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 מסמכי המכרז והוראות כלליות 
 מהות עבודות המכרז  .1

 " בהתאמה(מועצה" ו"המכרז)להלן: " בעומרחים פתוחים יון וטיאוט רחובות ושטהקבלן יבצע עבודות ניק .1.1
 ופועלי ניקיון. טיאוטת ומכונבאמצעות 

כניות העבודה )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן לשנות את ת ,דעתה הבלעדיבהתאם לשיקול  ,רשאית המועצה  .1.2
 .המועצהידי -מעת לעת על כןתעודיוק בהתאם לתוכנית העבודה אשר יפעל בדוהקבלן  וכיו"ב( 

מובהר בזה כי היקף העבודות הנדרשות במכרז זה, כמפורט במסמכי המכרז, הנו על פי אומדן והערכה בלבד  .1.3
תחייבות של המועצה להזמין את מלוא היקף העבודות כולן או מקצתן ובהיקף כלשהו, ואין בכך משום ה

 כלכרצונה או להגדילה, בכל שלב של ההתקשרות התהיה רשאית להקטין את היקף ביצוע העבודות והמועצה 
או /לפיה צרכיה וזאת ללא מתן נימוקים כלשהם או במתן הודעה מוקדמת כלשהי. לעניין זה לא תהיה למציע ו

 לקבלן כל תביעה ואו כל דרישה ו/או כל טענה מסוג כל שהוא. 

 ,כן וים הגדלה של היקף העבודה, ועלש בהוראות חוזה הקבלנות לא מהוגבורים כנדרכי ביצוע ת ,מובהר בזאת
   כל תמורה נוספת בגין ביצועם מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעמו. ןלא תינתן לקבל

בלן כל טענה ו/או זכות ו/או עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של כמות העבודה הק יל ידעלא תישמע 
 חתימה על חוזה הקבלנות עם הזוכה.ול להשתתפות במכרז תנאי יסודי. תנאי זה הינו כאמור

. למען הסר כל ספק יובהר כי הפסקת עבודה נטו שעות הינן הלןל 61.1-ו 1.6, 1.5יודגש כי השעות בסעיפים  .1.4
יבוצעו במשך  הלןל 1.16-ו 1.6, 1.5הי, לא תהיה מנויה בשעות העבודה. עוד יודגש כי העבודות בסעיפים כלש

ע"י הגזברות ו/או בהתאם לתוכנית העבודה שתועבר לקבלן הזמנה חתומה והכל בהתאם לבשנה ימים  250כ 
 הזוכה בתחילת כל חודש.  

 הטיאוטמכונת באמצעות הוראות עבודה 
קו"ב  5-6.5)בעל מיכל עם קיבולת  על שלדה גדולהמכונה (. 1אחת ) טיאוט תות מכונבאמצעהעבודה תתבצע  .1.5

 בין שישי עד ראשון בימים תעבוד אשר, "(מכונה גדולהן:"הל)ל (גרניק) בלחץ שטיפה מכשיר מעלה( הכוללתו
 .המועצה י"ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם וזאת ברציפות 14:00 – 06:00 השעות

 ייטקרק הפא/תעבוד בימים ראשון עד חמישי באזור התעשייה המכונה הגדולהלגרוע מהאמור לעיל, מבלי 
למועצה  .המועצה י"ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם אתזו ברציפות שעות עבודת ערב 5-משך 

 23:00שעה עד ה , אבלתוך היישובבעל פי החלטתה , לעבודת ניקיון  ,תהיה הזכות להסב את עבודת הערב
 .בלילה

 ותהכולל ומעלה( קוב 3-4.5ל יבולת ש)בעלת נפח ק בינונית טיאוט תמכונ( 1) אחתתתבצע באמצעות  בנוסף, .1.6
 06:00בין השעות בימים ראשון עד שישי  תעבודאשר  ,"(מכונה בינונית)להלן:" לחץ )גרניק(שטיפה במכשיר 

 ע"י המועצה. ןועבר לקבלוזאת בהתאם לתכנית עבודה אשר ת ברציפות 14:00 –

אשר קיבלו הדרכה  ניםמיומ (1אחד ) בדעוו (1אחד ) נהגידי -תופעל על בינוניתגדולה ו/או כל מכונת טיאוט  .1.7
מחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואשר קיבלו את כל הציוד ואמצעי המגן וטפת בעניין ואשר ש

 ידי הקבלן.-הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל
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טוף את מכונת כן, הקבלן יש-בהתאם להוראות בטיחות היצרן בעניין. כמו ותופעליו וופעלייאוט טת הומכונ .1.8
 פי חוק.-, בתום כל יום עבודה באזורים מוסדרים לכך עללום נוסףללא קבלת תשהטיאוט ותכולתה, 

חלפים,  ,ת תיקוניםת הטיאוט ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבוובאחריות הקבלן לתחזק את מכונ .1.9
 אישורים, רישיונות וכיו"ב.

מלא ושלם  ת הטיאוט שימוש תקין למילויון לעשות במכונהיה והתקלקלה מכונת טיאוט או נמנע מהקבל .1.10
כל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן להעמיד מכונת טיאוט תקינה חלופית )מאותו סוג או של כל משימותיה מ

( שעות ממועד הפסקת עבודה/ממועד 4חר מארבע )וזאת לא יאמכונה זהה( במקום המכונה שהתקלקלה, ו
 התקלה.

ה ביותר, כך שלא יישארו ת הטיאוט תתבצענה בצורה הטובובאמצעות מכונעבודות הניקיון והטיאוט  .1.11
עם סיום העבודה. לא ביצע הקבלן את העבודות לשביעות רצון  יםפתוח יםות פסולת ברחוב ובשטחשארי

ת הטיאוט, ישוב ויחזור הקבלן על ואחר ביצוע העבודה באמצעות מכונלות פסולת המנהל או באם נותרו שארי
בודה עד להשלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון ע ות באותו אזור בו נדרש הדבר עוד באותו יוםביצוע העבוד
 ייןהקבלן בענתבוע פיצויים מלתמורה נוספת, כל זאת מבלי להפחית מזכויותיה של המועצה כל המנהל, ללא 

 .זה

עת רכבים ו/או עוברי ת הטיאוט תתבצענה, במידת האפשר, מבלי להפריע לתנווצוע העבודות באמצעות מכוניב
 ו"ב. אורח ו/או תושבים וכי

אליו תורה איחסון זמני ת הטיאוט לאזור את כל פסול ללא קבלת תמורה נוספת,הקבלן יפנה וישנע  .1.12
האחסון יפעל לשינוע פסולת הטיאוט מאזור  לןבומיים, הקכמו כן, אחת לי. "(שטח תפעולי)להלן:" המועצה

. עלויות אגרת מורשים , אל אתרי פסולתפי הוראת המועצה(-יאוט )עלבו רוקן הקבלן את פסולת הטהזמני 
 ההטמנה וסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט תחולנה על קבלן.

בונית החודשית שלו את כלל שציג עם החיובהר כי התשלום החודשי המגיע לקבלן מותנה בכך שהקבלן י
 ולת של אותו חודש עבודה.בלן את הפסבהם פרק הקהמורשים התעודות והחשבוניות של האתרים 

את השטח התפעולי אליו תפונה פסולת הטיאוט בטרם שינוע  ולתחזק החובה לסדר לן חלהעל הקב .1.13
ע העבודות נשוא סעיף זה וביצועצה. הפסולת לאתר פסולת מורשה על פי כל דין והכל בהתאם להוראות המ

תוגש  ית פעמיים בשנה, בהתאם לתכנית עבודה אשרובביבאמצעות כוללות, בין היתר, עבודות סידור ותחזוקה 
 המועצה לקבלן.מ

 הוראות עבודה באמצעות עובדי ניקיון
שישי  דם ראשון עאשר יעבדו בימי ,( פועלים4ארבעה ) ע"י יובהר כי העבודות ע"י פועלי הניקיון תתבצענה .1.14

יובהר כי  לקבלן ע"י המועצה.וזאת בהתאם לתכנית עבודה אשר תועבר  ברציפות 14:00 – 06:00בין השעות 
 08:00והחל מהשעה ( ליקוט"עבודת "  :)להלן פועלי הניקיון בעבודות ליקוטיעסקו  08:00עד  06:00בין השעות 
 יעסקו הפועלים בעבודות טיאוט. 14:00ועד לשעה 

יטר לפחות, ל 75פח לאיסוף הפסולת בקיבולת של  –לה ניקוי ניידת ובה פועל ניקיון עג לכלד בלן יעמיקה .1.15
ס"מ לפחות(, יעה  1.60ס"מ לפחות(, את )ידית באורך  1.60דית באורך מתקנים לנשיאת מטאטא כבישים )י

ת(, שפכטל, מזמרה, ס"מ לפחו 1.60שיניים )ידית באורך  18ס"מ לפחות(, מגרפה  1.60אלומיניום )ידית באורך 
לאי שקיות המותאמות לאיסוף פגרים ושאר וד ואמצעים להסרת מודעות )לרבות מסיר שומנים ודבקים( ומצי



5 

 

 

 
מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעומר – 204/20מכרז   

 
 

               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

עגלות הניקוי  .הישובלאי שקיות המותאמות להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים בשטח י פסולת וכן ממינ
 .יהיו אחידות וזהות לכל הפועלים מדגם אחד

פה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא וק את שקיות האשט לזרמוחל יסורחל א .1.16
 מפורש.אזור/כלי האצירה עליו תורה המועצה לקבלן בל

כמו כן, . ת הטיאוט לאזור אליו תורה המועצהאת כל פסול ללא קבלת תמורה נוספתהקבלן יפנה וישנע  .1.17
פי הוראת -פסולת הטיאוט )על זור בו רוקן הקבלן אתטיאוט מהאיפעל לשינוע פסולת ה הקבלןאחת ליומיים, 

תחולנה על  פסולת הטיאוט ויות אגרת ההטמנה וסכום היטלי ההטמנה בגיןהמועצה(, אל אתרי פסולת. על
 קבלן.

יובהר כי התשלום החודשי המגיע לקבלן מותנה בכך שהקבלן יציג עם החשבונית החודשית שלו את כלל 
 הפסולת של אותו חודש עבודה. רים בהם פרק הקבלן אתות של האתהתעודות והחשבוני

 

בהתאם ו ,דעתה הבלעדי פי שיקול-על ,המועצהידי -שיקבעו על ועדיםמבפעמיים בשנה  יבצע הקבלן .1.18
ובפארק  בישובובכבישים מדרכות ל והדברה של עשבייה בסמוך עבודות ריסוס שלהלתוכנית עבודה 

 .עומר הייטק/התעשייה

ועל פי תקן משרד החקלאות /  בדבלמדביר מוסמך" ( )להלן " ו ע"י מדביר מוסמךדברה ייעשעבודות הה
 .שרד להגנת הסביבההמ

, הכוללים מדרכות שבילי גישה, כבישים, של כל הרחובותטיאוט ובלן ניקוי יבצע הק במסגרת העבודות .1.19
או כל דרך מעבר ציבורי וגם דרכי מעבר בין כבישים ראשיים  אל מתקני השעשועים וגני ציבוריים דרכי גישה

גדרות והשטחים הפתוחים )כהגדרתם בסעיף הה גנים ו/או רחובות צדדיים אל מתקני השעשועים קרי שבילי
וזה הקבלנות( כן יסיר מדבקות, כתובות, מודעות, לכלוך וכל צבע או חומר דביק אחר, והכל מבלי לגרום בח

 לנזקים עקב הסרתם. 

 

בים בות אלו המוצ, ספסלים )לרמטרים( 1.80בה )עד גו בישובם המוצביעמודי תאורה ינקה את הקבלן  .1.20
מתקני  מרכזי/פינות מחזור, בתחנות הסעה(, תחנות הסעה )לרבות אשפתונים הצמודים להן(,

עבודה של עובד הנקיון, בין היתר על מודעות שנמצאות בנתיב ה הסרת דעות )וכןלוחות מו שעשועים,משחקים/
 המועצהוכן כל מקום אחר עליו תורה  םלרבות ניקיון של צואת יוניקולטני גשם, , יוצ"ב(עצים, עמודי חשמל וכ

ביצוע  .המועצהוימלא דו"ח מפורט לגבי המקומות אותם ניקה, אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם 
 תכנית עבודה מסודרת אשר תוגש על ידי המועצה.יתבצע בהתאם ל העבודות

 

ם ויפנה את האשפה ים ברחובות ובשטחים הפתוחיורים הפזאשפתונאשפה בהקבלן יחליף שקיות  .1.21
המצויים בהם. אשפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. השקיות עם הפסולת והפסולת 

 .מועצהה לותורה  אליוותושלכנה למקום  כב המשימתירהידו באמצעות -והאשפה תיאספנה על
 

 ו נאספו.בודה ביום העהשקיות יפונו לא יאוחר מתום 
 

פה באשפתונים בהתאם לחלוקת האזורים אשר נקבעה בלן יהא להחליף שקיות אשמבלי לגרוע מהאמור על הק
 ביקשה לבצע חלוקה כאמור(. מועצה)ככל ש מועצהע"י ה
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, לשם מועצהלבחירת ה צבעים שונים (3שלושה )אשפתונים בשימוש בשקיות אשפה להא לעשות בלן יעל הק
שידרשו כמה ובהתאם להיקף שיידרש )הגם של שקיות האשפה לאשפתונים תחלופה  נעשית כי אכןוידוא 

ו/או  צהמועהחלפות ביום לאותו אשפתון(. צבעי השקיות, לרבות שיוכם לכל אחד מימי השבוע, יקבע ע"י ה
 ם.ו/או מי מטעמהמנהל 

 -כ ל סך שלז עומד עד המכרום מועהמועצה מבהירה כי כמות האשפתונים המוצבים בשטח שיפוטה נכון לפרס
ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כל סטייה בכל הינה הערכה בלבד יובהר כי הכמות  .אשפתונים  150

שה ו/או טענה ו/או תביעה לרבות כל תמורה לא תהא כל דרי היקף שהוא מהאמור באומדנים הנ"ל, ולקבלן
 נוספת בגין האמור.

ות השוטפות. צואות בעת העבוד בשטח המועצה יםי חיים המצויוכן פגרי בעל םי חיית בעלהקבלן יפנה צוא .1.22
ת בעלי החיים . השקיות עם צואפגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות ותרוכזנה לאיסוףבעלי החיים ו

א תורה המועצה. השקיות יפונו ל בומקום בהמשימתי ותושלכנה  רכבעות הם תיאספנה באמצפגרי בעלי החייו
 מילואן.לאחר  ר משעהיאוח

הנ"ל למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא לאזור/כלי האצירה  ק את השקיותמוחלט לזרו חל איסור
 עליו תורה המועצה לקבלן במפורש.

ודות ניכוש העשבים תעשינה רק באמצעות חרמשיים מוטוריים. עב ות ניכוש עשביםהקבלן יבצע עבוד .1.23
מטר מסיום המדרכה ו/או  2טח המדרכה( וזאת ברדיוס של )בכל שדרכות רים כמבשטחים פתוחים המוגד

 ם החומה ו/או מסיום שצ"פ ו/או מסיום השביל שנוקו.מסיו

ולכל הפחות יעשה ניכוש עשבייה לעדי של המנהל עבודות ניכוש עשבייה ייעשה בהתאם לשיקול דעתו הב .1.24
 .דו שבועיתת באזורים עליהם יורה המנהל בתדירו

ציוד ואמצעי המגן דרכה שוטפת בעניין, ואת כל העובדים מיומנים אשר קיבלו ה ידי-לו עלופעם ימשיהחר .1.25
 לו. לתשלום נוסף מעבר לתמורה המשולמת . וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי הנדרשים לצורך כך

 ק את החרמשים, לרבות תיקונים וחלפים. ככל שחרמש יקלקל לפרק זמן מסוים,קבלן לתחזבאחריות ה .1.26
 להעמיד חרמש אחר במקומו.הקבלן תחייב אזי מ

הניכוש תיאסף באופן מיידי, כך שימנע פיזורה, ותושלך בצורה מסודרת ומרוכזת לשקיות ייעודיות לת פסו .1.27
 לותורה  אליוהניכוש תיאספנה ותושלכנה למקום  שקיות עם פסולתידי הקבלן. ה-לכך אשר תסופקנה על

 אן.ר מילועה לאחהמועצה. השקיות יפונו לא יאוחר מש

  .ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר פסולת הניכוש למכולות מוחלט לזרוק את שקיות איסור חל .1.28

בודה בהתאם לתכנית עיומי וזאת -על הקבלן יהיה לנקות את כלל הצירים הראשיים במועצה באופן יום .1.29
 אשר תסופק לקבלן בטרם תחילת עבודתו.

( ות למניעת מפגעים )מניעת רעשתקנהתיקון ל ובהתאם 1961-חוק למניעת מפגעים, תשכ"אבהתאם  .1.30
על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש  מוחלט איסור, על הקבלן חל 27.11.2011מיום  1992 -)תיקון(, התשנ"ג

 .באזורי מגורים
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 כללי

 . להלן 1.50 (, כנדרש וכמפורט בסעיףכהגדרתו בחוזהרכב משימתי )ך ביצוע העבודות הקבלן יפעיל לצור .1.31

לליווי עבודות  נוסף ןניקיומטעם הקבלן ובליווי עובד  ידי מנהלי העבודה-ופעלו עלתיים יהמשימ הרכבים
 הרכב המשימתי. 

גם מתן מענה  בשטח השיפוט, כמופיקוח על ביצוע העבודות  בצע הקבלןבאמצעות הרכב המשימתי י
ככל  ,מועצהד המוקמטעם  כל קריאותולת מכשולים מדרכים וכיו"ב( למשימות נקודתיות )למשל, הסר

  עבודות נשוא החוזה, וזאת בנוסף לתוכנית העבודה יומית שנקבעהנוגעים לים המפגעלעניין  ,שתהיינה

שטחים הפתוחים ויפנה בצידי הרחובות והגם את שקיות הפסולת אשר תרוכזנה וף יאס הרכב המשימתי
 .מועצהורה האותם לאזור/כלי אצירה עליו ת

במידה  ,תקופות האופציהב ותלרב ההתקשרותמשך כל תקופת לתים והשירו ביצוע הקבלן יעסיק לצורך .1.32
 והוא יצויידלאורך כל שעות העבודה  המועצהמנהל עבודה מטעמו. מנהל העבודה יהיה בשטח תמומשנה, ו
נציגי  בינו לביןוכן  המועצהבדי הקבלן הפועלים בשטח שיפוט קשר בינו לבין כל עו ר לצורך קיוםר קשמכשיב

 . המועצה

ה, וכן לצורך מתן מענה בשעת ירותים גם לאחר שעות העבודדה יהיה זמין לטובת מתן השמנהל העבו .1.33
רמים והגו המועצהמטעם המנהל ו/או מפקח חירום ו/או בעת קרות מפגע, שהרי אז יפעל בהתאם להוראות 

 םתוספת תשלול ה זכאיכלול בתמורה המשולמת לקבלן שלא יהיהמוסמכים בעניין. ביצוע העבודות כאמור, 
 .בגינן

 ,מגורים תוך שכונותבניקיון גם יבצע  הקבלןבהסכם ומבלי לגרוע מכלליות הקבוע  ואלבמסגרת עבודות  .1.34
כמו . המועצה, הכל על פי הנחיות וכיו"ב , מפרצי חניה, יםחניונ אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך וציבור,

. מבלי לגרוע וריים, למעט גנים ציבישובבילים לל השבן את כהניקיועל הקבלן יהיה לנקות באמצעות עובדי כן, 
ציבוריים אולם לא לנקות את הגינה המהאמור לעיל, על הקבלן יהיה לנקות את כלל שבילי הגישה לגנים 

 .ההציבורית עצמ

)זמנית, ארעית או המועצה מעבר מכל סוג שהוא בשטח שיפוט תחנת  להקיםיורשה  הקבלן לא ,למען הסר ספק .1.35
עוד במהלך יום  המועצה רה לו ידו לאזור אליו תו-פה עללשנע את כל הפסולת שנאס יהיה עליוועה( קב

 העבודה.

מועצה ח שיפוט הפעלות על ידו בשטהקבלן מתחייב לרכוש שעון מים ייעודי לשם חיבור מכונות הטיאוט המו .1.36
של המועצה ההחלטה לאילו  וזאת בטרם תחילת העבודות נשוא המכרז. בשיקול דעתה הבלעדי למערכת המים,

לחבר את מכונות הטיאוט המופעלות על ידו ובאילו שעות הוא רשאי רשאי הקבלן  יהיההידרנט"( ברזי כיבוי )"
יכוב ו/או שיהוי ה, ולא יתאפשר כל עלפי המועצו טענה בגין כך כלעשות כן, ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/א
 ן הוראותיה אלו של המועצה.בביצוע העבודות נשוא המכרז ע"י הקבלן בגי

יכלי המים אך ורק )דרך מד מים שיותקן על ידי המועצה על צינור הכניסה של ט תמלא את ממכונת הטיאו .1.37
מור, מיכל במים שלא כאה טיאוט את מים. מילאה משאיתהמים למיכל המים שבמשאית( מברז המחובר למד 

בעבור מ"ק ליום עבודה  6 -של משאית הטיאוט ב תהיה המועצה רשאית לחייב את הקבלן בגין כל יום עבודה
אחת. מובהר כי עלויות היקף השימוש במים בהתאם למונה שעון המים שנרכש ע"י הקבלן משאית טיאוט 

קוזזנה מהתמורה המשולמת ל ידי הקבלן ו/או תתשולמנה עבלן ועלויות אלו המועצה תחולנה במלואן על הקמ
 לקבלן בתוספת מע"מ כדין.

 



8 

 

 

 
מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בעומר – 204/20מכרז   

 
 

               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 .שר יקבעו ע"י המנהלו/או מי מטעם המועצה במועדים א טיס מילוי מים שיבוקר ע"י המנהלחזיק כרהקבלן י .1.38

רש דייבכל עת שועצה, מובהר כי על הקבלן החובה לאפשר ביצוע ביקורת כאמור ע"י המנהל ו/או מטעם המ .1.39
 .כן לעשות

ופחת כרז זה, אשר תהעבודה נשוא מהיקף מ (25%ד עשרים וחמישה אחוזים )להפחית ערשאית  המועצה .1.40
יחסית להיקף  הופחתההמחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות העבודה ש הצעת פי-עליחסית מהתמורה 

 .מצד הקבלןהעבודות נשוא המכרז, וכי לא תישמע כל טענה בעניין זה 

ד ע, מימי העבודה בפועל בכל חודש ,כל טענה בעניין זה מצד הקבלןתישמע מבלי ש פחיתהלרשאית ה המועצ .1.41
נשוא מכרז זה, אשר תופחת )למכונות הטיאוט(  שטיפה יעובדשל ימי העבודה מ (50%אחוזים ) חמישים

קף ת להייחסי הופחתהודה שפי הצעת המחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות העב-יחסית מהתמורה על
 .וא המכרזהעבודות נש

א מכרז זה, ובעבור תוספת העבודה ה נשוהעבודהיקף ( מ50%להגדיל עד חמישים אחוזים )שאית רהמועצה  .1.42
פי הצעת המחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות העבודה -שולם לקבלן תמורה יחסית נוספת עלי

 צד הקבלן.ל טענה בעניין זה מ, וכי לא תישמע כשנוספה יחסית להיקף העבודות נשוא המכרז

. היקף העבודה לא מהווים הגדלה של את כי ביצוע תגבורים כנדרש בהוראות חוזה הקבלנותמובהר בז .1.43
 כל תמורה נוספת בגין ביצועם. תשולםועל כן לא ו כלולים בתמורה המשולמת לקבלן רים אלתגבו

ו/או עילה  או זכותכל טענה ו/אין לו  סמכי ההתקשרות כימצהיר בהשתתפותו במכרז ובחתימתו על מהקבלן  .1.44
 . לעיל כאמורבגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של כמות העבודה, 

  מערכות בקרה

דרך האיתור  הקבלן לעיון ו/או שימוש תקין ורציף במערכתמהרשאה למועצה תינתן  -איתורמערכת  .1.45
 ה.וזאת ללא כל הגבל, בעומרהאינטרנט לגבי כלל כלי הרכב שיעסיק הקבלן 

קב ובקרה מערכת איתור, מע י הקבלן, תהיה מותקנתעל יד יופעלויאוט אשר ות הטונמכבבכל הרכבים ו .1.46
בדבר  בזמן אמתו רטרואקטיבית המאפשרת קבלת נתונים( לפחות בכל רכב מותמצל( 3שלוש ))לרבות  ניתילווי

 מיקום הרכבים ומכונות הטיאוט ומסלול עבודתם.

