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הזמנה להציע הצעות
 .1המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי
טאוט וניקוי רחובות בתחום השיפוט של המועצה המקומית באר יעקב.
 .2ניתן לעיין בטרם הרכישה במסמכי המכרז ובתנאיו באתר האינטרנט של המועצה,
בכתובת .http://www.b-y.org.il/?CategoryID=310 :את חוברת המכרז ניתן לרכוש
מיום  ,15/3/2020באמצעות מחלקת הגבייה של המועצה ,בקניון באר יעקב ,ברחוב שא
נס  ,17בקומה  ,2באר יעקב .לשם רכישת חוברת המכרז ,יש לפנות למ"מ רכזת מכרזים
והתקשרויות של המועצה  ,הגב' רינת איבגי ,בטלפון 08-9785423 :או בדוא"ל :
 ,rinat@b-y.org.ilבין השעות  .15:30 -08:30את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת סך
של  ,₪ 1,500אשר לא יוחזר בכל מקרה .רכישת חוברת המכרז הינה חובה ומהווה תנאי
להשתתפות במכרז.
 .3לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב בלבד ,לגב' איבגי ,באמצעות דוא"ל:
 ,rinat@b-y.org.ilוזאת עד ליום  .23/3/2020יש לוודא קבלת השאלות בטל- .
 .089785324המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר האינטרנט של
המועצה עד ליום  ;25/3/2020על הפונים חלה האחריות לעקוב אחר הפרסומים באתר
המועצה ולהתעדכן בשאלות ובתשובות ההבהרה ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז.
לא יהיה מענה בע"פ לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר
המועצה ,כאמור ,תחייבנה את המועצה.
 .4את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בבניין המועצה (לשכת
מנכ"ל) ,ברחוב ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב ,בתוך מעטפה סגורה עליה יש לציין "מכרז
מסגרת פומבי מס'  4/20למתן שירותי טאוט וניקוי רחובות בתחום שיפוט המועצה
המקומית באר יעקב ,וזאת לא יאוחר מיום  ,1/4/20בשעה  14:00בדיוק .הצעות
שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים – תוחזרנה למציעים ולא תובאנה כלל לדיון
בפני וועדת המכרזים.
 .5הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע בחן ובדק כראוי את תנאי המכרז ,קיבל את
כלל המידע והנתונים הצריכים לשם הגשת הצעה ,הבין את כל הדרישות ומקבל על
עצמו ,אם יוכרז כזוכה במכרז ,את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.
 .6אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לבצע את כל ו/או רק חלק מתכולת עבודות
המכרז ו/או להוסיף עבודות ,והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם ליכולותיה.
 .7הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.
 .8סיכום לוח הזמנים של המכרז:
מועד ושעה

הערות

1

ניתן לעיין במכרז באתר המועצה

15/3/2020

2

מכירת חוברת המכרז

15/3/2020

3

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
למכרז

23/3/2020

4

מועד מתן תשובות מטעם המועצה
לשאלות הבהרה

25/3/2020

השאלות והתשובות יפורסמו
באתר האינטרנט של המועצה

5

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז

1/4/2020

המועצה,
בבניין
הגשה
ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב
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מסמך א

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
 .1נשוא המכרז
מועצה מקומית באר יעקב ממינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי טיאוט וניקוי
רחובות בתחום השיפוט של המועצה מקומית באר יעקב ,עפ"י החלוקה המצורפת ועפ"י
התדירות שנקבעה על ידי המועצה ובכלל זה:
 1.1ניקיון וטיאוט יסודי של הרחובות באמצעות כוח אדם ייעודי.
 1.2טאוט רחובות באמצעות מכונות טאוט/שטיפה ייעודיות.
 1.3ריקון אשפתוני הרחוב במהלך טיאוט הרחובות.
 1.4סילו ק שוטף של מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על גבי עמודי חשמל,
עצים ,תחנות אוטובוס וכל אלמנט אחר הנמצא במסלול הניקיון נשוא מכרז זה.
 1.5הדברה וניכוש עשבייה פעמיים בשנה במסלול הניקיון והטיאוט ועפ"י מסמכי
המכרז.
 1.6ניקיון יסודי של אלמנטים בהתאם למפרט הטכני.
 1.7ניקוי כתובות גרפיטי כמפורט במסמכי המכרז.
 1.8פינוי ערימות פסולת וגזם עד לנפח של  70ליטר בהתאם למפרט הטכני.
 1.9וכל פעילות אחרת הנדרשת במסגרת מסמכי המכרז.
 1.10במסגרת המכרז נדרש המציע לרכוש את מכונת הטאוט של המועצה.
להלן ביחד " :העבודה".
 .2מסמכי המכרז
ההצעות תהיינה מבוססות בהתאם למסמכי המכרז ,כדלקמן:
 2.1מסמך א' התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי מכרז.
 2.1.1נספח א – 1/ערבות מכרז
 2.1.2נספח א1/א  -אישור רו"ח לאיתנות פיננסית ומחזור כספי
 2.1.3נספח א - 2/תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
 2.1.4נספח א - 3/תצהיר בדבר העדר הרשעה.
 2.1.5נספח א - 4/תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית.
 2.1.6נספח א - 5/נוסח המלצות וחוות דעת.
 2.1.7נספח א – 6/דוגמת יומן עבודה.
 2.1.8נספח א – 7/התחייבות לרכישת משאיות חדשות ורכבי הסעה.
 2.1.9נספח א – 8/פרוט כלי רכב.
 2.1.10נספח א - 9/תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
 2.1.11נספח א - 10/נספח תמחירים.
 2.1.12נספח א - 11/כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום.
 2.1.13נספח א - 12/תצהיר הליכים משפטיים.
 2.1.14נספח א – 13/רישיון רכב מכונת טאוט של המועצה
2.2

מסמך ב'  -מסמך "הצעת משתתף במכרז".

2.3

מסמך ג'  -הסכם התקשרות.
 2.3.1נספח ג 1/להסכם – ערבות ביצוע
 2.3.2נספח ג 2/להסכם – נוסח קיום ביטוחים.
 2.3.3נספח ג 3/להסכם תצהיר בטיחות.

2.4

מסמך ד'  -מפרט טכני.

2.5

מסמך ה'  -תכניות עבודה שבועיות.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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2.6

כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

 .3דרישות סף המשתתפים במכרז
3.1

הצעה למכרז תוגש רק ע"י אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי
אחד הרשום כדין בישראל .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.

3.2

הצעה ממי שלא רכש מסמכי המכרז ישירות מהמועצה  -תיפסל.

3.3

לא תוגש הצעה למכרז בניגוד לאמור בסעיף 122א לפקודת העיריות [נוסח חדש]
(להלן" :הפקודה") ובניגוד לאמור בסעיף  174לפקודה.

 3.4משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר קרבה לחבר מועצה והעדר ניגוד עניינים
לפי סעיף  174כאמור ,חתום על-ידי המשתתף ומאומת ע"י עו"ד .התצהיר יינתן על
גבי טופס התצהיר (נספח  )4המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .4תנאי סף
למכרז זה רשאים לגשת רק מציעים העומדים בתנאים המצטברים כדלקמן:
 4.1מציע בעל מחזור כספי שנתי בהיקף של  4מלש"ח לפני מע"מ במהלך השנים 2015-
 2019בביצוע ניקיון וטיאוט רחובות וצירף הצהרה חתומה ואישור רו"ח להיקף זה
ולאיתנות פיננסית לפי הנוסח המצורף מסומן נספח א-1/א.
 4.2מציע בעל ניסיון של לפחות חמש שנים מלאות בין השנים  2014-2019בעבודות
ניקיון וטיאוט בשלוש רשויות מקומיות לפחות שבסך הכולל כל אחת מהן מונה
לפחות  30,000תושבים או  100,000תושבים במצטבר בשלוש רשויות (כאשר רשות
אחר לפחות היא בת  30,000תושבים) .גודל הרשות יקבע לפי נתוני הלמ"ס
המעודכנים נכון למועד הגשת ההצעות.
 4.3מציע אשר ברשותו רישיון בר תוקף ,במועד הגשת ההצעה ,לעסוק כ"קבלן שירות"
בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם התשנ"ו( -החוק
להעסקת עובדים).
 4.4מציע שמעסיק בעצמו קצין בטיחות במשרה מלאה/חלקית ,או קצין בטיחות
המועסק במיקור חוץ יש לצרף חוזה העסקה תקף לפחות  12חודשים לפחות לפני
מועד הגשת ההצעה.
 4.5מציע (ומי מבעלי השליטה בו) אשר לא הורשע ב 3 -השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות במכרז בעבירה פלילית הנוגעת לדיני עבודה ולא נקנס על ידי
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות על דיני
העבודה (מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים).
 4.6מציע אשר יש בבעלותו את כל הכלים המפורטים להלן:
 4.6.1שתי ( )2מכונות טאוט ייעודיות משנת ייצור  2019ומעלה.
 4.6.2מכונת טאוט קטנה אחת ( 2 )1קו"ב משנת ייצור  2019ומעלה.
 4.6.3רכב הסעה (טנדר) אחד ( )1שנת ייצור  2019ומעלה.
 4.7כל הכלים המפורטים לעיל צריכים להיות תקינים ולעמוד בכל הדרישות הטכניות
המפורטות במפרט הטכני מסמך ד'.
 4.8כל הכלים המפורטים לעיל לא יהיה משועבדים (למעט שיעבוד לבנק) ואינם
מעוקלים.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 4.9הזוכה מתחייב לספק  1מכונת טאוט ייעודית תוך  90יום וכמו כן 1-רכב הסעה
(טנדר)  2020תוך  60יום ממועד חתימת ההסכם.
 4.10על המציעים לצרף להצעתם תחשיב כלכלי אודות הצעת המחיר כפי שהיא הוגשה
על ידם ,לרבות פירוט כלל עלויות המכרז ובכללם (אך לא רק) עלויות העסקת עובדים
(לרבות מנהלי עבודה) ,הקצאת ציוד לעובדי הניקיון ,מכונות טיאוט ,חרמשים ,רכבי
מנהלי עבודה ,דלקים ,טיפולי מוסך ותחזוקה שוטפת ,עלויות תפעול ,מימון וכן כל
הוצאה נוספת מכל מין וסוג שהוא לעניין כלל האמצעים המפורטים בהוראות המכרז
וחוזה הקבלנות (לרבות עלויות בגין הנהלה וכלליות וכן רווח קבלני) יובהר כי על
המציעים לחשב הקצאת האמצעים הבאים בהתאם להיקף השעות כפי שיפורט
להלן:
פירוט השירותים
עובדי ניקיון (כולל מפעילי חרמשים)

היקף שעות עבודה למשמרת
 6.5שעות עבודה מלאות

מכונות טיאוט (לרבות נהגים)

 8שעות עבודה מלאות

מנהל עבודה (לרבות רכב עבודה -טנדר)

 8שעות עבודה מלאות

4.11יובהר כי בעריכת התחשיב כאמור יש לוודא עמידה בכלל דרישות השכר של העובדים
המועסקים מטעם המציע ,לרבות עמידה בכלל דיני העבודה ואי היותה של הצעתם
פוגענית בזכויות העובדים העתידים להיות המועסקים על ידם בביצוע העבודות נשוא
המכרז וחוזה הקבלנות ,על הקבלן לכלול בהצעתו את כל הרכיבים הסוציאלים
מתוקף צו ההרחבה ,מובהר כי ,הרשות לא תשלם למציע תשלומים נוספים מעבר
למצויין בנספח א.10/
 4.12לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש ממציע
כל מידע ו/או מסמך ו/או אישור שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו ,מומחיותו,
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז .המציע יהיה חייב
למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה .במקרה בו מציע יסרב
למסור מסמך ,אישור או מידע כאמור ,תהיה רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 4.13הוגשה הצעה על ידי מציע שלמועצה היה ניסיון לא טוב עמו ,רשאית וועדת המכרזים
עפ"י שיקול דעתה ,לפסול הצעתו.
 4.14בהצעה יחידה המועצה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לפסול את
ההצעה ולו מטעם זה בלבד אפילו לא מתקיים חשש לתיאום בין המציעים.
 4.15מסמך שעל המציע לצרף להצעתו ,עפ"י מסמכי המכרז ,ולא צורף להצעה ,רשאית
וועדת המכרזים ,עפ"י שיקול דעתה ,להחליט אם אי צירוף המסמך מהוה פגם מהותי
או טכני .מובהר ,כי המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי סף אינם חלק
מתנאי הסף אך יש חובה להגישם כחלק מן ההצעה.
 .5תנאים נוספים
המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים להגשת המכרז ,לרבות
הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:
יובהר כי ,המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף :מקור או העתק נאמן
5.1
למקור בחתימת עו"ד כמפורט להלן.
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מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס
5.2
מעודכן מרשם החברות.
אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות :ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור
5.3
ניכוי מס במקור.
אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.
5.4
אישור עו"ד מאושר של זהות בעלי המניות בחברה ,מנהליו הרשומים ומנהליו
5.5
בפועל.
אישור עו"ד בדבר מורשים לחתום מטעם החברה.
5.6
רישיון בר תוקף ,במועד הגשת ההצעה ,לעסוק כ"קבלן שירות" בהתאם להוראות
5.7
חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם התשנ"ו (החוק להעסקת עובדים).
צילום תעודה של קצין הבטיחות של המציע וכן צילום אישור תקף של משרד
5.8
התחבורה על מינוי קצין התחבורה במציע .
העתקים מאושרים ע"י עו"ד של רישיונות הרכב ,תעודות ביטוח ו/או הסכמים
5.9
לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים ברשותו של המציע המעידים על עמידתו בתנאי
הסף.
( 35.10שלוש) המלצות לפחות מרשויות עפ"י הנוסח המצורף למכרז זה -נספח א. 5/
יובהר כי ההמלצות צריכות להעיד על אופי השירות כמו גם הניסיון הנדרש במסגרת
תנאי הסף למכרז .עוד יובהר כי הניסיון הנדרש הינו ניסיון של המציע כקבלן ראשי.
5.11אישור רואה חשבון אודות איתנות פיננסית ומחזור הכספי הנדרש עפ"י תנאי הסף,
בנוסח המצורף למסמכי המכרז נספח א-1/א.
 5.12תצהיר חתום ומאושר בדבר קיום זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז
נספח א.2/
 5.13תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר הרשעות ותביעות הליכי כינוס פירוק פש"ר וכיוב
בנוסח המצורף למסמכי המכרז נספח א.3/
 5.14תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה בנוסח המצורף
למסמכי המכרז נספח א.4/
 5.15קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות ממועצה מקומית באר יעקב.
5.16מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המציע.
 5.17כל האישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.
 5.18כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע בשני העתקים.
 5.19ערבות בנקאית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה מסחרי מוכר ,לטובת המועצה כאמור
בסעיף  12להלן.
 5.20התחייבות לרכישת משאיות חדשות ורכבי הסעה -נספח א.7/
 5.21פרוט כלי רכב -נספח א. 8/
 5.22תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – נספח א. 9/
5.23כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום -נספח א.11/
 5.24תצהיר תביעות – נספח א. 12/
 .6תקופת ההתקשרות
 .6.1ההתקשרות עם הקבלן לביצוע העבודות הינה לתקופה של  36חודשים (להלן" :תקופת
ההתקשרות") .המועצה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תוקפו של
החוזה ב 2 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,כולן או חלק מהן בכל פעם,
זאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מ 30 -יום לפני תום תקופת
החוזה ו/או תקופת ההארכה .מובהר כי ,המועצה איננה מתחייבת לממש את האופציה
להארכת תקופת החוזה ,בכל מקרה כל תקופות החוזה לסוגיהן לא תעלנה על 60
חודשים והכל בכפוף לאמור בהסכם המצורף למסמכי המכרז.
 .6.2תקופת ניסיון -ששת החודשים הראשונים מיום תחילת העבודות ,כפי שנקבע ,מהווים
תקופת ניסיון .היה ובתקופת הניסיון לא יקיים הקבלן את דרישות המכרז וההסכם
שנחתם עימו בהתאם לתנאי המכרז ולשביעות רצון המועצה ,תהא המועצה רשאית
להפסיק את עבודתו של הקבלן ,תוך מתן הודעה מוקדמת של  14יום ,הכל כמפורט
בהסכם.
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 .6.3אין באמור לעיל ,כדי לפגוע בזכות המועצה לבטל את ההתקשרות עם הקבלן בכל עת
במהלך תקופת ההתקשרות ,בהודעה מראש בת  60יום ,לפי שיקול דעתה ,הכל כמפורט
בהסכם.
 .7ביקור באתר העבודה
מקום בו כולל המכרז ביצוע עבודה באתר מסוים ,על המציע לבדוק היטב את התוכניות,
לבקר באתר העבודה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים ,כדי לחקור את תנאי
המקום ולהעריך את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות
בעבודה במשך הביצוע.
 .8שינויים תיקונים והבהרות
 .8.1על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ו/או
אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין,
סעיף או פרט כלשהו ו/או יבקש לשאול שאלות הבהרה חובה עליו להודיע גב' רינת אבגי
מ"מ רכזת מכרזים במועצה באמצעות מייל  rinat@b-y.org.ilובקובץ  wordבלבד ,עד
ליום  23/3/2020בשעה  15:00ולוודא קבלת המסמך בטלפון08-9785324 :
 .8.2תשובות לאמור במכתב תימסרנה ,במידת הצורך ,לרוכשי המכרז ולמשתתפים בסיור
הקבלנים ,ככל שנערך .על כל מציע לצרף להצעתו מסמך התשובות הנ"ל ולחתום עליו.
 .8.3הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים ,מכיר ,מבין ויודע את
תוכנם ,מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.
 .8.4על המציע לברר עם סוכן/חברת ביטוח לפני הגשת הצעתו למכרז כי יוכל לקבל אישור
על קיום ביטוחים בנוסח המצורף למכרז.
 .8.5לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על חוסר
ידיעה ,אי הבנה ,ספק במשמעות ,כוונה שונה ,טעות או ברירה כלשהי ביחס למסמכי
המכרז.
 .8.6המועצה רשאית בכל עת ,לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות מועד זה
ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות למסמכי המכרז ,ואלה
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו
חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.
 .8.7שינויים ,תיקונים והבהרות ,שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז ,מהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז.
 .8.8שינויים ,תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז והמשתתפים
בסיור הקבלנים (אם נערך) בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה.
 9הצהרות והתחייבויות המציע
מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע ,על-פי מסמכי המכרז ,בהגשת
הצעתו ,כל מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי המועצה ,כדלקמן:
 9.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכיו ידועים ונהירים לו ,לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת מהשכר
הנקוב בצו העסקת עובדים על-ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים ,תשע"ג ,2013-וכן ,הוראות צו הרחבה בענף הניקיון מיום  ,5.2.2014וכי יש
לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות ,וכי הוא מסוגל מכל
בחינה שהיא ליתן את השירות ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 9.2הגשת הצעתו של המציע ,והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ,כי ידועים ונהירים לו כל
הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,ובכלל זה
ההסכם ,לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים.
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 9.3כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
במתן השירות מושא המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.
 9.4כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו
זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 10הגשת הצעה ותוקף ההצעה
 10.1מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות ,הציוד וחומרי העזר ,ולכל הדרוש
לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז.
 10.2המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז" ,שבה מולאו כל
הפרטים כולל הצעת המחיר לעבודה ,ללא מע"מ .מע"מ יתווסף על בסיס הצעת המחיר
הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרז.
 10.3מציע ינקוב במחיר לכל אחד מהרכיבים כאשר המחיר לא יהיה גבוה מסכום
המקסימום ולא יהיה נמוך ממחיר המינימום (ככל שיש מחיר מינימום)
 10.4המציע שיקבל את הציון הגבוה ביותר ,ייחשב בפני ועדת המכרזים כהצעה הזולה
ביותר.
 10.5ההצעה תהא בתוקף עד למועד בו הערבות הבנקאית שהוגשה להבטחת עמידת המצע
בהצעתו תקפה .ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  90יום מיום המועד האחרון
להגשת ההצעות .אם תודיע המועצה למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז
תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת ההסכם עמו.
 11חתימה על מסמכי המכרז
 11.1המעוניין להשתתף במכרז זה (להלן  -המציע) יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי
המכרז המקוריים (למעט מעטפת המכרז) ,ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז.
 11.2אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  -תפסול הצעתו
למכרז.
 11.3מחיקות בגוף ההצעה ,אי מילוי כל הפרטים ,מילוי פרטים בלתי ברורים או אי חתימה
על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.
 11.4כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם -
תיפסל.
 12ערבות בנקאית
 12.1על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,מבנק מורשה
מסחרי מוכר ,לטובת המועצה ,בסכום של ( ₪ 100,000מאה אלף שקלים חדשים),
ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של המועצה כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה  .הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית  -תיפסל.
 12.2ערבות תהיה תקפה עד ליום  30.6.20ועד בכלל (להלן – מועד הערבות) .אם לא נקבע
הזוכה במכרז עד למועד הערבות ,יגרום המציע להארכת הערבות למשך  3חודשים
נוספים .המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא למועצה לפני מועד הערבות .אין
המועצה אחראית למתן הודעה למציע בדבר הארכת הערבות.
 12.3הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע
בלבד.
 12.4ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ע"י המועצה ואשר נמסרה ע"י המציע שלא זכה
במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ 3 -
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור
בס"ק (ד) לעיל ,לפי המאוחר מבין מועדים אלו.
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 12.5מציע במכרז שהצעתו לא זכתה במכרז תוחזר לו ערבות המכרז .קיבל המציע את
הערבות ולא השיבה למועצה ,במסירה אישית בתוך  7ימים ,ייחשב הדבר כוויתור על
הצעתו במכרז.
 12.6ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  5ימים לאחר חתימת ההסכם עמו
והמצאת ערבות בנקאית לביצוע ההסכם.
 12.7הודע למציע על זכייתו במכרז כאמור לעיל ,רשאית המועצה לדרוש מהמציע הארכת
תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על-ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות
בהתאם .הארכת התוקף כאמור לא תעלה על  3חודשים.
 12.8לא האריך מציע את תוקף הערבות  ,רשאית המועצה לדרוש ולקבל פירעון הערבות
וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.
 13הצעת המחיר
 13.1המציע יגיש הצעת מחיר כמפורט בטופס הצעת המחיר – מסמך ב' למסמכי המכרז,
וזאת לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז המופיעים במסמך ד' למכרז.
 13.2המציעים במכרז זה יגישו הצעתם לעלות עבודות הכל כמבוקש במסמך ב' הצעת
המחיר המצ"ב למכרז זה.
 13.3מובהר כי במידה והמועצה תזמין מהמציע שירותים בהתאם להצעת המחיר ,ישולם
הסכום המוצע על ידי המציע שהוכרז כזוכה ,במסגרת הצעת המחיר שהגיש למכרז זה.
 13.4כמו כן יובהר למען הסר ספק ,כי המציע ידאג ויישא בהוצאות ניקיון מכונות השטיפה.
13.5יובהר ,כי התמורה הכוללת הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון
עלויות הארגון והניהול של המציע ,תשלומי הוצאות ,עלויות כוח אדם ,ציוד הניקיון
לעובדים ,מדי עובדים ,חומרי הדברה ,הוצאות מים ,זכויות סוציאליות והפרשות
מעביד וכל התוספות ,לרבות רווח המציע וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ,
בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לא ,ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה
במכרז .מצורף בנספח א' ,10/פירוט כל עלויות המעסיק החלות על המציעים במכרז
זה .המציע הזוכה יהיה מחויב להוראות בצו הרחבה בענף הניקיון ,אף אם הן
מחמירות מחוקי העבודה של מדינת ישראל ,על הקבלן לכלול בהצעתו את כל הרכיבים
הסוציאלים מתוקף צו ההרחבה ,מובהר בזאת כי ,הרשות לא תשלם למציע תשלומים
נוספים מעבר למצוין בנספח א.10/
 13.6מובהר ,כי המציע רוכש את מכונת הטאוט " "as isולא תשמע כל טענה ביחס למכונה
בין ביחס לפגם גלוי או פגם סתר במכונת הטיאוט .המציע מוותר על כל טענה בעניין
מצב מכונת הטאוט ופגמים בה.
13.7מודגש ,כי בכל מקרה ,השכר השעתי שישולם על ידי המציע הזוכה לעובדי ניקיון
ועלויות מעסיק נוספות לא יפחתו מהמפורט בנספח א 10/להצעת המחיר.
13.8למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדין.
 14בחירת ההצעה הזוכה
 14.1ההצעה הזוכה תבחר על פי מדד מחיר בלבד .ההצעה הזולה ביותר תהא ההצעה הזוכה.
 14.2בדיקת ההצעות תעשה בשני שלבים עוקבים ,כדלקמן:
14.2.1

