   "צוות ורכב

צוות של נהג ועובד נוסף, ניידים ברכב עם טלפון סלולרי מותקן ברכב, עם רישיון רכב וביטוח חובה  
 עם ציוד ניקיון, איסוף פסולת, ושקיות אשפה ;   בתוקף

 "מקרה" 

כנדרש    כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע העבודות,
 בחוזה; 

 טיאוט וניקיון רחובות ידני 2.

עובדים מידי יום, ללא עבר    5  -הקבלן יספק ויעסיק מדי יום עובדים/ות, בכמות שלא תפחת מ    1.2
ביטחון של העירייה, בריאים ומתאימים לביצוע עבודה פיזית, לביצוע עבודות    פלילי באישור קצין 

שבועית שתימסר לקבלן על ידי מנהל/מפקח לביצוע  /יומית  טיאוט וניקיון בהתאם לתוכנית עבודה
לעיל, ויבצע עבודות    1כהגדרתם בסעיף    כלל עבודות הטיאוט והניקיון הידני בטיב ובאיכות גבוהה

חניה, רחבות סלולות    טיאוט וניקיון ידני של: רחובות וכבישים, איי תנועה, מדרכות, מבואות, שטחי
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  יבוריים, מעברים עם או ללא מדרגות )להלן: "רחובות"(, ו/או מרוצפות, לרבות שבילים בגנים צ
עפ"י תוכנית עבודה שתימסר לו ו/או עפ"י קביעת המנהל. זאת בהתאם לכל הדרישות המפורטות  

 ונספחיו.  בחוזה הקבלנות

לעיל, אם יתברר כי לביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא חוזה    1.2למרות האמור בס"ק    2.2
צורך בכל העובדים בימים מסוימים ו/או בעונות מסוימות, הקבלן מתחייב    אין  הקבלנות ונספחיו,

על ידי המנהל. במקרה זה, כל ימי העבודה שבהם    להעסיק עובדים בכמות מופחתת כפי שיידרש
והקבלן מתחייב לספק ולהעסיק    העסיק הקבלן כמות מופחתת של עובדים ירשמו לזכות העירייה

 המנהל.   העבודה שנצברו לטובת העירייה במועדים שיידרשו על ידיעובדים נוספים בכמות ימי 

ואיכות    3.2 ובטיב  ביותר  והיעיל  המיטבי  באופן  יעשו  הרחובות,  של  ידני  וניקיון  טיאוט  עבודות 
שאריות פסולת או חול ברחובות ו/או במדרכות עם סיום העבודות.    מעולים באופן שלא יישארו

הרחובות ו/או המדרכות יישארו שאריות של פסולת    דת טיאוט למען הסר ספק, אם לאחר סיום עבו
באופן שלא יישארו שאריות    או חול, הקבלן יחזור ויבצע את העבודה באותו מקום באותו היום,
 פסולת או חול. זאת לשביעות רצון המנהל וללא קבלת תמורה נוספת. 

לב  4.2 והאמצעים  הציוד  כל  את  עובד/ת,  לכל  חשבונו  על  יספק  הניקיון  הקבלן  עבודות  יצוע 
 כהגדרתם . 

כל העובדים, יופיעו לעבודה עם חולצות אחידות בצבע ובכיתוב שיקבע על ידי המנהל, ואפוד    5.2
 צהוב, בכיתוב שיקבע על ידי המנהל.  זוהר בעל תו תקן בצבע

 הקבלן רשאי באישור המנהל להפעיל מכונת שאיבת פסולת חשמלית כהגדרתם לעיל.  6.2

שקט    מדגם  אויר  מפוחי  להפעיל  יידרש  הקבלן  אויר,  מפוחי  להפעיל  לקבלן  המנהל  יאשר  באם 
 ובשעות ומקומות כפי שיקבע המנהל.  שיאשר על ידי המנהל