הקבלן, המערכת הממוחשבת  ידי  ה עלה במועצמחשב במחלקת התברואות התחובר למערכ מערכת האיתור .1.47
כמו גם דו"חות תקופתיים באשר באשר למיקום כלי הרכב ומכונות הטיאוט  בכל עתתוכל להפיק דו"חות 

ת שוטפהתחזוקה ה ,החיבור עלויותיובהר, כי כלל  כבים ומכונות הטיאוט ומיקומם בכל רגע נתון.למסלול הר
כלולות בתמורה  קופת ביצוען של העבודות נשוא החוזהשך כל תבקרה כאמור במכות הל מערואחריות ע

 .קבלןהמשולמת ל

 הבאים: האמצעיםבאמצעות  הישוברז בכל שטח בצע העבודות נשוא המכיחל להקבלן 

 מכשיר ללתקו"ב ומעלה( הכו 5-6.5)בעל מיכל עם קיבולת  על שלדה גדולה טיאוט תמכונ( 1לפחות אחת ) .1.48
 ואילך. 2016הינו  רהצונת ייאשר ש (גרניק) בלחץ שטיפה

 (.1( ופועל אחד )1נהג אחד )לשם הפעלת כל מכונת טיאוט יעסיק הקבלן 
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הכוללות מכשיר שטיפה  קוב ומעלה( 3-4.5)בעלת נפח קיבולת של  בינונית טיאוט תמכונ( 1)אחת לפחות  .1.49
 ילך.וא 2016הינו  אשר שנת ייצורה בלחץ )גרניק(

 (.1( ופועל אחד )1נהג אחד ) ק הקבלןוט יעסיל מכונת טיאלשם הפעלת כ

 ואילך. 2016נת אשר שנת ייצורו החל מש (ת עגלה נגררתבולרחד קבינה )( רכב טנדר 1אחד ) .1.50

 .(1ועובד משימתי אחד ) (1לשם הפעלת טנדר יעסיק הקבלן מנהל עבודה אחד )

      .כ שישה(למנהל. בסה"בד משימתי ו)בנוסף לעו פועלי ניקיון ידני (4) ארבעה .1.51

( חודשים לכל היותר מרגע חתימת 6ק זמן של שישה )בתוך פריודגש, כי לאחר חתימת החוזה מתחייב המציע כי 
משנת ייצור  יהיוכמפורט לעיל אשר  כלי רכבמצעות זה ע"י הצדדים יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז באהחו

 ואילך. 2021

 במכרז  ותלהשתתפסף  תנאי .2
  –המפורטים להלן  צטבריםמההעומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים מציעים ה, זרשאים להשתתף במכרז 

 ראל.רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישהינו יחיד תושב ישראל או שותפות  2.1

 

תקף  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם בעל רישיון לפעולהינו  2.2
 .1996-אדם, התשנ"ו חוידי קבלני כ-פי חוק העסקת עובדים על-על שת ההצעותהג ליום

במתן במצטבר (, 2016-2019) ( השנים אחרונות5) חמשב, המוכח באסמכתאות של מקבלי השירות, ןניסיובעל  2.3
 הינו תושביו ישוב שמספר ב קיוןיוהן באמצעות פועלי נטיאוט מכונת באמצעות הן רחובות ון וטיאוט קיירותי ניש

 .לפחות תושבים 7,500

ו/או בהתאם לנוסח  בנספח ג' למכרזשל מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע  הלצהמעל המציע לצרף להצעתו 
 דומה.

 
 150,000ע"י בנק ישראל שהינה ע"ש המציע בסכום של  אהצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצמי ש 2.4

 30.11.2020 לתאריךשר תהיה בתוקף עד ארז, מכה הקבוע בנספח א'₪, לפי הנוסח 

  –)על פי הסכם חתום( ברשותואו ו/ בבעלותוש מי 2.5

 קו"ב ומעלה( הכוללת 5-6.5)בעל מיכל עם קיבולת  על שלדה גדולה טיאוט תמכונ (1אחת )לפחות  .2.5.1
 ואילך. 2016הינו  האשר שנת ייצור (גרניק) בלחץ היפשט מכשיר

 הכוללות מכשיר קוב ומעלה( 3-4.5עלת נפח קיבולת של )ב תוניבינמכונת טיאוט ( 1אחת )לפחות  .2.5.2
 ואילך. 2016הינו  האשר שנת ייצור רניק(שטיפה בלחץ )ג

 ואילך. 2016אשר שנת ייצורו החל משנת  (לרבות עגלה נגררתחד קבינה )( רכב טנדר 1אחד ) .2.5.3

https://www.gov.il/he/departments/molsa
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שאינם  עילרכב המפורטים לת כלי העפ"י חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף א בבעלותו ו/או ברשותומציע אשר 
 .ו לגורם מממן( או מעוקלים במועד הגשת ההצעהובת הבנק ו/או לחברת הליסינג ו/אמשועבדים )למעט שיעבוד לט

( חודשים לכל היותר מרגע חתימת 6רק זמן של שישה )פ יודגש, כי לאחר חתימת החוזה מתחייב המציע כי בתוך
משנת ייצור  יהיוכמפורט לעיל אשר  כלי רכבנשוא המכרז באמצעות  העבודותוזה ע"י הצדדים יהא עליו לבצע הח

 ואילך. 2021

 ילמכרז את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיל חתומה בידי מורש כמסמך ב'על המציע לפרט בטבלה המצורפת 
 חתימה של המציע ומאושרת ע"י רואה חשבון.ה

 2019 ,2018 , 2017בכל אחת מהשנים  )לא כולל מע"מ(, ₪ וןלי( מי2שני ) לפחותשל  מחזור כספי שנתיבעל  הינו .2.6
  .מהכנסות בגין שירותי ניקיון וטיאוט רחובות בלבד

סוג "רשאי לנהוג ולהפעיל גה מהינ רישיון יבעל לפחות יםנהג( 2שני )מעסיק ביום הגשת ההצעות למכרז הינו  .2.7
 ."125 –כל מכונה ניידת 

 עומד בתקנים הבאים: הוא .2.8
- 9000 ISO - .מונחים ועקרונות 
- 14000 ISO -  תי.לניהול סביבתקן 
 

 רכש את מסמכי המכרז.הוא  .2.9

   .ף לעילתנאי הסכל  ו הצעה אשר אינם עומדים במציע ו/ארשאית לפסול ועדת המכרזים 
 

 

באמצעות מכונת טיאוט כולל   ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחיםירותי ש למתןהצעת מחיר  .3
 יקיוןנהג ועובדי נ

למתן  המועצה של  המחירים ניםמצוי הקבלנות כנספח ד' לחוזהטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף ב 3.1
במלואם  וןקישירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים באמצעות מכונת טיאוט כולל נהג ועובדי ני

חוזה הקבלנות( ב כהגדרתולכל חודש קלנדארי ) ,בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ,ובשלמותם
 )לא כולל מע"מ(.

ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים חדשים ואגורות לאחר  ההנחהאת שיעור  המציע נדרש לנקוב 3.2
המרביים לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה  יםההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיר

 ועדת המכרזים תבחן אתופי הצעתו, -ייבו את המציע עלאשר יח רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחירים
 אלו בלבד.פי נתונים -הצעתו על

 –המועצה הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך על ידי  3.3
 . על הסף סלפית

ל העובדים, עלויות העסקת כאת כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות  יםהמחירים המרביים כולל
כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל שימוש ב ,חומרים הדרכה והכשרה, שכר, זכויות סוציאליות, עלויות 

 הוצאה מכל מין וסוג. 
לו תורה  אליו)לרבות, פסולת הטיאוט( לאזור  בישובי הקבלן יד-הפסולת הנאספת עלל עלויות השינוע של כ 3.4

 יפעל הקבלן .לת(של כלי אצירה/מכולות לאיסוף הפסו םהצבתעלויות בות )לר רביכלולים במחיר המיהמועצה 
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יטלי הטמנה בגין . עלויות אגרות ההטמנה וסכום ההפסולת מהאזור הנ"ל אל אתרי הטיפול בפסולתלשינוע 
 .ות בתמורה שתשולם לקבלןולכלפסולת הטיאוט 

-לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 9 ס'תיקון מהוא הסכום הקבוע ב "סכום היטל ההטמנה"לעניין מכרז זה, 
 לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו השונים. קון, בהתאם ובתוספת לתי 1984

 ערבות   .4

ותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית וימציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייב .4.1
מאה וחמישים )במילים:  כולל מע"מ  ₪ 150,000 לך שבס ,שם המציע בלבד-על המועצה בלתי מותנית לטובת 

ידי בנק בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף -ואשר הוצאה על ,צמודה למדד המחירים לצרכן( םלישק אלפי 
 .כנספח א' למכרז

עמידתו של המציע במלוא התחייבויותיו עפ"י בגין אי  ,שים קבועים ומוסכמים מראויסכום הערבות ישמש פיצ .4.2
ריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת מילוי תנאי ההצעה, וכן במידה אם המציע לא יאלרבות המכרז  מסמכי

 להלן. 4.4, כאמור בסעיף המועצה 

ובות המפורטות במכרז ומסמכיו, והיא החהערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מ .4.3
לתבוע פיצויים המועצה קאית לא יפגע בזכותה של בות הבנחילוט הער ,ברם .אשתהווה פיצוי מוסכם וידוע מר

 ידו עקב אי קיום ההצעה.-על למועצה קים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו ים מהמציע, בגין נזנוספ

, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה המועצהי דרישת פ-המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות על .4.4
את תוקף משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע  הליכים . אם יתנהלוהמועצהקבלנות עם 

 .המועצהפי דרישת -הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים על

ימים לאחר שייחתם חוזה קבלנות עם  (5) חמישההערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך  .4.5
 .ו הליכים מכרזים(כל שיהיהזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים )כ

ולאחר  המועצה ' למכרז עם טכנספח  שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר .4.6
חוזה הקבלנות, אישור חתום מאת חברת ל ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט בנספח א'המועצה שיפקיד בידי 

טופס עדכון פרטי חשבון , ספח ב' לחוזה הקבלנותפורט בנטעמו על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המביטוח מ
למסמכי המכרז בנספח ג' לחוזה הקבלנות, חתום על ידי הזוכה ומאושר על  על גבי דוגמת הטופס המצורפתבנק 

החתימה מטעמו וכתב התחייבות בנושא בטיחות  י הבנק בחתימת מורשייד-ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר על
 זה הקבלנות.ה' לחו בנוסח המפורט בנספח

, לרבות לבנק המועצה  שלפי פנייה -פי תנאיה לחילוט על-ת עלהערבות תהיה חתומה ומבוילת כדין וניתנ .4.7
 .באמצעות פקסימיליה

 ו על חשבון המציע.היכל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביולה, י .4.8
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 אישורים ומסמכים להגשת המכרז  .5
  – ט להלן פורכמ דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור – ם בתוקףהמציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכי

 .כנספח א' למכרזלהגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית .5.1

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת -ומות עלרשת ואישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונו .5.2
 .1976-ונות ותשלום חובת מס( תשל"ובניהול חש

 במקור.ניכוי מס שיעור ום הגשת ההצעה על אישור תקף לי .5.3

 ישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.א .5.4

פי -על, ברתייםמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החהעתק רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם  .5.5
 שם המציע.-, על1996-התשנ"ו ידי קבלני כח אדם,-חוק העסקת עובדים על

פים כאמור בסעי של המציע , או ברשותוהנמצאים בבעלותווהרכב המשימתי ת הטיאוט רישיונות מכונ צילום .5.6
ים נמצאה  כונ, ככל שהמרשימת כלי הרכב –במלואו  נספח ב' למכרזלצורך כך ימלא המציע גם את  .לעיל 2.5

)יובהר כי על כל מציע לצרף להצעתו צילום של  ההסכמיםת על סמך הסכם, ייצרף המציע אשל המציע  רשותוב
 , בהתאמה.הטיאוט מהחזית ומאחור(מכונת 

 יםועסקמאשר  הנהגים" של 125 –דת נהוג ולהפעיל כל מכונה נייל שאינהיגה בתוקף מסוג "ר צילום רישיון .5.7
 םהמאשר את העסקת חשבון-אישור רואההמציע יצרף גם ההצעות למכרז; ם הגשת אצל המציע ביו יםכשכיר

 אצל המציע כאמור. יםהנ"ל כשכיר יםנהגהשל 

על רישום התאגיד נכון  םדיגיאתצילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם ה –למציע שהוא תאגיד  .5.8
 תאגיד.למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של ה

תאגיד, מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל, ות בעלי המניות בשל התאגיד על זה דין-אישור עורךכמו כן יש לצרף 
 ימה.חתה הידי מורש-וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על

 .צילום תעודת זהות –למציע שהוא יחיד 

יל, לעד 2.3ניקיון וטיאוט רחובות בהתאם לקבוע בסעיף  שירותי המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן .5.9
 -במלואו  ' למכרזגנספח . מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את ' למכרזגבנספח בהתאם לנוסף הקבוע 

 ם ונתונים.צימלירשימת מקבלי השירות, מ

 מכרז.ד' לפח לנסחשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם -אישור רואה .5.10

הוגנים(, רים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים ז .5.11
 .' למכרזהכנספח בנוסח המצורף המציע ידי -חתום על 1991-התשנ"א

למסמכי המכרז, שבו יצוינו מרכיבי  ח'כנספח המצ"ב )חתום על ידם( תמחירי נספח  תםהצעצרפו לימציעים  .5.12
לחוק להגברת האכיפה של דיני  28עיף לעובדים  הכולל הצהרה ותחשיב מפורט בהתאם לסלי המינימ השכר

 רההצה, הכולל בין היתר את רכיבי השכר שישולמו לעובדים, עלות השכר המינימאלי, 2011-תשע"בהעבודה, 

https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
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ת טיאוט, דלק , מכונועל עלויות נוספות בהתאם לדרישות המכרז לרבות רווח, ביגוד, ציוד,  טלפונים, רכבים
 הקבלנות. בחוזהוכל המפורט 

הצעתו תצהיר בדבר מתן הודעה לעובדים על הצבת תיבת תלונות לעובדים עפ"י הנוסח המצ"ב יצרף להמציע  .5.13
 למסמכי המכרז. 1כנספח ח'

 
, המכרז במהלך שהוצאה התכתבות וכל, תוספות, פרוטוקולי ההבהרות על נספחיהםתו את צעלה המציע יצרף .5.14

  על ידו תומיםח הם שרכא
 

 בתקני האיכות הבאים: ועמידתעל המציע לצרף תעודות המוכיחות  .5.15

- 9000 ISO - .מונחים ועקרונות 

- 14000 ISO -  לניהול סביבתי.תקן 

ין שמירת זכויות עובדים על י השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניעלל בהמציע יצרף להצעתו תצהיר שלו וש  .5.16
מעסיק לצורך הספקת וי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כודה, צופי דיני עבודה העב

 . בתצהיר יפורט בין היתר המידע הבא: ' למכרזוכנספח השירותים בנוסח הקבוע 

 ההרשעות הפליליות של המציע;  (א)

 ל בעלי שליטה במציע;פליליות שה עותההרש (ב)

 אם קיימות(; שליטה )ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי ה (ג)

 פסקי דין חלוטים;  (ד)

בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד תו על כל הנ"ל כל הקנסות שהוש (ה)
חרון להגשת ות שקדמו למועד האונאחר(, בשנתיים ההתמ"ת –התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן 

 ההצעות.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים c והאכיפהאישור מעודכן מטעם מינהל ההסדרה המציע יצרף 
נסות בשנה האחרונה וקעה השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצ 3 -בדבר הרשעות בהחברתיים

 שקדמה למועד האחרון להגשת הצעה, או היעדרם.

 המציע. דיעל ירז על רכישת המכ קבלה  .5.17

)כאמור  ק של המציע ו/או תעודת התאגדות של החברהה שנות הוותובו תפורטנ דין-עורך בפניחתום  תצהיר .5.18
 להלן(. 9.1.2בסעיף 

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

 רשאית לפסלה.תהיה מכרזים ועדת ה ,הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם(

https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
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המשפטית  יישותלצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס ל נדרש אשר המציע כל האישורים והמסמכים
 יישותמסמכים אשר מתייחסים לו ם אתהא רשאית לא לקבל אישוריהמועצה אשר מגישה את ההצעה, 

 משפטית אחרת.

 רמסיו פרוטוקול, תוספות, ולי ההבהרות על נספחיהםפרוטוק חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים,
 .בשולי כל דף ודףהמציע  חתומים הם כאשר, המכרז במהלך שהוצאה התכתבות וכל קבלנים

 הוצאות המכרז . 6
עמו לצורך השתתפות במכרז ו/או הכנת ידי המציע ו/או מי מט-ר הוצאו עלאשוא כל ההוצאות מכל מין וסוג שה

 .בתמורה המוצעת על ידוללים הם נכעל חשבון המציע בלבד ו ות ההצעה למכרז יהיאו הגש/ההצעה המכרז ו
 

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

 עדיפות בין מסמכים . 7
תכרענה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו של סתירה ה מקרבכל 

 הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.
 

 יים הבהרות ושינו. 8

ד ע 8:30בין השעות , ה' –בימים א'  גבייה,המחלקת ב, מועצהאת מסמכי ההצעה, ניתן לרכוש במשרדי ה .8.1
 . 8.7.2020יום עד ל 1.7.2020 מיום ₪ 2,500של תמורת סך , 15:30

                         ,צהמנכ"ל המועליהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00 בשעה 6/2020/30 עד ליום .8.2
, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות (בלבד WORDעל גבי קובץ ) שאלות הבהרה בכתב
מכן יש לאשר את דבר קבלת הדוא"ל  אחרול  davidz@omer.muni.ilוא"לאמצעות דההבהרה יש להפנות ב

 .08-6291122בטל': 

 –ובות בכתב הוא. רק תש, אין ולא יהיה להם כל תוקף שפה-ל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכ .8.3
  .מועצהתחייבנה את ה

 כרז, ביוזמתה ו/אוהמי סמכקונים במשינויים ותי בצעללמועד האחרון להגשת ההצעות,  עדהמועצה רשאית,  .8.4
ה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו שובבת

 לפי מספרי הפקסימיליה ו/או כתובות "למכרז בפקסימיליה ו/או בדואלידיעתם של כל רוכשי מסמכי ה בכתב
את  כי המכרזסמלמ מציעים לצרףעיל על הל מורכא מכרז.ידי המציעים בעת רכישת ה-ימסרו עליש הדוא"ל

, המכרז במהלך השהוצא התכתבות וכל קבלנים מסיור פרוטוקול, תוספות, פרוטוקולי ההבהרות על נספחיהם
 על ידם. םחתומי הם כאשר

 

 ה הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכ .9
  –שלבים  שלושהבההצעות תיבחנה  .9.1

 סף.ה נאיבת ציעיםשל המ םעמידתתיבחנה  -שלב ראשון .9.1.1

 (: נקודות 03הינו:  בשיקלול ההצעהזה  תבחין)משקלו של  האיכות ןבחיתיבחן  -שלב שני .9.1.2

ניקיון וטיאוט רחובות ותי שירומיות בהן העניק/מעניק המציע בעבור שנות וותק, מספר רשויות מק
ביחס )לא  יע בנפרד. הניקוד יינתן לכל מצנקודות 100עד ומחזור כספי יקבלו המציעים  ושטחים פתוחים

 –מטרים שלהלן  הפרפי -יע אחר( עללמצ
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 שנות וותק של המציע עצמו )לא בעלי מניות, מנהלים וכיו"ב(. (א)
  –רט בטבלה שלהלן וזאת כמפונקודות,  8פי דירוג זה הוא -לע ירביהניקוד המ

 
 נקודות פרמטר מס'

 4 שנים )כולל( 5וותק של שנה עד  .1
 8 שנים  5 -וותק של למעלה מ .3

 
ובו תפורטנה שנות הוותק של המציע ו/או  דין-עורךידי -על מאומת רהיתצ ין זה, יצרף המציעניבע

 .0ניקוד אוטומטי  , יוענק למציעמציע תצהירהירף תעודת התאגדות של החברה. לא צ
 

במצטבר  וחיםחובות ושטחים פתריאוט ניקיון וטמספר רשויות מקומיות להן העניק המציע שירותי  (ב)
)לעניין זה, נדרש המציע להעניק לרשות המקומית שירותים לאורך שנתיים  2015-2019 בשנים

 -פי סעיף זה(-ך הניקוד עלורשהדבר ייחשב לצפה הנ"ל, בכדי ברציפות לפחות בתקו

  –נקודות, וזאת כמפורט בטבלה שלהלן  6פי דירוג זה הוא -י עלירבהניקוד המ

 נקודות מטררפ מס'
 2 מיות ומוסדות ציבור.מקוות )כולל( רשוי 2עד  .1
 4 )כולל( רשויות מקומיות מוסדות ציבור. 3-4בין  .2
   
 6 ציבור ומעלה. ותמיות ומוסדרשויות מקו 5 .3

 

 
ידי הרשויות -וההמלצות שצורפו על כנספח ג'בעניין זה תבחן וועדת המכרזים את הטבלה המצורפת 

ידי וועדת -תן הניקוד )לאחר אימותה עלייניה פ-ין כאסמכתא לביצוע השירותים ועלבעני ומיותהמק
נקו להם הועיות המקומל הרשויות המכרזים(; לפיכך המציעים נדרשים לפרט בטבלה את רשימת כ

 כל זאת אף מעבר לנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף.ותים כאמור, בצירוף האסמכתאות, שיר
 

 

ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים י רותשי מהכנסות בגין 1820-ו 1720, 1620ם לשני ממוצעמחזור כספי  (ג)
 בלבד. פתוחים

  –בטבלה שלהלן  טרוזאת כמפונקודות,  6פי דירוג זה הוא -על המירביהניקוד   
 

 נקודות פרמטר מס'
 3 מיליון ₪  )כולל(. 2 -הכנסה שנתית ממוצעת עד ל .1
 6 .מיליון 2 -לה מל למעהכנסה שנתית ממוצעת ש .2

 
 .כנספח ד'החשבון של המציע, המצ"ב -מכרזים את אישור רואהת הועדבעניין זה, תבחן ו

 
 ו.ון משירותישביעות הרצאיכות וטיב השירות של המציע ומידת  (ד)

פי שיקול -תפנה לממליצי המציע או לקוחות )גם במקרה והמציע לא ציין אותם בהצעתו( על עצההמו
בסיס למתן ציון איכות וטיב וו יה חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה ך מתןלצור דעתה המוחלט

 השירות ושביעות הרצון מאופן ביצוע השירותים.
ה )ראש אגף תברואה ו/או שפ"ע ו/או ת ממליצמכל רשוטעם נציג חוות דעת מבנוסף, ימציא המציע 

ידי המציע, הכל -תן עלת שניהשירומנכ"ל הרשות(, אודות רכיבי פרמטר האיכות ושביעות רצונם מ
 . ד' נספחעל גבי 
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ת מייצג א 10, כאשר 10עד  1 -פי סולם ציונים מ-הניקוד יינתן לפי המפורט בטבלה שלהלן וזאת על
 –פי דירוג זה הוא -אשר ניתן לקבל על המירביהניקוד ת הציון הגרוע ביותר. א 0 -ובוה ביותר הציון הג

 ם:אופן חישובדקו ושייב התבחיניםלהלן  נקודות. 10
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמי הרשות הרלוונטיים, לא יקבל ניקוד עבור יע מצ מובהר בזאת כי
 ה לעניין חובתו  זו.  ע לא תהא כל טענה ו/או דריש. למציקוד ההצעה(מכלל ני 10%כלל פרמטרי הטיב )

ועדת המכרזים ית שתמונה על ידי מקצועועדה ידי -הבחינה והניקוד של המלצות המציעים תיעשה על
 .תכלול גורמים מקצועיים ו/או ניהוליים ו/או משפטייםה וטעמומ

 השקלולמזה  תבחיןשל  )משקלובתנאי הסף אשר עמדו  הצעותיהן של המציעים נהתדורג -לישישלב ש .9.1.3
  :(נקודות 70הסופי הינו: 

קו"ב  5-6.5)בעל מיכל עם קיבולת  על שלדה גדולה טיאוט תהצעת המחיר הזולה ביותר עבור העמדת מכונ (1)
שעות  8 -להפעלת מכונת הטיאוט ל אשר תופעל ע"י נהג ועובד (גרניק) בלחץ יפהטש מכשיר ( הכוללתומעלה

  –ה שלהלן וסחהנ פי-הצעות המחיר תנוקדנה על, ויתר נקודות 20 , תקבלנטועבודה יומיות 
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 20הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הנבדקת המחירהצעת                                   

 
 

ב קו" 5-6.5לת קיבו )בעל מיכל עם על שלדה גדולה טיאוט תהצעת המחיר והזולה ביותר עבור העמדת מכונ (2)
 ייטקפארק ה/תעבוד בימים ראשון עד חמישי באזור התעשייה (ניקרג) בלחץ שטיפה מכשיר ומעלה( הכוללת

  –שלהלן  פי הנוסחה-יר תנוקדנה עלהצעות המח, ויתר נקודות 20 , תקבלברציפות שעות עבודת ערב 5-ל
 

 קתעת המחיר הנבדוד הצ= ניק   נקודות X 20הצעת המחיר הזולה ביותר 
 הנבדקתיר המחהצעת                                   

ן ציול ממשק ציון פרמטר מס'
סופי בעבור 
איכות וטיב 

 שירות

ציון 
 משוקלל

 הערות

תחלופת עובדים )עובדים קבועים  .1
 אצל המציע(ם כשנתיים המועסקי

 10%   

התייצבות העובדים למשמרת בזמן  .2
 ובהתאם לסידור העבודה

 15%   

   15%  תגמול ויחס לעובדים .3
   10%  ן של העובדיםוניסיו נותוממי .4
קוח המקצועי והמשמעתי על הפימת ר .5

 העובדים
 15%   

קשר ומעורבות מצד הנהלת החברה  .6
הרשות  למנהל מטעםודיווחים עקביים 

 ומיתהמק

 15%   

   10%  היענות לביצוע מטלות יוצאות דופן .7
   10%  גמישות בשעות עבודה/משמרות .8
   100%  וללציון כ 
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 ומעלה( ובק 3-4.5)בעלת נפח קיבולת של  תבינוני טיאוט תהעמדת מכונהצעת המחיר הזולה ביותר עבור  (3)
שעות  8 -להפעלת מכונת הטיאוט ל אשר תופעל ע"י נהג ועובד לחץ )גרניק(יר שטיפה בהכוללת מכשבודדת 
  –נוסחה שלהלן י הפ-לת, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה עודונק 15, תקבל נטויומיות  עבודה

 
 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 15הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 

 ת המחיר הנבדקתהצע                         
 

 נטו  שעות עבודה יומיות (7) בעשד לה בודעבור העסקת עובד שטיפהצעת המחיר הזולה ביותר עבור העסקת  (4)
 -פי הנוסחה שלהלן-ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה עלת, ודונק 5, תקבל (ביום מנוחה)שלא 
 

 הנבדקת רמחית הקוד הצע= ני   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 המחיר הנבדקת עתהצ  
 

מנהל  "יע ופעליאשר בודד  (בות עגלה נגררתרלנה )חד קבירכב טנדר העמדת הצעת המחיר הזולה ביותר עבור  (5)
נקודות, ויתר הצעות  5תקבל , כולל הפסקה של עד שעתיים ביום(ברוטו ) יותיומשעות עבודה  12 -ל העבודה

  – וסחה שלהלןפי הנ-המחיר תנוקדנה על
 

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

 
 8לטנדר חד קבינה( ליום עבודה בן  רכח עז) העסקת עובד משימתי בודדבור זולה ביותר עהצעת המחיר ה (6)

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

 דקתהנבעת המחיר = ניקוד הצ   נקודות X 5הצעת המחיר הזולה ביותר 
 מחיר הנבדקתהצעת ה                         
 
 

פי החישוב -עיל, ועללקודות של הפרמטרים הנקובים הנ כוםותו תקבל כל הצעה, הינו סיהכולל אהניקוד  .9.2
 המפורט בו.