14.2.2

14.3

אומדן
14.3.1
14.3.2

שלב א'  -בחינת עמידה בתנאים הסף המוקדמים להגשת הצעות.
הצעותיהם של מציעים שלא תעמודנה בכל התנאים המוקדמים
להגשת הצעות תיפסלנה .רק הצעותיהם של המציעים העומדים בכל
התנאים המוקדמים להגשת הצעות תעבורנה לשלב הבא של דירוג
ההצעות.
שלב ב'  -פתיחת הצעות המחיר של המציעים ובדיקתן ודירוגן.
אומדן המועצה הינו מחירי המקסימום לכל הפריטים המופיעים
בטבלאות  Aו B -ומחיר המינימום בטבלה .C
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיימצאו גירעוניות.

 15הודעת הזכייה
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 15.1הודעת הזכייה בהליך תהא בכתב ,חתומה על ידי המוסמך לכך מטעם המועצה ,ותחייב
את המועצה ואת המציע .שום הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בע"פ ,לא תחייב את
המועצה או תהווה טענת השתק או מניעות כלפי המועצה.
 15.2מובהר בזה כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה ,והקיבול ייעשה רק
עם החתימה על ההסכם.
15.3המועד לתחילת ביצוע השירותים יקבע על ידי המועצה והמציע יהיה חייב להיערך
לאותו מועד לביצוע השירות.
 15.4הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה בהתבסס על מידע ,הבטחה,
התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם,
בין בכתב ובין בע"פ ,בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם.
15.5המועצה יכולה ולפצל את הזכייה בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 16חתימת ההסכם
 16.1מציע שיזכה במכרז יחתום על ההסכם (ונספחיו) וימציא למועצה את ההסכם וכל
המסמכים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וטופס אישור על קיום ביטוחים חתום ע"י
חברת הביטוח תוך  7ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז (להלן  -מועד
החתימה).
 16.2הודעה כאמור תישלח למציע באמצעות דואר אלקטרוני/פקסימיליה או בדואר או
תימסר לו ידנית .נשלחה ההודעה בפקסימיליה יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת
הזכייה; נשלחה בדואר  -יחשב מועד קבלת ההודעה  3ימים ממשלוח ההודעה.
 16.3במידה ולא ימציא המציע שזכה במכרז אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת
ביטוח בנוסח שפורסם במכרז ,תהיה רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לערוך ביטוח על
חשבונה ולחייב את המציע הזוכה בהוצאות.
16.4יחזור בו המציע מהצעתו ,או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם
(לרבות  -ערבות לביצוע ואישור על קיום ביטוחים ,כנדרש במכרז ו/או בהסכם) ,או לא
ימציא למועצה ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר התחייבות
אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז  -תהיה רשאית המועצה לבטל זכייתו במכרז,
וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז.
 16.5בוטלה זכיית המציע במכרז כאמור לעיל תדרוש ותקבל המועצה פירעון הערבות
הבנקאית שהגיש המציע ולא תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.
 16.6מנכ"ל או גזבר המועצה יהיה רשאי להאריך מועד החתימה ב 7-ימי עבודה נוספים
במידה וייווכח כי קיימים עיכובים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על
ההסכם או למלא אחר התחייבות אחרת כאמור לעיל.
 17דחיית מועד ביצוע
המועצה רשאית לדחות תחילת העבודה עד  3חודשים לאחר תאריך חתימת ההסכם או
המועד שנקבע בהסכם להתחלת ביצועה או עד למועד אחר האמור במסמכי המכרז  -לפי
המאוחר שבין מועדים אלו .כמו כן רשאית המועצה להתנות תוקפו של ההסכם או ביצוע
העבודה בתנאים כאמור במסמכי המכרז ו/או ההסכם.
 18התמחרות
במכרז שבו הוגשו  2הצעות מחיר זהות שהן אף ההצעות הכספיות הטובות ביותר ועומדות
בתנאי המכרז ,רשאית וועדת המכרזים להחליט על הגשת הצעות משופרות על ידי שני
המציעים הנ"ל לתיבת המכרזים של המועצה במעטפות סגורות.
 19פסילה
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מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל ,אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה
ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 20עדיפות בין מסמכים; הבהרת מסמכי המכרז
 20.1בכל מקרה של סתירה ו/או הבדל ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות
המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים
השונים כדלקמן (בסדר עדיפות יורד) :כתב הזמנה זה ,טופס הצעת המציע ,ההסכם.
 20.2גילה מציע אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה
בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז ,יפנה בכתב ,לא יאוחר
מיום  23/3/2020באמצעות כתובת דוא"ל  rinat@b-y.org.ilלמועצה ,והמועצה תיתן
הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ,ופירוש זה יחייב את כל המציעים לכל
דבר ועניין .הוראות המנהל כאמור תישלחנה לכל מי שעיין ו/או רכש את מסמכי
המכרז.
 20.3לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה ,שגיאה ,אי התאמה ,חוסר בהירות או ספק
במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה למועצה כאמור בסעיף  20.2לעיל.
 20.4בלי לפגוע באמור לעיל ,המועצה שומרת על זכותה לתקן את מסמכי המכרז ו/או
להוסיף להם ו/או לעדכנם ,וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעות.
 20.5לא תישמע טענה מפי המציע ,כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או
תיקונים שניתנו או נעשו על-ידי המועצה ,אלא אם אלה ניתנו על-ידי המועצה בכתב,
כאמור בסעיף זה.
 20.6תשובות ,הבהרות ,תיקונים ,תוספות ו/או עדכונים שיינתנו בכתב כאמור בסעיף זה,
אם יינתנו ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 21ביטול המכרז או אי ביצועו
21.1המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת
הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד
ו/או שלב במכרז ,לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,כולו או מקצתו ,מכל סיבה
שהיא.
21.2המועצה רשאית לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,לרבות מבחינת
מחירה ,ו/או לפסול הצעה החורגת מתקציב המועצה למכרז ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
של ועדת המכרזים.
21.3אם תחליט המועצה כאמור לעיל ,לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא
לחתום על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ,ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהיא ,למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז ,שתוחזר לזוכה במכרז בלבד,
אם כבר נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה
במכרז.
21.4למועצה שיקול דעת בלעדי להגדיל או להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה,
כמפורט בהסכם.
21.5המועצה שומרת לעצמה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את הזכות להחליט על ביצוע
העבודות נשוא המכרז ,בשלמותן או חלקים מהן בלבד ,ו/או על דחיית ביצוע חלק
מהעבודות לשלב מאוחר יותר ,ו/או לפצל המכרז כולו ,ו/או העבודות האמורות בו ו/או
לחלקו בין מציעים שונים .למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל
סעיפי כתב הכמויות (אם קיים במכרז) ,אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 22גילוי מידע
22.1המועצה או מי שעליו תורה ,רשאי לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר
זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו ,וכן כל מידע
אחר שלדעתו יש עניין בגילויו.
 22.2מציע אשר נמנע מלמסור למועצה או למי מטעמו את המידע הדרוש או מסר מידע לא
נכון ,רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו או לפוסלה.
 22.3זכה המציע ,ולאחר מכן התברר למועצה ,כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר
מידע חלקי בלבד ,או מידע מטעה ,רשאית המועצה לבטל את זכייתו מעיקרה מבלי
שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו ,זאת מבלי לגרוע מזכויותיה של
המועצה כלפי המציע בשל התנהגותו כאמור.
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22.4המועצה או מי שעליו תורה ,רשאי לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו
ולגבי כל גורם אחר שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות אדם או תאגיד
אחר ו/או אמצעי שליטה במציע.
22.5המועצה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיו אמיתות מידע שימסור המציע.
בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שהמועצה
תקבל לגביהם מידע הקשור להליך ,מרשויות המדינה לרבות מכל רשות ו/או גוף
הפועלים על פי דין.
 22.6בהגשת הצעתו מסכים המציע ,כי לאחר החלטת המועצה תועמד הצעתו במלואה ,על
נספחיה ,לעיון יתר המציעים בהליך אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש
להשאירם חסויים ,יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים שיש להשאירם
חסויים ואת הנימוקים לסודיותם .המועצה תחליט ,באם תדרש לעשות כן ובהתאם
לשיקול דעתו ,האם לגלות את ההצעה במלואה או בחלקה.
 22.7עם זאת ,מסכים המציע ,כי במקרה שהמועצה תהא סבורה ,לרבות בשל התנגדות של
מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור ,תהא המועצה
רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית
המעוניין בגילוי.
22.8המועצה רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים ,בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים,
אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע ,אולם הוא אינו חייב לעשות כן  -הכל ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע.
 23סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או
הנובע מהליך המכרז בהתאם לכתב הזמנה זה ו/או מסמכי המכרז ,לרבות בקשר לתוקפם,
פרשנותם ,ביצועם ו/או הפרתם ,תהא נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז ,לפי סמכותם
העניינית ,ולהם בלבד.
 24כללי
24.1הודעות למציעים בהתאם למסמכי המכרז ,תימסרנה בכתב (לרבות באי-מייל או
בפקס') ,בהתאם לפרטי ודרכי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם כל מציע ,כפי
שנמסרו על-ידיו בעת רכישת מסמכי המכרז ,כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .לעיל.
 24.2כותרות הסעיפים בכתב הזמנה זה נועדו לצרכי נוחות בלבד ,והן תשמשנה לפרשנותו;
כל האמור בכתב הזמנה זה בלשון יחיד ,אף רבים המשמע וכן להיפך ,וכל האמור בו
במין זכר ,אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.
 25עסק בשליטת אישה
25.1מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון) ,התשע"ן 2016-בקשר
עם עידוד נשים בעסקים נדרש להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק
הוא בשליטת אישה (לעניין זה משמעות התיבות" :עסק בשליטת אישה"" ,עסק"
"אישור" ,ו"-תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.)1992-
 25.2מקום בו הועדה מצאה לנכון להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות
היא של עסק בשליטת אישה ,הועדה תמליץ על ההצעה של עסק בשליטת אישה כזוכה
ובלבד שצורף לה בעת הגשתה" ,אישור" ו" -תצהיר" ,כמפורט לעיל.
 26המקום והזמן להגשת ההצעה
הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוכנס למעטפת
המכרז המצורפת למסמכי המכרז ותוגש סגורה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים
בלשכת מנכ"ל המועצה ברחוב זבוטינסקי  1באר יעקב ההצעה תוגש לא יאוחר מיום
 1/4/20בשעה 14:00
מעטפת המכרז תוכנס ע"י מנהלת או מזכירה בלשכת מנכ"ל בלבד ,לתיבת המכרזים.
מעטפה שתימסר לאחר תום המועד להגשת ההצעות תוחזר למוסר.

תאריך __________

חתימה וחותמת המציע__________________:

___________
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ראש המועצה

נספח א1/

נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז
לכבוד  :מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :ערבות בנקאית מס'_____________________
על פי בקשת( _________________ ,להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
סכום עד לסך של  ₪ 100,000ובמילים  ":מאה אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות")
זאת להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 4/20
לטיאוט וניקוי רחובות ,ושטחים ציבורים בעיר ברחבי העיר אור יהודה וקיום תנאי החוזה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל ,מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם להוכיח ו/או לבסס ו/או לנמק את
דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את תשלום הסכום
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי ,שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא
יעלה על סכום הערבות הנ"ל.
ערבות זו ,עפ"י תנאיה ,הינה אוטונומית ,לא מותנית ,בלתי תלויה ,לא מוגבלת בתנאים ,בלתי
חוזרת ולא ניתנת לביטול וניתנת לפירעון מיידי ללא כל תנאי ו/או נימוק כלשהם ,עפ"י
דרישתכם הראשונה בכתב.
דרישה לתשלום על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל לסניף הבנק
שכתובתו
מספר_____________
_____________________________________________
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  30.6.20ועד בכלל (להלן" :תאריך התוקף").
דרישה שתגיע אלינו אחרי תאריך התוקף לא תענה.
לאחר תאריך התוקף ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך

חתימה וחותמת הבנק

חתימה וחותמת המציע__________________:
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לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

איתנות פיננסית
נוסח אישור רואה חשבון

נספח א1/א

הנדון :אישור
לבקשת חברת ___________ (להלן" :הלקוח") הרינו לאשר כדלקמן:
.1

משמש כרואה החשבון של הלקוח
אני הח"מ ,רו"ח _______________
ח.פ /ת.ז (הלקוח) ________________ ,החל משנת
__________________
_________ ועד היום.

.2

הדו"חות הכספיים המבוקרים/סקורים של הלקוח לשנים _________________
ומאזן בוחן לשנת _______ ,נערכו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

.3

בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ,אנו מאשרים כי המחזורים
הכספיים השנתיים של הלקוח בשנים __________________________ בנוגע
לעבודות טאוט וניקוי רחובות בלבד.
(מחזור כספי שנתי נדרש בנוגע לעבודות הנ"ל ,שאינו נמוך מ ₪ 4,000,000 -בשנה לא
כולל מע"מ:

שנה
2015
2016
2017
2018
2019

מחזור בשקלים לשנת המלאה (החל מיום  1.1ועד ליום  )31.12בש"ח – לא כולל מע"מ

האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח לצורך עמידתו של
הלקוח במכרז פומבי מס' ___________ של מועצה מקומית באר יעקב.
בכבוד רב,
_______________________
(חותמת וחתימה רו"ח) ותאריך

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א2/
תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1
.2

.3

.4
.5

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המועצה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם המציע.
(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
כדין ,התשל"ו )1976-להלן ":בעל זיקה")) לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ,התשנ"א)1991-
או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 המציע או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות
בלבד לפי חוק עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1771-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1749 -
(למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה) במקרה שהמציע או בעל זיקה הורשעו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק
(להלן" :מועד ההתקשרות").
 ההרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה "הרשעה" כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה
אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
המצהיר
אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ______________ עו"ד ,מר/גב'
שמספרה ____________________ ,ולאחר
_________________________ נושא ת.ז.
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה
כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א3/
תצהיר בדבר היעדר הרשעה
אני הח"מ __________ ת.ז  _______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המועצה (להלן " :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.

.2

המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן :
"בעל זיקה") לא הורשעו ביותר משתי עבירות ב  3השנים האחרונות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בגין הפרת החוקים המפורטים
להלן:
 חוק שמירת הניקיון החוק למניעת מפגעים סביבתיים מתן חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. תשלום דמי חופשה לפי סעיפי  10ו 11-לחוק חופשה שנתית. תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  13לחוק חופשה שנתית. איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  6לחוקשעות עבודה ומנוחה.
 איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראותהיתר שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 איסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר ,לפי סעיף  9לחוק שעות עבודהומנוחה.
 תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  16לחוק שעות עבודה ומנוחה. תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  17לחוק שעות עבודה ומנוחה. איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  20לחוק עבודתהנוער.
 איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  21לחוק עבודת הנוער. איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  24לחוק עבודת הנוער. איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25לחוק עבודת הנוער.
 איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  25לחוק הגנת השכר – כשניכויהסכומים היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.
 העברת סכומים שנוכו ליעד ,לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר. איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב )1()1לחוק הגנת השכר. -תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום והעדכונים שחלו לגביו .