מהיקף העבודה היומי באמצעות    %40הקבלן רשאי להציע לעירייה בכתב, כי יבצע    -אופציה    7.2
ומי באמצעות עובדים/ות, בריאים ומתאימים  מהיקף העבודה הי   %60  -מכונת טיאוט מדרכות ו  

הטיאוט עבודות  כלל  לביצוע  פיזית  עבודה  ה'    לביצוע  בנספח  כהגדרתם  הידני  מפרט    - והניקיון 
 דרישות לביצוע טיאוט וניקיון רחובות, ויבצע עבודות טיאוט וניקיון ידני של: 

ולות ו/או מרוצפות, לרבות  רחובות וכבישים, איי תנועה, מדרכות, מבואות, שטחי חניה, רחבות סל
בגנים עבודה    שבילים  תוכנית  עפ"י  "רחובות"(,  )להלן:  מדרגות  ללא  או  עם  מעברים  ציבוריים, 

המנהל.  קביעת  עפ"י  ו/או  לו  הקבלנות    שתימסר  בחוזה  המפורטות  הדרישות  לכל  בהתאם  זאת 
 ונספחיו. 

העירייה רשאית שלא לאשר את הצעת הקבלן או לאשר את הצעת הקבלן לביצוע לתקופה זמנית   
 לתקופה ארוכה יותר לפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.  יום או  60של 

  1בהתאם להזמנת העירייה, הקבלן יבצע הסרת כתובות גרפיטי, כהגדרתן בסעיף    –אופציה    8.2
 לעיל. 

לכל עובד/ת לביצוע עבודות הטיאוט והניקיון, ציוד ואמצעים נדרשים  הקבלן יספק על חשבונו    9.2
 כמפורט להלן: 

ליטר לפחות ומיתקנים לנשיאת: מטאטא, יעה )את(, שקיות   60עגלת ניקיון עם מכל בקיבולת של    -
 אשפה. 

 מטאטא כבישים.  -

 יעה )את( עשוי מאלומיניום. -
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מעבודות  - פסולת  לאיסוף  מספקת  בכמות  אשפה  ידי    שקיות  על  שיאושר  ודגם,  מסוג  הניקיון, 
 המנהל. 

 שקיות אשפה בכמות מספקת להחלפה באשפתונים, מסוג ודגם שיאושר על ידי המנהל.  -

כל העובדים, יופיעו לעבודה עם חולצות אחידות כובעי מצחייה בצבע ובכיתוב שיקבע על ידי    10.2
 על ידי המנהל. תו תקן בצבע צהוב, בכיתוב שיקבע  המנהל, ואפוד זוהר בעל 

ומקצועית טובה    11.2 לביצוע עבודה איכותית  לפני תחילת עבודתם  הקבלן יתדרך את העובדים 
מרבית. כמו כן יתדרך את העובדים לביצוע העבודות באדיבות ובסבלנות עם   והשגת תפוקת עבודה

 התושבים ובעלי העסקים. 

אינה מספקת עפ"י דרישת המפקח  הקבלן יפסיק את עבודתו של כל עובד שאיכות ותפוקת עבודתו   
 ו/או המנהל. 

הקבלן יחזיק את כלי העבודה והאמצעים במחסן סגור. שמירת הציוד והאמצעים הינה על    12.2
 ועל חשבונו.  אחריותו הבלעדית של הקבלן

 עבודת טיאוט מדרכות, תתבצע בכל ימות השנה למעט בשבתות ובחגים כדלקמן:  13.2

הפסקת ארוחה   דקות  30( כולל  16:30  עד   08:00 בין השעותא עובדים(  בכל ימי השבוע )יום שישי ל  
  ימי עבודה בחודש. זאת, בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית   21  -כ   ללא תשלום של העירייה(.

   שתימסר לו על ידי המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע העבודות.