 ורטו לעיל:תבחינים שפכל הצעה תדורג בטבלה שלהלן לפי ה .9.3

 ניקוד למציע ניקוד מירבי ןהתבחי

   

   

   

  100 לסך הכ

 

 יל,לע הניקוד הכולל שלה, כמפורטה שצעהה יהתה, המיטבית אותה תמליץ ועדת המכרזים לקבלההצעה  .9.4
 .הגבוה ביותר
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וח ר ו/או ניתרשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המשתתף יסרב למסור הסב המועצה  .9.5
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה רשאית ם כרזידת המ, וועבמועד שייקבע לשימוע צברב להתייו/או יס כאמור

 ההצעה. לרבות פסילת

   יותת כלל הוראו .10
מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז  למתהש אי הגשת הצעת מחיר ו/או .10.1

בכל נלווה או עות מכתב תוספת בגוף המכרז ובין באמצוי או אמצעות שיניהם, בין בו/או כל הסתייגות ביחס אל
 מורמבלי לגרוע בא .הול דעתה של המועצוהכל בהתאם לשיק לפסילת הצעה למכרז , עשויה להובילדרך אחרת

ו תוספת יל, כל שינוי ו/או תוספת שייערכו במכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהן, בין אם על ידי שינוי אלע
כל תוקף  יה להםו את המועצה ולא יהלא יחייב דרך אחרת,בין אם במכתב לוואי או בכל מכרז ווף מסמכי הבג

 מחייב כלפיה.
 

במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או  עתוהצ משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את ותיישמציע שהוא  .10.2
וע מלהגיש את הצעתו אדם מנתו למכרז. גיש את הצעבעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( ה

שר הגיש ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד א כמנהל או כבעל מניות ו/אוכבעלים ו/הוא משמש במקרה ש
ת הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז ש אהגיהצעתו למכרז. אדם מנוע מל

ו/או או כמנהל כבעלים ו/או כבעל מניות ו/ ו משמשקרוב משפחתתאגיד אשר בין אם עצמו ובין אם באמצעות 
 ת הצעתו למכרז.הגיש אא משרה ו/או כשותף כנוש

 .ולא תובא בחשבוןעל הסף ור  תיפסל הצעה שתוגש בניגוד לאמ

בא תיפסל ולא תו –עה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף צה .10.3
 בחשבון.

 כזוכה במכרז. ,שהיאכל הצעה  ת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, אוייבמתח המועצה  אין .10.4

את למכרז, ות הצעבבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ה, לקחת בחשבון שיקוליהוועדת המכרזים רשאית  .10.5
 המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. וכושרו של  , ניסיונואמינותו

 צה ועלמשר היו באמינות אניסיון לא טוב ו/או בעיות  יקוליהא במסגרת שרשאית להביהמועצה במסגרת זו  .10.6
ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו 

 )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.ות בלנהק

הבהרות נוספות בהתאם  או/ספות והשלמות נו וספים ו/אורשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נהמועצה  .10.7
ת המשתתף צעות על מנת לבחון אלשם שביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת הההבלעדי ו לשיקול דעתה

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות עמידת של  עצההמו .10.8
עובדים ל השמית שרשימה יצרף להצעתו הקבלן  של המשתתף.ובדיו ל זכויות ער בתשלום כהצעת המחי

. חוקה כיון עבודסיק עובדים שאין בידם רישתעודות זהות. הקבלן לא יעצילום בצירוף המועסקים על ידו 
 רשימת העובדים תיבחן ותאושר על ידי קב"ט המועצה. 

 תיפסל.  – הצעה גירעונית אשר פוגעת בזכויות עובדים 
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שירותי מפורטות העלויות להענקת  לויות, בואומדן מחירים ועמצוי המועצה י ברשות מובהר למציעים, כ .10.9
המועצה ג )בהתאם לשיקול דעת חריפן כרז. במידה וההצעה תהיה נמוכה באוניקיון כאמור וכנדרש בחוזה ובמ

 להצעתופורט באשר יתן הסבר מ, יזומן המציע לשימוע בפני וועדת המכרזים להמועצה( ביחס לאומדן 
לוועדת המכרזים בצורה ההסבר והתחשיב של המציע יועבר ות אחרת. ות שכר עובדים וכל עלועלויותיו, לרב

ם התכנסות וועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאת טר זאתחשבון של המציע, ו-ב ובאישור רואהמפורטת בכת
 חוק.פי -על מנת לא לפגוע בזכויות העובדים ובשכרם על

כרז בעצמה, מכל סיבה ת נשוא המלבצע את העבודוהזכות לבטל את המכרז  רת לעצמה אתה שומהמועצ .10.10
ו/או תביעה כלפי שה דריו/או הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או ל עת, לרבות לאחר הודעת זכיה, ולמשתתף ובכ

 המועצה בעניין זה.

 ההצעה  .11
 וחתימתו. זהות שלועודת הלא, מספר תיון שמו המידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך צ-הצעה המוגשת על .11.1

 העצ. הההחתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד מורשיידי -תם עליחת תאגידי יד-הצעה המוגשת על .11.2
וכן תימה מטעם התאגיד וכתובתם, עודות הזהות של מורשי החם בדבר שמם המלא ומספר תתכלול פרטי

ההצעה  .דמחייבת את התאגי חתימתםהעובדה כי החותמים ו אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות
 מו במלואם עלולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( יחת אישוריה )לרבות הצעת המחירנספחיה ו על מסמכיה,

בתוך מעטפה סגורה  ועליה יצוין אחד במקור ואחד העתק וזאת –( 2) בשני עותקיםידי המציע, ואלה יוגשו 
 י המציע.יד-על לאת וחתומהשר היא ממומספר המכרז בלבד, כא

על נספחיו( תוגש בתוך  רבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנותישוריה )לההצעה על מסמכיה, נספחיה וא .11.3
מציע, כאשר היא ממולאת וחתומה ד, ללא כל פרט מזהה של היה יצוין מספר המכרז בלבפה סגורה ועלמעט

 ידי המציע.-על
 

, עומר, 45תמר מועצה, ברח' ה בלשכת מנכ"לם זיהמכרלשל לתיבת בלבד ותשו ההצעה תימסר במסירה ידנית
 יפסל על הסף.הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל ות .0021:בשעה   7/2020/14 םליועד 

 
 

 הודעה על זכייה  .12
 עת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או פקסימיליה.קביעם  .12.1

חים יום ביטוואישור ק ערבות ביצועלמועצה  ל החוזה ולמסורמתחייב לחתום עז כזוכה במכרהמציע שיקבע  .12.2
שים רוכן את כל המסמכים הנדהודעה כאמור ( ימים ממועד ה7בעה )כמפורט בחוזה הקבלנות וזאת בתוך ש

 .מהזוכה עם הכרזת זכייתו כאמור

ילום כולל צ מטעמו דיםמת העוברשיאת למועצה ( ימים טרם תחילת העבודה יעביר הקבלן 7עד שבעה ) .12.3
 ודות הזהות של עובדים.תע

 מילויבכפוף לשבה תינקוב המועצה את מועד התחלת העבודה וצו תחילת העבודה יה תהוה ל הזכעה עההוד .12.4
 יל.לע 12.2הוראות  סעיף 

יום ממועד מתן   90ל עה רשאית לקבוע את מועד תחילת העבודה, לתקופה שלא תעלה צהמוע
 ות הנדרשים.  רסוגי השויכול שמועד ההתחלה יהיה הדרגתי, לפי  הצו, 
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 ו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף הערבות הבנקאיתשר הצעתלמציע א .12.5
 .ןנתש

את התקשרותה כייה במכרז ו/או רשאית לבטל את הז המועצה התחייבויותיו, תהא לא יעמוד ב המציעהיה ו .12.6
קן דרש הוא לתודעה לפיה נע לאחר שניתנה למציע הו תישלח למציעימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה ז

 המועצה להודעת  יקון בהתאם, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תהמועצה את הטען תיקון לשביעות רצון 
 ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין.

 תלחלט ארשאית  המועצה עם הזוכה, תהיה  המועצה במכרז ו/או התקשרותה של לה הזכייה במידה ובוט .12.7
 מציע.הערבות הבנקאית של ה

 

 שפטיים ים מהליכ .13

, בגין  המועצהישות כלפי ת ו/או בדרמובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענו
ידי -כים משפטיים שיינקטו עללחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהלי כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או

 ישיים כלשהם.צדדים של
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 כרזא' למנספח 
 

 ב ערבות בנקאיתתכ
 ( נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז)

 
 לכבוד 

  עומרהמועצה המקומית 
 

 (ועצה מה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  

יכם לסילוק כל רבים בזה כלפ"המבקשים"( אנו ע -)להלן  ________________________ פי בקשת-לע
בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו חדשים(, שקלים  מאה וחמישים אלפי_) ש"ח 000150, לסך של סכום עד

המהווה  למכרז שפורסם על ידכם, ולהסכם ההתקשרותבקשר מאת המבקשים  רשושתדלהלן,  של מונח זה
   .חלק בלתי נפרד הימנו

 במכתבנו זה: 
 למחקר כללי.  טטיסטיקה והמרכזית לס המתפרסם על ידי הלשכה חירים לצרכן,משמעו מדד המ -" מדד"

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
דד החדש"(, כי על פי ערבות זו )להלן: "המבפועל, י התשלום חרונה לפנאלאם יתברר מתוך המדד שפורסם 

 - להלן) _____________שפורסם בתאריך  ________________חודש של המדד ד החדש עלה לעומת המד
כדרישתכם  המצויןסכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן י ההצמדה יהיו הפרש, (המדד היסודי""

 היסודי. הנ"ל, מחולק במדד
 

גיע ימים מיום דרישתכם בכתב שת 7סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  ם לכם כל סכום אואנו מתחייבים לשל
 המבקשים. וש את הסכום תחילה מאתישתכם או לדראלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דר

 
פיה -רישתכם עלערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את ד

פיה, תביעה משפטית -שלום על, לשם קבלת תיבים להגיש תחילהאו באופן אחר, ולא תהיו חי משפטי,בהליך 
 מבקשים.התשלום מאת  לדרוש תחילה ואנגד המבקשים 

 
 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 30.11.2020 דאר בתוקפה עערבות זו תיש

 
 מבקשים.המועצה בלא צורך בקבלת הסכמת המ בהודעה בכתב ארכהזו ניתן להתוקף של ערבות 

 
 ת זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.בוער

אמצעות ו/או ב אר רשוםבדו שפרטיו מפורטים להלן,לסניף הבנק  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות

 הפקסימיליה.

            __________             ___________________     _________________________ 
    בת הבנק     כתו                         מס' סניף                             שם הבנק                              

 
_______________       ____                       _________________ 

                                   מספר פקס                  מספר טלפון                             
 

_______                    _________________                  ___________________________ 
 וחותמת חתימה     שם החותמים                                                                                 תאריך        
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 מספר
 רישוי 

 וםי וח מיום עדתקופת הביט מספר תעודת ביטוח חובה
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 נספח ג' למכרז
 

 לצההמ כתב
 

 ד בולכ
 עומרמית המועצה המקו

 
 

  ודותאישור והמלצה על ביצוע עב הנדון: 
 

 

 : _________________.צההממליהרשות המקומית שם 

 

 –_____________ )להלן אגיד ____ת.ז./מס' ת/_________, ח.צ./ח.פ.____________לבקשת _____

חל מחודש ______ ובות הוטיאוט רח דות ניקיון( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבוהמציע

 ________ )חודש/שנה(.ודש/שנה( ועד לחודש _____)ח

 במסגרת עבודתו העסיק הקבלן ____ עובדים, 

 קו"ב. ( שנפחם לא פחת מ___עילהפ יאוט )אםמכונות ט________ רנופעיל עבוכן הכמו 

 _ תושבים.מס' התושבים נכון ליום ___________ הינו: ___________

 ירות: חוות דעתנו על הש

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 אריך: ________________ת

 שם: __________________

 ____תפקיד: ____________

 _______________חתימה: 
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 ליצים ונתוניםירות, מממקבלי השמת רשי
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ע.תו של המציעל הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצע
 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

_________________ 
  המציע חתימה וחותמת          

 

תקופת ביצוע העבודות  שם מקבל השירות
מחודש בשנת עד 

 נתלחודש בש 

הקשר שם איש 
 ירותל מקבל השאצ

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 נספח ד' למכרז
 

 העסק -תאגיד או בית חשבון אודות מחזור כספי ומצב ה -אישור רואה
 

 
 ____/____תאריך: ____/

 
 לכבוד 

 עומרהמועצה המקומית 
 

 א.ג.נ.,
 

עילות העסקית של ם לגבי הפים הבאיאת הפרטשר מא , רואה חשבון,______________________, אני

למתן שירותי ניקיון  ______למכרז פומבי ( בקשר המציע –__  )להלן __________________________

 , כדלקמן:עומרית עצה המקומיפוט של המושטחים פתוחים בשטח השאוט רחובות ווטי

 
 :כדלקמןהיה,  2019, 2018, 2017היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1
 

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

 ._______________ ₪ )לא כולל מע"מ( :2018ת בשנ
 

 ולל מע"מ(.____ ₪ )לא כ___________ :2019בשנת 
 

 זה הינו הכנסות בגין שרותי ניקיון וטיאוט רחובות לא כולל מע"מ(. עיףן ספי לעניימחזור כס
 
 
 רגל. ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטתיקה ו/או פירוק נמצא בהליכי מח ואינהמציע  למיטב ידיעתי .2
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

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

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 ליהפקסימי        טלפון        כתובת                  
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 ' למכרזהנספח 
 

 הבטחת תנאיםסור העסקה שלא כדין ודים זרים )אינוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עוב
 ( חוק העסקת עובדים זרים –)להלן במסמך זה  1991-התשנ"א הוגנים(,

 
האמת  , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ___________מס' ____ שא ת.ז.______ הנואני הח"מ ________

  –ן ת בכתב כדלקמבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאוכי אהיה צפוי לעונשים הק
 
למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים  ______פומבי מס' כי מכרז מסמר זה כחלק מהנני עושה תצהי .1

תת תצהיר אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת ל במכרז.טעם המציע , כמורשה מעומרבפתוחים 
 זה בשם המציע.

 
( המתאימהה ול את הנקודיש להקיף בעיגבמכרז )ו/או למציע  הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי .2

–  
 

נה ים זרים בשהעסקת עובדלפי חוק  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק •
 מה למועד הגשת הצעתי למכרז.שקד

 
דין -בפסקילפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1נעברו אחרי ירות או יותר שהורשעו בשתי עב •

 לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.וש שנים, זה חלפו של וטים, אך במועד תצהירחל
 

  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 
 

ני ם בעל השליטה בו או חבר בג –תושב הוא חבר בני אדם תושבי ישראל, ואם הידי -מי שנשלט על, זיקה' על'ב
 טת בעל שליטה בו.יאדם אחר שבשל

 
 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ", כהגדרתה בח'שליטה'

 
 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמתו זה .3
 
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 
 דין-רךאישור עו

 
_______ הנושא ת.ז. מס' הופיע ה"ה _____________ _________________,מאשר כי היום  ניהנ
_,  ולאחר  ___________________ _____, מרחוב__________________, בפני עוה"ד ___________

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

 
 
 

         __________________ 
 דין -עורך                      

 )חתימה וחותמת(       
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 כרזו' למנספח 
 

 קים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדיןפי החיקו  העובדים על סח תצהיר קיום זכויותנו
עם,  חוק הביטוח  ביצונה על תעסוקה ממוה המסחר והששר התעשיי 1969-לעבודה, התשכ"ט 

הקיבוציים הרלוונטיים  ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים  1995-תשנ"ההלאומי ]נוסח משולב[, ה
 המכרז   העבודות נשואלענף 

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  ._______ ת.זאני הח"מ ___
 ר/ה בזה כדלקמן:, מצהילא אעשה כןם בחוק אם לעונשים הקבועי

 

ים למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטח ______פומבי מס'  מסמכי מכרזהנני עושה תצהיר זה כחלק מ .1
ן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר ני מכהיע במכרז. א, כמורשה מטעם המצומרעבפתוחים 

 זה בשם המציע.
 

שרות, מזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקז על ידי ההזוכה במכרכהצעה ציע תיבחר ככל שהצעתו של המ .2
ת( לקיים כלפי תקשרות מוארכת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת המתחייב המציע כי במהלך תקופ

ותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף יצוע השירים מטעמו בבהמועסק
אים      )להלן ור בכל החוקים הבחבה הרלבנטיים לענף ואת האמוי ההרהאמור בצו המכרז, את העבודות נשוא

חוק; דמי ; 1951-ומנוחה, תשי"אשעות עבודה  ; חוק1959-(: חוק שירות התעסוקה, תשי"טחוקי העבודה –
שווה  ; חוק שכר1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-לה, תשל"ומח

; חוק חיילים 1953-ניכות, תשי"ג; חוק הח1953-י"ג; חוק עבודת הנוער, תש1996-תשנ"ו דת ולעובד,לעוב
-גרים, תשכ"פיצויי פיטו; חוק 1958-כר, תשכ"חחוק הגנת הש ;1949-רה לעבודה(, תש"טמשוחררים )החז

חוק הודעה ; 1987-מ"ז; חוק שכר מינימום, תש1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1963
; חוק הגברת 2002-( תשס"בעובד )תנאי עבודה; חוק הודעה ל2001-לפיטורים והתפטרות תשס"א מוקדמת

הסכמים קיבוציים, לפי חוק  י מקיף במשקהרחבה לביטוח פנסיונ , צו2011-ע"איפה של דיני העבודה התשהאכ
יון על ידי בדי נקלהעסקת עו ; החוק 2011-;החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה השתע"א1957-התשי"ז

ות בתחומי השמירה ידי קבלני שיר-סקת עובדים על, צו הע2013-שע"גופים ציבוריים התקבלני כח אדם בג
 2013-יבוריים, התשע"גיון בגופים צוהניק

 

 במשבצת הנכונה(  Xלסימון )למילוי ו .3
 

"(( ליטההש בעל: ")להלן 1981-י( התשמ"אהמציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישו ____
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  לא הורשעוליטה, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי הש

מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה הושתו על ם לעיל ולא בחוקי העבודה המפורטירות המנויות העבי
 השנים שקדמו למועד 3 -זאת בל וכל פורטים לעיהעבודה המ והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי

 צעות למכרז. האחרון להגשת הה
 

ידוע רשעות וקנסות כאמור. בדבר העדר ה במשרד התמ"ת אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 סות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. כי כמה קנלמציע 

 

ו יותר מבין העבירות בירה פלילית אחת אבפסק דין חלוט בע הורשעבו  המציע או מי מבעלי השליטה ____
מינהל ההסדרה  יותר על ידי קנסות או יותר בגין עבירה אחת או 2 -קנס בות בחוקי העבודה לעיל או נהמנוי

השנים שקדמו למועד האחרון  3-פרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב"ת בגין הה במשרד התמוהאכיפ
 ות למכרז.להגשת ההצע

 

ע למציע כי כמה הרשעות וקנסות. ידובמשרד התמ"ת בדבר  ינהל ההסדרה והאכיפהשל מ אישוררצ"ב העתק 
 ות שונים. קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנס

 

 אמת תוכן תצהיריזהו שמי, זו חתימתי ו .4
 

_______________ 
 המצהיר        
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ז מס' "________________ הנושא ת_, הופיע ה"ה _____________הנני מאשר כי היום _______

ולאחר   ה"ד _______________, מרחוב ____________________,________, בפני עו___________

י לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את יהיה צפו את האמת וכירתיו כי עליו להצהיר שהזה

     ה בפני.נכונות תצהירו וחתם עלי

 
 
 

                  __________________ 
 דין-עורך                   

 )חתימה וחותמת(                        
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 למכרז ז'נספח 
 מציע הצהרת      

 להיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ים וגם לשון רב לשון יחיד משמעה

יב זה ר, מסכים ומתחי_ מצהי__________כתובת ____אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ 

 כדלקמן:

ות וטיאוט רחוב למתן שירותי ניקיון ______מכרז פומבי ון את כל מסמכי ת כי קראתי בעיהנני מצהיר בזא .1

למשתתפים ונוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל ההוראות  , דהיינו:מרעובושטחים פתוחים 

 העשוי להשפיע על ה, וכי בדקתי ושקלתי כל דברמכרז זהמשתתפים בדרשים מאת התנאים והדרישות הנ

 בות כדאיות הצעתי ורווחיותה.י, לרקביעת מחיר הצעת

 ומתחייב: הנני מצהיר מסכים .2

  .הגשתי את הצעתי בהתאםו רזמסמכי המכל האמור בהבנתי את כ כי 

 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  

במכרז  ישות שבמסמכי המכרז וכי היה ואזכהעל כל הדר הצעתי עונהז, כי תנאי המכר כי הנני עומד בכל 

בטל את ההתקשרות מועצה לאית התהיה רש ,י אינני עומד בתנאי המכרזוימצא במהלך תקופת ההסכם כ

 זכ' אחרת העומדת למועצה עפ"י מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין. לגרוע מכל, זאת מבלי עימי

 מכרז.פורטות במסמכי המההוראות ה למלא אחר כל 

 משתתפים אחרים.  ם עםתיאוללא כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או  

  חזר.לא יו ,על ידימסמכי המכרז ששולם לרכישת ידוע לי, כי סכום    

3.       

 . חוזה הקבלנותל כנספח ד'דות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפת העבוצוע ורה לביבתמ 3.1

ית תתפים לרבות ערבות בנקאית אוטונומהוראות למשהמפורטים בסמכים צעתי את המהנני מצרף לה 3.2

 ום הצעתי.כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קי
 

הסכם עפ"י וספים מהים חתומים נסמכים הנדרשים ועותקציא את כל המהנני מצהיר ומסכים כי אמ .4

 או חלקו. ימים מיום שיודע לי על זכייתי במכרז, כולו 7, בתוך המועצה דרישת 

תהא רשאית לחלט  המועצה מסכים כי  א אעמוד בהתחייבויותיי אני ה ומסיבה כלשהי להנני מצהיר כי הי

להוכיח  ראש ו/אואו התראה מ/ליתן לי כל הודעה ו י, וזאת מבליאת הערבות הבנקאית שנמסרה לה על יד

 .כרז וההסכםכתוצאה מאי עמידתי בתנאי המ למועצה כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 
 

 

 על החתום:ולראיה באתי 

 

 

__________________________  _____________ ______________________ 

 כתובת המציע                                פ "חמס'            חתימת המציע             
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י _____ חתמו בפנ םוזאת כי בי"( מאשר בלהלן: "המציעאני הח"מ __________ עו"ד של _____________ )

בשם המציע, כי אצל המציע התקבלו כל ההחלטות וכל  __________ , _________ , על הצהרה זו ה"ה

מציע על הצהרה זו וכי חתימת לחתימת הפי כל דין  תאגדות של המציע ועלפי מסמכי הה האישורים הדרושים על

   ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.           

 

                                                                

                                                                                                                      ________________ 

 עו"ד                                                      
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   ח' למכרזח נספ

 תחום הניקיון עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה ה –ירים  תמח נספח

 כללי .1

לשלם לעובדים בתחום שעל המעביד  את מרכיבי השכר המינימאליים ועצההודעה זו מציגה למ .1.1

בעת פרסום מכרז ובדיקת  נוספים, אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס מרכיבים הניקיון וכן

 ההצעות. 

 משרה מלאה. שעות עבודה חודשיות עבור  182לפי הלן בוצע התחשיב של .1.2

ים השונים, פיים בתעריתכנו שינופרסום הודעה זו. יי נכונות למועד 2ופיעות בסעיף ות המהטבלא .1.3

דא כי רד לוועל המש. הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום

תעריף הגבוה  ה שבו נקבע במכרזריכת המכרז. במקרכיבי השכר עדכנית למועד ער טבלת

 כר האחרים בהתאם.את רכיבי הש מהתעריף המינימאלי המחושב לעיל, יש לעדכן

ר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, ק, יובההסר ספ עןלמ .1.4

ן חסר. כמו ו מופיעות באופנן מופיעות בטבלאות שלהלן אאי, גם אם צו הרחבהבוצי או הסכם קי

 התאם לטבלה., יש לפעול בכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדיןבמקום בו המר כן,

 הניקיון  דיובחירי לענספח תמ .2

 4מיום , בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד 2018באפריל  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .2.1

 :2014בפברואר  5חבה מיום הרוצו ה 2012דצמבר ב

 

 
חישוב שנה 

 ונהראש

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

די אי על עובלעובד ניקיון ולאחר ד החודשיהיסושכר 

, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, ןהניקיו

 .1229קרי  רה מלאה,₪ לחודש עבור מש 5,300יעמוד על 

 עבודה.ת ₪ לשע

ים סעיפ ,1420-הניקיון, התשע"ד הרחבה בענףה צו מקור:

 .1987-, התשמ"זוםחוק שכר מינימ .6 ,5

 חופשה
1.34  ₪

(4.62%) 

1.36  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום  14ימי חופשה בתשלום או  12

 עובד. רך שבוע העבודה של הונות, לפי אובשנתיים הראש

 .3.5פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף ו רא

צו ההרחבה ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: רמקו

 .15סעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ונהראש

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

השנייה ואילך  למת החל מהשנהתק משותוספת ו

ואילך  6 -מהשנה ה  ₪ לכל שעת עבודה. 0.35לעבודה, 

  ₪ לכל שעת עבודה. 0.46התעריף הינו 

תו באחד שתחילשים, חוד 12כפרק זמן של  שנה מוגדרת

 ינואר.ב

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים 

 אחרים  ק אצל קבלניםבוותכרה אחרים בממשלה. ה

מאת קה אישור העס בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת

 קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.