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה ,לפיסעיף 33יד(ב) לחוק הסכמי קיבוציים ,התשי"ז .1957
 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. תשלומים מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות. .3לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משלוש הפרות של
דיני העבודה בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור
ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה
אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
 .4לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים 383 ,290-297
עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .5זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
_____________________
המצהיר

אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________,
ולאחר שהזה רתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
_______________________ ,עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א4/
תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
המועצה (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת ,כי המועצה תביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 2.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר מועצה,
קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות".
 2.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד
שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף
()1(1ב) ו()1(5-ב))".
 2.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של המועצה
לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או
שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 3.1בין חברי מועצות הרשויות החברות במועצה ובמוסדות המועצה אין לי :בן זוג,
הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.2אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות במועצה ובמוסדות המועצה,
קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
 3.3אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות מהרשויות החברות בהמועצה או
במוסדות המועצה ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל ,יש לציין את סוג הקרבה ,כולל פירוט שם הרשות
הרלוונטית ,והיא תבחן ע"י המועצה:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.
כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי זו ,הנני
מתחייב להודיע על כך למועצה מיד עם קרות השינוי.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב) ()3
לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת המועצה ,ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים,
רשאית להתיר התקשרות ובלבד שההיתר ותנאיו פורסמו ברשומות.
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
______ ______________
המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני ____________________ עו"ד ,מר/גב'
__________________________ נושא ת.ז .שמספרה ______________________,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

_______________________ ,עו"ד
תאריך____________:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א5/

חובה למילוי האישור
כל רשות ממליצה בנפרד

כתב המלצה
לכבוד
ועדת המכרזים -מועצה מקומית באר יעקב
ג.א.נ.
הנדון :מתן שירותי טיאוט ,וניקוי רחובות עבור מכרז מס ' ___________
אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________ (שם מלא)ע.מ/ח.פ___________ .
(להלן" :המציע") ,ביצע עבורנו את השירות  /שירותים הבאים :
 .1תקופת השירותים:
שירותי טיאוט ,ניקוי רחובות ,בהתאם לחוזה ההתקשרות ,הכוללים אחד או יותר
מהאמצעים (כ"א  ,ציוד ומכונות טיאוט) ,בתקופה שבין _______ :עד _______ ,כקבלן
ראשי  /כקבלן משנה (הקף בעיגול).
 .2היקף השירותים:
________________________
מספר עובדים ליום
________________________
מספר מכונות טיאוט ליום
_______________________
היקף הניקיון בק"מ ליום
 .3פרמטרים להערכה:
הערות
ציון*
ניקוד
מס"ד פרמטר
מירבי
10
תחלופת עובדים
1
15
התייצבות העובדים למשמרת בזמן
2
ובהתאם לסידור העבודה
15
תגמול ויחס לעובדים
3
15
מיומנות וניסיון של העובדים
4
5

רמת הפיקוח המקצועי
והמשמעתי
קשר ומעורבות מצד הנהלת החברה

10

7

היענות לביצוע מטלות יוצאות דופן

10

8
9

גמישות בשעות העבודה /משמרות
ציון כולל**

10
100

6

15

* ציון המקסימום לפי עמודת ציון מירבי משמעה  -עבודה מצוינת ואילו ציון המינימום,0-
יציין עבודה גרועה .לדוגמא :בסעיף תגמול ויחס לעובדים ציון מקסימלי יכול להיות ,לכל
היותר 15 ,ומבהיר כי עבודת הקבלן ברשות בפרמטר זה הייתה מצוינת .במידה ויינתן
בפרמטר זה ציון  ,5למשל ,הרי שהעבודה הנעשית היא ברמה פחות מבינונית.
** ציון הכולל הינו הערכת הרשות הכללית כפי שהיא מעריכה את הקבלן.
.4

חוות דעת על ביצוע(חובה):
______________________________________________________________
__
______________________________________________________________
__
______________________________________________________________
__

חתימה וחותמת המציע__________________:
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______________________________________________________________
__
______________________________________________________________
__
______________________________________________________________
__
פרטי המאשר
____________
שם ושם משפחה

_____________
טלפון

_____________
תפקיד

__________
שם
הרשות /גוף

תאריך________________ :

____________________
חתימת וחותמת
מנהל אגף שפ"ע/תברואה

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א6/

יומן עבודה מועצה מקומית באר יעקב
קבלן מבצע______________ :

תאריך:
תקלות/משימות

יום בשבוע:

מזג אוויר:
מהות
הטיפול

.1

.1

.2

.2

.3

.3

.4

.4

.5

.5

כמות

תשומות
מנהל עבודה
טנדר +עובד
מכונות טאוט
עובדים יעודיים

שעת
הגעה

שעת
עזיבה

הערות

עם

חתימה ראשונה : 08:30
מנהל מח' תברואה_________________:
(אישור תשומות)

מנהל עבודה קבלן__________________:

חתימה שניה סיום עבודה:
מנהל מח' תברואה_________________:

מנהל עבודה קבלן__________________:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א7/
תצהיר  -התחייבות לרכישת ושימוש במשאיות חדשות ורכבי הסעה
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -יש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה למתן שירותי טאוט וניקוי רחובות בתחום
השיפוט המועצה מקומית באר יעקב ,נשוא מכרז מס' .4/20
 .2אני מכיר ומבין את המפרט הטכני המצוין המסמך ד' וכלל הדרישות במסגרת המכרז
הנ"ל.
 .3אני מתחייב לבצע את העבודה נשוא מכרז זה ,בכל אזור בו תבחר המועצה עפ"י
הצעת המחיר שלי באמצעות מכונת טאוט ייעודית ומכונת טאוט  2קו"ב חדשות
משנתון  2020ואילך.
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אני יודע ומבין כי המועצה תאפשר את תחילת העבודה עם מכונת טיאוט ייעודית
ומכונת טאוט  2קו"ב משנתון  2018ואילך וזאת לתקופה מוגבלת של  90יום מיום
חתימת הסכם עם הרשות.
אני מתחייב לבצע את העבודה נשוא מכרז זה ,בכל אזור בו תבחר המועצה עפ"י
הצעת המחיר שלי באמצעות רכב הסעה(טנדר) חדש משנתון  2020ואילך.
אני יודע ומבין כי המועצה תאפשר את תחילת העבודה עם רכב הסעה משנתון 2018
ואילך וזאת לתקופה מוגבלת של  60יום מיום חתימת הסכם עם הרשות.
אני מתחייב לעדכן את המועצה בעת הזמנת המשאיות ורכבי ההסעה ,ומתחייב
לשלט את הכלים בשילוט בנוסח שימסר לי על ידי המועצה טרם כניסתם לעבודה.
אני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי בצי המשאיות ורכבי ההסעה שישמשו אותי
במסגרת מכרז זה.
ברור ומובהר לי כי ,כל חריגה ממסמכי נספח זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
______________________
המצהיר

______________________
תאריך

אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע
בפני מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר
את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_______________________ ,עו"ד

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א8/
הצהרה בדבר מכונות טיאוט וכלי רכב ייעודיים שישמשו את המציע
בביצוע העבודות במקרה של זכייה נשוא מכרז זה(עד לרכישת מכונות טיאוט וכלי
רכב חדשים בהתאם לתנאי המכרז)

פריט

שם
היצרן

מודל

מס'
רישוי

שנת
ייצור

שיעבוד
/עיקול
אם כן -
למי

מכונת טאוט
/שטיפה
ייעודית
מכונת טאוט
 2קו"ב
רכב הסעה
יש לצרף לטבלה זו את כל הרישיונות וביטוחי החובה של כלי הרכב
מובהר וברור כי ,המדובר בכלי רכב שישמשו אותי בביצוע העבודות עד לרכישת כלי הרכב
החדשים הנדרשים במסגרת המכרז.

_______________________
חתימה וחותמת המציע

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א9/
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע
_______________ (שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת,
שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .3תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס' ______________ שפורסם ע"י
מועצה מקומית באר יעקב.
 .4המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,
ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר
מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או
בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעתי זו.
 .8לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא
עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .10אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על
התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
 .11אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

אישור עו"ד
שכתובתי
_________________
עו"ד
__________________
הח"מ
אני
________________ והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום
_____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס'
_________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
_______________________ ,עו"ד
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נספח א10/
.1

כללי

 .1.1הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים
בתחום הניקיון וכן מרכיבים נוספים ,אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום
מכרז ובדיקת ההצעות .זאת על מנת שוועדת המכרזים תוכל לוודא כי המעביד מתחייב לשלם
את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.
 .1.2התחשיב שלהלן בוצע לפי  182שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.
 .1.3הטבלאות המופיעות בסעיף  2להלן נכונות למועד פרסום הודעה זו .ייתכנו שינויים בתעריפים
השונים ,הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום .על המשרד
לוודא כי טבלת רכיבי השכר עדכנית למועד עריכת המכרז .במקרה שבו נקבע במכרז
תעריף הגבוה מהתעריף המינימאלי המחושב לעיל ,יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים
בהתאם.
 .1.4למען הסר ספק ,יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק,
דין ,הסכם קיבוצי או צו הרחבה ,גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן
חסר .כמו כן ,במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין ,יש לפעול
בהתאם לטבלה.

.2

נספח תמחירי לעובדי הניקיון

 .2.1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  1בנובמבר  ,2019בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום 4
בדצמבר  2012וצו ההרחבה מיום  5בפברואר :2014
חישוב שנה

חישוב שנה

ראשונה

שנייה

₪ 29.12

₪ 29.12

₪ 1.34

₪ 1.36

בשנתיים הראשונות ,לפי אורך שבוע העבודה של העובד.

()4.62%

()4.62%

ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף .3.5

הערות
שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון,
המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון ,יעמוד על

שכר יסוד
עובד ניקיון

 ₪ 5,300לחודש עבור משרה מלאה ,קרי  ₪ 29.12לשעת
עבודה.
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיפים
 .6 ,5חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 12ימי חופשה בתשלום או  14ימי חופשה בתשלום

חופשה

מקור :חוק חופשה שנתית ,תשי"א 1951-וצו ההרחבה
בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף .15
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חישוב שנה

חישוב שנה

ראשונה

שנייה

-------

₪ 0.35

₪ 1.01

₪ 1.02

()3.46%

()3.46%

₪ 1.39

₪ 1.39

הערות
תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך
לעבודה ₪ 0.35 ,לכל שעת עבודה .מהשנה ה 6 -ואילך
התעריף הינו  ₪ 0.46לכל שעת עבודה.
שנה מוגדרת כפרק זמן של  12חודשים ,שתחילתו באחד
בינואר.
חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים

תוספת ותק

אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים
בממשלה ,תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת
קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.
במקרה של חילופי קבלנים ,הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן
הנכנס ולמשרד ,בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור
כל עובד.
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף .7
עובדים זכאים ל 9-ימי חג בשנה לאחר  3חודשי עבודה.

חגים

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום
לפני ו/או יום אחרי החג ,אלא בהסכמת הקבלן.
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף 19
(א').
ערך יום הבראה לשנת  2019עומד על  ₪ 432.43ליום.
תעריף יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד
חודש אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה ,לבין
מדד חודש אפריל  ,2013או על פי התעריף המעודכן
בשירות המדינה  -לפי הגבוה ביניהם.
הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון .דמי
ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד ,אשר ישולם לצד שכר

הבראה

השעה .תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי
החג ,החופשה והמחלה.
יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור
העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.
ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף .3.6
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף
 .11הוראת תכ"ם'' ,תשלום קצובת הבראה ונופש’’ ,מס'
.13.3.0.1
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חישוב שנה

חישוב שנה

ראשונה

שנייה

₪ 2.46

₪ 2.49

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק ,דמי

()7.5%

()7.5%

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

2.74₪

₪ 2.77

()8.33%

()8.33%

הערות
הפרשה לקופת גמל ,המשולמת לקצבה לפנסיה,
כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-תעשה על שם
העובד ,החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע
ההתקשרות .זאת למרות סעיף 6ה' לצו ההרחבה
[נוסח משולב] לפנסיה חובה.

פנסיה

עבור ימי מילואים ודמי לידה.
במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד
ביום המנוחה ,יש להפריש גם תמורת עבודה זו.
מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד,2014-
סעיף  ,9וצו ההרחבה בדבר "הגדלת פנסיית יסוד",
התשמ"ט.1989-
הפרשה לקופת גמל לפיצויים ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2005-תעשה
על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע
ההתקשרות .זאת למרות האמור בסעיף 6ה' לצו ההרחבה
[נוסח משולב] לפנסיה חובה.
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק ,דמי
הבראה ,ימי חג ,דמי חופשה ,ימי מחלה ,תשלום
פיצויים

עבור ימי מילואים ודמי לידה.
במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין
עבודה זו בלבד  .6%יובהר כי שיעור הפרשה זה
יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה ( 125%או
 ,150%לפי העניין).
במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה  -בגין שכר
היסוד יש להפריש  8.33%ובגין התוספת לעבודה
בשבת יש להפריש .6%
מקור :חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-וצו ההרחבה
בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-בסעיף .9
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חישוב שנה

חישוב שנה

ראשונה

שנייה

ביטוח

₪ 1.17

₪ 1.18

משתכרים עד  60%מהשכר הממוצע במשק.

לאומי

()3.55%

()3.55%

ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים ,כמפורט בחוק

קרן

₪ 2.46

₪ 2.47

לעיל) בתוספת דמי הבראה .ההפרשה תתבצע גם

השתלמות

()7.5%

()7.5%

על ימי חופשה ,חג ומחלה.

סה"כ

₪ 41.69

₪ 42.15

הערות
עד לשכר של  60%מהשכר הממוצע משולם  3.55%ביטוח
לאומי .מעבר לשכר זה משולם .7.6%
יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון
התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים

הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ''ה ,1995-מעבר
לשכר היסוד ,כגון :חופשה ,ותק ,חגים ,נסיעות ,הבראה,
מתנות לחגים ,סבסוד ארוחות.
מקור :חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה.1995-
החל מיום  1באוקטובר  2014הקבלן מחויב לבצע
הפרשות לעובד לקרן השתלמות .תשלום זה יבוצע
עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן
ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי
ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת
מחדל.
ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב
בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות
נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום
המנוחה .כלומר ,תתבצע הפרשה רק עבור השכר
הרגיל המשולם בגין עבודה ביום המנוחה.
אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע
ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.

מקור :צו ההרחבה בענף הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף
.10
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להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:
יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות
הנסיעות בפועל ,עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת
בצו ההרחבה .התקרה הנוכחית היא  ₪ 26.4ליום
עבודה.
במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ,המשרד

נסיעות

ישלם לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת
השירותים.
מקור :צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד
בהוצאות נסיעה לעבודה.
הפרשות

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם

לגמל עבור

העובד ,החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי

החזר

()5%

()5%

הוצאות נסיעה של העובד בלבד.

הוצאות

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

נסיעה

סעיף ( 9ב)(.)3
תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי
מחלה ההתשל"ו ,1976-כנגד קבלת אישור רואה
חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש.
יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה
של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד

מחלה

הממשלתי .אין באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות
של הקבלן כלפי העובד.
בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים
(פנסיה ,פיצויים ,קרן השתלמות ועלויות מעביד
ביטוח לאומי).
מקור :חוק דמי מחלה ,התשל"ו ,1976-וצו ההרחבה בענף
הניקיון ,התשע"ד ,2014-סעיף .14

.3

תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון

 .3.1שעות נוספות  -במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל ,יש לשלם לעובד בגין השעה ה9 -
ו 10-באותו יום עבודה (יום חול) ,שכר עבודה של  1.25משכר היסוד ותוספת הוותק .בגין
השעה ה 11 -באותו יום עבודה (יום חול) ,יש לשלם לעובד שכר של  1.5משכר היסוד ותוספת
הוותק.
 .3.2חופשת נישואין  -בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  6חודשי עבודה ומעלה ל 3 -ימי חופשה
על חשבון הקבלן ,מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.
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 .3.3ימי אבל  -בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  7ימים ויהיה
זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו ,מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.
 .3.4היעדרות ביום הזיכרון  -עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות
איבה ,יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא ,מבלי
לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.
 .3.5ימי חופשה  -כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר ,כמפורט להלן:
אורך שבוע העבודה

מספר שנות עבודה אצל
המעסיק או במקום העבודה

 6ימים

 5ימים

1-4

 14ימי עבודה

 12ימי עבודה

5

 15ימי עבודה

 13ימי עבודה

6

 20ימי עבודה

 18ימי עבודה

7-8

 21ימי עבודה

 19ימי עבודה

 23ימי עבודה
 26ימי עבודה
 9ואילך
 .3.6ימי הבראה  -העובד יהיה זכאי לדמי הבראה ,בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל
קבלנים אחרים בממשלה .הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה ,תעשה בכפוף
להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד ,בהתאם
לאמור להלן:
תקופת העבודה (בשנים)

מספר ימי ההבראה

עד  3שנים

7

4 - 10

9

11 - 15

10

16 - 19

11

20 - 24

12

מהשנה ה 25 -ואילך

13

 .3.7מענק מצוינות  -ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון
מצטיינים ,על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ,בהודעה" ,אמות מידה להענקת מענק
מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון".
.3.7.1

גובה המענק יהיה  1%מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן :שכר היסוד
המפורסם בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל) ,גמול
בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי להם) וקצובת
הנסיעה.

.3.7.2

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה
משולם המענק.
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.3.7.3

המענק שיש ולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין פיצויי
פיטורים או לחישוב ערך שעה ,ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות
לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).

.3.7.4

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי ,בהתאם
לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

 .3.8שי לחג  -גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) ,יעודכן על פי שיעור
השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג ,לבין מדד חודש
ינואר ( 2013יש להצמיד את התעריף  ,)₪ 212.5או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה
 לפי הג בוה ביניהם .נכון ליום פרסום הודעה זו ,גובה השי לחג יעמוד על  .₪ 216.1השי לאיוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תלושי קנייה):
.3.8.1

עובד המועסק לפחות ב 50% -משרה או שעבד לפחות  93שעות בחודש בממוצע
ב 3 -החודשים אשר קדמו לחג ,יהיה זכאי לשי לחג .עובד המועסק בהיקף משרה
הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב 3 -החודשים
שקדמו למתן השי.

.3.8.2

תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים.

.3.8.3

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי ,בהתאם
לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

.4

מרכיבי עלות נוספים

 .4.1נוסף לאמור לעיל ,בעת ניתוח ההצעות על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים ,כגון:
ביגוד ,ציוד הניקיון וכדומה ,והכל בהתאם לדרישות המכרז .זאת על מנת לוודא כי אין מדובר
בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

הצהרה
אני ,הח"מ ___________________ המציע/מורשה החתימה של המציע/ה (למחוק המיותר)
מצהיר בזאת כי "השכר שישולם על ידנו עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ₪ _______-
לשעה .עלות השכר למעביד לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירים ,לא
תפחת מ ₪ _______ -לשעה.
_____________________
חתימה וחותמת המציע

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א11/
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

הנדון :כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל  :והמועצה נדרשת טאוט וניקוי רחובות לאורך כל השנה
לפיכך אנו ,הח"מ,
שם הספק/קבלן_____________________ :
מס' ת"ז/תאגיד_____________________:
כתובת___________________________ :
מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
.1

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים
בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום.

.2

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתקופת תוקפו של החוזה
אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו שבחוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות
בימים ושעות חריגים שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

.3

אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  2לעיל בעבור התמורה המוסכמת
בחוזה ,ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

.4

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב
להפרה יסודית של החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת
אלה המוקנים לכם בדין.
ולראיה באנו על החתום ,היום ________________
_________________
חתימה +חותמת

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח א12/
נוסח תצהיר תביעות משפטיות
בתצהיר זה:
"תושב ישראל"  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה "  :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות" .נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
 :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
"שליטה"
אני הח"מ _______________ נושא ת.ז , _____________.נושא במשרת ___________
ב( __________________ -להלן " :החברה")  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה מכרז פומבי מס' _______ ____/למתן שירותי
טיאוט רחובות וניקיון למועצה מקומית באר יעקב.

 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו /או מי מבעלי שליטה במציע ו/או
מי ממנהלי המציע ו/או נושאי משרה במציע תביעות משפטיות ו /או הליכים משפטיים
הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי
להשפיע על המשך תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
תאריך

_______________
המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני
מר_____________נושא ת.ז _______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_________________
עורך דין

חתימה וחותמת המציע__________________:

עמוד  35מתוך 88

מועצה מקומית באר יעקב – אגף שפ"ע
מכרז פומבי  – 4/20למתן שירותי טאוט וניקוי רחובות

נספח א13/
רישיון רכב של מכונת הטאוט של המועצה

חתימה וחותמת המציע__________________:
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מסמך ב'

הצהרות המציע והצעת המחיר
לכבוד מועצה מקומית באר יעקב
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי
תנאי המכרז וההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא המכרז
ידועים ,מובנים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

.2

אני הח"מ מצהיר בזה כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או
ש ינוי וכי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה
כלשהי של תנאי המכרז וההסכם או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות
אלו.