למען הסר ספק, שעות העבודה הינן שעות עבודה בפועל ועל הקבלן לדאוג להגעת מכונות הטיאוט   
 לפני מועד תחילת עבודתם ולסיים עם סיום שעות עבודתם. למקומות עבודתם

באם הקבלן יעסיק עובדים פלסטינאים באישור העירייה ועקב סגר העובדים לא יגיעו, הקבלן    14.2
חילופיים, התמורה בגין כל יום עבודה שלא התבצע תקוזז מהתשלום לקבלן    נדרש להעסיק עובדים 

 של עלות יום העבודה.  %15בתוספת  

 ( בלבד)אופציה  צוות ורכב משימתי 3.

צוות ורכב משימתי לביצוע מדי יום עבודות כגון: ניקיון מרכזים  לפי דרישת העירייה,  הקבלן יפעיל  
מגרשי משחקים, ניקיון פארקים, הסרת מפגעים,    ניקיוןמסחריים, ניקיון מתחמי צרכים לכלבים,  

 .המפקח/ת  וכיוצ"ב וכן ניוד עובדים ביצוע כל מטלה כפי שיידרש על ידי המנהל/ת ו/או

 טיאוט וניקיון מדרכות מכני )אופציה בלבד(  4.

וניקיון מדרכות, במשך יום    1הפעלת מכונת טיאוט מדרכות כהגדרתה בס"ק    1.4 לעיל, לטיאוט 
דקות הפסק (ה בביצוע עבודות טיאוט מכני של מיסעות סלולות    30עבודה )כולל    שעות  8ה מלא  עבוד

חניה, רחבות, מבואות, עפ"י תוכנית עבודה שתימסר לו    או מרוצפות: מדרכות, איי תנועה, שטחי 
 בחוזה הקבלנות ונספחיו.  ו/או עפ"י קביעת המנהל. זאת בהתאם לכל הדרישות המפורטות 

ים במכונת טיאוט המדרכות, יעשה מהידרנט באמצעות שעון מים שיחזיק המפקח על  מילוי מ  2.4
 עבור צריכת המים הינו על חשבון העירייה .  עבודות הקבלן. התשלום

עבודות טיאוט מכני של מדרכות, תעשה באופן המיטבי והיעיל ביותר ובטיב ואיכות מעולים,    3.4
סיום העבודות. למען הסר ספק, אם לאחר סיום    פסולת או חול עם  באופן שלא יישארו שאריות 

חול, הקבלן יחזור ויבצע טיאוט מכני באותו    עבודת טיאוט המדרכות יישארו שאריות של פסולת או
המנהל. זאת ללא    מקום באותו היום, באופן שלא יישארו שאריות פסולת או חול לשביעות רצון

 קבלת תמורה נוספת. 
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כונות הטיאוט, תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו באתר מורשה  פריקת הפסולת הנאספת אל מ  4.4
 מעורבת. לקליטת פסולת ביתית

 עבודת טיאוט מכני של מדרכות , תתבצע כדלקמן:  5.4

ועד לסיום מסלול העבודה המפורט בתוכנית העבודה היומית שתימסר לו על ידי    08:00החל משעה   
הטיאוט המכאני, ובכל מקרה סיום העבודה לא  סדר המדרכות לביצוע עבודות    המנהל, בה יפורטו

 .  16:00 יהיה מוקדם משעה

למען הסר ספק, שעות העבודה הינן שעות עבודה בפועל ועל הקבלן לדאוג להגעת המכונה למקום   
 תחילת העבודה ולסיים עם סיום שעת העבודה הקבועה לעיל. עבודתה לפני מועד

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימות. אם יגרמו נזקים מכל    6.4
מב  כתוצאה  שהוא  על    יצוע סוג  תיקון  הטעון  ואת  הנזקים  את  לתקן  מתחייב  הקבלן  העבודות, 

תוך   לא  3חשבונו  הקבלן  אם  המנהל.  מדרישת  תדאג    ימים  העירייה  כאמור,  הנזקים  את  יתקן 
 הוצאות מיוחדות.  %10במלוא העלות של העירייה בתוספת של  אייש לתיקון הנזקים והקבלן 

 תגבור לקראת חגים  5.