יוצא יעביר דוח נים, הקבלן הבמקרה של חילופי קבל

ן שנות הוותק המוכרות משרד, בגינס ולן הנכלקבל

 שנצברו עבור כל עובד.

סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

7. 

 חגים
1.01  ₪

(3.46%) 

1.02  ₪

(3.46%) 

חודשי עבודה.  3נה לאחר בש מי חגי 9-לעובדים זכאים 

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו 

 הסכמת הקבלן.אלא ב ום אחרי החג,או יי ו/יום לפנ

סעיף  ,2014 -ע"דה בענף הניקיון, התשצו ההרחב: מקור

 )א'(. 19

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ונהראש

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.36 ₪ 1.36 הבראה

ף תערי₪ ליום.  424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

ין מדד חודש פי שיעור השינוי שבכן על ם הבראה יעודיו

דמי ההבראה, לבין מדד  של השנה בה משולמיםאפריל 

רות המעודכן בשי , או על פי התעריף2013חודש אפריל 

 .יניהםבוה בלפי הג -המדינה 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי 

ם לצד ישולאשר ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, 

ראה גם ריף זה כולל בתוכו תשלום הבעה. תעשכר הש

 והמחלה. החופשה ר ימי החג,עבו

 יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 להיקף משרה מלאה.העסקה מעבר 

 .3.6הזכאות לימי הבראה בסעיף וט פירה רא

, סעיף 2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

11. 

 פנסיה
2.46  ₪

(7.5%) 

2.49 ₪ 

(7.5% ) 

 המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, הפרשה לקופת

יים )קופות גמל(, חוק הפיקוח על שירותים פיננסב

מהיום , החל על שם העובדתעשה  ,5200-התשס"ה

תקשרות. זאת למרות הורך ביצוע הלהעסקתו לצ הראשון

  חובה.משולב[ לפנסיה  ]נוסחרחבה צו ההה' ל6ף יעס

ר יסוד בתוספת וותק, דמי בצע על שכההפרשה תת

בור ימי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום ע

 אים ודמי לידה. מילו

שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום  הרבמק

 המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

 ,9סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

-שמ"טד", התוספנסיית י "הגדלת דברב ההרחבה וצו

1989. 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ונהראש

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.73  ₪

(8.33%) 

2.77  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על ב הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה

, תעשה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

 לצורך ולהעסקת מהיום הראשוןהחל  ובדם העעל ש

צו ה' ל6ביצוע ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.רחבה הה

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי 

, תשלום עבור ימי הל, דמי חופשה, ימי מחבראה, ימי חגה

 מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה 

פרשה זה יהיה בעד כי שיעור ה. יובהר 6%בלבד  זו

 , לפי העניין(. 150%או  125%)בוצעה וספת שהעבודה הנ

יסוד יש בגין שכר ה -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

הפריש לעבודה בשבת יש ל תפובגין התוס 8.33%יש להפר

6% . 

ההרחבה צו , ו1963-שכ"גפיטורין, התק פיצויי וח :מקור

 .9בסעיף  ,2014 -התשע"ד ,בענף הניקיון

ביטוח 

 לאומי

1.13   ₪

(3.45%) 

1.15   ₪

(3.45%) 

ביטוח  3.45%הממוצע משולם  מהשכר 60%עד לשכר של 

 . 7.5%מעבר לשכר זה משולם  לאומי.

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

בדים ה שמרבית העוהתעריף הנמוך וזאת בשל העובד

  מהשכר הממוצע במשק. 60%משתכרים עד 

בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

, מעבר 9951-וסח משולב[, התשנ''ההביטוח הלאומי ]נ

הבראה, : חופשה, ותק, חגים, נסיעות, כגוןלשכר היסוד, 

 .תלחגים, סבסוד ארוחו מתנות

-נ"הנוסח משולב[, התשחוק הביטוח הלאומי ]: מקור

1995. 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ונהראש

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

קרן 

 השתלמות

2.46  ₪

(7.5%) 

2.46  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות  2014באוקטובר  1החל מיום 

 םיבוצע עבור עובדים גת. תשלום זה לעובד לקרן השתלמו

ן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו אם לא הודיעו לקבל

ני בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגו

 ת מחדל.ה קרן ברירהניקיון ותהוו

ד החודשי הנקוב בהודעה ההפרשה תתבצע על שכר היסו

)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת  זו

ה, חג שפתתבצע גם על ימי חו בראה. ההפרשהדמי ה

 ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות 

. בודה ביום המנוחהאו עבור הגמול המשולם עבור ע

שולם גיל המתבצע הפרשה רק עבור השכר הרכלומר, ת

 ום המנוחה. גין עבודה ביב

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע 

 ים לקרן השתלמות.הפקדות לעובדה

סעיף  ,2014 -ון, התשע"דבענף הניקיצו ההרחבה  :רומק

10. 

  ₪  42.08 ₪  41.62 כסה"

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:
 

   ת נסיעו

 על פי עלות הנסיעות  ים את תשלום הנסיעותיש להתא

בפועל, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

 יום עבודה.ל₪  26.4 התקרה הנוכחית היא

סעות, המשרד ישלם מספק שירותי ה הקבלן ה בובמקר

 פשי חודשי באזור קבלת השירותים.קבלן עלות תעריף חול

ות המעביד בהוצאצו הרחבה בדבר השתתפות  מקור:

 נסיעה לעבודה.

רשות פה

לגמל עבור 

החזר 

הוצאות 

 נסיעה

(5%) (5%) 

 הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, 

על החזרי הוצאות נסיעה ן להעסקתו החל מהיום הראשו

 לבד. של העובד ב

 9סעיף  ,2014 -חבה בענף הניקיון, התשע"דההרצו  :מקור

 (.3)ב()

   מחלה

חוק דמי מחלה ם לאתשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהת

, כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע 1976-ההתשל"ו

י המזמין ישלם אחת לחודש. יובהר כ שלומים בפועלהת

בתקופת לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה  לקבלן

וע מור כדי לגרן באי. אההתקשרות עם המשרד הממשלתי

 פי העובד.ו החוקיות של הקבלן כלמחובותי

ין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים גב

טוח יות מעביד בי)פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלו

 לאומי(.

צו ההרחבה בענף ו ,1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו :מקור

 .14סעיף  ,2014 -הניקיון, התשע"ד

 הניקיון ת לפי העניין לעובדיספות נוספות המשולמותו .3

 10-ו 9-העה עובד בגין השלל, יש לשלם במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפוע - שעות נוספות .3.1

 11-ספת הוותק. בגין השעה המשכר היסוד ותו 1.25ודה של ום עבודה )יום חול(, שכר עבאותו יב

 .היסוד ותוספת הוותק משכר 1.5ובד שכר של , יש לשלם לעבאותו יום עבודה )יום חול(

ימי חופשה על  3-חודשי עבודה ומעלה ל 6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  - חופשת נישואין .3.2

 שכרו. לנכות מן, מבלי לגרוע מחופשתו או חשבון הקבל

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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 ם ויהיה זכאיימי 7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  -ימי אבל  .3.3

 ופשתו או לנכות משכרו. רותו, מבלי לגרוע מחלשכר מלא בגין היעד

ולות פע או בעקבות/שירותו הצבאי ו ךעובד שבן משפחתו נהרג במהל -היעדרות ביום הזיכרון  .3.4

ום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע עבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלאיבה, יהיה זכאי להיעדר מ

 ות משכרו.מחופשתו או לנכ

 נתית בשכר, כמפורט להלן:כאי לחופשה שכל עובד ז - י חופשהימ .3.5

מספר שנות עבודה אצל 
 המעסיק או במקום העבודה

 בודהעאורך שבוע ה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 23 הימי עבוד 26 ואילך 9

בלנים קהעובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל  - ימי הבראה .3.6

להמצאת אישור  וףעשה בכפמשלה, תבוותק אצל קבלנים אחרים במשלה. הכרה אחרים בממ

 ר להלן: , בהתאם לאמוהעסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד

 מספר ימי ההבראה דה )בשנים(תקופת העבו

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11 10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -ה ה נמהש

 

בדי ניקיון ואחראי ניקיון חשבון על ביצוע התשלום לעוישולם כנגד אישור רואה  - ותמצוינמענק  .3.7

 הודעת תכ"ם, "אמות מידה להענקתדי המדינה, בשנקבעו על י מצטיינים, על בסיס אמות מידה

  .7.3.9.2.4מס'  י השמירה, האבטחה והניקיון",בתחומובדי קבלן מענק מצוינות לע

סוד מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר הי 1%גובה המענק יהיה  .3.7.1

השכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עובדים ששכרם גבוה מבהודעה זו )גם עבור המפורסם 

 ת הנסיעה. זכאי להם( וקצוב עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד

משולם דש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חו .3.7.2

 המענק. 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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ין פיצויי לא יובא בחשבון לענידבר ועניין, המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל  .3.7.3

ו לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת פיטורים א

 תלמות(.יה וקרן השבכלל זה קרן פנסוגמל 

יטוח לאומי, בהתאם לשיעור בלן תוספת בגין הפרשות לבבגין תשלום זה יש לשלם לק .3.7.4

 ההפרשה שלו כמעסיק.

עודכן על פי שיעור השינוי ש השנה וחג הפסח(, יל כל אחד מהחגים )ראגובה השי לרג - שי לחג .3.8

 2013ואר דד חודש ינהשי לחג, לבין מ שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם

גבוה לפי ה -או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה  ₪(, 212.5עריף )יש להצמיד את הת

לא יוענק בטובין או ₪. השי  213.3וד על ו, גובה השי לחג יעמרסום הודעה זביניהם. נכון ליום פ

 בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(:

 3-שעות בחודש בממוצע ב  93 ד לפחותמשרה או שעב 50% -עובד המועסק לפחות ב  .3.8.1

עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך  אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג.החודשים 

קדמו החודשים ש 3 -רתו ב חג בהתאם לחלקיות משה זכאי לשי למהאמור לעיל יהי

 למתן השי.

 לום לעובדים.שתשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע הת .3.8.2

ם לשיעור ת לביטוח לאומי, בהתאבלן תוספת בגין הפרשוה יש לשלם לקתשלום ז יןבג .3.8.3

 ההפרשה שלו כמעסיק.

 

 מרכיבי עלות נוספים .4

כיבי עלות נוספים, כגון: דת המכרזים לבחון מרניתוח ההצעות על וע בעת ור לעיל,נוסף לאמ .4.1

אין מדובר  ת לוודא כימכרז. זאת על מנהביגוד, ציוד הניקיון וכדומה, והכל בהתאם לדרישות 

 יות עובדים.געו זכולא ייפ בהצעת הפסד וכי

 

 
 

 הצהרה

ק מחו)ל    המציע/מורשה חתימה של המציע/ה     אני, הח"מ 

    -ובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מר שישולם על ידנו לעמצהיר בזאת כי "השכ המיותר(

מחירים יבים המפורטים בנספח התלל כל המרכעבודה, כו שכר למעביד לשעתה₪ לשעה. עלות            

 ₪ לשעה".    -מ שצרפנו, לא תפחת

 
 

___________                    _____________ 
 המציעחתימת         תאריך    
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 למכרז 1'חנספח 
 

 לכבוד:
 עומרמועצה מקומית 

 
 

 תלונות  תמתן הודעה לעובדים על תיב נוסח תצהיר בדבר  
 

____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _________ 'ז. מס_______ הנושא ת.____"מ ___אני הח

  –לקמן מצהיר בזאת בכתב כד לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

 

 יוהננאצל המציע ____________________ ח.פ. ______________ מכהן כ_______________  אני

 המציע. היר זה בשםך/ת לתת תצמוסמ

 

למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  ____ממסמכי מכרז פומבי מס'  הנני עושה תצהיר זה כחלק

 כרז. עם המציע במ, כמורשה מט(המועצה"")להלן:  מרועב

 

די ן( לכל אחד מעובוהנני מצהיר בזאת למסור, על פי דרישות חוזה הקבלנות )יחד עם התלוש השכר הראש

 לנספח ט'כתב בהתאם לנוסח המצורף הידועה לו, הודעה ב, בשפה המוכרת לו ובעומרשר יועסק המציע א

 לחוזה הקבלנות. 

 

 כן תצהירי אמת.תוו חתימתי וזהו שמי, ז
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 דין-אישור עורך

 

 ' נושא ת.ז. מס________ ה____________ "הה , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________בפני עוה"ד  ,_________________

הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את  וי לעונשיםאת האמת וכי יהיה צפר עליו להצהישהזהרתיו כי 

     ונות תצהירו וחתם עליה בפני.נכ

 

                  __________________ 
 ןדי-עורך                   

 )חתימה וחותמת(                        
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 ' למכרזטנספח 
 

 4/2020מכרז פומבי מס'  
 
 
 

ט רחובות ושטחים שירותי ניקיון וטיאולמתן 
   עומרבחים פתו

 
 

 ______חוזה מס' 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 _______________ :תאריך החוזה
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 חוזה 
 

 2020___ לחודש _____________ שנת ____שנערך ונחתם ביום ______
 
 –בין 

 
 עומרהמועצה המקומית 

 
 . 08-6291110פקס:   ,08-6291133 טל':

 
 (המועצה  –)להלן 

 
 מצד אחד

 
  –לבין 
 
 

 ________ז/מס' תאגיד _________"פ/ת"צ/ח"__________________________; ח
 

 ______________ מיקוד _________( עיר __________ )ת.ד. _ מס' ______רחוב _
 

 טל': _______________פקס: ______________
 

 (לןהקב –)להלן 
 

 מצד שני
 

 ;עומרבלמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  4/2020מכרז פומבי ב הזוכהוהקבלן הוא  הואיל
 

   בהתאם לתנאים אשר פתוחים  םניקיון וטיאוט רחובות ושטחיירותי בלן שן מהקלהזמיהמועצה ון צובר והואיל
   שטחיםטיאוט רחובות ולתת שירותי ניקיון ון בלן מעונייבמסמכי המכרז ובחוזה קבלנות זה, והקמפורטים       
 , הכל כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה זה.פתוחים      

 
  המועצה ראש, מטה החתומים יםשרמא, 1985 - ח"התשמ, התקציב יסודות לחוק 27' סע הוראות פי לעול והואי

 :זה בחוזה כי, המועצה וגזבר     
 ,דין כל לפי שיםדרו האישורים כל ביולג וניתנו יםהתנא כל נתקיימו (1)

 ______: שמספרו התקציב בסעיף מתוקצבת לביצועו הכספית ההוצאה (2)

 
 -לקמן הצדדים כד ןוסכם והותנה ביהלפיכך הוצהר,  -

 

 מבוא, כותרת ופרשנות  .1
 

 לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.וא המב .1.1
 

 לצורכי פרשנות החוזה. אין לעשות בהן שימושנוחות הקריאה בלבד וה זה נועדו לכותרות סעיפי חוז .1.2
 

-אי וודאות או דו תירה, ספק,ורשו במקרה של ספחוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא י .1.3
 יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.חו, אלא כנגד מנסמשמעות 
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ינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, לגבי הנושאים והעני א וממצה בין הצדדים,זה הנו מל זהחו .1.4
דדים בין הצ פה(-פו )בין בכתב ובין בעלרו או הוחלכל מסמך אחר ששרוהסכם, משא ומתן, זיכרון דברים 

 שואים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה.בנ
 

 מונחים  .2
 

  –דלהלן המשמעויות כמוגדר כ מונחים הבאיםבחוזה זה תהינה ל
 

 ;עומרהמועצה המקומית  "המועצה"

 עומרבם פתוחיטחים טיאוט רחובות ושולמתן שירותי ניקיון  4/2020מכרז פומבי מס'  "המכרז"

לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחום שיפוטה  עומרמועצה המקומית יפוט התחום ש     "תחום שיפוט"
 הארכת החוזה; החוזה ותקופתבמשך תקופת 

 ראש המועצה ; עצה "המו "ראש

 גזבר המועצה ; "גזבר"

 מנכ"ל המועצה; "מנכ"ל"

ה במועצה  או מי לקת התברואגן מנהל מחואה במועצה או סרמנהל מחלקת התב "מנהל"
 ידם בכתב לצורך זה;-על שהוסמך

נשוא חוזה זה או  יצוע העבודותידי המנהל לפקח על מהלך ב-אדם שמתמנה מעת לעת על "מפקח"
 חלק מהן; כל

האדם או היישות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה  "הקבלן"
תיו שיבוא תחוכל מי המכרז, ן כמוגדר בגוף החוזה ו/או יו של הקבלפחיו לרבות נציגסונ

 ו מי מטעמה(,בדרך חוקית לרבות קבלן משנה )באישור מראש ובכתב מהמועצה  ו/א
 חלק מהן; ו בביצוע העבודות אוהפועל בשמו או מטעמ

לן כבא מש מטעמו של הקבשאדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא מ "מנהל עבודה"
ויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, לטפל בליקהעבודות וו המוסמך לנהל את ביצוע כוח

לה על בתוך פרק זמן שלא יעו/או דרישה וויעמוד לשירות המועצה  מעת לעת עם קריאה 
 גע הדרישה ו/או הקריאה להגעה לשטח שיפוט המועצה ;( מר2שעתיים )

ים סמכיו ונספחיו השונאות המכרז על מם להורבהתאבצע שעל הקבלן ל כל העבודות "העבודה/ות" 
קבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח ו/או ולהוראות חוזה ה
שמעות זהה למונח ח "שירותים" תהינה מינתנה מעת לעת; למונהמנהל כפי שת

 "עבודות";
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 "פסולת טיאוט"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "ניקיוןעובד "

לרבות שיירי  טיאוט רחובות ושטחים פתוחים,ו וןבודות ניקיה שמקורן בעואשפ פסולת
מזון אורגני או לא אורגני, מזון, אריזות מכל סוג וחומר, צואה וגללי בעלי חיים, פגרים, 

, בדלי סיגריות, גפרורים, חפיסות מוצרים, קרטון ונייר ומוצריו, שהואג מכל סוקליפות 
וטים, חלקי מתכת, עץ רטסמ, טקסטיל, , זכוכית ומוצריהפלסטיק ומוצריו, בקבוקים

ריו, שורשים, ענפים, עלים, אדמה, חול, אפר, קליפות, סמרטוטים, גומי ומוצ ומוצריו,
ושאר דברי אשפה ובשטחים פתוחים בות חוורה ברים, חצץ, פסולת רטובה הפזעפר, אבנ

 )להלן בחוזה יו"ב, וכופסולת מכל סוג ומין המצויים ברחובות ובשטחים פתוחים
 (;כאשפהאו  כפסולת גםהקבלנות, 

 

באמצעות מטאטא , מדרכות יון וליקוט הפסולת ברחובות, שביליםהעוסק בניקהינו פועל 
ם ואיסוף פגרים בשקית על פי ייועגלה, החלפת שקיות בפחי אשפה בשטחים הציבור

 הצורך.

 

עובד ניקיון "
 "משימתי

יבצע יועד לכך ושרכב על גבי  יומשימות שיוטלו עלד ניקיון שיבצע עבודתו על פי עוב
שקיות הפסולת שיושארו על ידי ים בדרך, איסוף יות, כמו הסרת מכשולתמשימות נקוד
פי הנחיית המנהל הקשורה ימה על מוקד ויבצע כל משול בתלונות טיפ, פועלי הניקיון

 ובי.ון היישלניקי

הפסקת "
 מנוחה"

א ועדה יה, אשר מעות רצופותש 6העובד מעל  וןנקימנוחה בת חצי שעה לכל עובד 
קבלן רק על שעות העבודה ולא על לם לשת מועצה. הוצרכיה המועצבשיקול דעת ה

 7.5מרת של ודה למששעות עב 8ע לתמחר את הצעתו על פי המנוחה. על כן, על המצי
 שעות. 6.5שעות עבודה למשמרת של  7 -ו שעות

בגין רז שוא המכהעבודות נ ל ידו בביצועים עעל הקבלן יהא לשלם לעובדים המועסק
 . פי דין כמתחייב עלהמנוחה 

אוט כבישים ומכונות טיאוט פעולת טיאוט של כבישים ומדרכות, הנעשית על ידי רכב טי כני""טיאוט מ
 שטיפה בלחץ מים )גרניק(.  שימוש במכשירלרבות  מדרכות,

דם באופן ידני אדי כח נעשית על יטחים ציבוריים, הפעולת טיאוט וניקיון של רחובות וש "טיאוט ידני"
 עובד.ועמד לרשות הוד תיקני שיובאמצעות צי

הפיק דוח ניתן ל ורן" או שווה ערך באמצעותומת "אית(, כדוגGPSמכשיר לוויני לאיתור ) "מכשיר איתור"
ידי  זמן נתון במהלך שעות העבודה. מכונות הטיאוט שיופעלו עלעל פעולות ותנועות רכב ב

פעולות  ר לעקוב אחראיתור לווינית באופן המאפשלמערכת ה מחוברות הקבלן תהיינ
כב, המצב המערכת )לרבות מצב תנועת הר יישובנה בכל שעות העבודה במרחבי ההמכו
רשות, בעבודה/מורמות, חנייה, עצירה וכדומה, מצב המבטיאוט, המצב  -ודית הייע

העובד של  בעמדות יהיה לקלוטרי האיתור, ניתן נסיעה רגילה. את נתוני מכשי-ומנהלתית
 כול להפיק דוחות תנועה ועבודה.ת ינתון לרבובכל זמן  צהמועהמנהל מטעם ה
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"מכונת טיאוט 
 בינונית"

 5עד  3 -ד )או חומר דומה( בנפח של עד כת אל חלמכונת טיאוט בעלת מיכל איסוף פלד
 750בין ם בנפח של מ; מיכל מים נקיימ" 2,700 -מברשות כ 2קו"ב )נטו(; רוחב עבודה עם 

ף מפריד אשפה ופסולת; בעלת זית; בעלת מדת יניקה מרכליטר; בעלת מערכ 1,500 -ל
עם עילי ה מניעת אבק; תאורה; בעלת מתקן שטיפמרסיסי מים על המברשות צד ל

משאבת לחץ גלגלת וצינור שטיפה וכן כל יתר המרכיבים הנדרשים לצורך הפעלת מכונת 
 צרן;פי הוראות הי-על הטיאוט

ט יאונת ט"מכו
 גדולה"

מיכל איסוף פלדת אל חלד )או חומר  ת משאית בעלתורכב על שלדקומפלקס טיאוט המ
מיכל מ"מ;  3,500 -ברשות כמ 2ב )נטו( לפחות; רוחב עבודה עם קו" 5דומה( בנפח של 

מפריד  ליטר לפחות; בעלת מערכת יניקה מרכזית; בעלת מדף 1,500מים נקיים בנפח 
בעלת מתקן בק; תאורה; ים על המברשות צד למניעת ארסיסי מלת; בעלת מאשפה ופסו

המרכיבים הנדרשים  יפה אחורי עם משאבת לחץ גלגלת וצינור שטיפה וכן כל יתרשט
 אות היצרן;פי הור-אוט עלונת הטילצורך הפעלת מכ

 
 "רכב משימתי"

 
לך איו 2020צור שנת יי (לה נגררתלרבות עגטנדר מסוג משא בלתי אחוד )חד קבינה( )

 -מוצמד וו גרירהלרכב  ( )כאשרשימתירכב המעזר לעזר נלווה )פועל בות פועל לר
 ; "תפוח"(

 

וכיוצא באלה, באמצעות חצרות  רחובות, המשמש לאיסוף עלים, לניקויממונע מכשיר  "מפוח עלים"
 .נשיפה של אוויר

 "מכונת שאיבה"

 
 "ביובית"

 ו/או ספח ט' לחוזה הקבלנותמצ"ב כנאם למפרט התולת עירונית, בהמכונה לשאיבת פס
 כני האמור.ערך למפרט הטשווה  מסוג

 
 יפה בלחץ ושאיבה. כלי רכב ייעודי לפתיחת סתימות ביוב ע"י שט

"רחובות 
ם ושטחי
 ם"פתוחי

לרבות כבישים, רחובות, כיכרות תנועה, מדרחוב, מדרכות, שפת מדרכה, שבילים, 
טיילת, בות מדרגות הכלולות בהם(, פים, לר, בין מרוצילים )בין סלוליםסמטאות, שב

עים ובלתי רחבות, גשרים )לרבות, להולכי רגל, אופניים, רכבים ממונם ציבוריים, שטחי
עשועים )בין אם גודר ובין שלא, לרבות כל משחקים, גני שם, גני ממונעים וכיו"ב(, פארקי

טאות, איי יות, סמסי ירק, חנצמתים, מדשאות, פחלק סלול או מרוצף בהם(, מחלפים, 
הסמוכים למוסדות ציבור )לרבות,  "סים, מרחביםסחריים, מתנתנועה, מרכזים מ

ניציפאליים, קהילתיים, בתי כנסת, מוסדות ממשלתיים ומומוסדות חינוך, מוסדות 
ן רפאות וקופות חולים וכיו"ב( וכל מרחב אחר מכל סוג שהוא )בין שהוא סלול ובימ

 ל(; שהוא איננו סלו

 ט"יקודת ל"עבו

"חוזה 
 זה/הקבלנות"

ת, עיתונים, י מעבר, מדרכות ושבילים, לרבות ניירמשטח, מכל סוג פסולת  איסוף של
 זרת בשטחים אלה. בדלי סיגריות וכו', המפויק, צואת כלבים, פלסט

כל לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על 
 לעת;כפי שינתנו מעת של המפקח ו/או המנהל  וראותיוו ולרבות המסמכיו ונספחי
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לת "צו התח
 עבודה"

כוללת את לוחות הזמנים לתחילת הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, ה
ידי -. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום עלדהביצוע העבו

 המנהל;

"מועד תחילת 
 ביצוע"

ימים ממועד זה ( 7אוחר משבעה )ולא י קבלןשנמסר ל נקבע בצו התחלת עבודההמועד ש
 ידי המנהל(;-רק זמן אחר כפי שייקבע על)או פ

"שקית 
 ם"אשפתוניל

מנהל, , בצורה ובצבעים עליהם יורה המועצהו של המיקרון עם לוג 80 שקיות בעוביב
לכל אחד מימי השבוע, , אחד מועצהצבעים לבחירת ה (3)שלושה בומבלי לגרוע מהאמור 
   ש ע"י הקבלן.ל בטרם אספקתם לשימושיקבע ע"י המנה ובהתאם למפרט וגוון

"שקית לאיסוף 
 פסולת טיאוט"

 מיקרון בצבע שחור/ירוק   0.80בעובי ות שקי

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

וכן ימי בחירות , 1948-ון והמשפט, התש"חא לפקודת סדרי השלט18לסעיף בהתאם  "חג"
 .ת( וכן שבתונים)מקומיות וארציו

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

ים לצרכן מדד המחירהשינוי במשיעור  100%: מנהלי עבודה, נהגים, לעניין מכונות הטיאוט ד""מד
מדד יס לחוזה יהיה הידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מדד הבס-המתפרסם על )כללי(

 וע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.כמפורט לעיל היד

ת לשכר משיעור התוספ 100% -הסכום המורכב מ :בלבדלסוגיהם  עלי נקיוןלעניין פו
דד כמפורט לעיל הידוע ; מדד הבסיס לחוזה יהיה המהמינימום המתפרסם מעת לעת

מום כולל את עדכון שכר המיניהאחרון להגשת ההצעות למכרז. מדד הבסיס  במועד
 למכרז. ח'כמפורט בנספח 

 
 מהות העבודות  .3

ת טיאוט ובאמצעות מכונ הישוב ים בכל שטח ון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחעבודות ניקיהקבלן יבצע  .3.1
 ופועלי ניקיון.