 .3אני מצהיר בזאת כי:
 .3.1הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא
הצעתי .הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על-פי
הוראות מסמכי המכרז וההסכם.
 .3.2הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן במחיר המוצע להלן  -לאחר שנודעו לי
בעקבות בירורים שערכתי ,כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי
והאפשרויות לבי צוען ,וכל הדרישות ,התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על
ביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך
קבעתי את הצעתי.
 .3.3לא הסתמכתי בהצעתי זו על מצגים ,פרסומים ,או אמירות כלשהן של המועצה ו/או
רשויות המועצה ו/או מי מעובדיהן ,אלא על מסמכי המכרז בלבד.
 .3.4בבעלותי כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין ,ההסכמים הנדרשים ,כל כמות כח
האדם ,הציוד והאמצעים הדרושים על-מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא
הצעתי זו ,בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיו.
 .3.5הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי כל דין ו/או תקן לצורך מתן
שירותי ניקיון רחובות לפי מסמכי המכרז לרבות מפרט הדרישות (מסמך ד') ,לרבות
דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,תשלום לעובדיי מכוח כל דין לרבות חוק שכר
מינימום התשמ"ז 1987 -והעסקת עובדים בוגרים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים
באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם
היתרי עבודה חוקיים.
הננו מתחייבים ,להמציא לידי המועצה מדי  6חודשים ,אישור רו"ח בדבר עמידתנו
בכל החובות והתשלומים החלים לפי חוקי העבודה והמכרז וחוזה זה ,כי שולם שכר
המינימום לפחות הקבוע בחוק וכל התשלומים וההפרשים כמתחייב מהוראת חוקי
העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים לרבות הפרשות פנסיוניות.
 .3.6אין לי הסכם ,הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע
להצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי
אחר .המחירים המופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר ,ולא
הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
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.4

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תוקפה של ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתי
בתוקף ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך ,תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך כל
תקופת הערבות ותקופות ההארכות ככל שתהיינה.

 .5הצעת המחיר שהוצעה על-ידי הינה הצעה סופית לביצוע העבודות המבוקשות במלואן בגין
מכרז זה ,והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה ,ישירה או עקיפה ,מכל מין וסוג
שהוא הכרוכה בביצוע העבודות וכי לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע
הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז ,למעט תשלום המע"מ כדין אשר ייקבע לפי מועד
התשלום בפועל.
 .6ידוע לי כי עלי לצרף להצעתי תחשיב כלכלי אודות הצעת המחיר כפי שהיא הוגשה על ידי,
לרבות פירוט כלל עלויות המכרז ובכללם (אך לא רק) עלויות העסקת עובדים (לרבות מנהלי
עבוד ה) ,הקצאת ציוד לעובדי הניקיון ,מכונות טיאוט ,חרמשים ,רכבי מנהלי עבודה ,דלקים,
טיפולי מוסך ותחזוקה שוטפת ,עלויות תפעול ,מימון וכן כל הוצאה נוספת מכל מין וסוג
שהוא לעניין כלל האמצעים המפורטים בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות.
 .7ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי
ובאורח מקצועי ונכון .אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית ,רשאית המועצה
להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא
בוצעו כראוי כמפורט בהסכם.
.8

ידוע לי כי ,עלי להגיש חשבונית זיכוי למועצה בכל חודש למשך  36חודשים עבור רכישת
מכונת הטאוט של המועצה ובהתאם למחיר שהצעתי בהצעתי ,סכום החשבונית הזיכוי
החודשית יהיה שווה לסך ההצעה לחלק ל.36

 .9אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות וזאת תוך  7ימים מתאריך
הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .9.1לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין.
 .9.2להמציא למועצה ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם (נספח ג'
 1להסכם) (להלן" :ערבות ביצוע").
 .9.3להמציא אישור ביטוח כמפורט בהסכם (בנוסח נספח ג'  2להסכם).
 .10הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו ,במועד
שייקבע על-ידי המועצה ולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו.
 .11בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידי במסגרת
המכרז הינם נכונים ומדויקים והינם חלק בלתי נפרד מהצעתי זו .אני מצהיר כי ידוע לי כי
ההצהרה האמורה הינה ביסוד המועצה להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז וכי אני מתחייב
לעדכן את המועצה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול במידע שמסרתי
בהצעתי ,בפרק הזמן שיחלוף מהגשת ההצעה ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים
לגבי המציע הזוכה ,ואם נקבע כזוכה – עד למועד החתימה על ההסכם ולמשך כל תקופת
ההתקשרות.
 .12המועצה שומרת על זכותה לבדוק את כל המצגים האמורים בכל עת ,לרבות במשך תקופת
ההתקשרות במידה ואזכה במכרז .ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא
המועצה זכאית לפסול הצעתי ו/או במידה שאזכה במכרז  -לבטל את ההסכם שייחתם עימי,
ולא תהא לי כל טענה בעניין זה.
 .13המועצה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין את היקף העבודה וכפועל יוצא
את ההיקף הכספי הכולל על פי החוזה בשיעור שלא יעלה על  25אחוז וזאת מבלי לנמק את
העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה .מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו
תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המועצה בגין צמצום היקף העבודה כאמור לעיל וכי לא
חתימה וחותמת המציע__________________:
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יהיה זכאי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר .המועצה תהא רשאית על פי
שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין ,להגדיל את היקף העבודה וכפועל יוצא את ההיקף
הכספי הכולל על פי החוזה בשיעור שלא יעלה על  50אחוז והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך
בהתאם לשינוי זה בהיקף העבודה על כל הכרוך בכך ,לרבות הקצאת כח האדם ,הציוד
והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש.
 .14הודעה על שינוי באמור (הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה) תימסר לקבלן בכתב 7,ימים
מראש לפחות ,כשהיא חתומה על ידי גזבר המועצה וראש המועצה.
 .15אני מתחייב לרכוש את משאית הטיאוט של המועצה " "as isואין לא תהיה כל טענה ביחס
למצבה המכני ו/או ביחס לפגם גלוי או נסתר.
 .16ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל ,כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו
לשם כך ,אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והמועצה יהא
רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר .ידוע לי
שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .17ברור ומובהר לי כי ,נכון להיום התשומות הנדרשות הינם:

תשומות

כמות

ימי
העבודה

שעות עבודה
ליום

שעות פעילות במשמרת

עובדים

17

א'  -ו'

6.5

משמרת ראשונה
06:00-12:30

מכונת
טיאוט/שוטפתייעודית 5
קו"ב+נהג+עובד שטיפה

1

א'-ו'

8

משמרת ראשונה
06:00-14:00

מכונת טאוט לניקיון
מדרכות  2קו"ב+נהג

1

א',ג',ה'

8

משמרת ראשונה
06:00-14:00

מנהל עבודה+טנדר

1

א'-ו'

8

06:00-14:00

צוות משמרת שניה,
אחראי+עובד+טנדר

1

א'-ו'

6.5

משמרת שניה
15:00-21:30
בחורף14:00-20:30 :

משמרת שניה
15:00-21:30
חורף 14:00-20:30

ימי ו'
-13:00שעה לפני כניסת
שבת

חתימה וחותמת המציע__________________:
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הצעת המחיר
 .18הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז ,בהתאם להוראות המכרז ,המפרט הכללי ,המפרט
הטכני ,החוזה ותוכנית העבודה ,בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעתנו,
את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות ,הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת
השירותים וביצוע העבודות לרבות ,אספקה ,הפעלה ,ניוד ,אגרות ,רשיונות ,מיסים  ,תשלום
מים לתאגיד המים העירוני ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני ,לא כולל מע"מ כדלקמן:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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פריט

כמות

שעות
עבודה
ביום

 =Aעובדים

 17עובדי ניקיון
משמרת
ראשונה ושניה
כולל ציוד
והלבשה

6.5

 40נקודות

מחיר
ימי
עבודה מקסימום
ללא
בחודש
מע"מ
26
₪ 51

עלות חודשית ללא
מע"מ

הצעה

הצעתי לשעת עבודה של עובד
הינה
________ ₪
הצעתי לשעת עבודה של עובד
במילים הינה
________________

_____________
₪

________________ ₪
מנהל עבודה

8

26
₪ 51

הצעתי לשעת עבודה של מנהל
עבודה הינה ________ ₪
הצעתי לשעת עבודה של מנהל
עבודה במילים
הינה ________________ ₪

_____________
₪

סה"כ עלות חודשית לפני מע"מ לפרק A
 =Bיום עבודת
מכונת
טיאוט/שטיפה
ייעודית 5
קוב+נהג+עובד
שטיפה

1
מכונתטאוט
ייעודית  5קו"ב

יום עבודת מכונת
טאוט  2קו"ב+
נהג

1
מכונת טאוט 2
קו"ב

יום עבודת רכב
הסעה (כמפורט
במפרט הטכני)
 1רכב
הסעה(טנדר)
 30נקודות

הצעתי עבור יום עבודת מכונת
₪ 1900
26
8
טיאוט
על פי המפרט ________ ₪
הצעתי לעבודת מכונת טיאוט
עפ"י המפרט
במילים הינה
_______________________
_________ ₪
הצעתי עבור יום עבודת מכונת
1350
13
8
טיאוט
על פי המפרט ________ ₪
הצעתי לעבודת מכונת טיאוט
עפ"י המפרט
במילים הינה
_______________________
_________ ₪
הצעתי עבור יום עבודת רכב
280
26
8
הסעה(טנדר)
על פי המפרט ________ ₪
הצעתי לעבודת רכב הסעה עפ"י
המפרט
במילים הינה
_______________________
____ ₪
סה"כ עלות חודשית לפני מע"מ לפרק B

חתימה וחותמת המציע__________________:

______________
₪

____________ ₪

____________ ₪
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כמות

פריט
 =Cלרכישת
טאוט ייעודית
המכונה מבית
שמידט
CLEANGO500
 2018שעות
2225
שתקבל
התמורה
המועצה עבור מכונת
הטאוט תהיה בת 36
תשלומים חודשיים
כנגד חשבונית זיכוי
שימציא הקבלן מדי
חודש.

מכונת 1
 5קו"ב
הייצור
דגם
מודל
עבודה

לרכישת
לרכישת הצעתי
מחיר מינימום כולל הצעתי
המכונה במילים לפני
המכונה לפני מע"מ
מע"מ
מע"מ

__________ ₪

₪ 305,000

_______________
______________ ₪

 30נקודות
ככלל ,תתבצע עבודת הניקיון באמצעות עובדים ומכונות טאוט במשמרת בוקר ,אך למען הסר
ספק ,מובהר כי ההחלטה בדבר המשמרות (סידור העבודה -משמרת בוקר או צהרים) וסוג/דגם
מכונות הטאוט הינה של המנהל בלבד ובהתרעה של  48שעות יוכל המנהל לשנותה בהתאם
לצרכיו בשטח.
 .19אופן הערכת ההצעות:
לצורך הערכת ההצעות ,תסתייע ועדת המכרזים בקריטריונים הבאים:

1
אופן החישוב

קריטריון

משקל איכות

פריט A

40

סך ההצעה הזולה ביותר לחודש בכוללת את כל המרכיבים בפריט A
סך ההצעה הזולה ביותר
100*----------------------------

* ( 40ציון הפרק)

סך ההצעה החודשית הנמדדת
2
אופן החישוב

30

פריט B
סך ההצעה הזולה ביותר לחודש בכוללת את כל המרכיבים בפריט
סך ההצעה הזולה ביותר
100* ----------------------------

*( 30ציון הפרק)

סך ההצעה החודשית הנמדדת

חתימה וחותמת המציע__________________:
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3

30

פריט C

אופן החישוב

סך ההצעה לרכישת מכונת הטאוט
ההצעה הנמדדת
100* ----------------------------

*( 30ציון הפרק)

סך ההצעה הגבוהה ביותר

המציע שיקבל את הציון הגבוה ביותר ,ייחשב בפני ועדת המכרזים כהצעה הזולה
ביותר.
.20

בנוסף ,מבקשת המועצה לקבל הצעות מחיר לשירותים נוספים ,שיוזמנו ע"י המועצה
לפי הצורך ובהודעה מראש ,תוך הנפקת הזמנת עבודה מאושרת:
יובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת המועצה על הזוכה
.20.1.1

סך של _________________ ₪ובמילים_____________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת טרקטור (שופל)
מובהר כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הינו סך של ( ₪ 280לא כולל
מע"מ) עבור כל שעת עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום השווה /
הנמוך ממחיר המקסימום הנ"ל.

.20.1.2

סך של ____________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת בובקט.
מובהר כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הינו סך של ( ₪ 190לא כולל
מע"מ) עבור כל שעת עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום השווה /
הנמוך ממחיר המקסימום הנ"ל.

.20.1.3

סך של ____________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) שעת עבודת משאית רכינה.
מובהר ,כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הנו סך ( ₪ 250לא כולל
מע"מ).עבור כל שעת עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום
השווה/הנמוך ממחיר המקסימום הנ"ל.

.20.1.4

סך של ____________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת מחפרון .JCB
מובהר ,כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הנו סך ( ₪ 220לא כולל מע"מ)
עבור כל שעת עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום השווה/הנמוך
ממחיר המקסימום הנ"ל.

.20.1.5

סך של ____________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) יום עבודה למכונה להסרת כתובות גרפיטי כולל נהג
ומפעיל
מובהר ,כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הנו סך ( ₪ 250לא כולל מע"מ)
עבור כל יום עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום השווה/הנמוך
ממחיר המקסימום הנ"ל.

.20.1.6

סך של ____________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :

חתימה וחותמת המציע__________________:
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(לא כולל מע"מ) יום עבודת עובד+טנדר לביצוע ריסוס עשבייה כולל נהג,
מפעיל ,וחומרים
מובהר ,כי מחיר המקסימום בגין סעיף זה הנו סך ( ₪ 170לא כולל מע"מ)
עבור כל יום עבודה .לפיכך ,הצעתי למכרז הנה סכום השווה/הנמוך
ממחיר המקסימום הנ"ל.

ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:
_________________ _______________
תאריך

חתימת המציע

שם המציע________________ :

מס' הזיהוי_________________ :

כתובת המציע _______________________________________________:
טל' _____________________:פקס'_____________________________:
איש קשר __________________:טל' נייד_____________________ :

אישור
אני הח"מ __________________________ ,עו"ד של _________________________
(להלן ":המציע") מאשר בזה כי ביום ________________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל
ת.ז.
_______________________
ה"ה
וההצעה,
המכרז
מסמכי
יתר
____________________________
ו-
___________________,
ת.ז , ________________________.בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה
למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.
_____________________
__________________ ,עו"ד
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מסמך ג'
הסכם
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ______ חודש _____ שנה

בין :המועצה המקומית באר יעקב ,ח.פ500225305 .
ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן
גזבר המועצה ,מר דניאל אורן ,רו"ח
החשב המלווה ,מר דוד אטיאס רו"ח
כתובת :רח' ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב
_____________
(להלן  -המועצה)

מצד אחד

לבין:
_____________________ ח.פ_____________
שכתובתו ___________________
באמצעות מורשי החתימה
(להלן -הקבלן)

מצד שני

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  4/20לטיאוט וניקוי רחובות המועצה מקומית
באר יעקב; (להלן – "העבודות" ו/או "השירותים");

והואיל:

והקבלן הגיש הצעתו למכרז (להלן " -ההצעה") והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה
במכרז;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי ברשותו כוח האדם המתאים במספר הנדרש ,וכי בבעלותו כל
הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,וכי הינו מסוגל לבצע
את העבודות ברמה הנדרשת ועפ"י לוח הזמנים הנדרש בהסכם זה ונספחיו.
לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

הקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את מפרט עבודות טיאוט וניקוי רחובות וניקיון
מגרשים במועצה מקומית באר יעקב וביניהם:
.1.1

עבודות קבועות  -הקבלן יבצע עבור המועצה עבודות ניקוי וטיאוט רחובות ,רחבות,
חניות וכל אתר המפורט בתכנית העבודה המפורטת ,כמפורט בהסכם ועפ"י
הוראות ההסכם והנחיות המנהל.

.1.2

עבודות יזומות ומזדמנות  -הקבלן יספק כוח אדם לפי הזמנת עבודה ויבצע עבודות
ניקיון ו טיאוט יזומות ומזדמנות ,הכרוכות וקשורות בעבודות נשוא הסכם זה,
ובכלל זה אספקת ציוד לצורך ביצוע עבודות ניקיון שונות ברחבי המועצה ,בתים
עזובים וכיוב' .עבודות אלה ככל שיידרשו תתבצענה עפ"י דרישות המנהל ובהתאם
לצרכי המועצה.
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.1.3

אירועים מיוחדים  -בנוסף לאמור לעיל ,רשאית המועצה לדרוש מהקבלן לבצע
עבודות ניקיון מיוחדות באירועים מיוחדים לרבות פסטיבלים ,חגיגות יום
העצמאות וכיוב'.
המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כ-מסמך ד' (להלן – המפרט).

.2

הקבלן מצהיר כי ערך סיור בבאר יעקב במטרה להכירה ,לעניין העבודות נשוא הסכם זה ,וכי
המועצה מסרה לו כל הפרטים והמידע לצורך ביצוע העבודה עפ"י ההסכם.

.3

הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי ,המבוא להסכם זה ,כל הוראות המפרט ,הנספחים וחיובי
הקבלן האמורים בו – מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את הקבלן.

.4

במשך תקופת ההפעלה מתחייב בזה הקבלן לבצע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וכאמור
בהסכם.

.5

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור
לביצוע השירותים.

.6

הקבלן מתחייב להפעיל מערך העבודה תוך  45יום ממועד חתימת הסכם זה .אלא אם כן
יוסכם על מועד מוקדם יותר.

.7

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ,מנהליו ,מנהלי העבודה ועוזריהם בביצוע העבודות נשוא מכרז
זה לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון.

.8

הקבלן מצהיר כי הוא מסוגל לבצע עבודות טיאוט וניקוי רחובות וכי הוא מתחייב לבצע כל
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה והמפרט הטכני (מסמך ד').