ימי עבודה לפחות לפני ערב חג פסח )ליל הסדר(,    6עבודה לפחות לפני ערב ראש השנה,  ימי    6  1.5
עובדי ניקיון    2המנהל, בהזמנה מאושרת על ידי גזבר העירייה, הקבלן יעסיק    באם יידרש על ידי

 קבלת תמורה נוספת לכל יום עבודה נוסף.  נוספים עפ"י קביעת המנהל, תוך

  ידי המנהל בהזמנה מאושרת על ידי גזבר העירייה. אם ערב החג חל באם יידרש על    –ערבי חג    2.5
, הקבלן יעסיק את העובדים נוספים עפ"י קביעת המנהל, תוך קבלת תמורה נוספת לכל  ישיבימי ש 

 יום עבודה נוסף. 

 ניהול עבודה  6.

והשגת    1.6 גבוהה  באיכות  העבודות  לביצוע  והאחריות  הפיקוח  הניהול,  חובת  חלה  הקבלן,  על 
 העבודה ומענה לכל בעיה שתתעורר ללא דיחוי .  פוקה מרבית במשך כל ימית

ו/או    2.6 המפקח  של  להוראותיו  ישמע  העבודה  מנהל  מטעמו,  עבודה  מנהל  יעסיק  הקבלן  באם 
עבודות נשוא חוזה זה . לצורך קבלת הוראות המפקח ו/או המנהל, דין    המנהל בכל הנוגע לביצוע

 קבלן. מנהל העבודה של הקבלן כדין ה

כל שעות    3.6 יישא במשך  יהיה מכשיר טלפון סלולרי אותו  ו/או למנהל העבודה מטעמו,  לקבלן 
לרבות רישוי, תיקונים והחלפת חלקים, הינה על אחריותו ועל חשבונו    הפעילות. אחזקת המכשיר

 של הקבלן. 

 תיאום ופיקוח  7.

עבודה בהתאם להוראות  העירייה תמנה מפקח מטעמה, על מנת לוודא שהקבלן מבצע את ה  1.7
 חוזה זה.

המפקח רשאי בכל עת, לבדוק את אופן ביצוע העבודה, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של    2.7
 העבודה.  כנית וביצוע העבודה לת

מקום   לכל  היום  במהלך  העבודה  ממקום  עובד/ים  להעביר  לקבלן  להורות  ראשי  המפקח  בנוסף 
 המפקח/המנהל. עבודה אחר כפי שיורה לו

 הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודה.  3.7
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הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות עם המפקח ו/או המנהל, ולהשגיח על אופן ביצוע    4.7
 העבודות. 

 הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של המנהל ושל המפקח לשביעות רצונם המלאה.  5.7

שיקבע מתבצעת  במועדים  שהעבודה  לוודא  מנת  על  הקבלן,  עם  סיורים  יערכו  המפקח,  ידי  על  ו 
 בהתאם לתנאי החוזה.  

 מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח ולמנהל בחוזה זה, יהיה המפקח או המנהל מוסמך:   6.7

ברמה  .א לקבוע, כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ו/או אינו עומד  
תנאי חוזה, ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה על ידי ביצוע תיקונים, שינויים    הדרושה על פי

 שאינם לשביעות רצון המפקח.  וכיוצ"ב של כל חלק של העבודה

.ב לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק  
 להוראות חוזה זה.  ובמועד, בהתאם

ג להורות לקבלן, להימנע מהעסקתו של כל עובד שאינו מבצע עבודתו כראוי ו/או מתרשל בעבודה  .
עבודתו בלתי    ותפוקת  התנהגות  משמעת,  חוסר  הסדר,  הפרת  של  סיבה  מכל  ו/או  מספקת  אינה 

 הולמת, וכיוצ"ב. 