ו/או את תכניות העבודה )להפחית ו/או להוסיף  לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות המועצה  רשאית, בהתאם .3.2
 ידי המועצה.-לתוכנית העבודה אשר תעודכן מעת לעת על לן יפעל בדיוק בהתאםלתקן וכיו"ב(  והקב

מסמכי המכרז, הנו על פי אומדן והערכה בלבד הנדרשות במכרז זה, כמפורט במובהר בזה כי היקף העבודות  .3.3
צתן ובהיקף כלשהו, להזמין את מלוא היקף העבודות כולן או מקך משום התחייבות של המועצה ואין בכ

דילה, בכל שלב של ההתקשרות ן את היקף ביצוע העבודות כרצונה או להגצה תהיה רשאית להקטיוהמוע
 וזאת ללא מתן נימוקים כלשהם או במתן הודעה מוקדמת כלשהי. לעניין זה לא תהיהה כיהכל לפיה צר

 א. ואו כל דרישה ו/או כל טענה מסוג כל שהו למציע ו/או לקבלן כל תביעה
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 ל היקף העבודה,מהווים הגדלה שאינם ראות חוזה הקבלנות ע תגבורים כנדרש בהומובהר בזאת, כי ביצו
 תמורה נוספת בגין ביצועם מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר מטעמו.  ל כ ןועל כן, לא תינתן לקבל

עת לעת, של כמות העבודה זכות ו/או עילה בגין הפחתת או הגדלת, מ על ידי הקבלן כל טענה ו/או לא תישמע
 כאמור. 

קת . למען הסר כל ספק יובהר כי הפסנטו שעות הינן הלןל 6.13-ו 3.6, 53.עות בסעיפים יודגש כי הש .3.4
לעיל  3.16-ו 3.6, 3.5בשעות העבודה. עוד יודגש כי העבודות בסעיפים עבודה כלשהי, לא תהיה מנויה 

ם לתוכנית העבודה ה חתומה ע"י הגזברות ו/או בהתאוהכל בהתאם להזמנימים בשנה  250כ  במשך יבוצעו
 .  ועבר לקבלן הזוכה בתחילת כל חודששת

 הוראות עבודה באמצעות מכונת הטיאוט

 השעות בין שישי עד ראשון בימים תעבוד אשר, אחת גדולה  טיאוט תבודה תתבצע באמצעות מכונעה .3.5
 .המועצה י"ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם וזאת פותברצי 06:00-14:00

 5-לייטק פארק ה/י באזור התעשייהתעבוד בימים ראשון עד חמיש גדולה טיאוט תמכונלעיל,  בנוסף לאמור
תהיה  למועצה .המועצה י"ע לקבלן תועבר אשר עבודה לתכנית בהתאם וזאת ברציפות ודת ערבשעות עב

   בלילה. 23:00עבודות ניקיון בתוך היישוב, אבל עד השעה ת להסב את עבודת הערב , על פי החלטתה, להזכו

-06:00השעות  ביןשישי בימים ראשון עד תעבוד אשר  .אחת תניבינו טיאוט תתתבצע באמצעות מכונ בנוסף, .3.6
 בר לקבלן ע"י המועצה.בהתאם לתכנית עבודה אשר תועוזאת  ברציפות 14:00

 האשר קיבלו הדרכ( מיומנים 1בד אחד )עו( ו1נהג אחד )ידי -תופעל על ולה ו/או בינוניתגדכל מכונת טיאוט  .3.7
ציוד ואמצעי המגן לו את כל האשר מחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואשר קיבשוטפת בעניין ו

 .כלול בתמורה המשולמת, והכל דרשים לצורך כךהנ

כן, הקבלן ישטוף את מכונת -בטיחות היצרן בעניין. כמו בהתאם להוראות ותופעליו וופעלית הטיאוט ומכונ .3.8
 פי חוק.-וסדרים לכך עלעבודה באזורים מ הטיאוט ותכולתה, בתום כל יום

תיקונים,  כל העלויות הנדרשות בעניין, לרבותת הטיאוט ולשאת בובאחריות הקבלן לתחזק את מכונ .3.9
 רישיונות וכיו"ב.חלפים, אישורים, 

אוט או נמנע מהקבלן לעשות במכונת הטיאוט שימוש תקין למילוי מלא ושלם של קלקלה מכונת טיהיה והת .3.10
ותו סוג או מכונה , מתחייב הקבלן להעמיד מכונת טיאוט תקינה חלופית )מאיה מכל סיבה שהיאכל משימות

 התקלה.ממועד הפסקת עבודה/ממועד ( שעות 4ת לא יאוחר מארבע )זהה( במקום המכונה שהתקלקלה, וזא

הניקיון והטיאוט באמצעות מכונת הטיאוט תתבצענה בצורה הטובה ביותר, כך שלא יישארו עבודות  .3.11
העבודות לשביעות רצון  עם סיום העבודה. לא ביצע הקבלן את יםפתוח יםוב ובשטחשאריות פסולת ברח

ויחזור הקבלן  מצעות מכונת הטיאוט, ישובפסולת לאחר ביצוע העבודה באהמנהל או באם נותרו שאריות 
עבודות לשביעות על ביצוע העבודות באותו אזור בו נדרש הדבר עוד באותו יום עבודה עד להשלמת ביצוע ה

 ויותיה של המועצה  לקנוס את הקבלן בעניין.צון המנהל, ללא תמורה נוספת, כל זאת מבלי להפחית מזכר

נועת רכבים ו/או מבלי להפריע לתט תתבצענה, במידת האפשר, עבודות באמצעות מכונת הטיאוביצוע ה
 עוברי אורח ו/או תושבים וכיו"ב. 
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יפעל  כמו כן, אחת ליומיים, הקבלן. תורה המועצה טיאוט לאזור אליות ההקבלן יפנה וישנע את כל פסול .3.12
אל אתרי  פי הוראת המועצה(,-יאוט )עלוע פסולת הטיאוט מהאזור בו רוקן הקבלן את פסולת הטלשינ

והן כלולות  ום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט תחולנה על קבלןגרת ההטמנה וסכפסולת. עלויות א
 .בתמורה המשולמת לו

נית החודשית שלו את כלל החודשי המגיע לקבלן מותנה בכך שהקבלן יציג עם החשבו יובהר כי התשלום
 ת של אותו חודש עבודה.רים בהם פרק הקבלן את הפסולהתעודות והחשבוניות של האת

בה לסדר ולתחזק את השטח התפעולי אליו תפונה פסולת הטיאוט בטרם שינוע הפסולת הקבלן חלה החו על .3.13
נשוא סעיף זה כוללות, י כל דין והכל בהתאם להוראות המועצה. ביצוע העבודות פסולת מורשה על פלאתר 

 אשר תוגש בידי בשנה, בהתאם לתכנית עבודהביובית פעמיים באמצעות וקה בין היתר, עבודות סידור ותחז
 המועצה לקבלן.

ניסה של ר הכי המועצה על צינומכונת הטיאוט תמלא את מיכלי המים אך ורק )דרך מד מים שיותקן על יד .3.14
מיכל במים שלא המד מים. מילאה משאית טיאוט את ( מברז המחובר להמים למיכל המים שבמשאית

מ"ק ליום  6 -טיאוט בודה של משאית האת הקבלן בגין כל יום עב ר, תהיה המועצה רשאית לחייבכאמו
 עבודה בעבור משאית טיאוט אחת.

 קיוןהוראות עבודה באמצעות עובדי ני

אשר יעבדו בימים ראשון עד שישי , ים( פועל4ארבעה )בודות ע"י פועלי הניקיון תתבצענה ע"י יובהר כי הע .3.15
 ועצה.ר לקבלן ע"י המאם לתכנית עבודה אשר תועבוזאת בהת ברציפות 14:00 – 06:00השעות  בין

לשעה  ועד 08:00מהשעה  יעסקו פועלי הניקיון בעבודות ליקוט והחל 08:00עד  06:00יובהר כי בין השעות 
 יעסקו הפועלים בעבודות טיאוט. 14:00

יטר לפחות, ל 75סוף הפסולת בקיבולת של פח לאי –פועל ניקיון עגלה ניקוי ניידת ובה  לכליד הקבלן יעמ .3.16
ס"מ לפחות(, יעה  1.60ס"מ לפחות(, את )ידית באורך  1.60)ידית באורך מטאטא כבישים  מתקנים לנשיאת

ות(, שפכטל, ס"מ לפח 1.60שיניים )ידית באורך  18מ לפחות(, מגרפה ס" 1.60ית באורך אלומיניום )יד
ף לאי שקיות המותאמות לאיסובות מסיר שומנים ודבקים( וממזמרה, ציוד ואמצעים להסרת מודעות )לר

יני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים בשטח פגרים ושאר מ
 .הישוב

מוחלט  חל איסור  ., צבען וכיו"ביו אחידות וזהות לכל הפועלים מדגם אחד, לרבות בגודלןעגלות הניקוי יה .3.17
אצירה עליו לא לאזור/כלי הות ו/או כלי אצירה אחר, אשפה והפסולת למכולות ציבורילזרוק את שקיות הא

 תורה המועצה לקבלן במפורש.

יפעל  כמו כן, אחת ליומיים, הקבלן. האליו תורה המועצ ת הטיאוט לאזורהקבלן יפנה וישנע את כל פסול .3.18
הוראת המועצה(, אל אתרי  פי-יאוט מהאזור בו רוקן הקבלן את פסולת הטיאוט )עללשינוע פסולת הט

תשולמנה על ידי הקבלן והן טמנה בגין פסולת הטיאוט וסכום היטלי ההולת. עלויות אגרת ההטמנה פס
 .כלולות בתמורה המשולמת לו

חודשית שלו את כלל עם החשבונית השי המגיע לקבלן מותנה בכך שהקבלן יציג ר כי התשלום החודיובה
 אותו חודש עבודה.הם פרק הקבלן את הפסולת של התעודות והחשבוניות של האתרים ב
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לים )לרבות אלו המוצבים בתחנות הסעה(, תחנות הסעה )לרבות אשפתונים ספס ינקה הקבלן כמו כן .3.19
בסעיף זה ובחוזה קולטני גשם, לרבות ניקיון של צואת יונים מכל האמור  לוחות מודעות וכןהצמודים להן(, 

מות מלא דו"ח מפורט לגבי המקובשטח שיפוט המועצה וימצאים בצירים ראשיים נהקבלנות, המוצבים 
ת ביצוע העבודות יתבצע בהתאם לתכני אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם המועצה. אותם ניקה,

 שר תוגש לקבלן בידי המועצה.עבודה מסודרת א

פי שיקול דעתה -על עצההמוידי -מועדים במהלך השנה שיקבעו על 2 -ם בשנה )בכמו כן יבצע הקבלן פעמיי .3.20
מדרכות ל והדברה של עשבייה בסמוך דות ריסוס( עבוהמועצהשל י( )בהתאם לתוכנית עבודה הבלעד

 .הייטק בעומר, ובפארק התעשייה/המועצהובכבישים בשטח 

פי תקן משרד החקלאות/ )להלן " מדביר מוסמך"( , ועל  דות ההדברה ייעשו ע"י מדביר מוסמך בלבדעבו
 .הסביבה המשרד להגנת

והשטחים הפתוחים )כהגדרתם בסעיף של כל הרחובות צע הקבלן הניקוי והטיאוט דות יבבמסגרת העבו .3.21
ל צבע או חומר דביק אחר, והכל מודעות, לכלוך וכההגדרות בחוזה הקבלנות( כן יסיר מדבקות, כתובות, 

  מבלי לגרום לנזקים עקב הסרתם.

לים )לרבות אלו המוצבים , ספס(מטרים 1.80)עד גובה  בישובעמודי תאורה המוצבים ינקה את הקבלן  .3.22
 מתקני שעשועים, חנות הסעה )לרבות אשפתונים הצמודים להן(, מרכזי/פינות מחזור,תחנות הסעה(, תב

רת מודעות שנמצאות בנתיב העבודה של עובד הנקיון, בין היתר על עצים, עמודי ת מודעות )וכן הסלוחו
א וימל המועצהרה וכן כל מקום אחר עליו תו יונים לרבות ניקיון של צואתקולטני גשם, , חשמל וכיוצ"ב(

ביצוע  .עצההמודו"ח מפורט לגבי המקומות אותם ניקה, אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם 
 ות יתבצע בהתאם לתכנית עבודה מסודרת אשר תוגש על ידי המועצה.העבוד

 

ויפנה את האשפה והפסולת  פתוחיםים ברחובות ובשטחים ההקבלן יחליף שקיות אשפה באשפתונים הפזור .3.23
שפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. השקיות עם הפסולת והאשפה המצויים בהם. א

 .מועצהה לותורה  אליוותושלכנה למקום  הרכב המשימתי ידו באמצעות-ה עלתיאספנ

3.24.  
 

 .השקיות יפונו לא יאוחר מתום יום העבודה בו נאספו
 

תאם לחלוקת האזורים אשר ה באשפתונים בהבלן יהא להחליף שקיות אשפעל הק מבלי לגרוע מהאמור
 ביקשה לבצע חלוקה כאמור(. מועצה)ככל ש מועצהנקבעה ע"י ה

 
, לשם מועצהלבחירת ה צבעים שונים (3שלושה )ות שימוש בשקיות אשפה לאשפתונים בעל הקבלן יהא לעש

שידרשו כמה  ובהתאם להיקף שיידרש )הגםתונים של שקיות האשפה לאשפ וידוא כי אכן נעשית תחלופה
ו/או  מועצהה לפות ביום לאותו אשפתון(. צבעי השקיות, לרבות שיוכם לכל אחד מימי השבוע, יקבע ע"יהח

 הל ו/או מי מטעמם.המנ

על סך של המועצה מבהירה כי כמות האשפתונים המוצבים בשטח שיפוטה נכון לפרסום מועד המכרז עומד 
א תהא כל טענה ו/או דרישה בגין כל סטייה ולקבלן לבלבד  הינה הערכהובהר כי הכמות י .ניםאשפתו 150-כ

ישה ו/או טענה ו/או תביעה לרבות כל בלן לא תהא כל דרבכל היקף שהוא מהאמור באומדנים הנ"ל, ולק
 תמורה נוספת בגין האמור.

ת ות השוטפות. צואועת העבודועצה במבשטח ה םייחיים המצות בעלי חיים וכן פגרי בעלי הקבלן יפנה צוא .3.25
ם ת בעלי החיי. השקיות עם צואפגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות ותרוכזנה לאיסוףבעלי החיים ו
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המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך המועצה. השקיות  רכבים תיאספנה באמצעות הפגרי בעלי החיו
 מילואן. יפונו לא יאוחר משעה לאחר

או כלי אצירה אחר, אלא לאזור/כלי ות ציבוריות ו/רוק את השקיות הנ"ל למכולחלט לזמו חל איסור
 האצירה עליו תורה המועצה לקבלן במפורש.

עשבים באמצעות חרמשיים מוטוריים. עבודות ניכוש העשביים תעשינה רק צע עבודות ניכוש הקבלן יב .3.26
ו מטר מסיום המדרכה ו/א 2ל דיוס שברשטח המדרכה( וזאת  בשטחים פתוחים המוגדרים כמדרכות )בכל

 ו/או מסיום שצ"פ ו/או מסיום השביל שנוקו.מסיום החומה 

המנהל, ולכל הפחות יעשה ניכוש עשבייה דעתו הבלעדי של  עבודות ניכוש עשבייה ייעשה בהתאם לשיקול .3.27
 .דו שבועיתבאזורים עליהם יורה המנהל בתדירות 

מצעי המגן את כל הציוד ואלו הדרכה שוטפת בעניין, ושר קיבא ידי עובדים מיומנים-החרמשים יופעלו על .3.28
 המשולמת לו.  וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף מעבר לתמורה הנדרשים לצורך כך,

חריות הקבלן לתחזק את החרמשים, לרבות תיקונים וחלפים. ככל שחרמש יקלקל לפרק זמן מסוים, אזי בא .3.29
 מקומו.ב לן להעמיד חרמש אחרמתחייב הקב

מנע פיזורה, ותושלך בצורה מסודרת ומרוכזת לשקיות ייעודיות ן מיידי, כך שיפסולת הניכוש תיאסף באופ .3.30
ם פסולת הניכוש תיאספנה ותושלכנה למקום בו תורה לכך הקבלן. השקיות ע ידי-לכך אשר תסופקנה על

 המועצה. השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן.

  .כלי אצירה אחר ציבוריות ו/או יות פסולת הניכוש למכולותאת שק וקמוחלט לזר חל איסור .3.31

כנית עבודה מי וזאת בהתאם לתיו-על הקבלן יהיה לנקות את כלל הצירים הראשיים במועצה באופן יום .3.32
 אשר תסופק לקבלן בטרם תחילת עבודתו.

רעש( מניעת ) קנות למניעת מפגעיםתהתיקון ובהתאם ל 1961-חוק למניעת מפגעים, תשכ"אבהתאם  .3.33
על שימוש במפוחי עלים הגורמים  מוחלט איסור, על הקבלן חל 27.11.2011מיום  1992 -)תיקון(, התשנ"ג

 .לרעש באזורי מגורים

 כללי

 . להלן 3.55 (, כנדרש וכמפורט בסעיףכהגדרתו בחוזהל לצורך ביצוע העבודות רכב משימתי )הקבלן יפעי .3.34

עבודות הרכב  לליווי נוסף תימשימהקבלן ובליווי עובד  ה מטעםודידי מנהל העב-על עלהרכב המשימתי יופ
 המשימתי. 

גם מתן מענה  בשטח השיפוט, כמופיקוח על ביצוע העבודות  בצע הקבלןבאמצעות הרכב המשימתי י
כל , כמועצהלמשימות נקודתיות )למשל, הסרת מכשולים מדרכים וכיו"ב( וכן כל קריאות מטעם מוקד ה

 תוכנית העבודה יומית שנקבעה. , וזאת בנוסף לעניין העבודות נשוא החוזהשהוא לג שתהיינה ומכל סו

השטחים הפתוחים ויפנה בצידי הרחובות ו גם את שקיות הפסולת אשר תרוכזנה וףהרכב המשימתי יאס
 .מועצהאותם לאזור/כלי אצירה עליו תורה ה

ו נות על תקופות האופציה שבה הקבלוזחהמכרז וכל תקופת  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע השירותים ולמשך .3.35
שו תקופות האופציה, אם בכלל( מנהל עבודה מטעמו. מנהל העבודה יהיה בשטח שיפוט )במידה וימומ
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העבודה ויהיה בעל מכשיר קשר לצורך קיום קשר בינו לבין כל עובדי הקבלן  לאורך כל שעות צההמוע
 . המועצהעם נציגי וכן  המועצההפועלים בשטח שיפוט 

חר שעות העבודה, וכן לצורך מתן מענה בשעת חירום השירותים גם לאודה יהיה זמין לטובת מתן הל העבמנ .3.36
והגורמים  המועצהמנהל ו/או מפקח מטעם הבהתאם להוראות  ו/או בעת קרות מפגע, שהרי אז יפעל

 .המשולמתתמורה כלול בהמוסמכים בעניין. ביצוע העבודות כאמור, 

יבצע הקבלן ניקיון גם בתוך קבלנות הקבלן, וע מכלליות הקבוע בחוזה הלי לגרמבגרת עבודותיו אלה ובמס .3.37
צי חניה,  וכיו"ב, הכל על פי ור, חניונים, מפרשכונות מגורים, אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך וציב

מעט ל ישוב,ל השבילים בעל הקבלן יהיה לנקות באמצעות עובדי הניקיון את כלכמו כן, הנחיות המועצה. 
הקבלן יהיה לנקות את כלל שבילי הגישה לגנים ציבוריים  האמור לעיל, עלמבלי לגרוע מ . ציבוריים גנים

 . בורית עצמהאולם לא לנקות את הגינה הצי

א בשטח שיפוט המועצה )זמנית, ארעית הותחנת מעבר מכל סוג ש להקיםן הסר ספק, הקבלן לא יורשה למע .3.38
עצה עוד במהלך יום יו תורה לו המוידו לאזור אל-ת שנאספה עללשנע את כל הפסול יהיה עליואו קבועה( ו

 העבודה.

על ידו בשטח שיפוט הטיאוט המופעלות הקבלן מתחייב לרכוש שעון מים ייעודי לשם חיבור מכונות  .3.39
ועצה העבודות נשוא המכרז. בשיקול דעתה הבלעדי של המ לתהמועצה למערכת המים, וזאת בטרם תחי

הטיאוט המופעלות על ידו ובאילו שעות חבר את מכונות וי )"הידרנט"( על הקבלן לההחלטה לאילו ברזי כיב
ך כלפי המועצה, ולא יתאפשר כל עיכוב ו/או טענה בגין כהוא רשאי לעשות כן, ולקבלן לא תהיה כל דרישה 

 ו של המועצה.העבודות נשוא המכרז ע"י הקבלן בגין הוראותיה אלע ו/או שיהוי בביצו

מים שנרכש ע"י הקבלן מהמועצה תחולנה ם למונה שעון הות היקף השימוש במים בהתאמובהר כי עלוי .3.40
נה מהתמורה המשולמת לקבלן בתוספת הקבלן ו/או תקוזזבמלואן על הקבלן ועלויות אלו תשולמנה על ידי 

 מע"מ כדין. 

עו ע"י טעם המועצה במועדים אשר יקביק כרטיס מילוי מים שיבוקר ע"י המנהל ו/או מי מחזהקבלן י .3.41
 .המנהל

לאפשר ביצוע ביקורת כאמור ע"י המנהל ו/או מטעם המועצה, בהתאם לשיקול ל הקבלן החובה מובהר כי ע .3.42
 מטעם המועצה.  של המנהל ו/או מידעתו הבלעדי 

חת העבודה נשוא מכרז זה, אשר תופהיקף מ (25%וזים )אחד עשרים וחמישה להפחית ערשאית המועצה  .3.43
יחסית  הופחתההעבודה ש פ"י חישוב כמותת המחיר של הקבלן למכרז עפי הצע-יחסית מהתמורה על

 ד הקבלן.להיקף העבודות נשוא המכרז, ולא תישמע כל טענה בעניין זה מצ

ימי מ (50%אחוזים ) חמישיםד ע, בכל חודש מימי העבודה בפועל ,להפחית רשאית המועצה כמו כן, .3.44
צעת פי ה-התמורה עלרז זה, אשר תופחת יחסית מנשוא מכ)למכונות הטיאוט(  השטיפ יעובדשל העבודה 

וא המכרז, ולא יחסית להיקף העבודות נש הופחתההמחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות העבודה ש
 .שמע כל טענה בעניין זה מצד הקבלןתי

וא מכרז זה, ובעבור תוספת העבודה נשהיקף ( מ50%חמישים אחוזים ) עדלהגדיל רשאית כמו כן המועצה  .3.45
פי הצעת המחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות -יחסית נוספת עלעבודה ישולם לקבלן תמורה ה

 א תישמע כל טענה בעניין זה מצד הקבלן.ת נשוא המכרז, ולהעבודה שנוספה יחסית להיקף העבודו
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, הווים הגדלה של היקף העבודהמ אינםים כנדרש בהוראות חוזה הקבלנות ורמובהר בזאת כי ביצוע תגב .3.46
 הקבלן. של בגין ביצועם, מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחירל תמורה נוספת ועל כן לא תינתן לקבל כ

ו עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של כמות העבודה, נה ו/או זכות ו/אלא תישמע ע"י הקבלן כל טע .3.47
 .חוזה עם הזוכההולחתימה על  אי זה הינו תנאי יסודי להשתתפות במכרזתנכאמור. 