.9

הגדרות
"המועצה" -מועצה מקומית באר יעקב
"המנהל"  -מנהל אגף שפ"ע או מנהל מחלקת תברואה/ניקיון.
"הקבלן" -לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.
"המפקח"  -אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.
"השירותים" -השירותים שהוזמנו מהקבלן ומפורטים בהסכם ונספחיו.
"תחנת מעבר" -מתחם מורשה אליו מובלת האשפה והפסולת כשלב ביניים עד להובלתו
לאתר הטמנת אשפה.
"פסולת ו/או אשפה"  -לרבות שיירי מטבח ,פסולת ירקות ופירות ,קליפות ,קופסאות,
אריזות ,סמרטוטים,ניירות ,קרטונים ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ועלים ,עשבים ,עפר,
סחף חולות ,פגרי בעלי חיים ,פסולת הנובעת מניקוי שטחים ציבוריים ,גרוטאות ביתיות,
גרוטאות רכב ,פסולת בניין ,חלקי פלסטיק ומתכת ,צואת כלבים וכל סוג אחר הגורם לאי
ניקיון.
"גרוטאות" -רהיטים ,דודים ,מכונות כביסה ,גרוטאות ביתיות ,גרוטאות רכב וכיוב' ,בנפח
של עד  70ליטר.
"האתרים" -מקומות בהם מתבצעות עבודות נשוא מכרז זה.
"ימי עבודה" -כל ימות השנה למעט שבתות ,חגים יום כיפור.
"משמרת כוננות" –עובד+טנדר יהיה זמין לקריאות דחופות ויתייצב לעבודה עד שעה מרגע
קבלת ההודעה.
"משאית טיאוט/שוטפת(על שלדת משאית)" -כהגדרתה במפרט הטכני של מכרז זה.
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"מכונת טיאוט/שוטפת ייעודית  5קו"ב(לא על שלדת משאית)" -כהגדרתה במפרט הטכני
של מכרז זה.
"מכונה טאוט ייעודית  2קו"ב " – כהגדרתה במפרט הטכני של מכרז זה.
"רכבי הסעה" – טנדר דאבל קבינה עם ארגז פתוח הכולל וו גרירה מאושר ברישיון הרכב.
"ציוד" -כל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות לרבות מכונות טיאוט ,מכונות
שטיפה ,רכבי הסעה ,כלי עבודה ,שקיות וכיוב'.
"עבודות סריקה" – סילוק ניירות ,בקבוקים ,לכלוך גס ,ריקון אשפתונים וכיוב' כאשר
הספק יומי לעובד סריקה הינו  2.5ק"מ למשמרת.
רחוב ו/או רחובות -לרבות כבישים ,מדרכות ,רחבות ,חניונים ,שבילים ,מעברים מאספלט,
מעברים מרוצפים באבן משתלבת ,מדרגות ,עמודים ,חזיתות בתים וכיוב' הנמצאים בתוך
ובגבול הדרך ,איי תנועה בלתי מגוננים וכל מקום פתוח שזכות הציבור לעבור בו בין אם הוא
סלול או לא .כמו כן ,כולל הרחוב גם קטעים המתפצלים מכל אחד מהרחובות עד מרחק של
 30מטר לכל צד.
"רוחב רחוב" -הרחוב משני צדדיו ,מקצה אחד של הרחוב ועד לקצה השני ועד לגבולות
המגרשים הגובלים ברחוב.
"אורך הרחוב" -אורכו הפיזי של רחוב במטר /ק"מ רץ ,כמפורט בתכנית העבודה המפורטת.
לעניין זה ייחשב אורך מגרשי חניה וחניונים כאורך פיזי של רחוב /כביש ,כאשר האורך יקבע
על פי חלוקת שטח מגרשי החניה והחניונים ל.10 -
"רצף טיאוט" -רחוב או אזור מסויים ,אשר בו תבוצענה העבודות באופן רציף ,בידי כמות
עובדים המוגדרת .
"שולי רחוב ו/או מגרשים" -המגרשים ו/או השטחים הסמוכים לשפת הרחוב ו/או
המדרכה ועד לרוחב של  4מטר לפחות מכל צד.
"אירועים מיוחדים" – לרבות פסטיבלים ,חגיגות יום העצמאות ,וכיוב' עפ"י הוראת
המנהל.
"ימי גשם" -ימים בהם עקב תחזית מזג האוויר לא ניתן לבצע את העבודות כסדרן והכל
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המנהל.
"חרמש" – כלי מכני ידני לניכוש עשביה באמצעות חוט או משור דיסק.
"פגרים"  -סילוק פגרי בעלי חיים בכל ימות השנה מרחובות ,ממגרשים פתוחים ו/או
שטחים ציבוריים ומתחום מוסדות חינוך ומוסדות עירוניים אחרים ,שטחים פרטיים עפ"י
הנחיית המנהל ,וזאת תוך שעה ( 60דקות) מרגע הודעת המנהל או מי מטעמו .את הפגר/ים
יאסוף בתוך שתי שקיות ניילון יקשור באמצעות אזיקון ויוביל למקום עליו יורה המנהל.
"הצמדה למדד"– 50%צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") הידוע ביום הגשת החשבון האמור על בסיס המדד הידוע
ביום הגשת ההצעות .שנה -שנים עשר חודשים ממועד תחילת העבודה בפועל .הצמדה של
רכיב כח האדם והצמדה של הרכבים.
 50%מהסכום ,יעודכן בגובה שיעור שינוי שכר המינימום ,ככל שישתנה ,בהתאמה.

 .10ההתקשרות
.10.1

מועצה מזמינה בזאת מאת הקבלן את השירותים (כהגדרתם לעיל) והקבלן מקבל
על עצמו לבצע את שירותים כאמור ,הכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה
והוראותיו.
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 .11הצהרות הקבלן.
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

.11.1

כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות המקצועית ,הכישורים וכוח האדם
למתן כל השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.

.11.2

כי יש לו כוח אדם מתאים ומיומן לצורך מתן השירותים וכי כל המועסקים על ידו
במתן שירותים מועסקים כדין.

.11.3

כי קיבל את מלוא המסמכים ,הנתונים וההסברים שביקש בקשר עם מתן שירותים
וביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה ,בדק ובחןאת כל התוכניות ,המפרטים,
הנספחים ,הנהלים ,החוקים והתקנות החלים על ביצוע השירותים ,ואת מלוא
הדרישות של הרשויות המוסמכות ביחס לשירותים דומים למכרז בכלל ולשירותים
נשוא בפרט ,וכן כל גורם אחר העשוי להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה .יודגש כי ,אין בהעמדת נתונים ומסמכים על ידי המועצה כדי להטיל עליה
אחריות כלשהי או כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם או לגרוע ממנו.
הקבלן מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים
והמסמכים אשר יועברו לידיו על פי הסכם זה ,וליידע את ההמועצה לגבי כל טעות
או חוסר בהם.

.11.4

כי על סמך בדיקותיו כאמור ,התמורה הינה מלאה והוגנת ,וראויה לכל
התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.11.5

כי הוא בעל הרישיונות ,ההיתרים ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל דין
לניהול פעילותו העסקית בכלל ,ולביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בפרט.

.11.6

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום ו/או דיווח על פי פקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו  .1975 -הקבלן מתחייב להמציא למועצה ,בכל
עת שידרש לכך ,אישור בדבר קיום האמור לעיל על ידו ,או לחלופין  -אישור כי הוא
פטור מלעשות כן .אישור כאמור ייערך על ידי פקיד מורשה כהגדרתו בחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו -
 ,1976או על ידי רואה חשבון.

.11.7

במידה שהוא מאוגדת כדין כחברה פרטית לפי דיני מדינת ישראל  -לא ננקט נגדו -
ולמיטב ידיעתו גם לא עתיד להינקט נגדו  -כל פעולה שמטרתה או תוצאתה
האפשרית היא פירוק החברה ,חיסול עסקיה ,מחיקתה או תוצאה דומה אחרת.

.11.8

כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח דין ,חוזה או מסמכי
הייסוד ,להתקשרות בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ,כי אין כל
התחייבות שלו(לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה,
כי אין בחתימתו על ההסכם או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם
או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכן כל דין לרבות תקנה ,צו ופסק דין ,וכי
אישרה הסכם זה כדין על פי הנהלים הפנימיים ומסמכי הייסוד של החברה.

.11.9

כי בדק את מכונת הטיאוט ומצא אותה ללא כל פגם וכי המחיר המוצע על ידו
משקף את שוויה.

.11.10

הקבלן רוכש את מכונת הטיאוט מבית הייצור שמידט דגם  CLEANGO500מודל
 2018עליה לכביש יולי  18כמפורט בנספח א 13/שעות עבודה  2225 -שעותas is ,
ולא תשמע מצידו כל טענה ביחס לפגמים במכונת טאוט ,בין פגם גלוי ובין פגם
נסתר .הקבלן מוותר על כל טענה ביחס למצב ההמכונה ו/או איכותה ו/או מצב
המכני ו/או מצב השלדה ו/או מצב הידרואלי ו/או כל מצב הנדסי ו/או מכלול מכני
אחר במכונה ,בין שהוא מתוקן על המכונה ובין שהוא לא מותקן .הקבלן מתחייב
להעביר בעלות במכונה לא יאוחר מ  7ימים מיום החתימה על ההסכם.

 .12הוראות ההסכם -תנאים כללים להתקשרות
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 .12.1עבודות ניקוי וטיאוט הרחובות יהיו בהתאם למסמכי מכרז זה ונספחיו.
 .12.2הקבלן יבצע את עבודות הניקיון וטיאוט הרחובות עפ"י האמור בהסכם ונספחיו
באמצעות עובדים ובשילוב מכונות טיאוט וכל הציוד הנדרש במסמכי המכרז
ונספחיו.
 .12.3הקבלן ו/או מי מעובדיו ינקו את הרחובות ,המדרכות ,החניות ,המדרגות וכל אתר
שיוגדר ע"י המנהל ,יסלקו את האשפה ,המטרדים ,החולות והעשבים ,ירוקנו את
האשפה מהאשפתונים ,יחליפו את השקיות באשפתונים וכל פעילות אחרת
שהתבקשה ע"י המנהל.
 .12.4ארגון ביצוע העבודות הינה באחריותו המלאה של הקבלן ,אולם אין בהוראה זאת
בכדי לגרוע מכפיפותו למנהל ,כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז ונספחיו.
 .12.5הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל השטחים בהם ביצע עבודה ינוקו לחלוטין
ולשביעות רצון המנהל או מי מטעמו.
 .12.6הקבלן ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בכל הקשור לעבודותיו
נשוא מכרז זה.
 .12.7הקבלן יקפיד על שמירת זכויות עובדיו בהתאם לנספח א 10/ולכל דין.
 .12.8הקבלן מתחייב כי ,ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה ,תוך הקפדה על הוראות
החוק למניעת מפגעים ולצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום
ולפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה בשטח במקרים של
תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.
 .12.9הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה במהלך
ביצוע העבודה.
 .12.10הקבלן מתחייב ,שלא לפגוע ברכוש עירוני ופרטי וביניהם :בכלי אצירה ,חשמל,
גינון ,ריהוט ,ציוד ,קווי מים ,ביוב ,כלי רכב חונים וכיוב' .באם נגרם נזק ,מתחייב
הקבלן לדווח מידית למנהל ,לבצע את התיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם
המנהל .לא עשה כן הקבלן ,תהיה המועצה רשאית לבצע את התיקון של חשבון
הקבלן בתוספת הוצאות של .15%
 .12.11הקבלן ו/או מי מטעמו ישמרו ויקפידו על כללי התנהגות נאותים במהלך כל
תקופת ההסכם .בכלל זה יקפידו הקבלן ו/או מי מטעמו על יחס אדיב כלפי כל
אדם.
 .12.12הקבלן מצהיר כי יעשה שימוש במכונות אשר הרעש המירבי מהפעלתן הינו עד
 ,65dBAובהתאם לחוק למניעת מפגעים.
 .12.13הקבלן ו/או מי מטעמו יבצעו את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה
מירבית על כל הוראות וכללי הבטיחות בהתאם לכל חוק ותקן רלבנטיים ובהתאם
לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגיהות ,ובכלל זה בהתאם לפקודת
הבטיחות ,תש"ל  1970והתקנות שהותקנו מכוחה.
 .12.14הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות
חירום ,וזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים וביניהם :פיקוד העורף ,הג"א
ומשטרת ישראל.
 .13איכות העבודה
 .13.1העבודות תבוצענה בהתאם להסכם ובאורח מקצועי ונכון ולשביעות רצונו של
המנהל.
 .13.2אישור מנהל או מי מטעמו לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה ,לא ישחרר
את הקבלן מחובתו ואחריותו עפ"י הסכם זה.
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 .13.3הקבלן מחויב לתקן או להחליף את הטעון תיקון לשביעות רצונו של המנהל עד
השעה  09:00למחרת ובתיאום עם המנהל .במידה ובוצעה עבודה שלא באורח
מקצועי ולא עפ"י דרישות המנהל .הקבלן יעשה זאת על חשבונו המלא והבלעדי.
 .13.4ה קבלן ביצע את העבודה או חלק ממנה באורח לא מקצועי ונכון ,ישולם לקבלן
החלק היחסי ,בגין החלק שבוצע באורח נכון ומקצועי ולשביעות רצונו של המנהל
והכל בהתאם להנחיות והביאורים במסמך הטכני המצורף.
 .13.5מובהר וברור כי ,המועצה שומרת לעצמה את זכותה לסעדים נוספים ו/או חלופיים
עפ"י הסעדים הנזכרים בהסכם זה ועפ"י כל דין.

 .14עבודות ניקיון וטיאוט הרחובות
עבודות ניקיון וטיאוט הרחובות יכללו את התפקידים והמטלות המפורטים במסמכי הסכם
זה ונספחיו ובין היתר את המטלות הבאות:
 .14.1הקבלן יבצע את עבודות הניקיון והטיאוט נשוא מכרז זה ,בהתאם להוראות הנספח
הטכני ,הוראות ההסכם וכל נספחיו עפ"י הוראות המנהל ולשביעות רצונו.
 .14.2הקבלן יבצע את עבודת הניקיון באמצעות  17עובדים במשמרת ראשונה ושניה1 ,
מכונת טאוט/שטיפה ייעודית ומכונת טאוט  2קו"ב לניקיון מדרכות לפי המפתח
הבא:

.14.3

.14.2.1

 1ק"מ לעובד ליום לניקיון יסודי.

.14.2.2

 2.5ק"מ לעובד ליום בעבודת סריקה.

.14.2.3

 5ק"מ לכל מכונת שטיפה.

הקבלן יבצע ניקיון וטיאוט יסודי של הרחובות ,לרבות סילוק חולות וסחף חולות.

 .14.4הקבלן יבצע ניכוש העשבים בתחומי הרחוב ו/או סילוקם בכל דרך אחרת ,וזאת
באופן שוטף וכחלק מניקיון הרחובות עפ"י תכנית העבודה.
 .14.5הקבלן יבצע ריקון אשפתוני רחוב במהלך טיאוט הרחובות .הקבלן יפנה את שקיות
האשפה מן האשפתונים וישים בהם שקיות חדשות ,בצבע וגודל שייקבע ע"י
המנהל .הקבלן יפנה את האשפתונים ככל שיידרש ,ובלבד שלא תהיה פסולת
באשפתוני הרחוב .יצוין כי ,באזורים שיוגדרו ע"י המנהל כאזורי רצף טיאוט
ובאזורים מרכזיים שייקבעו ע"י המנהל ירוקן הקבלן את האשפתונים עפ"י תדירות
שתוגדר ע"י המנהל :ריקון האשפתונים  3-8פעמים ביום.
 .14.6הקבלן יבצע ניקיון סביב המכולות וטמוני הקרקע המוצבים באזורי העבודה של
הקבלן בימי ניקוי הרחובות ,עפ"י תכנית העבודה.
 .14.7הקבלן יבצע שטיפה יסודית של אשפתוני הרחוב וסביבתם ,באמצעות מים בלחץ או
קיטור לפחות  3פעמים בשנה ועפ"י הוראות המנהל ,לפני החגים :ראש השנה ,פסח
ופעם נוספת בעונת הקיץ.
 .14.8הקבלן יסלק בשעות פעילותו באתרים שבאחריותו פגרי בעלי חיים בכל ימות השנה
ממגרשים פתוחים ו/או שטחים ציבוריים ומתחום מוסדות חינוך ומוסדות
עירוניים אחרים ,שטחים פרטיים עפ"י החלטת המנהל ,וזאת תוך שעה מרגע
הודעת המנהל או מי מטעמו .את הפגר/ים יאסוף בתוך שתי שקיות ניילון יקשור
באמצעות אזיקון ויוביל למקום עליו יורה המנהל.
 .14.9הקבלן יסלק וינקה באופן שוטף מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על עמודי
חשמל ,ארונות חשמל ותקשורת ,עצים וכיוב' באמצעות ציוד ייעודי כגון :חומרים
כימיים ודטרגנטים ,שפכטלים ,לחץ מים ו/או קיטור ,ו/או שימוש בצבע ייעודי
חתימה וחותמת המציע__________________:
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מסיליקון למניעת הדבקת מודעות למשך שנתיים .הקבלן יפעל עפ"י הוראות המנהל
באשר לאתרים נוספים בהם יש לבצע את השירות במסגרת המכרז.
 .14.10עפ"י הנחיית המנהל ,בעת אירועים מיוחדים כגון אבל ,יפעל הקבלן להובלת מכלי
אצירה בנפח של  240ליטר ועד  1,100ליטר ,ממחסני המועצה לכתובות שיקבל עד
שעה  .14:00כמו כן ,יחזיר הקבלן את מכלי האצירה למחסני המועצה ,למחרת יום
האירוע ולא יאוחר משעה  .12:00העבודה תעשה ללא תמורה נוספת.
 .14.11למרות כל האמור לעיל ובמסמכי המכרז ונספחיו ,מתחייב הקבלן לבצע כל מטלה
ודרישה נוספת שאינה במסגרת הפירוט הנ"ל ,עפ"י דרישת המנהל ,לרבות הוספה
ו/או גריעה ו/או שינוי ביחס לעבודת הניקוי ובלבד שתהא מטלה זו במסגרת עיסוקו
של הקבלן במסגרת העבודות נשוא מכרז זה.
 .14.12מובהר וברור כי ,למועצה הזכות לשנות את רשימת הרחובות וכן את תדירות
הניקוי שבנספח הטכני להסכם.
 .14.13מובהר וברור כי ,למועצה שמורה הזכות לבצע מדידה של אורכי הרחובות ולעדכן
את התכנית בהתאם.
 .15הוראות נוספות
הקבלן יישא בכל הוצאות צריכת המים בהם הוא עושה שימוש במסגרת ובהקשר לעבודות
נשוא הסכם זה .הקבלן ירכוש על חשבונו שעוני מים מתאגיד המים ,בעבור כל אחת
ממכונות הטאוט וזאת לצורך מילוי מים ברחבי במועצה.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור מוחלט ליטול מים מברזי כיבוי המצויים
ברחובות המועצה ,מבלי לחבר אליהם תחילה שעון מים שרכש כאמור.
 .16מועדי ושעות הפעילות בהם יבצע הקבלן את התחייבויותיו:
 .16.1עבודה בימי חול
.16.1.1

משמרת ראשונה :בין השעות ( 06:00-12:30משמרת בת  6.5שעות).

.16.1.2

משמרת שנייה:

.16.1.3

בעונת הקיץ (החל מ  1למרץ עד ה 31אוקטובר) בין השעות 15:00-21:30
(משמרת בת  6.5שעות).
בעונת החורף (החל מ 1לנובמבר עד  28לפברואר) בין השעות 14:00-
( 20:30משמרת בת  6.5שעות).
משמרת לילה(כוננות)
בימי חול  -בעונת הקיץ (החל מ  1למרץ עד ה 31אוקטובר) בין השעות
21:30-06:00
בעונת החורף (החל מ 1 -לנובמבר עד  28לפברואר) בין השעות
20:30-06:00
בסופי שבוע  -בימי שישי/ערבי חג הכוננות תחל משעה לפני כניסת
השבת/חג ועד השעה  06:00של יום ראשון /היום הראשון
לחזרה לעבודה לאחר החג.

.16.1.4

משמרת ראשונה למנהלים ומכונות טאוט :בין השעות 06:00-14:00
משמרת בת  8שעות.