יק  שעות מקבלת ההודעה, ולהעס  24.ד הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח או המנהל תוך 
במקום אחר  בתוך    עובד  הופסקה,  שעבודתו  המנהל    24העובד  או  המפקח  הודעת  מקבלת  שעות 

 כאמור. 

המפקח ו/או המנהל משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע    7.7
באותה סמכות או זכות בעצמה, ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין העירייה    מזכות העירייה להשתמש

 העירייה .  המפקח ו/או המנהל, תגבר ידה של   לבין

העירייה    8.7 על  כדי להטיל  לעיל,  הפיקוח כאמור  בתפקיד  אין  כי  בזה,  מוצהר  למען הסר ספק, 
ו/או באחריות  בנזיקין  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל    אחריות 
 אחריות שיש לו על פי חוזה זה.

 תיקון ליקויים  8.

קבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, ליקויים או פגמים בעבודות לשביעות רצונם של המפקח,  ה  1.8
 המנהל והעירייה . 

 יום מיום ביצוע התיקון.  90הקבלן יהיה אחראי לכל הליקויים שתוקנו על ידו, למשך  2.8

חשבונו  לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, תהא העירייה רשאית לתקן את הליקויים על    3.8
הוצאות    %10להשבה מידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בתוספת    של הקבלן ותהה זכאית

 העומד לרשות העירייה .  מיוחדות. אין האמור גורע מכל סעד אחר 

הא רשאית העירייה לבצע את העבודות  תאם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה,    4.8
בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן,    אחר או  ידי קבלן- האמורות על

את לנכות  או  לגבות  רשאית  העירייה  של    תהא  בתוספת  האמורות,  שייחשבו    %10ההוצאות 
תהא  וכן  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  מיוחדות  לגבותן    כהוצאות  רשאית  העירייה 

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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 נספח ה' לחוזה 

 

 כמויות ומחירים )כולל מע"מ(כתב 

 

לרבות הציוד הנדרש , הביגוד, וההסעה אל מקום    חוזהל  10.1בעד כל קבוצה כמוגדר בסעיף    1.
 למעט בימי שישי.   העבודה וממנו ובמהלכו סכום  של ___________________כולל מע"מ ליום.

"י מפעיל מורשה , שעות ביום ע  8בעד הפעלת מכונת טיאוט במשך ששה ימים בשבוע במשך    2.
  .למעט בימי שישי סכום של _________כולל מע"מ לכל חודש שלם

________ ₪ כולל      העסקת עובד ניקיון נוסף או הפחתת שעות עבודה של עובד ניקיון,בעד  .  3
 שעות = ____ ₪ לשעה.   8מע"מ  ליום, חישוב לשעה : מחיר ליום : 

 ₪ כולל מע"מ בשנה .  351,000מובהר בזאת כי ערך החוזה לא יעלה על 

 ____________________________________________________________________ 

לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים    4סעיף  בהתאם לסעיף  
רות בגוף  חיל על עובדיו, שהם עובדים של קבלן השימתחייב הקבלן לה  2013-ציבוריים, התשע"ג

 הציבורי, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.
 

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 
 ₪ לשעה.  29.12 -השכר שישולם לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .ו
 ₪.  ₪45.25 לשעה ביום חול. עלות השכר לשעה הוא   29.12 -שכר היסוד לא יפחת מ  .ז
 ₪.   88.80, והעלות היא 200%התשלום לשעת עבודה ביום מנוחה / שבתון הוא   .ח
, והעלות עבור  225%התשלום בגין שתי השעות הנוספות הראשונות ביום מנוחה הוא בשיעור  .ט

 ₪. 79.98כל שעה נוספת היא 
 ₪. 88.87והעלות היא  250%התשלום בגין שעות נוספות מעבר לשתי השעות הראשונות הוא  .י

____ ________________________________________________________________ 

 

 ______________________ 

 חתימת וחותמת הקבלן