  מערכות בקרה
דרך  הרשאה מאת הקבלן לעיון ו/או שימוש תקין ורציף במערכת מועצהלנתן תי – ןאג איתורמערכת מסו .3.48

 , וזאת ללא כל הגבלה.ישובשיעסיק הקבלן בי כלל כלי הרכב  האינטרנט לגב

ור, מערכת איתר תופעלנה על ידו מכונות הטיאוט אשבידו ו-אשר יופעלו עלם הקבלן יתקין בכל הרכבי .3.49
המאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת ( מצלמות לפחות בכל רכב( 3)לרבות שלוש ) ניתימעקב ובקרה לווי

 יאוט ומסלול עבודתם.רכבים ומכונות הטורטרואקטיבית בדבר מיקום ה

רכת חשבונו של הקבלן, המע-ברואה במועצה עלהתמערכת האיתור תחובר למערכות המחשב במחלקת  .3.50
ונות הטיאוט כמו גם דו"חות ם כלי הרכב ומכ"חות בזמן אמת באשר למיקוהממוחשבת תוכל להפיק דו

 כל רגע נתון.תקופתיים באשר למסלול הרכבים ומכונות הטיאוט ומיקומם ב

משך כל תקופת ביצוען של ב ל מערכות הבקרה כאמורואחריות עעלויות תחזוקה שוטפת הר, כי כלל יוב .3.51
 .ת לקבלןה כלולות בתמורה המשולמהחוזהעבודות נשוא 

 האמצעיםבאמצעות  הישובבצע העבודות נשוא המכרז בכל שטח ל ראשוניםששת החודשים ה במהלך יחלהקבלן 
 הבאים:

 (.1)( ופועל אחד 1לשם הפעלת כל מכונת טיאוט יעסיק הקבלן נהג אחד ) גדולה טיאוט תכונמ( 1אחת ) .3.52

 (.1אחד ) ( ופועל1הקבלן נהג אחד ) הפעלת כל מכונת טיאוט יעסיקלשם   תבינוני טיאוט תמכונ( 1אחת ) .3.53

 ואילך. 2016אשר שנת ייצורו החל משנת  (לרבות עגלה נגררתחד קבינה )( רכב טנדר 1)אחד  .3.54

 .(1ועובד משימתי אחד ) (1סיק הקבלן מנהל עבודה אחד )שם הפעלת טנדר יעל

 ועלי ניקיון ידני.פ (4ארבעה ) .3.55

תר מרגע חתימת חודשים לכל היו( 6תוך פרק זמן של שישה )מת החוזה מתחייב המציע כי ביודגש, כי לאחר חתי
ר תהיינה משנת כמפורט לעיל אש בכלי רכהחוזה ע"י הצדדים יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז באמצעות 

 ואילך. 2021ייצור 

 ט רחובות ושטחים פתוחים אואופן ביצוע שירותי ניקיון וטי .4

תאם לתוכנית בה  הישובשטח  ובות והשטחים הפתוחים בכלניקיון וטיאוט הרחהעבודות  הקבלן יבצע את .4.1
ת מכל ן ישא בכל ההוצאוהקבל ידי המנהל ובהתאם להוראות חוזה זה.-על מעת לעת אשר תינתןעבודה ה

שקיות לאשפתונים  ות סוציאליות, ציוד,וימין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות, לרבות שכר עובדים, זכ
וצעה על האלו בתחשיביו ובתמורה ש את כל הוצאותיו, והוא כולל סולר וכיו"ב אגרות רישוי, ופינוי פגרים,

 מכרז. ב ויד
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)להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן( בכל עת לשנות  המועצה ל למען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי ש .4.2
עשה או זכות בעניין. השינוי יי/לום נוסף, וכי לקבלן לא תהא כל טענה ותשאת תוכנית העבודה, ללא 

פי -לשנות את חלוקת אזורי העבודות, ימי ביצוע העבודות על  המועצהדעתה של בכתב, כמו כן בשיקול 
 ות.שור לביצוע העבודאזורים וכל נתון אחר הק

, כאמור וכמפורט בחוזה זה לןידי הקב-ביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסקו על .4.3
לצורך ביצוע  חוק. פי-העבודות על לצורך כך, והמתאים לביצועין אשר יועמד וד ייעודי ותקובאמצעות צי

 –)לכל הפחות( העבודות על הקבלן להחזיק 

, 1961-בדרישות החוק למניעת מפגעים, תשכ"א גםאשר עומדת ולה גד מכונת טיאוט( 1אחת ) .4.3.1
יעת מפגעים )מניעת רעש(, , תקנות למנ1990-רעש בלתי סביר(, תש"ן) תקנות למניעת מפגעים

 נת הסביבה בעניין;חיות המשרד להגוכל דין אחר והנ 1992-נ"גתש
 

, 1961-ת מפגעים, תשכ"אחוק למניעדרישות הב גם תאשר עומד בינונית טיאוט תמכונ (1אחת ) .4.3.2
ניעת מפגעים )מניעת רעש(, למ, תקנות 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן

 להגנת הסביבה בעניין;וכל דין אחר והנחיות המשרד  1992-תשנ"ג
 

 ואילך. 2020אשר שנת ייצורו החל משנת  (לרבות עגלה נגררתחד קבינה ) ( רכב טנדר1ד )אח .4.3.3

נוספת ו/או חרמש מוטורי נוסף ו/או  אדם גדולהו/או מכונת טיאוט נוספת  בינוניתט כל מכונת טיאו .4.3.4
 ו/או מי מועצהין זה ע"י התוכנית העבודה שנקבעה לעני ציוד נוסף אחר אשר יידרשו לצורך סיום כל

 מטעמה. 

כי העבודות נשוא חוזה הקבלנות, וככל שיידרש בהתאם לצר לביצוע ( פועלי ניקיון6)שישה  לפחות .4.3.5
 מועצהש הבקעובדי שטיפה וקרצוף ועובדים מפעילי חרמשים(. מובהר כי ככל שת )לרבות מועצהה

 בעה במלואה ולשביעות רצוןשם ביצוע תוכנית העבודה שנקלהקצות היקף העולה על האמור ל
שולם כל תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר מטעם הקבלן הזוכה, במכפלת היקף , ולא תמועצהה

 .  עבדו בפועלו מועצה"י הרשו ענדהעובדים ש

במשך כל  מועצהוט היפנוכח בשטח ש האשר יהי (1מנהל עבודה אחד )לפחות העובדים לעיל, מתוך  .4.3.6
הרכב המשימתי ל את נהל, אשר יפעיהעבודות בהתאם להנחיית המ תקופת ביצוע העבודות לביצוע

  כמפורט לעיל.

דרש לשם ביצוע העבודות לאורך ן של כל הציוד הנעל הקבלן לדאוג על חשבונו לאחזקת מלאי זמין ותקי .4.4
, המכונות כלי הרכב כל ,לעובדים ביגוד ת,כל תקופת ההסכם בצורה רציפה ושוטפת, לרבות מלאי שקיו

 מעוקלים.אינם יהיו נקיים שיעבוד )למעט שיעבוד לבנק( ווהציוד 
 

 המועצה.בשילוט בגודל ובנוסח עליהם תורה הטיאוט ת ומכונ, את לשלטעל הקבלן  .4.5
 

 בשילוט בגודל ובנוסח עליהם תורה המועצה. הרכב המשימתי, את לשלטל הקבלן עבנוסף  .4.6

במשרדו ואצל , וברכב המשימתי אוטת הטיוונבמכפועלים ותקינים  חכמיםקשר  ימכשיר יןהקבלן יתק .4.7
 . הישובבשטח פועליו 

לשם  ומכשיר פקסימיליהיחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון , העבודותמשך כל ההתקשרות וביצוע  .4.8
חמישי מהשעה  ד. המשרד יאויש בימים ראשון עלמועצה ולצורך מתן שירותים  המועצה קבלת הודעות מ

 שעה לפני כניסת שבת.עד ל 06:00י מהשעה , וביום שיש18:00ועד השעה  06:00
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שימוש נדרש לעשות  ן יחזיק הקבלן מחסן ציוד לשם אחסון כל הציוד והמכונות )וחלקי חילוף( בהםכמו כ .4.9
 לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

יום אשר לאותו יום ב עבודהת תוכנית ומי, ייבצע הקבלן אינקבע כיום חג חד במידה ויום ביצוע העבודות  .4.10
היום   של  העבודהבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית נק ותעבודקדם ליום החג. במידה ויום ה

לשנות  המועצה  ם שלאחריו, והכל בכפוף לזכותה שלשני לחג ביום לחג ואת היום ההראשון לחג ביום שקד
 ותגבורים לחגים. תלעבודות הנוספובלעדי, בקשר פי שיקול דעתה ה-על את תוכנית העבודה כאמור

לאותם ימים  אשר נקבע עבודותשל הקבלן לבצע את תוכנית ה ממחויבויותיו גורע האמור בסעיף זה איננו .4.11
הקיימת ובנוסף  לתוכנית העבודותבנוסף  50% -נוסף לאמור לעיל, יתגבר הקבלן בב פני ואחרי החג.של

 ( ימי עבודה3ים לפני כל חג ואת שלושת  )( ימי העבודה החל3ת שלושת )ישא של סעיף זה,  ארבלאמור 
הבלעדי של פי שיקול דעתה -פי תוכנית עבודה על-ייעשה על השירותיםם לאחר צאת החג. תגבור החלי

 . המועצה

חלק בלתי ווה הו/או העבודות בתקופת החגים מ תגבור העבודותלמען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי  .4.12
ורה נוספת ו/או לא תמקבלן יבצעם בשלמות, כל זאת לההקבלנות, ופי חוזה -מביצוע העבודות עלנפרד 

דות ולבצע יב לתגבר את העבוהקבלן מתחיזאת ועוד,  , מעבר לקבוע בהסכם זה.ללא תוספת תשלום
ל יקול דעתו הבלעדי ששעבודות נוספות בכל עת במהלך כל תקופת ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי 

ן, כל זאת ללא תמורה שלמותאת הוראותיו של המנהל בעניין במלואן וב המנהל. הקבלן מתחייב לבצע
יד פועלים נוספים יידרש הקבלן להעמככל שמעבר לקבוע בהסכם זה  נוספת ו/או ללא תוספת תשלום,

פורשת זאת בהתאם להוראה מולחוזה לצורך ביצוע העבודות הנ"ל  44מעבר לעובדים המפורטים בסעיף 
עים לביצוע עבודות באירו ין אםלביצוע העבודות השוטפות ובשורו, בין אם בכתב מטעם המנהל ואיו

, ללא כל ידרשים בעניין באופן מידאת כל העובדים הנוכיו"ב(, יעמיד הקבלן מיוחדים )כגון, חגים, הופעות 
 טענה. 

בעבור הפועלים  של החוזה. הדבר כהפרה יסודית הלא העמיד הקבלן את כל העובדים הנוספים ירא .4.13
 בנספח ד' לחוזה הקבלנות. קבועהנוספים ישולם לקבלן בהתאם להצעת המחיר הה

יסור מוחלט לביצוע עבודות , חל א1948-תש"ח בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, .4.14
בהתאם  העבודותים את ן מתחייב לסיל. הקבהמועצה מנכ"לנשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של 

לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה ולא לפחות שעה אחת לפני כניסת יום דה לתוכנית העבו
 .צההמועהמנוחה הנ"ל, אלא באישור ראש 

וכן דות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה ביצוע עבולקבלן ו במקרי עומס יתאפשר במקרים חריגים ו/א .4.15
 מיממלא מקומו ו/או  לקת שפ"ע ו/אומנהל מחת בהתאם לאישור טלפוני של ה וחגים, וזאחבימי מנו

בצע עבודות יב למחוכמו כן, הקבלן  וע העבודות ייעשה ללא תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת.. ביצמטעמו
ענות יה הדורשובשעת חירום  בות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות אירוע חריגכל שעות היממה, לרתגבור ב
לרבות  יוןג ופועל ניקהקבלן יעביר למנהל את פרטי הנה . המועצהלפינוי מפגעים משטחי שיפוט מיידית 

 וספת תשלום.שה ללא תמורה וללא כל תביצוע העבודות כאמור, ייע .אשר יועמדו בכוננות הטלפון ימספר
שאינה מוכרזת ו/או )שעת חירום בהקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות במכרז גם כמו כן, 

יעשה ללא תמורה וללא  ודות כאמור,קוד העורף; ביצוע העבוהוראות פיל מוכרזת( בהתאם להוראות המנה
 עובדיםהצוות  את גם חירום ואירועים חריגים לצורך האמור, יעמיד הקבלן בשעות כל תוספת תשלום.

 שעות.  24תראה של הככוננות ב המצוות לעבודה נשוא מכרז זה,

וכיו"ב(, יפעיל )כגון פסטיבלים, חגים, ימי זיכרון  הישובבשטח  מיוחדים אשר יתרחשו כמו כן, באירועים .4.16
יצוע כל עבודות הטיאוט , לצורך ב הישובשעות ביממה בכל שטח  24הקבלן צוותי עבודה מוגברים 
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ביצוע העבודות במשמרות נוספות ו/או בצוותי עבודה נוספים לא  והניקיון על הצד הטוב ביותר. בגין
 ם כלשהי, אלא כאמור וכמפורט בחוזה הקבלנות.וולם לקבלן תוספת תשליש

רשנה ביצוע במהלך השנה הקלנדארית ייתכן ולא תיד וע לקבלן כי בתקופות ו/או בפרקי זמן מסויימיםיד .4.17
ת )למשל )אך לא רק(, בימי חורף גשומים(, וכמובן שלא חלק מהעבודות או כל העבודות נשוא חוזה הקבלנו

ל טענה ו/או זכות יצוע עבודות באותם פרקי זמן. הקבלן מוותר על כבן כל תמורה בגין אי תשולם לקבל
 וזה הקבלנות.י מטעמה. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחו/או מ המועצה בעניין כנגד 

בהתאם לדרישות המנהל או  המועצה מכל שטח שיפוט  פסולת הטיאוטנות ולסלק את הקבלן מתחייב לפ .4.18
בהתאם  פותעבודות נוס, כמו כן על הקבלן לבצע המועצה ידי -קבעו לכך מעת לעת עלהמפקח בימים שיי

הקבלן. במידה ולא  קבלת ההודעה וזאת במשך כל שעות עבודתלהודעה טלפונית של המפקח תוך שעה מ
פנות לאחר ולחייב את הקבלן בעלות העבודה שבוצעה בתוספת ל המועצה יבצע הקבלן דרישה זו, רשאית 

15%. 

בתשתיות של  רום נזק כלשהוובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לג יבותדבלן מתחייב לנהוג באהק .4.19
או תושבי או  המועצה ב( ו/או ברכוש של תוחים )לרבות, חשמל, ביוב, מים וכיו"הרחובות והשטחים הפ

ת לגרום לרעש בעלא ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן מתחייב כלי אצירה וריהוט עירוני עוברי אורח ו/או ב
 .ל בתיאום עם המנהל או המפקחהכ , 14:00 – 06:00בין השעות העבודות ולבצען  עביצו

 בכתב על כל מפגע תברואתי. למועצה  על הקבלן להודיע .4.20

פי -יפה וחיטוי מכונת הטיאוט תעשה עלתום כל יום עבודה ישטוף הקבלן ויחטא את מכונת הטיאוט. שטב .4.21
 ת הסביבה.הוראות כל דין והמשרד להגנ

ו/או לגופו ו/או לרכושו  המועצה מו לרכוש על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגר להקבלן מקב .4.22
ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של  המועצה שבי ותו המועצה כל אדם אחר, לרבות עובדי של 

ייב לפצות חחוזה זה, וכן הוא מתן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הקבל
 לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל. המועצה ב על כל סוכם שתחוי המועצה ולשפות את 

הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות על כל  המועצה קבלן מתחייב לפצות את ה .4.23
ועד  למיום ההוצאה בפוע 1961-קבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"הנזקי ה

 .למועצה ליום התשלום 

או המנהל וכן כל תלונה של תושב ידי המפקח -ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו עלהקבלן מתחייב לברר  .4.24
הקבלן ינהל יומן וימסור עותק ממנו ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה.  ה המועצ

  תוקפו של החוזה. תלנדארי במשך כל תקופ( לחודש ק1למפקח בכל ראשון )

 

 צוות עובדים .5
 

מן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהי הקבלן מתחייב .5.1
 .במועצהטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה המו

  
ר מתמיד ורציף עם במהלך כל שעות העבודה, אשר יהיה בקש מנהל עבודהן מחויב להעסיק כמו כן הקבל .5.2

וע ה יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצ. כמו כן מנהל העבודהמועצהדי הקבלן ועם נציגי בעו
 הסכם, ללא תוספת תשלום. עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות

 
לתת הוראות לעובדי  המועצהידי -ידו לכך על-פקח או מי שהוסמך עלבהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המ .5.3

 הקבלן ובשמו.
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 לעיל. 3.56ועד סעיף  3.53אמור בסעיף בהתאם לאת העובדים ביצוע העבודות יעסיק הקבלן  לצורך .5.4

 
טיאוט בנפחי ורישיון להפעלה ולנהיגה במכונות  לי הכשרהידי הקבלן יהיו נהגים בע-שיועסקו על הנהגים .5.5

 גדלים הנדרשים במכרז.וב
 

 ידי הקבלן.-עלאלה יועסקו  ,ככל שיידרשו עובדים נוספים
 

-בענף עלפי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים -הולם, עלאחיד העובדים יהיה לבוש בכל עת בלבוש  צוות .5.6
 זוהרים לעבודה בשטח.  ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים

 
ידי משרד העבודה -על שעבר הכשרה והסמכה של ממונה בטיחותמך הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מוס .5.7

 וחה.והרו
 

ת שכר, מיסים, ביטוח לאומי וכל זכות ידיו בביצוע העבודו-שלם בעד כל עובד המועסק עללהקבלן מתחייב  .5.8
תחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח . הקבלן מכל דיןפי -אחרת המחויבת על סוציאלית
 שתה, אישורים מהמוסדפי דרי-, עללמועצה פיו ולהמציא -והתקנות שהותקנו על 1968-תשכ"חמשולב[, 

 ם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום,לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו. כן ישל
 מכוחו. תוהתקנו 1987-התשמ"ז

 
תנאי עבודה, לרבות תנאי בטיחות ידו בביצוע העבודות -מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק עלהקבלן  .5.9

ידי -באין דרישה חוקית, כפי שיידרש עלורווחתם כדרוש בחוק, ותנאים לשמירת בריאות העובדים ו
 .1954-"דבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשימפקחי הע

 
איכות הטובה , כאשר הציוד יהיה בוע העבודותציוד המגן הנדרש לצורך ביצהקבלן יספק לעובדיו את כל  .5.10

, משקפי מגן, כפפות, אפוד תי עבודה, נעלי בטיחוביותר, לרבות כובעים, חולצות )ארוכות/קצרות(, סרבל
יספק  בהפעלת ציוד מוטוריביותר.  חר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותיתציוד מגן אזוהר וכל 

ן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות . הקבלומשקפי מגן לן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניותהקב
 .1997-)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז הותקנות בטיחות לעבודהבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל 

 
 ן ו/או עובד מעובדיו לבצע את העבודותכל סיבה אחרת לא יוכל הקבלמחלה, מילואים, או מבכל מרה של  .5.11

בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל 
 נושא חוזה זה.

 
וש לדר םהמוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטת םול דעתקבהתאם לשי םרשאיעצה והמוהמפקח  .5.12

ייב להחליפו ם, והקבלן יהיה חים אחר לשביעות רצונד מעובדי הקבלן בעובד מתאובהחלפתו של כל ע
 .שעות ממתן הודעת המועצה בעניין 48וזאת בתוך 

 
פקחים  לקרות מתמדת שלו או ש, השגחה ובישר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוחהקבלן מצהיר ומא .5.13

 .1970-ת פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"למטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראו
 

ובדי לתת הוראות לע המועצה ידי -ידו לכך על-ח או מי שהוסמך עלבהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפק .5.14
 .וט צעדים כנגד הקבלןלנק המועצה בשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של הקבלן ו
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-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בחוק בהתאם ל ידי הקבלן-קיום חוקי העבודה על .6
2011 

שר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על ידו בק-בלן ישלם לעובדים המועסקים עלהק .6.1
עיף זה מהווה סראות חוזה זה. הפרת פי הו-פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על

 ולו המיידי.הפרה יסודית של החוזה ועילה לביט

הקבלן יהיה האחראי היחידי  ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או .6.2
שוי עסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עוהבלעדי כלפי העובדים, או המו

יל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לע -בדיו ולחוב בהם כלפי ע
א, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהומס הכנסה 

כלשהם בגין  , תשלומים1963-יי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג, פיצו1958-תשי"ח
, תשלומים והפרשות לקופות גמל או 1951-תית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"אנחופשה ש

יות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה וח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאלקרנות ביט
 נוסף להם או במקומם.וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא ב קיבוצי,

החלים ו/או שיחולו הם במהלך תקופת ההתקשרות, הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותי .6.3
, חוק שעות 1959-רטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"טלרבות החוקים המפוויתעדכנו מעת לעת, 

חוק  ,1950 –נתית, תשי"א , חוק חופשה ש1976-, חוק דמי מחלה, תשל"ו1951-דה ומנוחה ,תשי"אעבו
, 1953-י"ג, חוק עבודת הנוער, תש1996-בדת ולעובד, תשנ"ו, חוק שכר שווה לעו1954-עבודת נשים, תשי"ד

 ת השכר,, חוק הגנ1949-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט, 1953-חוק החניכות, תשי"ג
, חוק 1995-ב(, תשנ"הלוח הלאומי )נוסח משו, חוק הביט1963-, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958-תשי"ח

 .2002-וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

ך ידו לצור-את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר .6.4
החוזה  למהווה הפרה יסודית שחוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה 

 כות העומדת למועצה עם החוזה ו/או עפ"י דין.מבלי לגרוע מכל ז ועילה לביטולו המיידי

לחוק הגנת  24לוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון פי חוזה זה ת-קבלן ימסור לכל עובד עלה .6.5
 ו של העובד בדואר.בד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו, וככל שהע1958-ר, התשי"חהשכ

רא לעובד שאינו קו 2002-בד )תנאי עבודה(, התשס"בבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעוקה .6.6
בנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המו

את תוכנה,  ןודעה, קרא אותה והביפרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את הה
 ובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לע

 האכיפה להגברת לחוק( ב(/)א()3())א25סעיף  לפי ודעהה במועצה ותתקבל במידה כי, בזאת חייבמת הקבלן .6.7
 מנוייםה הליקויים את לתקן ועלי יהיה"(, להגברת האכיפה החוק: ")להלן 2011-ב"התשע העבודה נידי של

 לשימוע וףבכפ יעשה הליקויים תיקון. ידי המועצה על לכך שיידרש מעת, מידי באופן בהודעה שהתקבלה
 כאמור מועשי. זה הסכם לעניין הנציגים בנוכחות, להגברת האכיפה לחוק( )א26 סעיף להוראות בהתאם

 הזכות שמורה מועצהל כי בזאת מסכים קבלןה. במועצה קבלת התלונה מעת יום 14 עד היותר לכל יערך
 מהווה זה סעיף .עובדיו כלפי מהתנהלותו של הקבלן כתוצאה למועצה שיגרם נזק כל פיצויים בגין לדרוש

 .זה הסכם של יסודית הפרה תחשב והפרתו הצדדים התקשרות ביןה חלק מעיקרי
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ר לכל סהנמעל פי הסכם זה,  שלאחר התחלת ההתקשרותהקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון  .6.8
העובד  בר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכלהודעה בכתב בד שיעבוד בישוב,עובד מטעמו 

ה כאמור, ה בזכויותיו על ידי הקבלן. בנוסף, יידרש הקבלן לצרף הודעבדבר פגיע מועצהלמסור הודעה ל
ההודעה תימסר לכל  .מועצהלותנים שירות מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו הנ

 לחוזה הקבלנות. 'יכנספח לפי הנוסח המצ"ב  כרת לו והידועה לועובד מעובדי הקבלן, בשפה המו

של עובדיו העתק מכל תלושי השכר  )לידי גזבר המועצה( א הקבלן למועצהכל שלושה חודשים ימצי .6.9
 .שהועסקו בעומר על פי התקשרות זו

י חוקי לפ על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו הקבלן למועצה אישור אחת לחצי שנה ימציא .6.10
בידי מורשה חתימה  םו נשוא חוזה זה. על האישור להיות חתוהעבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדי

 ון של הקבלן.מטעם קבלן השירותים ועל ידי רואה חשב

ח פנסיוני מקיף במשק לפי ובוע בצו ההרחבה לביטהקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הק .6.11
כון שיחול בו ו/או בדין במהלך ו/או כל עדצו ההרחבה(,  –)להלן  1957-התשי"ז חוק הסכמים קיבוציים,

 ההתקשרות.תקופת 

וק עובדים זרים, חהמפורט לעיל יהיה כפוף להוראות  על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר .6.12
פורסמנה מעת לעת. אולם בכל ים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי שת, ולהוראות הגורמ1991-תשנ"א

לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה קבלנות זה עובד/ים זר/ים, בין מקרה מתחייב הקבלן שלא יעסיק 
דם  ובין באמצעות קבלן משנה , בין אם באמצעותו ובין אם באמצעות קבלן כוח אןבמישרין ובין בעקיפי

רותים נשוא הסכם זה. לעניין פסקה זו, אחר עימו התקשר הקבלן בקשר למתן השי מטעמו או כל גורם
 ת ישראלים(.; עידוד העסק4)עמוד    5/4/2011מיום  2/2011מעותם בחוזר מנכ"ל "עובדים זרים", כמש

 נות שהוא בעל עניין בה.בלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכקחל על ה .6.13

וף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" ום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גיום מי 60-לא יאוחר מ .6.14
( 2005-"הירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, התשסחוק הפיקוח על ש)כמשמעותם ב

( רשימה הקופה –בור העובד )בסעיף זה ר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עת)אחד או יו
 ת הפרטים הבאים: הכוללת א

מפריש  הספק ת של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו שם ומספר תעודת זהו (א)
 תשלומים פנסיוניים לקופה.

על החוזה או החל מיום קליטתו של העובד או  ובד החל מיום החתימהפירוט שכרו החודשי של הע (ב)
 עניין.מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי ההחל 

כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי העתק מהרשימה יועבר למועצה , 
 ורך דין.ע

 זה ועילה לביטולו.ישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החו .6.15

 בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח יכלול גם את 1-בחודש פברואר ו 1ווח זה יחזור על עצמו מידי יד .6.16
לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה  הקבלןרשימת העובדים שהועסקו על ידי 

 שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.