שינויים בשעות התחלת משמרת יהיו עפ"י הנחית המנהל.
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 .16.2סדר ניקוי הרחובות יהיה עפ"י הקבוע בתכנית העבודה המצורפת ועפ"י הוראות
המנהל.
 .16.3תגבור עבודות לקראת חגים ומועדים*
לקראת החגים והאירועים המפורטים בטבלה המצורפת ,יעבוד הקבלן במתכונת
מתוגברת .במסגרת זו ינקה את כל אחד מהרחובות והאתרים אשר באחריותו
במסגרת הסכם זה ונספחיו על פי הסידור היומי ,ובנוסף ,יבצע סריקה לסילוק ניירות
וכל מטרד ,וכן ירוקן את אשפתוני הרחוב מכל הרחובות שאינם בסידור העבודה.
מספר עובדים ימי תגבור
אירוע
ביום
נוספים
עבודה
6
5
ראש השנה (לפני החג)
1
5
יום כיפור
2
5
שמחת תורה(לאחר החג)
6
5
פסח (לפני החג)
2
5
שביעי של פסח (אחרי החג)
1
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל 5
1
7
ל"ג בעומר (אחרי החג)
2
5
פתיחת שנת הלימודים
5
אירוע נוסף (עפ"י הוראת 5
המנהל)
26
130
סה"כ

הערות

* המנהל רשאי לשנות את חלוקת ימי התגבור ו/או את מס' העובדים עפ"י שיקול דעתו.
* התשלום עבור עבודות בימי התגבור יהיה עבור כמות עובדים שהוזמנה ביצוע העבודות בפועל.
 .16.4הוראות סעיף  14על כל סעיפיו הינם תנאים עיקריים בחוזה ,הפרתן תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
 .17אירועים מיוחדים
 .17.1המנהל רשאי להודיע לקבלן ,בהתראה של  48שעות מראש ובכתב ,עפ"י שיקולו
הבלעדי ,על קיומם של אירועים מיוחדים ,אשר במהלכם ולאחר התרחשותם
נערמת בעיר כמות גדולה במיוחד של אשפה ופסולת.
 .17.2דרש המנהל מהקבלן כוח אדם נוסף לצורך אירועים מיוחדים ,ייערך הקבלן
בהתאם .הקבלן יבצע את העבודה במקרה זה ,לאחר קבלת אישור בכתב ובכפוף
לאישור תקציבי עפ"י הנוהל.
 .17.3קיבל הקבלן הודעה מהמנהל כאמור לעיל ,ייערך הקבלן בהתאם לנדרש בהודעה,
לרבות הכנת כל כוח האדם והציוד הנדרשים לשם ביצוע עבודות הניקיון ,ולרבות
מכונות הטיאוט ,וכל הציוד הנדרש לצורך ביצוע עבודות הניקיון ,בהתאם לתנאי
השטח והוראות המנהל.
 .17.4עבודות הניקיון באירועים המוגדרים כ"אירועים מיוחדים" יתבצעו בלילה ,מיד
בתום האירוע ויסתיימו לכל המאוחר עד השעה  06:00למחרת האירוע .מיד בתום
ביצוע עבודות הניקיון באירועים מיוחדים ישוב הקבלן לבצע את העבודות עפ"י
תכנית העבודה הקבועה.
 .17.5הוראות סעיף  15על כל סעיפיו הינם תנאים עיקריים בחוזה ,הפרתן תהווה הפרה
יסודית של ההסכם.
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 .18כוח אדם ותנאי עבודה
 .18.1הקבלן מצהיר כי אינו קבלן כוח אדם עפ"י החוק להעסקת עובדים על ידי קבלני
כוח אדם התשנ"ו.1996 -
 .18.2הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ,מנהליו ,מנהלי ועוזרי העבודה מטעמו אינם בעלי
רישום פלילי.
 .18.3הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלן משנה ,לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 .18.4הקבלן מתחייב כי יספק את כל כוח האדם הנדרש לביצוע כל העבודות נשוא
ההסכם ,הפיקוח על העובדים ואמצעי התחבורה עבורם ואת כל הדרוש לצורך
ביצוע יעיל ,מקצועי ונאות של הסכם זה.
 .18.5הקבלן יעסיק לצורך ביצוע השירותים רכבים וצוותי עובדים מיומנים וכשירים
שיהיו לשביעות רצון המועצה.
 .18.6הקבלן מתחייב להפעיל מספר עובדים מספיק לצורך ביצוע כל העבודות
הנדרשות בהסכם זה ונספחיו ובכל מקרה ,מספר העובדים לא יהיה פחות
מהכמות שנקבעה עפ"י המפתח המפורט בנספח הטכני להסכם (לכל 1
ק"מ –  1עובד).
 .18.7הקבלן מתחייב כי מספר העובדים שיפעיל במסגרת הסכם זה ,ישתנה בהתאמה
להיקף עבודתו .חל שינוי בהיקף עבודתו של הקבלן ,ישתנה בהתאמה מספר
העובדים המינימאלי שיחויב לספק בהתאם לבסיס חישוב העובדים המפורט
בנספח הטכני.
 .18.8הקבלן מתחייב כי כל עובדיו במסגרת נשוא מכרז זה יהיו עובדים מורשים כדין,
שגילם  .18-67כמו כן ,מתחייב הקבלן להעסיק  2עובדים לפחות המסוגלים
לעבוד בעבודה מאומצת לשטיפת מדרכות בצמוד למכונת טאוט שוטפת כגיבוי
לעובד השטיפה הקיים.
 .18.9הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לא יעסיק במסגרת הסכם זה עובדים קטינים,
עובדים מעל גיל  ,67עובדים משטחי עזה ,יהודה ושומרון ,עובדי המועצה או
קרובים מדרגה ראשונה של עובדי המועצה .ובכל מקרה ,כל העסקת עובדים תהיה
עפ"י דין ובהתאם לאישורים הנדרשים.
 .18.10הקבלן מתחייב כי ,במסגרת עבודות במסגרת הסכם זה ,יתקבלו ויועסקו עובדים
בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת
יחסי העבודה ,ובניהם כל הוראות החוק הנזכרות בהסכם זה ונספחיו וכל הנהוג
בענף הניקיון וישלם את התשלומים הנדרשים על פי כל דין בגין העובדים
המועסקים בביצוע העבודות הנזכרות בהסכם זה.
 .18.11הקבלן מתחייב להמציא אישור מרואה חשבון ,אחת לחצי שנה ,בדבר עמידתו
במחוי בויות הנזכרות לעיל ובנוסף ,יציג תלושי שכר של עובדים עפ"י דרישות
המועצה .במידה ולא יעשה כן הקבלן ,רשאית המועצה לעכב את תשלומיה
לקבלן עד להמצאת האישורים הנדרשים וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון
לה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.
 .18.12הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי בטיחות ,בריאותם ורווחתם של
העובדים עפ"י כל דין ,ובאין דרישה חוקית – עפ"י דרישת המנהל.
 .18.13הקבלן מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו וכל מי שיועסק על
ידו במסגרת הסכם זה ועל עבודתם.
 .18.14המנהל זכאי לפי שיקול דעתו להורות לקבלן לחדול מלהעסיק עובד כלשהו
בעבודות לפי הסכם זה ,והקבלן יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו עובד מיד עם
קבלת דרישת המנהל לעשות כן.
 .18.15הקבלן מתחייב כי עובדיו יישאו תעודת זהות על גופם במשך כל שעות עבודתם.
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 .18.16הקבלן אחראי לביצוע העבודות באמצעות עובדים חלופיים במקרה של שביתה
או היעדרות של עובדיו .העובדים החלופיים יעמדו בכל הדרישות המפורטות
בהסכם זה.
 .18.17הקבלן מתחייב ,להמציא לידי המועצה מדי  6חודשים ,אישור רו"ח בדבר
עמידתנו בכל החובות והתשלומים החלים לפי חוקי העבודה והמכרז וחוזה זה ,כי
שולם שכר המינימום לפחות הקבוע בחוק וכל התשלומים וההפרשים כמתחייב
מהוראת חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים לרבות הפרשות
פנסיוניות.
 .19מנהל עבודה מטעם הקבלן
 .19.1הקבלן ימנה מנהל עבודה ,אשר יתנייד ברכב הסעה ,המנהל יפקח מטעם הקבלן
על ביצוע העבודות במהלך כל המשמרת הראשונה ,ויהיה נוכח בתחום המועצה
במהלך כל יום העבודה.
.19.2

מנהל העבודה יאושר מראש ע"י המנהל ופרטי הקשר עימו ימסרו למועצה.

 .19.3בכל יום עבודה יפעיל הקבלן צוות עובדים אחראי+טנדר ועובד לעבודה במשמרת
שניה כמפורט במפרט הטכני.
 .19.4מנהל עבודה של הקבלן שיעבוד בשירות המועצה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון
הקבלן (מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי ודיבורית) בהתאם להוראות המנהל.
 .19.5הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מוכח בתחום העבודות נשוא
הסכם זה.
 .19.6הקבלן מתחייב כי כל קליטה/החלפה של מנהל העבודה תהיה רק באישור או עפ"י
דרישתו של המנהל.
 .19.7מובהר וברור כי ,למקרה של חופשה יזומה של מנהל העבודה של למעלה משבוע
מתחייב הקבלן לבצע חפיפה של שבוע ימים לפחות עם המנהל המחליף ,למקרה של
חופשה יזומה בת מספר ימים מתחייב הקבלן לחפיפה בת  3ימים ,החפיפה כוללת
לימוד האזור הרלוונטי ,לימוד תכנית העבודה וחלוקת העובדים.
 .19.8מובהר וברור כי כל הוראה ,הסבר ו/או התרעה שניתנו למנהל העבודה יחשבו כאילו
ניתנו לקבלן ישירות.
 .19.9מנהל העבודה ירכז את כל הפניות והתלונות ויטפל בהן לשביעות רצונו
של המנהל.
 .19.10המועצה תמנה מפקח ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע העבודות ,שיקרא להלן
"מפקח" .המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם המועצה בכל זמן שהוא את
העבודות והציוד ,לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית
ע"י הקבלן בביצוע העבודות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם והמפרט
ומבצע את הוראות המועצה והמפקח .הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע
העבודות תחייבנה את הקבלן.
 .20משמרת לילה (כוננות)
 .20.1הכוננות תחל בשעה  21:30בקיץ ו 20:30 -בחורף ועד השעה .06:00
 .20.2בימי שישי/ערבי חג הכוננות תחל משעה לפני כניסת השבת/חג ועד השעה  06:00של
יום ראשון /היום הראשון לחזרה לעבודה לאחר החג.
 .20.3הקבלן ימסור למנהל בסיום יום העבודה שם וטל של עובד מטעמו שיהיה זמין
לקריאה ויציאה לביצוע המטלה עד שעה מרגע ההודעה.
 .20.4הכונן ימלא אחר הנחיותיו של המנהל או מי מטעמו קרי מוקד ,כונן לילה של
המועצה.
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 .20.5על הכונן לטפל בכל המשימות שיקבל כגון :תאונות דרכים ,פינוי פגרים ,פינוי
מפגעים וכדומה .ולהודיע על סיום הטיפול לגורם המטפל מטעם המועצה.
 .20.6התמורה לה זכאי הקבלן עבור קריאת לילה בימי חול הינה  ,₪ 350ועבור קריאת
לילה בסופי שבוע יהיה זכאי לתוספת של  50%מהתמורה בימי חול.
 .20.7מובהר בזאת כי ,כל קריאה נוספת שהכונן יקבל וזאת לפני תום  4שעות מהקריאה
הראשונה תחשב כקריאה הראשונה והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת.

 .21הציוד לביצוע העבודה
 .21.1הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד ואת כל כוח האדם אשר דרושים לביצוע
העבודות והמפורטים בהסכם זה ובנספח הטכני.
 .21.2הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל ולקבל אישורו לכלל הרכיבים הנדרשים לביצוע
העבודות (רכבים ,ציוד ,חומרים ,כוח אדם וכל אשר יידרש ע"י המנהל ובהתאם
למסמכי הסכם זה ונספחיו) ,טרם תחילת העבודה .לא קיבל הקבלן את אישור
המנהל ,יחליף הקבלן את הנדרש לשביעות רצונו של המנהל.
 .21.3הקבלן יחזיק ברשותו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה רכב הסעה (כמפורט
בנספח הטכני) המיועד לשימוש מנהל העבודה והאחראי למשמרת שניה ,זאת לצורך
ניוד העובדים וציודם.
 .21.4רכב ההסעה יהיה מסוג טנדר דאבל קבינה עם ארגז פתוח הכולל וו גרירה מאושר
ברישיון הרכב.
 .21.5עם תחילת יום העבודה רכב ההסעה יהיה נקי ,מלא מים ,דלק ,שמן וכל טיפול שוטף
הנדרש .כל אלו לא יבואו על חשבון שעות העבודה בפועל.
 .21.6הקבלן מתחייב כי רכב ההסעה שיפעל בעיר מטעמו יהיה חדש משנת יצור  ,2020ובכל
מקרה לאורך כל החוזה לא יהיה בן למעלה מ 5 -שנים.
המועצה תאפשר לקבלן להפעיל רכב הסעה משנת  2018וזאת עד  60יום מחתימת
ההסכם.
 .21.7הקבלן מתחייב כי  1מכונת הטאוט/שטיפה ו 1מכונת טאוט לניקיון מדרכות עם מיכל
בנפח  2קו"ב שיפעלו בעיר מטעמו תהיינה חדשות משנת יצור  ,2020ובכל מקרה
לאורך כל החוזה לא תהיינה בנות למעלה מ 3 -שנים.
המועצה תאפשר לקבלן להפעיל מכונות טאוט משנת  2018וזאת עד  90יום מחתימת
ההסכם.
 .21.8על כל אחד מהרכבים שיעבדו בשירות המועצה ברחבי המועצה יציב הקבלן שלט עם
לוגו המועצה ומסר שיוחלט ע"י המועצה .גודל השלט והכיתוב בו יתואמו עם המנהל
ויאושרו ע"י הממונים על נושא הניקיון והדוברות במועצה .הקבלן יהיה אחראי על
תקינות השלטים והחלפתם בהתאם לבלאי.
 .21.9הקבלן מתחייב ,כי מכונות הטיאוט/שטיפה ורכב ההסעה שיופעלו על ידו ,במרחבי
המועצה ,תועסקנה במתן שירותים למועצה בלבד ולא תופעלנה לכל גורם נוסף
לרבות לאחר שעות העבודה במועצה וזאת למעט מכונת הטאוט לניקיון מדרכות
בנפח  2קו"ב שתועסק במתן שירותים למועצה  3ימים בשבוע ,ככל שהמועצה תעסיק
את מכונת הטאוט למשך  6ימי עבודה אזי חלים עליה הוראות סעיף זה.
 .21.10עם תחילת עבודת מכונות טאוט/שטיפה תהיינה נקיות מכל בוצה ,מלאות מים,
דלק ,שמן ,מברשות תקינות וכל טיפול שוטף הנדרש .כל אלו לא יבואו על חשבון
שעות העבודה בפועל.
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 .21.11במידה ואחת המכונות תידרש לריקון בוצה במהלך שעות העבודה על פי
התוכנית ,הרי שיש לחשב זאת עד  70דקות .כל סטייה מעבר לכך לא תחשב כחלק
ממניין שעות העבודה בגינן משולמת לקבלן תמורה .עוד יובהר כי במידה ומכונת
הטיאוט נדרשת לריקון בוצה במהלך יום העבודה -הרי שנדרש אישור המנהל לכך.
ברירת המחדל לגבי מכונת הטיאוט כי ריקון הבוצה מבוצע לאחר שעות הפעילות
ואינן נחשבות במניין שעות העבודה.
 .21.12הקבלן מתחייב כי כל הציוד אשר ישמש לצורכי ביצוע העבודה נשוא הסכם זה,
יהיה תקין במשך כל תקופת ההסכם ,הקבלן יתחזק באופן שוטף את הציוד על מנת
להבטיח את תקינותו.
 .21.13הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הרכבים ,הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע
העבודה עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו וכי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל
דין לשם ביצוע השירותים ,לרבות ,ומבלי למצות ,רישיונות רכב ברי תוקף לרכבים
השונים ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי וכן פוליסת ביטוח חובה ומקיף בתוקף
ומתחייב כי ישיג ויציג ,במועד החוקי שיקבע לכך ,כל רישיון ו/או ביטוח ו/או דרישה
אחרת שתוצא על ידי רשות מוסמכת לאחר מועד חתימתן של הסכם זה ואשר תהיה
דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן במסגרת הסכם זה.
 .21.14הקבלן מתחייב להמציא ציוד חלופי לביצוע העבודה ללא שיהוי ,בכל עת שאחד
מהמרכיבים הנדרשים לביצוע העבודה יתקלקל ,באופן שימנע או יעכב את ביצוע
העבודות או יפגע בביצוען התקין של העבודות .הקבלן יעשה זאת על חשבונו ,ותוך
פרק זמן שלא יעלה על שעתיים .זיהה הקבלן תקלה באחד מהמרכיבים הנדרשים
לביצוע העבודה ,ידווח מיידית למנהל ויחליפו ,כאמור ,ללא שהות ,בציוד חלופי
ברמה זהה.
 .21.15המנהל רשאי להורות לקבלן להימנע משימוש ברכב טיאוט ו/או שטיפה ו/או כל
ציוד אחר בגין תקלה שאותה זיהה המנהל .במקרה של אי כשירות ,שזוהתה ע"י
הקבלן ו/או המנהל ידאג הקבלן להחליפו תוך שעתיים ממועד גילוי התקלה.
 .21.16הקבלן יחזיק בכל תקופת ההסכם ציוד וחומרים מספיקים ותקינים לביצוע
העבודות עפ"י מסמכי ההסכם ונספחיו ובכלל זאת:
א .עגלות חדשות המתאימות לנשיאת מיכלי אשפה בנפח  60ליטר בעלות מתקן
לנשיאת כלי העבודה ,תיק אוכל ומים ועפ"י המפרט הטכני.
ב .גוף העגלה הנ"ל יהיה בצבע ירוק ,אלא אם כן ,אושר אחרת בכתב ע"י המנהל.
מובהר וברור כי טרם תחילת העבודה יועבר דגם ראשון לאישור המנהל ,רק
דגם שאושר ע"י המנהל ישמש לביצוע העבודות.
ג .מיכל האשפה בנפח  60ליטר יהיה בצבע ירוק זהה לצבע העגלה או שחור ,אלא
אם אושר אחרת בכתב ע"י המנהל.
ד .הקבלן יספק  3עגלות כמופיע בסעיף זה כעתודה.
 .21.17כל העובדים יצוידו בכלי עבודה לרבות :מטאטא קש ,מטאטא כביש ,אתים
מאלומיניום עם שוליים רחבים בגובה של  5ס"מ משלושת צדדיהם ,שקיות ניילון
בצבע שייקבע המנהל בנפח  70ליטר לאיסוף עצמי ,שישמשו את עגלות העובדים
ושקיות ניילון להחלפה באשפתוני הרחוב ,שבצבע שייקבע המנהל ובגודל  80*70ס"מ.
 .21.18הקבלן מתחייב כי ,כל עובדיו יהיו לבושים סרבלי עבודה ,אפודים זוהרים ,נעלי
עבודה ובנוסף יצוידו כל העובדים בכפפות עבודה וכובע .הלבוש יותאם לעונת השנה,
וכך בהתאמה ,בזמן מזג אוויר קר יכלול הביגוד של העובדים מכנסיים ומעיל
המתאימים לעבודה ברוח ו/או גשם .על גבי האפודים הזוהרים ,הסרבלים ,המעילים
וחליפות הגשם יוטבע הכיתוב :בשירות מועצה מקומית באר יעקב .מובהר ומוסכם
כי ,כל הציוד הנדרש בסעיף זה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .21.19הקבלן מתחייב כי ,יצייד את עובדי התגבור בכל הציוד הנדרש לביצוע העבודות
וכל זאת על חשבונו.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .21.20הקבלן יחזיק ברשותו  2חרמשים מכנים תקינים ובאופן קבוע ,ויוודא כי בכל
שלב עומדים לרשותו עובדים המוסמכים להפעיל מכשירים אלה.
 .21.21מובהר וברור כי הקבלן מתחייב להחליף כל סוג של ציוד ו/או חומרים ו/או כל
מרכיב הנדרש לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם זה ,באם יורה על כך המנהל .הקבלן
מתחייב בזאת לבצע הוראות אלה תוך פרק הזמן שיורה לו המנהל.
 .21.22כל שינוי במרכיבים הנדרשים במסגרת מסמכי הסכם זה ונספחיו ובכלל זה רכבי
הטיאוט ,רכבי ההסעה ,הציוד והמתקנים יעשה אך ורק באישור המנהל.
 .21.23כל רכב של הקבלן שיעבוד בשירות המועצה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון
הקבלן (מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי ודיבורית) בהתאם להוראות המנהל.
 .21.24הקבלן יתקין בכל רכבי הטיאוט//שטיפה ורכב ההסעה מערכת איתור (,(GPS
המערכת תהיה מחוברת למשרד המנהל והתקנתה ואחזקתה תהיה על חשבונה של
הקבלן.
 .21.25המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתקין אמצעים טכנולוגיים נוספים על גבי
כל אחד מהמרכיבים הנדרשים במסגרת המכרז .הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן
מלא עם המועצה או מי מטעמה לצורך התקנת האמצעים והכל עפ"י הוראות המנהל.
מובהר כי מערכות אלה יהיו בבעלות הקבלן.
 .22יומן עבודה
 .22.1הקבלן מתחייב בזאת לנהל יומן עבודה בשלושה העתקים ,עפ"י דוגמת יומן העבודה
מצורף להסכם זה כנספח .6
 .22.2יומן העבודה המלא יפרט את הנושאים הרלבנטיים לביצוע העבודה באותו יום
וביניהם :מספר העובדים ,הציוד בו נעשה שימוש ,מזג האוויר ,אירועים חריגים
בעבודה ועיכובים שנגרמו ,הוראות והודעות שנמסרו לקבלן וכל נושא רלבנטי אחר
שנדרש הקבלן לרשום על ידי מפקחי המועצה ו//או המנהל.
 .22.3הקבלן ימציא למנהל העתק מהיומן של כל יום עבודה חתום על ידו בבוקר יום
העבודה ולא יאוחר מהשעה . 09:30
 .22.4כל הודעה המיועדת לקבלן ונרשמה ביומן העבודה ,תחשב כאילו הועברה ישירות
לקבלן.
 .22.5הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן ,משלא הסתייג הקבלן יהוו
הערות המפקח ראיה חלוטה לנכונותן ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות
המפקח.
 .22.6מובהר בזאת כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה ו/או קביעה מטעמו בעניין
זה אינן מהוות אישור לנכונות הרישום ביומן ,אינן גורעות מאחריות הקבלן ו/או
מנהל העבודה מטעמו.
 .23דיווח וביקורת
 .23.1כללי
.23.1.1

מובהר וברור כי הקבלן יהיה כפוף למנהל בכל עניין הנוגע לביצוע
ההסכם ,ויפעל עפ"י הוראותיו והנחיותיו.

.23.1.2

הקבלן מתחייב לדווח למנהל
העבודות ועל בעיות הכרוכות בהן.

התקדמות

.23.1.3

הקבלן מתחייב לספק הסברים ותשובות למנהל בנוגע לעבודות ,נשוא
מכרז זה ,ככל שיידרש ,בכתב ו/או בע"פ.

חתימה וחותמת המציע__________________:

באופן

שוטף

על
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.23.1.4

הקבלן ידווח למנהל על כל פגם או פיגור בעבודה ,מיד עם התגלותו של
הפגם ו/או העיכוב.

 .23.2סמכויות המפקח מטעם המועצה:
.23.2.1

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח מטעם המועצה לערוך בדיקות ולשתף
פעולה ככל שיידרש.

.23.2.2

מובהר וברור כי המפקח מטעם המועצה יערוך ביקורת מתמדת באשר
לטיב העבודה המתבצעת ע"י הקבלן ,ובכלל זה ביקורות איכות וכמות,
וביקורות בטיחות.

.23.2.3

מובהר וברור כי המפקח מטעם המועצה יערוך ביקורות ויוודא הפעלת
כל המשאבים המוקצים באזור העבודה לשם ביצוע העבודות הנדרשות,
בהתאם לתכנית העבודה ועפ"י שיקול דעתו.

.23.2.4

ברור ומובהר כי המפקח אינו מורשה לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם,
בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר איננה מחייבת
תשלום .כל תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף ,המתבססות על אישור
מפקח לא תתקבל.

 .24היקף העבודות ושינויו
 .24.1היקף העבודות השנתי לטיאוט וניקיון הרחובות המוערך הינו בהתאם לנספח הטכני
המצורף.
 .24.2באחריות הקבלן לוודא כי מכונת הטיאוט תעבור על פני כל שטחי אזור העבודה
שבאחריותו על פי הסכם זה ונספחיו ובאזור העבודה לו יידרש.
 .24.3ברור ומובהר כי כל שינוי בהיקף שטחי העבודה ,יהיה בהתאם להוראות חוזה זה
ויכלול עבודה בכל השטחים שנוספו באמצעות כל האמצעים הנדרשים
המפורטים בהסכם זה ובנספחיו לרבות באמצעות מכונות טיאוט.
 .24.4מבלי לגרוע מן האמור בהוראות אחרות של ההסכם ,יבצע הקבלן כל שינוי
במתכונת העבודה לרבות שינויים בעבודה ,בתכניות ,הציוד ,החומרים ,לוח
הזמנים וכיוב' כפי שיידרש ע"י המנהל.
 .24.5מובהר וברור כי המועצה רשאית מכל סיבה שהיא להקטין את היקף העבודה
למשך כל זמן שיראה לה לנכון ,בדרך של המרת ביצוע עבודות הניקיון בביצוע
עבודות סריקה ,במקרה זה תהיה המועצה רשאית להפחית מכמות העובדים,
ולהתאימה למצב החדש .בהתאם להוראות ההסכם.
 .24.6מבלי לגרוע באמור לעיל ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כלל
היקפן הכספי של העבודות נשוא הסכם זה בגבולות של עד  50%הוספה או 25%
הפחתה בהיקף העבודות.
 .24.7מובהר וברור כי כל שינוי בהיקף העבודה ייעשה באמצעות הוראה בכתב
מהמנהל ,ובמקרה של הגדלת ההיקפים הכספיים ,באישורו של גזבר המועצה
מראש ובכתב.
 .24.8הקבלן מתחייב כי לא יחרוג מהיקף העבודה המתוכנן המופיע בתכניות,
במפרטים ובנספחי ההסכם ללא אישור מהגורמים המוסמכים הנ"ל .חרג הקבלן
מהיקפים אלה ללא אישור ,לא יהיה זכאי לתמורה בגין חריגה זו.
 .24.9המועצה תהיה רשאית להקטין את היקף העבודה ע"י גריעת רחובות בהם צריך
הקבלן לבצע את עבודת הניקוי או בכל דרך אחרת ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
רשאית המועצה:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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.24.9.1

להודיע לקבלן בעונת החורף עד  12שעות לפני תחילת העבודה ,על ביטול
העבודה בחלקה או בשלמותה בשל ימי גשם – כהגדרתם בפרק
ההגדרות לעיל.

.24.9.2

במקרים בהם לא ניתנה הודעה כאמור לעיל והקבלן הגיע לביצוע
העבודה ,יעבוד הקבלן במתכונת עבודות סריקה בלבד.

.24.9.3

במקרה והקבלן קיבל הנחיה על הפחתת תשומות ,התמורה לקבלן
תהיה בעבור הספקת עובדים ומכונות בפועל

.24.9.4

המועצה רשאית מכל סיבה שהיא להקטין את היקף העבודה שיראה לה
לנכון בדרך של המרת ביצוע עבודות הניקיון בביצוע עבודות סריקה.

 .25התמורה
 .25.1תמורת כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה תשלם לו המועצה תשלומים
כאמור על בסיס הצעתו של הקבלן ,בתוספת מע"מ (להלן " -התמורה").
 .25.2התמורה תהיה צמודה למדד בהתאם לכללי הצמדה למדד כאמור לעיל.
כמות

___ עובדי
ניקיון משמרת
ראשונה ושניה

ימי
שעות
עבודה עבודה
ביום בחודש
6.5

26

מנהל עבודה

8

26

1
מכונת טאוט
ייעודית 5
קו"ב+נהג+עובד
גרניק
1
מכונת טאוט 2
קו"ב  +נהג

8

26

8

13

8

26

הצעה

הצעתי לשעת עבודה של עובד הינה
________ ₪

הצעתי לשעת עבודה של מנהל עבודה
הינה
________ ₪

 1רכב
הסעה(טנדר)

הצעתי עבור יום עבודת מכונת טיאוט
על פי המפרט ________ ₪
הצעתי עבור יום עבודת מכונת טיאוט
על פי המפרט ________ ₪
הצעתי עבור יום עבודת רכב הסעה(טנדר)
על פי המפרט ________ ₪

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .25.3עבודות נוספות -למרות האמור ,ככל שתידרש עבודה נוספת ,באישור בלבד ובהזמנת
עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה ,תוכל המועצה להזמין עבודות
נוספות ,עפ"י המחירים שלהלן.
.25.3.1

סך של ________ ₪ובמילים_____________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת טרקטור(שופל)

 .25.3.2סך של _______  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת בובקט.
 .25.3.3סך של ________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) שעת עבודת משאית רכינה.
 .25.3.4סך של ________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודת מחפרון .JCB
.25.3.5

סך של _________ ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) יום עבודה למכונה להסרת כתובות גרפיטי כולל נהג
ומפעיל

.25.3.6

סך של _________  ₪ובמילים ₪ ______________________ :
(לא כולל מע"מ) יום עבודת צוות+טנדר לביצוע ריסוס עשבייה כולל נהג,
מפעיל ,וחומרי הדברה.

 .25.4למען הספר ספק ,התמורה כוללת את כל הציוד והאמצעים אשר להם יידרש
הקבלן ,והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה על הנקוב לעיל.
 .25.5בעבור עבודות ביום העצמאות וביום בחירות ,תשולם תוספת בגובה  100%על
התמורה בטבלה לעיל .מובהר בזאת כי החלטה על ביצוע העבודות בימים אלו הינה
של המנהל בלבד.
 .25.6בעבור ביצוע עבודות באירועים מיוחדים בשעות הלילה ( 22:00-06:00למחרת)
תשולם תוספת בגובה  25%על התמורה בטבלה לעיל.
 .25.7בעבור ביצוע עבודות באירועים מיוחדים בשבתות ובחגי ישראל (בכל שעות היממה)
תשולם תוספת בגובה  50%על התמורה בטבלה לעיל.
 .26תוקף ההסכם
 .26.1ההתקשרות בין המועצה לבין הספק על פי חוזה זה תהיה לתקופה של  36חודשים,
החל מתאריך ___________________ ועד תאריך ______________(להלן:
"תקופת החוזה" או "תקופת ההתקשרות").
 .26.2החוזה יוארך מעצמו (אוטומטית) ב 2 -תקופות חוזה נוספות ,כל אחת בת 12
חודשים נוספים ,כולן או חלק מהן בכל פעם(להלן" :תקופות החוזה הנוספות").
בכל מקרה כל תקופות החוזה לסוגיהן לא תעלינה על  60חודשים.
 .26.3בתקופת/ות החוזה הנוספת/ות ,יחולו במלואם כל התנאים ,ההוראות
וההתחייבויות הקבועים בחוזה זה ונספחיו.
 .26.4למרות האמור בסעיפים  24.2 – 24.1לעיל המועצה רשאית ,בכל עת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר
כלשהו ,על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב לקבלן ,בהתראה של  30ימים לפחות,
מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם .עקב
הפסקת ההתקשרות ,לא תהיה לקבלן ,עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים
כלשהם ,שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי
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סעיף זה.
 .26.5הזכות לביטול הארכת תקופת החוזה לתקופת/תקופות חוזה נוספת/נוספות,
מוקנית למועצה בלבד ,זאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מ-
 30יום לפני תום תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה והקבלן אינו ולא יהיה זכאי
לדרוש כי תקופת החוזה תוארך לתקופה/ות נוספת/ות כלשהן.
 .26.6למען הסר ספק ,אם תשתמש המועצה בזכותה להורות על הארכת ההסכם בתום
תקופת ההתקשרות ,או הארכות מכוחה ,תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות
ההארכה לרבות התמורה המפורטת להלן.
 .27תנאי התשלום
 .27.1הקבלן יגיש למנהל עד ה 5 -בכל חודש ,חשבונית מס ביחס לתשלומים המגיעים לו
עבור החודש החולף .החשבון יכלול את פירוט העבודות שבוצעו על ידו בחודש
החולף .,בחשבון יפורטו אורך הרחובות והשטחים שנוקו ע"י הקבלן ,ושאר
הנתונים הרלבנטיים ותחשיבי התמורה לה הוא זכאי.
 .27.2הקבלן יגיש כל חודש עבור רכישת מכונת הטאוט של המועצה ובהתאם להצעתו
וזאת למשך של  36חודשים החל מהחודש הראשון לחתימת ההסכם ,סכום
החשבונית הזיכוי החודשית יהיה שווה לסך ההצעה לחלק ל.36
 .27.3המנהל יבדוק ויאשר החשבונית ,כאמור במפרט ,עם או בלי תיקונים ,ויעבירה
לגזברות תוך  7ימים ממועד הגשתה .התשלום המגיע לקבלן ישולם לו ע"י המועצה
שוטף  45 +ימים ממועד אישור החשבונית והעברתה לגזברות המועצה.
 .27.4הקבלן אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את ההסכם או ביצוע
עבודות כלשהן על פיו ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י הסכם
זה ,כולן או חלקן ,אלא אם כן קיבלן לכך מראש ובכתב אישורה של המועצה.
 .27.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה שהקבלן לא יוכל לבצע את העבודות
נשוא ההסכם בעצמו ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב הקבלן לדאוג לקבלן משנה
שיחליפו בביצוע העבודות ,באישור המועצה מראש ובכתב.
 .27.6אין האמור לעיל כדי לחייב את המועצה להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו
או חלקו לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו
הקבלן לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות כולן או חלקן ,בעצמו,
רשאיות המועצה לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.
 .27.7הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל "קבלן עצמאי" וכי
עליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,
פציעה ,נכות מוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/או לעובדיו ,תוך
כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 .27.8הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו
מטעמו לבין המועצה "יחסי עובד-מעביד" ,וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן
ל צורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן בלבד
ולא יהיו בינם לבין המועצה כל יחסי "עובד-מעביד".
 .27.9למען הסר ספק ,ברור ומובהר כי ,הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת
מהשכר המינימאלי עפ"י חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 -וכי ישלם להם את כל
התשלומים הסוציאליים בהם הוא מחויב עפ"י דין ועפ"י הסכמים ו/או הסדרים
קיבוציים וצווי הרחבה .הפרה כשלהי של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של
ההסכם .לפי דרישת המועצה ימציא הקבלן למועצה מדי פעם ,אישור רואה החשבון
שלו בדבר ביצוע התחייבויותיו עפ"י ס"ק זה לעיל.
 .27.10במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין המועצה
לבין עובד של הקבלן ובמסגרת קביעה כאמור תחויב המועצה לשלם לאותו עובד
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סכום כלשהו ,מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המועצה בגין כל סכום שתחויב
לשלם כאמור.
.28

טיב ביצוע העבודות ,הפרות וסעדים
 .28.1קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה -תהא בסמכותו
הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל .קבע המנהל כי העבודות או חלק
מהן לא בוצעו כראוי ,ינוכה מכל תשלום המגיע לקבלן ,עפ"י המפורט והמוסכם
בחוזה זה ונספחיו.
 .28.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן
אינם לשביעות רצונו ,יזהיר את הקבלן בכתב ואם לא שופר המצב תוך פרק הזמן
שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה וייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם.
 .28.3הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או מקצתן ,ו/או לא ביצע
העבודות ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר
הפרה יסודית של ההסכם .למען הסר ספק ,יובהר כי ,אין רשימת ההפרות היסודית
הנ"ל מהווה רשימה סגורה.
 .28.4מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה ,ובנוסף לה ,אם הקבלן לא
ימלא התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם ,רשאית המועצה לפעול
למילוי ההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתה ,וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו
ע"י הקבלן בתוספת תקורה של .10%
 .28.5הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים_______________ :
מהווים הפרה יסודית של ההסכם.
 .28.6במקרה של הפרה יסודית כלשהי של ההסכם זכאית המועצה לבטלו לאלתר
במשלוח הודעה בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן .במקרה של הפרה כאמור,
תהיה המועצה רשאית למסור העבודות עפ"י הסכם זה לצד שלישי ולקבלן ולא יהיו
כל טענות או תביעות נגד המועצה בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.
 .28.7במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ישלם הקבלן למועצה כל הפסד או נזק
שייגרם לה כתוצאה מהביטול ,לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י הסכם זה לכל
תשלום בו תישא המועצה לקבלן אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת
תחולתו המקורית של ההסכם או כל הארכה שלו.
 .28.8אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על המועצה לבטח ההסכם או לפגוע
בכל זכות העומדת למועצה עפ"י הסכם זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י
הקבלן.
 .28.9בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה עפ"י חוזה זה ,מוסכם בין
הצדדים כי בגין הפרת החוזה כמפורט להלן תהא המועצה זכאית לפיצויים
מוסכמים:
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

פיצוי מוסכם
ההפרה
 1,000לכל אירוע
אי מילוי הוראות המנהל
אי מילוי הוראות המנהל מעבר לפעם הראשונה  3,000לכל ארוע
בחודש קלנדרי
אי התייצבות עובדים כנדרש ( 1-3אירועים  ₪ 350לכל פועל.
בחודש).
אי התייצבות עובדים כנדרש מעל  3פעמים בחודש  ₪ 700לעובד.
קלנדרי.
 ₪ 1500לאירוע
מנהל עבודה שיצא מתחומי המועצה ללא אישור
 ₪ 1000לכל אירוע
אי התייצבות מנהל עבודה
 ₪ 2500לכל רכב
אי התייצבות רכב טיאוט
ליום.
 ₪ 400ליום
מכונת טאוט ללא שעון מים
 ₪ 1000לאירוע
חיבור לברז ומשיכת מים ללא שעון מחובר
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מס"ד
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

פיצוי מוסכם
ההפרה
אי החלפת מברשת למכונת טאוט עפ"י הנחיית  ₪ 1000לכל מקרה
המנהל
אי השלמת עבודת מכונת טאוט במקרה של תקלה ₪ 2000
תוך  24שעות
 ₪ 3000לכל יום
מכונת טאוט שלא בהתאם לנדרש בהסכם
עבודה
מכונת טאוט שאינה נקיה ופסולת במיכל בתחילת ₪ 2500
יום העבודה
 ₪ 800ליום
אי התייצבות רכב הסעה
 ₪ 800ליום
העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל
 ₪ 1500ליום
העסקת מנהל עבודה בניגוד להוראות המנהל
 ₪ 100לכל עובד
איחור בהתייצבות עובדים (מעל  15דקות)
לשעת איחור ועד
השעה השלישית.
 ₪ 200לכל אשפתון.
אי פינוי אשפתון ו/או החלפת שקית.
 ₪ 200לכל אירוע.
פסולת סביב האשפתון שלא נוקתה
 ₪ 200לשקית.
אי איסוף שקיות אשפה מאיסוף עצמי
 ₪ 250לכל פועל.
התייצבות עובד ללא בגדי עבודה כנדרש
 ₪ 2000לכל יום.
אי הצבת רכב חלופי תוך שעתיים
 ₪ 2000ליום.
אי טיפול בבעיות תחזוקה בציוד.
 ₪ 500לכל יום.
אי החלפת עובד עפ"י דרישת החברה
הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ₪5000
החוזה שאינה מוגדרת במסמכי המכרז
 ₪ 200לשעה עד
איחור/יציאה מוקדמת מכונת טיאוט
השעה השלישית .החל
מהשעה השלישית-
המכונה
תיחשב
כנעדרת.
פריקת פסולת מכונת טיאוט  /מכונת שטיפה שלא  ₪ 10,000לאירוע.
באתר מורשה
תקלה בגרניק מעבר לשעתיים בהפעלת מכונת ₪ 2,500
הטאוט
 ₪ 500לכל פעם
אי הגשת יומן עבודה
 ₪ 100לשעה.
איחור בהגשת יומן עבודה
 ₪ 10,000ליום.
בגין אי ביצוע העבודה בכללותה
 ₪ 500לעובד
אי הגעת עובד במסגרת תגבור לחגים
 ₪ 1000לכל ליום
אי ביצוע ניקוי גרפיטי עפ"י הנחיית המנהל
 ₪ 1000לכל אירוע
סטייה מתכנית העבודה היומית
 500לכל אירוע
אי ניכוש עשבייה עפ"י הוראות המנהל
 ₪ 500לאירוע
אי פינוי פגר בזמן הנדרש( 60דקות)
 ₪ 500לאירוע
ביצוע עבודת ניקיון שלא לשביעות רצון המנהל
 ₪ 2000לכל מקרה
אי סיום ביצוע תכנית העבודה בתום יום העבודה
אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל ₪ 800
יום לכל מכונת טיאוט /עובד
₪ 500
אי הצבת שילוט ליום (לכל מכונה ובכל אזור)
 ₪ 1000לכל יום
אי ביצוע חפיפה למנהל עבודה מחליף
העסקת רכבי טאוט ו/או רכבי הסעה שלא  ₪ 4000לכל מקרה
לכל כלי רכב
במסגרת עבודות נשוא מכרז זה
 ₪ 200לכל נקודה
אי איסוף פסולת עד  70מטר ע"י מנהל העבודה
₪ 1,500
אי העמדת תורן לילה
 ₪ 1,000לכל קריאה
אי מענה/אי יציאה/אי טיפול של תורן לילה

למען הסר ספק ,ברור ומסוכם כי ,המועצה רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע לקבלן
או לחלטם מהערבות הבנקאית ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
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 .29מיסים
 .29.1כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות
ו/או על העסקה לפי הסכם זה  -יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .המועצה תנכה
מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים שעליה לנכות לפי כל דין (לרבות מיסים,
היטלים ותשלומי חובה) והעברתם לזכאי ,תיחשב כתשלום לקבלן.
 .29.2מבלי לפגוע באמור בס"ק לעיל ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהמועצה תנכה מכל
תשלום שישולם עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים
בשיעורים שהמועצה תהיה חייבת לנכותם במקור לפי דין ,אלא אם ימציא הקבלן
למועצה  ,לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל ,הוראות בכתב של פקיד שומה או רשות
מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.
.30

ביטוח ואחריות

 .30.1הקבלן אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או
לכל נזק אחר ,בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה מכל ממעשה או מחדל מצד
הקבלן -בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל
הנתון למרותו  -בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה
נשוא הסכם זה.
 .30.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם בזה בין הצדדים ,כי הקבלן
מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההמועצה בגין כל סכום אשר תחויב לשלם,
לכל גורם שהוא ,ובגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב כך ,במישרין
ו/או בעקיפין ,כתוצאה ו/או בקשר עם מתן שירותים ו/או בקשר עם כל
פעולה אחרת של הקבלן על פי הסכם זה.
 .30.3למען הסר ספק ,אישורים של המועצה לעבודות ו/או למסמכים הקשורים
בשירותים ו/או אשר הוכנו ע"י החברה על פי הסכם זה ,לא ישחררו את
הקבלן מהאחריות המקצועית המלאה ואין בכך כדי להטיל על המועצה ו/או
מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או
המסמכים האמורים.
 .30.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי בלעדית כלפי המועצה ו/או
כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי מחליפיהם ו/או כלפי צד שלישי
כלשהו ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידה ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם
הפועל מטעמו ,לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא
שיגרם להם או לרכושם או לפרויקט כתוצאה ו/או במהלך בצוע השירותים,
עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הקבלן או מי מטעמו ,והוא
מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם להם ,בין אם קיים ביטוח ובין אם לאו.
 .30.5החברה פוטרת את המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או כל אדם הבא מטעמה
מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור בסעיפים קטנים  30.2 30.1ו30.4 -
לעיל.
 .30.6המועצה תודיע לחברה על כל תובענה שהתקבלה בקשר עם שירותים עם
קבלתה ותאפשר לה להתגונן בפניה.
 .30.7נשאה המועצה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או
לרכושה ו/או לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי הקבלן ושלוחיו) בגין ו/או עקב
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ו/או כתוצאה מהשירותים ,יהיה על הקבלן לשפות את המועצה מיד עם
דרישתה הראשונה ,על כל תשלום ו/או הוצאה במקרה שהיא תחויב לשלם
סכום כלשהו ,עבור אובדן ,הפסד או נזק כאמור ,לרבות נשיאה בהוצאות
הכרוכות בניהול הליך משפטי ,שכר טרחת עורך דין.
 .30.8המועצה רשאית ,לאחר שנתנה לקבלן אפשרות לפרט טענותיו והפעילה
שיקול דעת מקצועי סביר ,לקזז ו/או לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה
לשלמו כאמור או כל הפסד או נזק שנגרמו לה כתוצאה ממעשה או מחדל של
הקבלן ,מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה ,וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה
להבטחת תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו המועצה תהא צפויה לשלם דמי נזק
לצד שלישי כלשהו.
 .30.9הצדדים מצהירים בזאת במפורש ,כי המועצה או מי מטעמה לא ישאו בשום
תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לקבלן ,לבאים מכוחו או
למועסקים על ידו ,זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש ובכתב
בהסכם זה.
 .30.10סיומו של הסכם זה ו/או השלמת העבודות לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות
הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודות ו/או
קשורה אל אחד מהם.
 .30.11עד למועד חתימת הסכם זה ימציא הקבלן למועצה אישור חברת ביטוח על קיום
ביטוחים של הקבלן ,בנוסח האישור שצורף למכרז .הקבלן יחדש אישור זה מדי
פעם עובר לפקיעת תוקפו של האישור באופן שמשך כל תקופת החוזה ,יהיה
האישור בתוקף.
 .30.12אין בסעיף זה לעיל לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן כאמור לעיל או כדי
לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה
בפוליסת הביטוח.