 ד, כמפורט לעיל.בויפורטו בהודעה לעו ההוראות דלעיל יעוגנו .6.17

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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לגרוע מהאמור על  וע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה. מבליהקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקב .6.18
עדו את נוכחות כלל שעוני נוכחות מסוג "ביומטרי", אשר ית עליו תורה המועצה, , במקוםהקבלן להציב

נציגי המועצה וגישה ממוחשבת למערכת הדיווחים )כולל , לרבות משלוח דוחות יומיים להעובדים מטעמו 
 .(GPS -"יציאה" לרבות איתור לוויני-"כניסה" ו –ת הנפקת פלט נוכחו

וכחות ת דיווחים מבוססת מיקום לעניין נכלספק לרשות המועצה מער מבלי לגרוע מהאמור, יידרש הקבלן .6.19
 .ווח יעברו במישרין למשרדי המועצהנהגי מכונות הטיאוט המופעלים בשטח שיפוטה, אשר ממצאי הדי

ות התורמות היקף השע את מתוכםו בפועל דבאת היקף השעות שעעל הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד  .6.20
 פי חוק.-וכל פרט אחר המחויב על נוספותהשעות הלמכסת היקף 

מרכיב  פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלויות, לרבות-משולמת לקבלן עליובהר כי שיעור התמורה ה .6.21
 ספות.פי חוק, לרבות בגין שעות נו-רווח קבלני, משכורות לעובדים על

 
 מעביד    –אי קיום יחסי עובד  .7

 

ווה חוזה עבודה, כי הקבלן הוא הבין קבלן עצמאי ואינו מאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין למובהר בז .7.1
מעביד,  -לא מתקיימים יחסי עובד  ה המועצל עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין בע

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

ן השירותים תה אחר אשר יחול בקשר למוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובהקבלן יהיה אחראי לביצ .7.2
 על פי חוזה זה.ולקיום התחייבויותיו 

 
 , מע"מ וביטוח לאומי כדין. ין ומשלם מס הכנסההקבלן מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כד .7.3

 
ם מטעמו המעניקים שירותים הוא המעסיק ו/או המעביד הבלעדי של כל הפועלי מובהר בזאת כי הקבלן .7.4

מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או -ובדיחסי ע המועצה כי אין בינם לבין ובהתאם לחוזה זה,  ועצה למועבודות 
 .שותפות, לצורך כל דבר ועניין

 
לת סכום, בגין כל דרישה ו/או , עם דרישתה הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבהמועצה הקבלן ישפה את  .7.5

מטעמו ו/או על ידי צד  ראו מי מעובדיו ו/או אח/מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו המועצה ד תביעה שיופנו נג
חסי סוכנות או יחסי שותפות מורשה או י -מעביד או יחסי מרשה  -הו, בקשר עם טענת יחסי עובד שלישי כלש

או אחר מטעמה /ו/או מי מעובדיה ו למועצה עמו בהענקת עבודות לבין הקבלן ו/או הפועלים מט המועצה בין 
ב ו/או אחריות ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חו ראו העדרם של יחסים כאמוו/או בקשר עם קיומם ו/

 דבר חקיקה, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה. הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר,
 

בגין  המועצה ין הקבלן לבין וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים ב מוסכם בין הצדדים כי היה .7.6
בהתאם לחוזה זה,  למועצה ים או הפועלים מטעמו המעניקים שירות/הניתנות על ידי הקבלן והעבודות 

ה הינם יחסי עובד מעביד, ישא הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו מטעמה ו/או אחר מטעמה על פי הסכם ז
 עורך דין.בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת  עצה המוכנגד 

 
זה זה ו/או פי חו-מים אילו מתשלום התמורה עלוית לקזז ו/או להפחית סכתהא הסמכות הבלעד למועצה  .7.7

 פי דין לתבוע בשל כך.-על המועצה זכותה של זה, כל זאת מבלי לגרוע מ בחוזהמכל מקור אחר, כאמור 
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ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה בדרך כלשהי לכל תביעה  המועצה ו/או לצרף את  הקבלן מתחייב שלא לתבוע .7.8
עניין העבודות ולרבות כאילו שיופנו איליו , לרבות כאילו אשר יופנו איליו בדמעבי-בגין כל יחסי עובדכלפיה, 

 מכל סיבה אחרת.
 
 

 יות, שיפוי וביטוח אחר .8
 

לה אשר לום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באהקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תש .8.1
ושו, לרבות לעובדי ו לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכאו/או לציודה, ו/ מועצה ליגרמו, במישרין או בעקיפין, 

 של הקבלן ו/או נותן שירותים מטעמה.הקבלן, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם 
 

בלן ישפה ויפצה את מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי, הק צה למועמבלי לגרוע מכל סעד העומד  .8.2
כאמור סכם זה, ללא הגבלת שונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה א( ימים מדרישתה הר3שה ), בתוך שלוהמועצה 

להמציא לקבלן כל  המועצה וי מוסכם, כל זאת מבלי שיהיה על )ארה"ב( כפיצ 150,000$סך של עד הסכום 
חילה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, ת המועצה מך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על חשבון, מס

 כלל.בו/או במקביל ו/או 
 

כל נזק אה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, ועל הקבלן תחול האחריות המל .8.3
, ו/או למועצה ן שירותים מטעמו של הקבלן או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נות

ו ו/או ו/או לצד שלישי כלשהו, ו/או לגופ ו/או לגופו ו/או לרכושוו ו/או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן לגופ
עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של הקבלן, כל זאת תוך כדי או 

 זה.התחייבויות הקבלן על פי חוזה 
 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .9
 

אי( ו/או את חובותיו לפי כ)לרבות התשלומים להם ז לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו הקבלן מתחייב .9.1
לשהו, זולת עובדיו או שליחיו, , כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כחוזה זה

 אש.בכתב ומר המועצה קיבל את הסכמתה המפורשת של  בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם
 

עתה של לשיקול דהדבר נתון  בתנאים שלהן. מותרת,ות נשוא חוזה זה ויובהר, כי הסבת או המחאת העבוד .9.2
חאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח ההסבה או המ בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. המועצה 

 ולנמחה מצד שלישי. מצד אחד לקבלן מצד שני  המועצה ידי -לחוזה בו אשר ייחתם על
אמורה פוטרת את הקבלן האמור לעיל, אין ההסכמה את הסכמתה להסבת החוזה, כ המועצה נה נת .9.3

או מחדל של מבצעי /שא באחריות מלאה לכל מעשה ויפי החוזה, וקבלן י-התחייבויותיו עלמאחריותו ו
 העבודות.

ין אם או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות ב 45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  .9.4
מור כא המועצה ויות הדורשת את הסכמת כנעשתה בחלקים, כהסבת ז תבצעה בבת אחת ובים אםהההעברה 

 לעיל.
 י חוזה זה.המועצה תהא רשאית להסב לאחר את זכויותיה וחובותיה לפ .9.5

 

 הפרת החוזה  .10
 

ידי -ו עלאו בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנ לחוזה זה לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם .10.1
את ביצוע ולדרוש  ולהתרות ב המועצהרשאית  ,המועצהאחר הוראותיה של או לא ימלא הקבלן  , המועצה

 פה או בכתב.-העבודות כראוי. ההתראה תהיה בעל
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 המועצה ההתראה, תהיה ( ימים מיום קבלת/הודעת 3) שלושהו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך לא תוקנ .10.2
ת העבודות אלפרק זמן משתנה ולבצע  ידי הקבלן-הפסיק את ביצוע העבודות עלרשאית לבטל את החוזה, ל
 אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה בנדון. בעצמה ו/או למסרה לאדם

 
עבודות הבלן רק תמורת לק המועצהלקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל, תשלם  המועצהודיעה ה .10.3

או בקיזוז כל /ופחתה ה, בניכוי ו/או ב המועצהידי -יטול החוזה ואשר אושרו עלשביצע הקבלן עד תאריך ב
או כתוצאה מהפרת עקב ו/ המועצה פי החוזה וכל נזקים ו/או הוצאות -מהקבלן על עצה המוסכום לו זכאית 

 ידי הקבלן.-החוזה על
 

אשר ניתנו  נומיותאוטורשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות ה המועצה  מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה .10.4
 הבנקאית או חלקה. החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות זה, לצורך הבטחת ביצוע לה בהתאם לחוזה

 
לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבוע כל  ועצה המאין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של  .10.5

 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-ה עלסעד ו/או תרופ
 

התחייבויותיו של הקבלן בהתאם  בכדי לגרוע מקיום מלוא ור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה(אין באמ .10.6
בכל סעד  המועצה זה, המזכה את זה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החולחו
 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-על

 

 ת החוזה תקופ .11
 

____ וכלה _______החל מיום  חודשים( 36) לשלושים ושישהפי חוזה זה הינה -ופת ההתקשרות עלתק .11.1
( 12עשר )-םשנילתקופה של  ניתנת להארכה (. תקופת החוזההתקופת החוז –____________ )להלן _ביום 

התקופה  –להלן )חודשים נוספים  (12שנים עשר ) או חלק מהם ולתקופה נוספת בתנוספים חודשים 
 ם.חודשי 60ותקופות האופציה לא תעלה על זה הכל תקופת החו-(; סךהמוארכת

    ומצויה היא תחת שיקול דעתה  בלבד למועצה הינה זכות המוענקת  ההאופציה להארכת החוז
 הבלעדי.

 
פי -בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על המועצה אית במהלך תקופת החוזה רש .11.2

כספית אחרת למעט  ם. לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה( יו30)שלושים חוזה זה בהודעה מוקדמת של 
ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות -עבודות שניתנו עללקבל את התמורה המגיעה לו בגין ה זכותו

 פוף להוראות חוזה זה.כאמור, ובכ
 

 תמורה .12
 

 כנספח ד' לחוזה הקבלנות. התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר המצ"ב .12.1
 

 ( ם החודשיהתשלו –להלן ביחד 
 

 .למועצה סכום אשר יגיע ו/או מגיע  או יופחת ו/או יקוזז כלינוכה ו/תשלום החודשי מה
 

 כחוק.מע"מ מדד ים( יצטרף )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוז לתשלום החודשי
 (.התמורה החודשית –)להלן הכל ביחד  
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וספת לחוזה(. הת 2ור המדד )כהגדרתו בסעיף הפרש שיעלתמורה החודשית חודשים יתווסף  6 -ל אחת .12.2

 חודשים קלנדאריים.  6ום כל לת ההתקשרות החוזית ולאחר מכן בתיהראשונה תחושב בתח
 

ת היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן, מוסכם על הצדדים כי התמורה החודשי .12.3
-הקבלן עלע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצולרבות 

העלאות או שינויים  המועצה מא יהיה רשאי לתבוע פי כל דין. הקבלן לא יתבע ול-על ופי חוזה זה, א
או העלאתם  בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם בתמורה החודשית,

מת כל חרין ובין בעקיפין, או מי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במיששל מיסים, היטלים, אגרות או תשלומ
 סיבה אחרת.

 
לקבלן כל תמורה , לא תשולם המועצה מטעם נוסף/ת בהעדר דרישה בכתב להעסקת עובד  מובהר בזאת כי

הנוספים לציין את כמות העובדים הקבלן  עלשהחודשיים ; במסגרת האישורים ת/בגין העסקת עובד נוסף
בגין העסקת הנוספת לן התמורה בשולם לקתפרטים אלה, לא לא צוינו  ו שנדרש לספק וסיפק בפועל.ו/א
 ל.הנ"

 
במשק, שהרי אז יתווסף לתשלום  התשלום החודשי לקבלן יעודכן אך ורק בעת שינוי שכר המינימום

ת הידוע בעינימום החודשי המעודכן לשכר המינימום החודשי החודשי הסכום שהינו ההפרש בין שכר המ
החודשי . עדכון התשלום ידי הקבלן-ועל עלפמספר העובדים שהועסקו בהגשת ההצעות למכרז במכפלת 

 החל מהחודש בו יוחל העדכון בפועל.כאמור ייעשה 
 

 ביצוע העבודות בחודש ( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור5חמישי )גיש לאישור המפקח עד ההקבלן י .12.4
בכל אזור,  ההטיאוט אשר עבדמכונת י הטיאוט ומספר רישומכונת ו ימי עבודת ם לו, לרבות דו"ח ובשקד

הועסקו העסקתם, מספר העובדים ש ים נוספים מעבר לקבוע בהסכם, ימיו עובדהועסק ןבדבר השעות בה
 ום ויום.תם ואישור המנהל המאשר את העסקתם בכל יושמותיהם, אזורי העסק

חודש הקלנדרי החולף, בהציוד נשוא שירותי הניקיון הכלליים דו"חות בדבר שעות העסקת יצרף הקבלן 
 מטעם המנהל על היקף העבודה באמצעות ציוד זה. ואישורים בכתב המועצה אם לדרישת תבה

 
רף לחשבון ידי הקבלן. המפקח יצ-( ימים מיום הגשת החשבון על7החשבון תוך שבעה )המפקח יבדוק את  .12.5

 ירות החודשי ויעבירו למנהל.את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות הש
 

מיום קבלת החשבון וההשגות ( ימים 7תיו של המפקח תוך שבעה )ובדוק את החשבון ואת השגהמנהל י .12.6
תו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דע

בלן קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הק ף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בפחתה ו/אוהחשבון, ויצר
, ויעבירו פי חוק-ו/או עקב ניכויים המחויבים על יםאי ביצוע עבודות ו/או גרימת נזק ועקב ביצוע לקוי ו/א

 לגזברות.
 

פורטים לקיזוז ו/או ניכוי בניכוי הסכומים המבחשבון,  ם שאושרותשלם לקבלן את הסכ המועצה ברות גז .12.7
רבעים וחמישה א נאי תשלום שוטף +בתוק פי ח-או הנדרשים עלידי המנהל -רטו עלו/או הפחתה כפי שפו

 ידי המנהל.-החשבון על תקבלמיום  מיםי (45)
 

לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם  וחשבונותיה ישמשו כראיה, המועצה ספרי  .12.8
 שבונותיו.ולמועד הגשת ח
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 רת דינים ושמי פרטי חשבון בנק, ניהול ספרים .13
 

לפי חוק מס  ברשותו  תעודת "עוסק מורשה" תקפהא ורך כל תקופת החוזה יההקבלן מצהיר ומתחייב כי לא .13.1
 .1976-ערך מוסף, תשל"ו

 
פי -על ינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרשהקבלן מצהיר כי הוא מנהל ו .13.2

 כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.
 

 למועצה קלנדארית, ימציא הקבלן ה ( לחודש ינואר בכל שנ1ד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון )במעמ .13.3
 פי חוזה זה.-תמורה עלישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום הא

 
ג' ן פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף כנספח טופס עדכו למועצה במעמד החתימה ימציא הקבלן  .13.4

חתימת  דין ובצירוף-ידי עורך-החתימה על ותידי הקבלן בצירוף אימ-לחוזה הקבלנות. הטופס יהא חתום על
 פי חוזה זה.-אי לביצוע תשלום התמורה עלמורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנ

 
ל בכל תקופת ההתקשרות דין  וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים החל ו/או יחוהקבלן ישמור על הוראות כל  .13.5

 .יבויותיו עפ"י חוזה זהבקשר עם כל מחו
 

 

 ערבות ביצוע  .14
 

לפני מועד  ועצה המפי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי -יום התחייבויותיו של הקבלן עללהבטחת ביצוע וק .14.1
לצרכן, בנוסח המצורף בנספח ערבות ביצוע  החתימה על החוזה, ערבות בנקאית, צמוד למדד המחירים

 אלף ש"ח(. אה וחמישיםמ  –כולל מע"מ )במילים  ש"ח 150,000(, על סך ערבות ביצוע –ן )להל
 

( יום טרם 30שלושים ) חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. 16בתוקף לתקופה של  היהצוע, תערבות הבי .14.2
ת קפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבופקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תו

נו למועד סיום ההתקשרות; האמור אינ בר( יום נוספים מע120ם )הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרי
עה מטעמה כאמור וכמפורט בנוסח להאריך את ערבות הביצוע בהתאם להוד המועצה מפחית מזכותה של 

 על הקבלן.ערבות הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה 
 

 נדרשת. בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרתכל ההוצאות הקשורות בהקבלן יישא   .14.3
 

את העבודה הקבלנית כולה או חלקה, לשביעות רצון תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע ן לא קיים הקבל .14.4
ע בחלקה או לחלט את ערבות הביצו המועצה ו/או המנהל, תהא רשאית  המועצה ו גזבר ו/א המועצה ראש 

ת כאמור. הערבות תהא יוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבובמלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי ש
 בלא צורך הנמקה. מועצהה ת עם דרישתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידילתב

 
 , ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהיהמועצה ידי -סכום הערבות שנגבה על .14.5

, בטענות מכל מין ו/או המנהל ו/או המפקח המועצה גזבר  ו/או המועצה או כלפי ראש  המועצה לבוא כלפי 
 בגין הפרת החוזה. המועצה ע מזכויותיה של הוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרש וסוג
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חית ו/או לן ולקזז ו/או להפלעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקב המועצה , רשאית בנוסף לערבות הביצוע .14.6
ל כ ו/או כלפי המועצה לפי וי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן ככל סכום לכיסלרבות התשלומים,  לנכות

 צד שלישי.
 

 ביטוחים  .15

ביחד  המועצה צמו ואת פי דין, הרי שעל הקבלן לבטח את ע-מאחריות לפי חוזה זה ו/או על מבלי לגרוע .15.1
ח ת החוזה )לרבות כל תקופות הארכת החוזה( בביטוולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופ

שור "אילנספח ב' לחוזה הקבלנות התאם ב , ביטוח צד שלישי, הכלמעבידים, ביטוח כלי רכב מקיף וחובה
 בדבר קיום ביטוחים" המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו.

לות עבור דמי הפרמיות את הקב למועצה לן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו הקב .15.2
 ה.וזסות במשך כל תקופות החליסה, הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליולמלא אחר הוראות כל פו

 לנוסח הפוליסות ולהיקפן. עם חתימת חוזה זה ימציא המועצה דם של על הקבלן לקבל את אישורה המוק .15.3
 את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל. למועצה הקבלן בעצמו 

לבצע את  המועצה זה, תהיה רשאית צע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החואם לא יב .15.4
 המועצה ת הפרמיות השוטפות, והביטוח בגין אותם הביטוחים לרבו מיוחים תחתיו ולשלם את דהביט

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

ל ע ן, מתחייב הקבלן לערוךי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דיפ-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .15.5
 תנספח ב' לחוזה הקבלנואת  למועצה , ולהמציא פח ב' לחוזה הקבלנותבנסחשבונו את הביטוחים כמפורט 

 ידי חברת הביטוח.-שהוא חתום על

( יום 60פחות ששים )בכתב ל המועצה ף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היק .15.6
 . המועצה לאישור  מראש, ויהיה כפוף

או למי  למועצה ת חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות ות הביטוח יכללו סעיף על התחייבויספול .15.7
 סכום התביעה. על כתב קבלה וסילוקין לתשלום המועצה תורה לשלם לו, כאשר די בחתימת  המועצה ש

 , אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים.סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות .15.8

-חוזה זה. אי קיום תנאי פוליסות הביטוח עלפי -תנאי כל הביטוחים הנערכים עלת הקבלן מתחייב לקיים א .15.9
 .המועצה בזכויות ידי הקבלן, לא יפגעו 

וליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע בהוראות פ .15.10
או י, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה יששלוחיו וכלפי כל צד של, כלפי עובדיו, כלפי המועצה אי כלפי אחר

ו/או למערכות  למועצה סוג שייגרמו מחדל של הקבלן ו/או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין ו
בעקיפין( ו/או חלק  לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין אוהקשורות עימה ו/או לכל אדם ו/או 

כתוצאה ממעשהו ו/או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו/או  אומהפרת התחייבויותיו ו/מהן ו/או כתוצאה 
הקבלן ישפה ו/או יפצה את  ל מי הבא מטעם הקבלן.כתוצאה ממחדלו של הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כ

ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה  אשר ייגרם לה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפט בגין כל נזק המועצה 
 נגרמה לה כתוצאה מכך.אחרת אשר 

 

 ניכויים יקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות ות .16
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ידם -המנהל ו/או המפקח ותוך המועד שנקבע עלהקבלן מתחייב לתקן ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של  .16.1
ת לתקן את הליקויים בעצמה רשאי המועצה הקבלן במועד את הליקויים כאמור, לא תיקן  לתיקון הליקוי.

הליקויים כאמור, תהא זכאית  את המועצה . תיקנה התיקון מהקבלןת ולתבוע עלויומי מטעמה או על ידי 
 הוצאות מיוחדות. 15%נגרמו לה בגין כך בתוספת של להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק ש

 

 זה ובמקרים מעין אילו. בעניין המועצה גרוע מכל סעד אחר העומד לרשות אין באמור בכדי ל
 

במהלך  המועצה חר מטעם המפקח או המנהל או גורם מוסמך א דיי-קויים כפי שייקבע עלאם יתגלו לי .16.2
תאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי המנהל העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בה

על  המועצה ק בצירוף פיצוי ושיפוי התמורה החודשית לקבלן סכומים המכמתים את הנז להפחית מגובה
קויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם, קלנדרי יפרט המנהל את רשימת הלי דשתום כל חו ימת הליקוי.גר

 ויעבירם לקבלן.
 

ליקויים לקבלן; ( יום מיום מסירת רשימת ה30שאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים )הקבלן ר
גזבר  ת;חלטתו בעניין תהא סופיו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; ה צה המועהערעור ייעשה בכתב לגזבר 

יום  (45וחמישה )-רש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעיםו/או מי ממטעמו נד המועצה 
 ידי הקבלן.-מיום הערעור בעניין על

 

עבודה נדרשת בהתאם ם מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של פיצויי למועצה הקבלן ישלם 
לא להפחית מזכויות של עבודה כמפורט להלן, כל זאת ב ויפחיו או בגין ביצוע לקלדרישות החוזה ונס

 –ים שנגרמו עקב הליקוי  לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספ המועצה 

סכום הקיזוז  הליקוי
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 כל מקרה בודדל

סכום הקיזוז  הליקוי 
המוסכם 

לים בשק
 חדשים

 לכל מקרה בודד
יקון אשפה אי החלפת ר

לפת החמאשפתונים ו
 שקית

נזק איחור יומי בתיקון   80
 לתשתית

1,000 

אי העסקת נהג במכונת 
 הטיאוט

אשפה ופסולת השלכת     2,000
למכולות ציבוריות או כלי 
אצירה אחרים או אזור אליו 

לכל  המועצה הורתה לא 
 שקית/פסולת

1,500 

ת עובד במדים אי העסק
 לכל יום

דות לקבלן משנה מסירת עבו  100
 ר לכל יוםשוללא אי

2,500 

בצוות אי העסקת עובד 
לכל  הטיאוט/הניקיון

 יום

אי ביצוע הוראות המנהל או   500
 לכל הוראה מפקחה

500 

אי העמדת מכונת טיאוט 
 ליום

יטוי מכונת אי שטיפה וח  3,000
 הטיאוט בסוף כל יום

200 
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ית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהקבלן בכל רשאית לקזז ו/או להפח המועצה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16.3
לשלמו לקבלן,  המועצה כום אחר שעל אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל ס עת ובכל זמן כל סכום

פי -פי חוק ו/או על-פי דין או על-חוזה או עלפי -ו/או לצד שלישי על למועצה ן בלר לדעת המנהל מגיע מהקאש
 שהוא קצוב ובין שאינו קצוב. החלטה שיפוטית, בין

 

העבודות(, מכל סיבה  של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצועהקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה,  .16.4
צאה מסכסוך כספי ו/או משפטי שבין הקבלן לבין עובדיו ו/או כתוה ה הנעוצה בסכסוכי עבודשהיא, לרבות סיב

פיצויים מוסכמים  למועצה בית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן הש ו/או מכל סיבה אחרת. המועצה עם 
וי האמור דה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצ( אחוזים לכל יום עבו10%) עשרהם מראש בסך של ומוערכי

או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת לקזז ו/ המועצה יותיה האחרות של כוכדי לגרוע מז
קבלן בגין מלוא הנזקים לתבוע את ה המועצה כמו כן רשאית רבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. הפעילות, ל

 ת עבודות הקבלן.תהשבאשר יגרמו לה כתוצאה מ
 

פי כל דין ו/או חוזה זה, -על צה המועכל זכות ו/או סמכות אחרת של מ מור לעיל, ומבלי לגרועמבלי לגרוע מהא .16.5
השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או רשאית, במקרה של  המועצה הרי ש

ת בביצוע העבודות ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכו חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה,
 .המועצה  הוצאות מיוחדות של 15%בתוספת של ר כאמו

 
 

 ביטול ההסכם   .17
 

(, , לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות הבנקאיתלמועצה נים מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתו .17.1
ת התראה בת ששים אית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתרש המועצה הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא 

ת הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת ים, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק אימ( 60)
–  

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

ה בקשה ים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם הוגשנה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסאם ימו .ב
 סים ו/או מנהל כאמור.נכלמינוי  כונסי 

ו כינוס נכסים לגבי נכסיו פשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צאם הקבלן י .ג
גוף מאוגד, או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני 

צו פירוק או  נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדוה ירוק מרצון, או כשהוגשידו החלטה על פ-נתקבלה על
או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה 

 .1983-נוסח חדש(, התשמ"גה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )לנושיו למען קבלת ארכ

משרד ההוצאה לפועל לגבי  ן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעםבלעיקול על רכושו של הק במקרה והוטל .ד
 רכושו של הקבלן או מקצתו.

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

כל העבודות אי סיום 
בהתאם לתוכנית 

 ם העבודה ליו

ראן ו/או תואי התקנת אי  3,000
 GPSמערכת 

ליום  1,000
 בודהע
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 מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, אות חלקה, או שהוא מפסיק אמתחיל בביצוע העבודה ו/או לא שהקבלן כ .ו
ידי המנהל או המפקח, או -שר עלשאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואו

ות מן פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייב-שלמתן עלשאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש לה
אחר שנקבע ( ימים ו/או פרק זמן 3וך שלושה )ת י חוזה זה ואינו מצייתפ-ההתחייבויות המוטלות עליו על

של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע  ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב-על
 ות.דרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבהעבודה או לבצעה ברציפות בקצב ה

לא הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו ן הפרה יסודית, או שהקבלבכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה ב .ז
ידי -וך פרק זמן אחר כפי שנקבע על( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או ת10תוקנה בתוך עשרה )

 המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.

ולת ושכת אשר כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממאם תג .ח
 ו/או מנהליה.ו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ידלהמשיך במילוי תפק

שקיבל את עסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או ה .ט
 כתב.מראש וב המועצה הסכמת 

ר ו/או תוך הזמן מנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביהקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או ה .י
 ידי נותן ההוראה.-כך עלל שנקבע

 או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה שיש עימה קלון.הקבלן  אם הורשע .יא

ה נכונה, או שהקבלן לא גילה התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננ .יב
 תקשרות עם הקבלן.לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על הה עובדה מהותית אשר

 ו נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע תפקידיו.הצהרות ו/א למועצה כי הקבלן מסר ר התבר .יג

ידוד ; ע4)עמוד  5/4/2011מיום  2/2011בד/ים זר/ים כמשמעותם בחוזר מנכ"ל אם העסיק הקבלן עו .יד
 העסקת ישראלים(.

 
פי כל דין, וכן -על ה,בגין הפרת חוז למועצה יל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת אין במקרים המנויים לע .17.2

 פי כל דין.-פים ו/או החלופיים העומדים לרשותה עלמהסעדים הנוס
 

 -להלןת כל אחת מהפעולות המפורטות לעשו המועצה ראה מהוראות החוזה, רשאית הפר הקבלן הו .17.3

 ן.ידי הקבל-שם ביצוע ומילוי חוזה זה עללחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה ל .א

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

פי חוזה זה ולחייב -שהקבלן חייב בביצועם עללעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן(  .ג
 אמצעות קיזוז מחשבונותיו.ת בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באת הקבלן בהוצאות הכרוכו

 
 
 

 שונות .18
בהוראות המסמכים ו/או סתירה בין הוראות חוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או ה ילה הקבלן סתירה בהוראותג .18.1

הפירוש מנת לקבל הנחיות בדבר -ם ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל עלהחוזה להוראות הנספחי
 .הא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלןידי המנהל י-הפירוש אשר יינתן עלהנכון. 
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

שהיו קיימות בהוראות החוזה ו/או בהוראות סמכי הבהרות לעניין אי בהירויות מ ככל ובמהלך המכרז פורסמו .18.2
ים השונים, ת המסמכים ו/או סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכהנספחים ו/או בהוראו

עותק בחוברת המכרז. גובר על האמור במסמכים המקוריים ש האמור במסמך הבהרות ותשובות זה,אזי 
 לחוזה הקבלנות. ו' כנספחההבהרות, ככל וישנם, מצ"ב  כיממסמ

 
לשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא יוותר על ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כ .18.3

 נוספת של חוזה זה.הפרה 
 

צמאית ע הסכם זה תחשב כהתחייבות את כי כל הוראה וכל התחייבות על פיהצדדים מסכימים ומצהירים בז .18.4
בכל אופן  ף כל הוראה, התחייבות, או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא ייגרעונפרדת, והעדר אפשרות לאכו

והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה  שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה
הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו , אשר אינה מאפשרת אכיפתן סיבה כלשהי, כבעלות תחולה רחבה מדייחשבו, מ

 ופן המגביל או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן בהתאם לדין החל.בא
 

 

הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים כי כל  .18.5
 -שלוח, אם נמסרה ביד המ( שעות ממועד 72ושתים ) ב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעיםבדואר רשום תיחש

 ביום בו נשלחה.  -תה ואם נשלחה בפקסימיליה במועד מסיר
 

 
 
 
 

 - ה באו הצדדים על החתוםולראי -
 

   
 ר עומהמועצה המקומית       הקבלן         

 
 ________________  –שם הקבלן  

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

 
   –ים על חוזה זה  תמשמות מורשי החתימה החו

 ____; ת.ז. ________________ ______________
 

     ______________________________; ת.ז. ____
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 נספח א' לחוזה הקבלנות 
 

 כתב ערבות בנקאית 
 ות ביצוע( )ערב

 
 לכבוד 

  עומרהמועצה המקומית 
 

 (המועצה  – )להלן
 

 א.ג.נ.,
 

 ______ת בנקאית מספר _________הנדון: ערבו
  

 
ק כל "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילו -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו חדשים(, שקלים  מאה וחמישים אלפי) ש"ח 150,000 סכום עד לסך של
רות קשרסם על ידכם, ולהסכם ההתלמכרז שפושתדרשו מאת המבקשים בקשר של מונח זה להלן, 

   .המהווה חלק בלתי נפרד הימנו
 במכתבנו זה: 

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם   -" מדד"
 כללי.  

 בו כדלקמן: הפרשי ההצמדה יחוש
ו )להלן: "המדד החדש"(, לפני התשלום בפועל, על פי ערבות ז אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה

 _____________שפורסם בתאריך  ________________דש חושל המדד החדש עלה לעומת המדד  כי
 המצויןם הקרן יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכו(, מדד היסודי"ה" - להלן)

 י.כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסוד
 

יע ימים מיום דרישתכם בכתב שתג 7וך ת או סכומים עד לסך הנ"ל, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום
 ום תחילה מאת המבקשים.אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכ

 
פיה -על ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכםערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא 

יעה פיה, תב-חילה, לשם קבלת תשלום עלת , ולא תהיו חייבים להגישבהליך משפטי, או באופן אחר
 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. ואמשפטית נגד המבקשים 

 
לנו אחרי המועד הנ"ל לא  דרישה שתימסר ועד בכלל.________________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 תענה.
 

 ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אינה 
אר רשום ו/או באמצעות ף הבנק שפרטיו מפורטים להלן, בדוניי ערבות זו יש להפנות לסדרישה על פ

 הפקסימיליה.

 

     ___________________        _________________________                 __________ 
 בנק        ה כתובת                  מס' סניף                         שם הבנק                                         
 

__________________                 _________________             _ 
                           מספר טלפון                             מספר פקס                          
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 
 בלנותנספח ב' לחוזה הק

 

 אישור על קיום ביטוחים
 
 
 

 כבוד ל
 מקומית עומרמועצה 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 (  הקבלן –ביטוחים של ______________ )להלן  אישור על קיום  הנדון:
חזור  פסולת למ ב קבלת שירותים לטיפול מיום ___________ בעניין  ____מס'   בגין חוזה קבלנות

 בהתאמה( המועצה   -ו ותהעבוד, החוזה –)להלן   עומרשטח השיפוט של ב
  

 
  –יטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן לב_________________ חברה אנו הח"מ 

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

  –להלן 
 
עולה אחרת הנובעת ו/או הקשורה פי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פביטוח אחריות כל .1

י רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים ידי כל-סוי נזקי רכוש הנגרמים עלכיוע החוזה, לרבות הרחבה ללביצ
 ידי ביטוח רכב חובה.-ף שאינם מכוסים עלשל כל הרכב וכן נזקי גו

 
 $ )דולר ארה"ב(. 2,000,000 -----הותקופגבול האחריות למקרה  

 
  

בות קבלני משנה ועובדיהם. לרידי הקבלן בעבודות -ם עלת מעבידים בגין כל העובדים המועסקיביטוח חבו .2
לן או שלוחיו בגבולות אחריות מורחב לשפות את המועצה, במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי הקב הביטוח

 $ )דולר ארה"ב( לתקופה.  5,000,000 -למקרה ו$ )דולר ארה"ב(  500,000 -שלא יפחתו מ
 
 ם לביצוע העבודות.יטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשיב .3
 
 משים לביצוע העבודות.צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשח ביטו .4
 
וויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל הבא מטעמה, לרבות חברות בנות בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף  .2

 בות של המועצה.ושלו
 
, והן ל(ליום _____________ )כולמיום _______________ )כולל( ועד  תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא .3

ה(, אלא קופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף )לרבות תקופות האופציתחודשנה מאליהן מדי שנה לת
 גזבר המועצה. ידי ראש המועצה או-אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על

 
  –נאים הבאים כרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התאנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנז .4
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 שלה יכללו כמבוטחים נוספים.ות כל חברת בת וכל עובד או שלוח רבהמועצה ל .א
 

 צולבת. בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות .ב
 

( יום לפני 60שר תימסר למועצה ששים )נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת א .ג
 ל.מועד הביטו

 
 .כלפי המועצהשיבוב מבוטלת זכות  .ד

 
 מיות עבור הביטוחים.פרמיות וכל ההשתתפויות העצה הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל .5
על קרות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, הגשת תביעה וכיוצא זכויות המועצה לא תיפגענה עקב אי הודעה  .6

יטול מוגדרת המועצה והממונה על נושאי הבאם כן המקרה היה ידוע למועצה, שלצורך אישור זה בזאת, אלא 
 של המועצה.

 
( המפקיע ו/או המקטין ו/או המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ה )אם ישנו כזה, ככל שישנויסכל סעיף בפול .7

פי פוליסות הביטוח -רי שהביטוח עלשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ו/או הקבלן, ולגבי הקבלן הכא
 פי תנאיו.-השיפוי המגיע עלח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא הנ"ל הוא ביטו

 
ות, אה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את הכיסוי בקשר עם משאים ומבוטלים כל חריג או הורליבט .8

לי רכב  )מלבד האחריות לפי חוק פיצויים מנופים, מעליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה מכלי רכב וכ
ים, מזון, משקאות, מוצרי זלת, אש, אדים, שיטפון, בהלה, נו( התפוצצו1975-תאונות דרכים, תשל"הלנפגעי 

בדים, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים, מן ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, קבלני משנה, עוש
 שבו פועל הקבלן.אופנועים, רכוש של המועצה 

 
ות שינוי יסוזה ולפיכך לא יחול בו או בפולידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בח-ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על .9

 ובכתב.ללא הסכמתם מראש 
 
 
 

  –פרטים 
 

 _שם חברת הביטוח: ______________________
 

 ____ פקס: ____________כתובת חברת הביטוח: _________________________, טל': __________
 

 ______________________שם סוכן הביטוח: _____
 

 _ פקס: _________________, טל': _______________ן הביטוח: ___________________כתובת סוכ
 

 ___________________פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' _____
 

 ____________פוליסת ביטוח מעבידים מס' __________________
 
 

 
____________________     ______________________ 

 ברת הביטוחחתימה וחותמת ח                      תאריך                             
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 נספח ג' לחוזה הקבלנות 

 פרטי חשבון בנק
 וד לכב

 עומרהמועצה המקומית 
 

 א.ג.נ.,
 
 _________________  –שם הקבלן  .1
 
 ___.______________ –צ/מספר רישום "פ/ח"ז/ח"מספר ת .2
 
  – תשלוםמען למשלוח הודעה על ביצוע ה .3
 

 ___________ מיקוד: _______________ ת.ד.: ______ ישוב:  ':רחוב: __________ מס
 

 מיליה: _________________טל': ________________ פקסי
 
  – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4
 

 __הסניף: ___________ מס' הסניף: ___שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם 
 

 _____ .__מס'  חשבון בנק: _________
 

 ____ מס': ______________ ישוב: ___________ מיקוד: _________מרחוב: _________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 

רה בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות העב ידכם-ירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו עלהרינו מצה
 .ה המועצוללא שיהוי לגזברות  ידבנקאית, אנו נפעל להחזירם מ

 
 

_________________          _________________ 
 תאריך                   חותמת חתימת הקבלן )המציע(              

 
  

  –דין -ר עורךאישו .5
 

)המציע( וכי מי שחתם הוא  בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלןאני עוה"ד ______________ מאשר 
 וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל דבר ועניין. החתימה מטעם הקבלן )המציע(ה מורש

 
 

____________________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך

  –אישור הבנק  .6
 

ו ון הבנק של הקבלן )המציע(, אשר הינבזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשב הרינו מאשרים
 לקוח הבנק.

_________________    _________________ 
 תאריך                   חותמת חתימת הבנק                    
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 ספח ד' לחוזה הקבלנות נ
 

   )לא כולל מע"מ(הצעת מחיר 
 

 ל מע"מ( )לא כול  שלא ביום מנוחה שונים כלי רכב העמדת עבור  הצעת מחיר  .1
 

 
 
 
 
 
 
 

 מחיר מרבי  סוג העבודה
גובה 

 ההנחה 

מחיר  
לאחר  
 הנחה 

 במילים 
ניקוד  
מהסך  
 הסופי

 על שלדה גדולהמכונת טיאוט העמדת 
קו"ב  5-6.5מיכל עם קיבולת  על)ב

 בלחץ שטיפה מכשיר לתהכול ומעלה(
 אשר תופעל ע"י נהגבודדת  (גרניק)

 ת עבודה יומיותשעו 8-ל המכונהלהפעלת 
 נטו

002,1  ₪ _____%  ________
₪  20 

 שלדה על גדולה טיאוט תמכונהעמדת 
קו"ב  5-6.5לת )בעל מיכל עם קיבו

 בלחץ שטיפה מכשיר ומעלה( הכוללת
 אשר תופעל ע"י נהגבודדת  (גרניק)

ון עד חמישי באזור ראשבימים עבוד תו
 5-לביישוב /ייטק פארק ה/התעשייה 

 ברציפות רבדת עשעות עבו

1,500 ₪  _____%  ________
₪  20 

)בעלת נפח  בינונית טיאוט תמכונהעמדת 
הכוללות  קוב ומעלה( 3-4.5קיבולת של 

בודדת  מכשיר שטיפה בלחץ )גרניק(
בודה ע שעות 8 -ל ע"י נהג תופעלאשר 

 נטו ומיותי

1,800    ₪ _____%  ________
₪  15 

ת למכונבודד ) שטיפההעסקת עובד 
 (7) שבעל( ה והבינוניתהטיאוט הגדול

 נטועבודה יומיות  שעות
500 ₪  _____%  ______₪   5 

לרבות עגלה )משימתי דר רכב טנהעמדת 
מנהל ע"י  ופעליאשר  בודד (נגררת

רוטו ב יותמעבודה יושעות  12 -ל העבודה
 )כולל הפסקה של עד שעתיים ביום(

850 ₪  ______%  ______₪   5 

זר כח ע) בודד בד משימתיעוהעסקת 
 שעות 8( ליום עבודה בן לטנדר חד קבינה

 נטועבודה יומיות 
450 ₪   _______ 

₪   5 
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 *** אופציונלי *** . 2
 )לא כולל מע"מ( לא ביום מנוחה ש שירותים אופציונליים  עבור מחירהצעת 

 

 
 
 ימי עבודה לכל פעימה ובכפוף  03-ביצוע העבודה מעת לעת ולא מעבר ל לעניין זה אופציונלי מהווה 2.1

 להזמנת עבודה מאת הרשות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר מרבי  סוג העבודה
גובה 

 ההנחה 

מחיר  
לאחר  
 הנחה 

 במילים 

ח מכונת טיאוט קטנה )בעלת נפהעמדת 
)יובהר כי  ב ומעלה(קו 0.7-1.7לת בוקי

נפח לרשות שמורה זכות הבחירה של 
להפעלת  תופעל ע"י נהג בודדת אשרהקוב( 

 נטועבודה יומיות  עותש 8-ל המכונה

1,600 ₪   _____%  ________
₪  

)כולל אספקת  בודד העסקת פועל ניקיון
חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון 

בודה ת עשעו 8הידני( ליום עבודה בן 
 ומיות י

450 ₪     _____% 
 ________

₪  
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 *** אופציונלי ***  .3
 

 ( כולל מע"מ )לא חה ביום מנו שירותים אופציונלייםהצעת מחיר עבור  
ף ימי עבודה לכל פעימה ובכפו 30-עבר לודה מעת לעת ולא מהעב אופציונלי מהווה ביצועין זה לעני -אופציונלי

 להזמנת עבודה מאת הרשות.
וכן ימי בחירות , לרבות יום העצמאות 1948-א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח18בהתאם לסעיף  -"חג"

 ים;בתונן ש)מקומיות וארציות( וכ
  עד ליציאתה(.)החל מכניסת שבת ושבת החג ועד ליציאתו( או  מכניסתחג )החל  -"יום מנוחה"

 
 

 

גובה  מחיר מרבי  סוג העבודה
 ההנחה 

מחיר  
לאחר  
 הנחה 

 במילים 

רכב טנדר המחיר המרבי עבור העמדת 
( בודד ה נגררתעגל לרבות)משימתי 

 12 -ל מנהל העבודהע"י  יופעל אשר
ל )כולברוטו  שעות עבודה יומיות

 ביום(הפסקה של עד שעתיים 

________  %_____ "ח ש 1,500
₪  

כח עזר ) בודד עובד משימתיהעסקת 
 8( ליום עבודה בן קבינהלטנדר חד 

 שעות עבודה יומיות 
________  %_____   ש"ח 450

₪  

)כולל  בודד קיוןל ניהעסקת פוע
ומרים נלווים לביצוע ספקת חא

ה בן ליום עבוד עבודות הניקיון הידני(
 יות שעות עבודה יומ 8

________  %_____     ש"ח 800
₪  

מכונת טיאוט קטנה )בעלת העמדת 
 קוב ומעלה( 0.7-1.7נפח קיבולת 

)יובהר כי לרשות שמורה הזכות לבחור 
י ל ע"בודדת אשר תופעאת נפח הקוב( 

בודה שעות ע 8-ל נההמכולהפעלת  נהג
 נטויומיות 

2,200 ₪     

)בעלת  בינונית וטטיא תמכונהעמדת 
 קוב ומעלה( 3-4.5קיבולת של נפח 
מכשיר שטיפה בלחץ  כוללותה

אשר תופעל ע"י נהג  בודדת )גרניק(
שעות  8 -להפעלת מכונת הטיאוט ל

 נטועבודה יומיות 

2,400 ₪     

 גדולה על שלדה יאוטמכונת טהעמדת 
קו"ב  5-6.5ל עם קיבולת על מיכ)ב

אוט ומעלה( ונהג להפעלת מכונת הטי
 נטו מיותשעות עבודה יו 8-ל

02,80 ₪     

למכונת בודד ) שטיפההעסקת עובד 
 (7שבע )ל( הטיאוט הגדולה והבינונית
 נטושעות עבודה יומיות 

700 ₪     
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 
בודדת אשר תופעל  קוב ומעלה( 0.7-1.7ת ה )בעלת נפח קיבולקטנ מכונת טיאוטהמחיר המרבי עבור העמדת  .3.1

אלפיים )במילים :  ₪ 002,2 חיר המרבינטו יהא המבודה יומיות שעות ע 8-ל ההמכונלהפעלת  ע"י נהג
 ( )לא כולל מע"מ(;ביום מנוחה) (ומאתיים שקלים חדשים

 
 

וציאליות, עלויות ויות סות עלויות שכר, זכלרב עלויות הנלוות,המחירים הנ"ל הוא עבור כל המובהר ומודגש, כי 
דרשים לצורך ביצוע כל העבודה חלפים, תיקונים וכל הציוד והכלים הנוהכשרה, סולר, רישוי, אגרות, הדרכה 

 ידו. -בשלמות, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שהוגשה על
 

מציע( כאמור בלן )הידי הק-בעניין על הוראותת לאחר מילוי כל הבלנוגדרתו בחוזה הקלתמורה זו יתווסף המדד כה
 בחוזה הקבלנות.

 
ז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכר

ונים, לרבות ם לו וכי הוא בחן את כל הנתהמכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורי
דות וכל עלות העובדים הנדרשים לביצוע העבו , מספררש לביצוע העבודותוד הנדיצוע העבודות, הצי פן באו

 יצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.ו/או נתון אחר לצורך ב
 

 סגרת זאת מצהיר ים לו לצורך הגשת הצעתו. במהמציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרוש
, המועצהפוט אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיובכל  המועצה השיפוט של ל שטח כביע כי הוא סייר המצ

ופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם לרבות דרכי גישה ומצב ט
 ובשלמותם.

 
כרז מכי המ מסב בנוגע לוכיו" דיעה ו/או חוסר ינה ה ו/או הסתייגות ו/או אי הבהמציע מצהיר כי כל טענ 

ידי -על יועלו, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר הםהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהב וליפרוטוק)לרבות 
 , לא יתקבלו. המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז

 
 _. גיד _____________ז/מס' תא"ת/פ"צ/ח "_____, ח___________המציע: ___שם 

 ___. ____________ז. ____, ת._________________יע: לחתום בשם המצ המוסמך
 _. __תאריך: ____________.___ _____________תימה וחותמת של המציע: ____ ח
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 נספח ה' לחוזה הקבלנות 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

ת בודוות בעת ביצוע עיחלשים דגש מיוחד בנושא הבט ת( מבקשהמועצה –להלן עומרומועצה המקומית הואיל 
ומסמכי חוזה הקבלנות במסמכי המכרז  שיפוטה כמפורט ם בשטחות ובשטחים הפתוחיברחוב הניקיון והטיאוט
פי כל דרישות דיני -( מבצע את העבודות עלהקבלן –__________________________ )להלן ולוודא כי ____

 וגעים לעבודות אלה.וכללי הבטיחות והתעבורה הנ
 

 –לקמן כד המועצה ב כלפי תחייהקבלן מצהיר ומלפיכך 
ות כוח אדם רשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרב, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדיומנותהוא בעל הידע, המ .1

 מיומן, שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות.
 
 ת אלה.בודוורה החלים על עהתקנות ודיני הבטיחות והתעבהוא מכיר וידועים לו כל החוקים,  .2
 
ת וכי בדק את הסיכונים הקיימים ורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנווהתעב ל בסיכוני הבטיחותבטיפו הוא מנוסה .3

י העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי באתר
בדיו, עובדי אות עואה של בטיחות ובירה מלבודות תוך הבטחד הבטיחות המתאים לביצוע העברשותו כל ציו

 ברי אורח.ועו ה המועצ
 
יאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה, וכי העובדים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקהעובדים המועסקים  .4

 כנדרש.עבודות ועברו הכשרה והדרכה המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע ה
 
ורה החלים על , התקנות ודיני הבטיחות והתעבהחוקיםפי כל -, ינהגו עלמטעמו ו וכל הבא בשמו אוובדיהוא וע .5

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

 
התעבורה בהתאם יחות ומלאה על כללי הבט הקפדה בצע את עבודתו תוךמו יי כל הפועל מטעהוא יקפיד כ .6

וגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה בטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנלהוראות דיני ה
פוטר את במהלך ביצוע העבודות והוא  ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו

 פועל מטעמו.ידי ה מהן על ידו או על ע איזהל אחריות לאי ביצומכ  המועצה
 
ישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, לרבות לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האהוא יקפיד לספק  .7

נקוט , ול1961-ת התעבורה, התשכ"אותקנו 1997-בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז
ם סימון כלי הרכבים בתאורה ופסילרבות ת ביצוע העבודות, שים בעירות וההתראה הדרוהזה בכל אמצעי

 ארת בורות וכלי אצירה פתוחים.זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהש
 
שתית אחרת מכל סוג ומין. להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת ת .8

 ת התחשמלות תוך הקפדה על דינילמניע ולספק ציוד מתאים צעדים בקווי חשמל ולנקוטדים נוע מגע של עובלמ
 .הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל

 
לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה שעשה  .9

 ובד.חלילה( למותו של עחס וים או משגרמה )ימ 3נמנעה יכולת עבודה מעל עובד מטעמו 
 

 רז.הוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכזה בכדי להפחית ו/או לגרוע מ חייבותאין באמור בכתב הת .10
 

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

 __________._________, ת.ז. __בשם המציע: ______________ המוסמך לחתום
 ._________תאריך: _____ ______________.______ת של המציע: _____וחותמ חתימה
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 לחוזה הקבלנות' ו נספח  
 

 מפת המועצה
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 לחוזה הקבלנות' זנספח 
 

   חודשית תוכנית עבודה  
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 לחוזה הקבלנות' חנספח 
 

 י יומן עבודה יומי/חודש
 
 

כמות  תאריך
מכונות 

 וט הטיא

סוג 
המכונה 

  )לפי
 קוב(

כמות 
 עובדים

 ת()יומי

האזורים  
 שבוצעו 

  היום באותו 

שעת 
תחילת 
 העבודה

שעת 
סיום 

 העבודה

מנהל  אירועים חריגים 
 ודהעב

         

         

         

         

         

         

         

         

 
_____ __________________ __________________________הערות:____________

 ___________________________________ ______ __________________________
____________________________________ _______________________________

 ___________________________________________________________________
________________________________ ______________ ____ _________________
_______________________ __________________________________ __________

 ________________________ ___________________________________________
_____________________________________________________________ ______

____________________ _________________________________________ ______
___________ __________________________________ ______________________

 ____________ _______________________________________________________
_________________________________________________ ________________._  
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 בלנותה הקלחוז ט'נספח 

 
 לכבוד:

 
________ _____ 
 ( )שם העובד     
 

 לונות הודעה בדבר קיום תיבת ת ון: הנד
 

 ה זו אם לדעתכם נפגעות זכויותיכם ו/או תנאי העסקתכם. הנכם רשאים להגיש תלונה בתיב
 

  דוגמאות לאי שמירת זכויות:
 אי תשלום שעות נוספות 

 שה לפנסיה אי הפר
 שה אי תשלום ימי חופ

 ם סוריניכויים א
 ותק אי תשלום תוספת 

 נת שכר וכדומה. הל
 

 :יתן להתלונן בדרכים הבאות כן, נ  כמו

 ה. בתיבת תלונות אשר תוצב במשרדי המועצ •

)השירות ניתן בשפות עברית,   1-800-354-354 המוקד הטלפוני של משרד הכלכלה, שמספרו  •
 ערבית, רוסית ואנגלית(. 

מי ג' בין  בי  ,054-75-999-98ספרו: , שמבמשרד האוצר ד יחידת הביקורת בחשב הכללימוק •
 . 09:00-15:00השעות 

   report.achifa@economy.gov.ilדואר אלקטרוני לכתובת:  •

 . 03-6828690ש לשלוח את התלונה באמצעות פקס למספר: י פקס •

הגשת תלונה על  <  בדיםהעסקה וזכויות עו<  עבודה ותעסוקה<  gov.ilטופס תלונה באתר  •
 עבודה  חוקיים בשל הפרת מעסיק 

 
 
 

 ב,בכבוד ר 
 
 

_ _____________ 
 ותפקידו הקבלן  נציג  
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               __________________                _________________ 
  הקבלןחתימה וחותמת     צהת המועחתימה וחותמ                

 

 

 
 לחוזה הקבלנות' ינספח 

 
 ת כי הבהרומסמ

 
 