 .31ניגוד עניינים.
 .31.1בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה ,יפעל הקבלן בנאמנות עבור המועצה ולטובת
האינטרסים שלה בלבד.
 .31.2הקבלן מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשורה בחוזים אחרים ו/או
בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים
על פי חוזה זה עבור המועצה ובין גורמים אחרים עבורם מבצע הקבלן שירותים
זהים ו/או דומים ו/או אחרים ,ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה
ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד
עניינים כאמור.
 .31.3הקבלן וכן מי מטעמו מתחייבים להודיע למועצה ,ללא דיחוי ,על כל עניין בו יתעורר
או שניתן יהיה להסיק באופן סביר כי עלול להתעורר ,ניגוד עניינים כאמור.

 .32הבעלות במסמכים.
 .32.1הבעלות על התכניות ,החישובים ,התרשימים וכל מסמך אחר הקשור עם
השירותים (כל אחד מאלה ,ביחד ולחוד להלן" :המסמכים") ,אשר הקבלן קיבל על
עצמו להכינם תיחשב כמועברת לידי ההמועצה כפוף לתשלום ,חלקי או מלא,
התמורה לה זכאית החברה ו/או מי מטעמה ,והמועצה תהא רשאית להשתמש

חתימה וחותמת המציע__________________:

עמוד  65מתוך 88

מועצה מקומית באר יעקב – אגף שפ"ע
מכרז פומבי  – 4/20למתן שירותי טאוט וניקוי רחובות
במסמכים כראות עיניה (לרבות העברתם לצדדים שלישיים) וללא הגבלות מבלי
לשלם לקבלן כל תמורה נוספת מעבר לתשלום המפורט בהסכם זה .הקבלן
מוותרבזה על כל טענה ותביעה בגין זכותה של המועצה כאמור ,לרבות תביעות
כספיות ותביעות לזכות יוצרים.
 .32.2עם סיום תקופת ההעסקה או תקופת ההארכה או עם סיום הסכם זה מכל סיבה
שהיא ,ימסור הקבלן למועצה את המסמכים האוריגינלים ואת ההעתקים של כל
המסמכים ,בתוספת הצהרה בכתב ,כי לא השאיר ברשותו או ברשות אדם אחר
מסמכים במקור או בהעתק.

 .32.3קבלן לא יהא זכאי לשום תשלום מעבר לאמור בהסכם זה בעד השירותים
האמורים בסעיף זה או בעד עדכון המסמכים.
 .33סודיות.
 .33.1הקבלן מתחייב בזה כי הוא עצמו ,לרבות עובדיו ומנהליו ישמרו בסוד ולא יעבירו,
לא יודיעו ,לא ימסרו ,ולא יביאו לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליהם ומטעמם
בקשר עם ביצוע הסכם זה והשירותים על פיו.
 .33.2ככל שתידרש לכך על ידי המועצה  -החברה מתחייבת לחתום על הצהרת סודיות,
להחתים את עובדיה ,ולמסור לנציג המועצה ,לפי דרישתו ,כל התחייבות שנחתמה
כאמור.

 .33.3לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות וללא הגבלה כל מידע בקשר עם וכל הנובע
מהסכם זה ,מידע עסקי ,מסחרי ,טכנולוגי ,תפעולי ושיווקי ,בכתב ,בעל פה,
מצולם ,מוקלט ,ניתן לקריאה ולפענוח בצורה גרפית או בכל אופן אחר,
לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה ,מפרט,
סיסמה ,חשבון ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם ,המכילים ידיעה ,או
עשויים לשמש מקור לידיעה.
 .33.4הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ולעובדיה כי הוראות סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז 1977 -חלים על חוזה זה.
 .33.5הקבלן ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה  -הכל לפי
המוקדם יותר  -את כל המידע ,המסמכים או חומר אחר שנמסר לה ,התקבל
על ידה ,או הוכן על ידה בקשר לביצוע השירותים ,והכל בהתאם להוראות
הדין.
 .34איסור שימוש בלוגו של המועצה.
 .34.1הקבלן אינו רשאי לעשות כל שימוש (להדפיס ,להשתמש) במסמך הנושא את
הלוגו של המועצה אלא באישור מראש של נציג המועצה" ..לוגו" בסעיף זה
משמעותו -סמל ,סימן ,המזהה את המועצה.
 .35העברת זכויות.
 .35.1המועצה תהא זכאית להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי
ההסכם ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הסבתו לחברה כלכלית
שתוקם על ידי המועצה ,בכפוף לזכויות הקבלן על פי הסכם זה .הועברו מלוא
זכויות והתחייבויות המועצה על פי הסכם זה לנעבר  -תהא המועצה פטורה
מכל התחייבות כלפי הקבלן החל ממועד חתימת הנעבר על הסכם זה.
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החברה לא תהא זכאית להעביר ,להמחות או להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על
פי ההסכם ,חלקן או כולן ,ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב.
.36

ערבות ביצוע
 .36.1להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או חלקן ,ימסור הקבלן לידי
המועצה ערבות בנקאית ,בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים המוקדמים
להשתתפות במכרז .עלות הוצאת הערבות תחול על הקבלן.
 .36.2הערבות הבנקאית תהיה בסך של ( ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף שקלים
חדשים) כשהיא צמודה למדד יוקר המחיה שהתפרסם ביום _____ כמדד חודש
______.2020
 .36.3תוקף הערבות יהיה לשנה אחת והקבלן ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפקיעת
תוקף הערבות של השנה הקודמת .לא חודשה הערבות – תדרוש המועצה פירעונה.
הערבות הבנקאית הנ"ל תימסר למועצה עובר לחתימת הסכם זה.
 .36.4בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיה על פי הסכם זה ,תהא המועצה
רשאית לממש את הערבות הבנקאית ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספיה ,מבלי
הצורך להיזקק לפנייה לערכאות ,לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו.
 .36.5השתמשה המועצה בזכותה לגבות את כספי הערבות הבנקאית או סכום כלשהו של
הערבות הבנקאית ,יהא הקבלן חייב לחדש את הערבות הבנקאית או להשלים כל
סכום שהיה חלק מהערבות הבנקאית לפני הגבייה האמורה ,תוך שבעה ( )7ימים
מהיום בו קיבל הודעה שהמועצה גבתה את הערבות הבנקאית או כל סכום ממנה.
 .36.6הסתיימה תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה והקבלן לא סיים את ביצוע מלוא
התחייבויותיו על-פי החוזה ,תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או
לדרוש הארכה נוספת לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם והונחה דעתה של המועצה כי מלוא התחייבויותיה של הקבלן מולאו
כנדרש ,לפי שיקול דעתה של המועצה ,תחזיר המועצה לקבלן את כתב הערבות
הבנקאית לפני תום תוקפו.
 .36.7מוסכם בזאת שאין בגובה הערבות הבנקאית כדי לשמש כל אינדיקציה ,הגבלה או
תקרה להתחייבויותיו של הקבלן.
 .36.8האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי המועצה לפי הסכם זה או
על-פי כל דין.

 .37שונות.
 .37.1שום ויתור ,אורכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה לא ייחשבו כוויתור
על זכויותיה עפ"י ההסכם ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה ,אלא אם כן תוותר
המועצה על זכויותיה באופן מפורש ובכתב.
 .37.2שלילת זכות העכבון ו/או נאמנות .לא תהא לקבלן כל זכות עכבון לגבי כל נכס של
המועצה.,
 .37.3קיזוז .בנוסף לאמור בסעיף  28.9לעיל ,המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע
לה מהקבלן מכל סכום שמגיע לקבלן ממנה בין במסגרת הסכם זה ובין במסגרת כל
הסכם אחר או התקשרות אחרת שבינה לבין הקבלן .לקבלן לא תהא זכות קיזוז
מקבילה.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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.37.4
 .37.5ויתרה המועצה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא יראה הוויתור כוויתור על
כל הפרה אחרת של אותה הוראה אחרת הדומה לה או השונה ממנה.
.38

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
המועצה_______________________________ :
הקבלן________________________________ :
מכתב שיישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ייחשב כאילו נתקבל אצל הנמען  72שעות
לאחר מסירתו במשרד הדואר.
ולראייה באו הצדדים על החתום:
___________________

___________________

נספח ג 1/להסכם
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :ערבות בנקאית מס'_________________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  250,000ש"ח (במילים:
מאתיים וחמישים אלף ש"ח) (להלן " -סכום הערבות") ,שתדרשו מאת המציע
___________________ (להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז פומבי מס'  4/20לשירותי
טיאוט וניקיון רחובות.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש _________שנת  2020שהתפרסם ב-
 15לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד המתפרסם לאחרונה וקודם לקבלת
דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין במדד החדש
למדד היסודי בסכום בדרישה ,מחולק במדד היסודי.
עם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד
לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה
על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ (כולל).
לאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.6

ערבות זו אינו ניתנה להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

.7

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן:

_____________________
שם הבנק
_______________
תאריך

____________
מס' סניף
_________________
שם מלא

חתימה וחותמת המציע__________________:

_________________________
כתובת הבנק
___________________
חתימה וחותמת
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נספח ג 2/להסכם
אישור על קיום ביטוחים
שירותי טאוט וניקוי רחובות
מכרז מס' _________

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
(להלן " -המועצה" ו/או "המזמינה")

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים
נשוא הביטוח :טאטוא רחובות

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור

אופי העסקה

ממעמד מבקש האישור

שם

שם
מועצה מקומית באר יעקב ומי מטעמה וגופים

☐נדל"ן

עירוניים שלובים
("המזמין/ה""/המועצה""/הרשות)

☐משכיר

"הקבלן" ו/או
"המזמין"

☒שירותים

☐שוכר

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

☐אספקת
מוצרים

☐זכיין

מען :ז'בוטינסקי באר יעקב

מען

☒אחר:
______

☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר :רשות
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כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח

תאריך תחילה

תאריך סיום

ומהדורתה
פוליסהבסי
ס תמליל
"ביט" או
שקול

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע
ש"ח

השתתפו
ת עצמית
סכום

מ
ט
ב
ע

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

רכוש
צ.מ.ה וציוד נלווה

ערך מלא

 309ויתור תחלוף
למבקש האישור,
 312נזק צמה,
 313טבע 314 ,גניבה,
 316רעש,
 318המבקש מבוטח,
"328ראשוניות",
 333ביטול סייג רשלנות רבתי

צד ג'

4,000,000

 302אח' צולבת,
 304הרחב שיפוי,
 305יריה,
 307קבלני,
 309ויתור תחלוף
למבקש האישור,
 312נזק צמה,
 315מל"ל,
 318המבקש מבוטח,
 321מבוטח נוסף בגין המבקש,
 322המבקש כצד ג,
" 328ראשוניות",
 329רכוש המבקש צד ג,
 333ביטול סייג רשלנות רבתי
 334ביטול סייג חבות:

אחריות מעבידים

20,000,000

מקצועית

 304הרחב שיפוי,
 305יריה,
 307קבלני,
 309ויתור תחלוף
למבקש האישור,
 312נזק צמה,
 315מל"ל,
 318המבקש מבוטח,
 321מבוטח נוסף בגין המבקש,
 319מבוטח נוסף
 321המבקש בגין המבוטח,
" 328ראשוניות",
 333ביטול סייג רשלנות רבתי

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין

בנספח ג'):

 – 111טאטוא רחובות

ביטול/שינוי הפוליסה :שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס
לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת המבטח:

חתימה וחותמת המציע__________________:
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_____________
תאריך

________________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח______________________ :
טלפון ____________________פקס_____________ :

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ג 3/להסכם
נספח בטיחות כללי
 .1הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה
לפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה ,קיבל הדרכה בנושאים
בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח בטיחות -כללי (הנספח דנן)
וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות ,ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות
כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות -כללי ומתחייב לפעול בביצוע
התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 -ופקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ,1970 -נספח הבטיחות והוראות הדין.
הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל
בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.
הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות
והגהות ,על פי כל הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח במועצה ונספח
הבטיחות כללי.
 .2נושאי בטיחות :דגשים
 .2.1על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות
בעבודה ,לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954 -להלן" :חוק
ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל( 1970 -להלן" :פקודת
הבטיחות") והתקנות על פיהם.
 .2.2על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת
רווחתם ,שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא,
לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך ,ובהתאם להוראות המנהל
ו/או המפקח במועצה.
 .2.3הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב
ביצוע העבודות ,בין היתר ,בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המיבנים ,הציוד
והחומרים אשר הינם בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת
שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
 .2.4מבלי לפגוע באשר הוראות ההסכם והנספח דנן ,יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר
לעבודות נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של המועצה
או מטעמה הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת
העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.
 .2.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט
ובשלטי הזהרה מתאימים ומובנים מפעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים
במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר ,לבטח
(בהתאם להוראות פיקוח הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות
במועצה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים
לאבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה.
 .2.6על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך
ובהתאם לדרישת הדין ,הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום.
 .2.7הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה
המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא
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פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם
מיועדים.
 .2.8הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם
צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .2.9הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת
פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא,
הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.
 .2.10במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו
ו/או ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל
ו/או למפקח במועצה ,ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל
דין ).מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע
המנהל ו/או המפקח במועצה תוך  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות
והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
 .2.11במידה וימצא המנהל ו/או המפקח במועצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן
מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן ,תוכל המועצה באמצעות
המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה
כנדרש תוך  7ימים ממועד קבלת ההתראה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל ו/או
המפקח ,להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום
ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.
למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים
והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין.
 .2.12למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות
במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים
על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת
אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על
החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.
 .3ציוד מגן אישי
 .3.1הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין
ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,תשנ"ז1997-
(להלן":תקנות ציוד מגן אישי")  ,להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי
עובדיו ישתמשו בו.
 .3.2הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה,
חזק ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם
הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 .3.3הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
 .3.4במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה ,תוכל המועצה באמצעות המנהל
ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא
מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודות הקבלן.
 .4ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 .4.1על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה
מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים
לעבור בדיקת תקינות ע" י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י
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בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי
תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש
עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי
לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או
רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם
למפורט בסעיף זה.
 .4.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים
וכיו" ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה
יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע" י
הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי
מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות
לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי
התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 .4.3על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח במועצה מדי שבוע אישורים של הגורמים
המוסמכים) בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי
מוסמך וכיו"ב (המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו" ב נבדקו במועד,
ע" י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  1ו 2-לעיל ונמצאו תקינים
וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
 .5הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
 .5.1על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו
"ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג
ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים
לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
 .5.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך
מפסק מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.
 .5.3על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון
חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי
מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את
רישיונותיהם על פי דרישתו.
 .5.4הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו,
לרבות ע"י קבלני משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות
על פיו ,תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,תש"ן  1990ותקנים ישראלים שעניינם
חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג .1953-הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או
פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע
התחייבויותיו דנן.
 .5.5הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל
יבוצעו על פי הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל
והתקנות על פיו.
 .5.6מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך
ע"פ כל דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג
המועצה ע"פ דרישתו.
 .6עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
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 .6.1על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע
עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) ,התשמ"ו ( 1986להלן" :תקנות העבודה
על גגות שבירים") ,בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר.
 .6.2במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור
לעין "זהירות ,גג שביר".
 .6.3הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי
הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע" פ "תקנות העבודה על
גגות שבירים ".הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם
יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 .6.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים
יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על
גגות שבירים.
 .6.5הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז.2007-
 .7עבודות בניה
 .7.1מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה
כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(,תשכ"ב-
 ,1961ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בניה) התשמ"ח( 1988-להלן" :תקנות הבטיחות עבודות בניה")
 .7.2הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה
בעובדים וברכוש ,פגיעה ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו
וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש ,לרבות גידור ותאורה
נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא
בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.
 .7.3הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר
חומרים ,ישתמש בשיטות עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים
למניעת פגיעת סלעים ,אבנים ,או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
 .7.4הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע" י מנהל עבודה כקבוע
ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות
גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ועל פי כל דין.
 .7.5הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות
כל דין לרבות "תקנות הבטיחות (עבודות בניה") ולרבות נקיטת אמצעים נאותים
למניעת התפשטות אש.
 .7.6מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש
לעשות בתוך "מקום מוקף" ,שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה
בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".
 .8עבודות במתקני לחץ גבוה
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות
יצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.
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גהות תעסוקתית
 .9.1הקבלן יוודא קיומם של ה תקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין ,אשר יבטיחו
ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות
בתנאי העבודה ,בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת
מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.
 .9.2הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את
העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור
או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם
זה.
 .9.3הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות
והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר
עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.
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הצהרת בטיחות
 .1אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז ___________________ מצהיר
ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי אתת "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר
לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו ,על ידי הממונה על הבטיחות במועצה ,שמעתי את תדריך
הממונה על הבטיחות במועצה ,הבנתי אותם במלואם ,אני מתחייב למלאם בשלמותם
וכרוחם.
 .2כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל ,ואוודא שהם
הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.
 .3אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם ,שלומם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל
האחריות לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי .הנני משחרר את המועצה מכל
אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי
תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות .אני מצהיר כי כל עובדיי ,הציוד שלי וצד ג'
מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.
 .4הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי
כישורים נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם ,אשר קיבלו הדרכה
נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו
לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.
 .5הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראוייה לכך ,ומתן דגש משמעותי
לנושאי הבטיחות ,גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים
ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם המועצה.
 .6הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט
בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954 -ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970 -והתקנות על פיהם.
שם מקבל התדריך _________________________ :חתימה________________ :
תאורו (אדם ,חברה ,שותפות ,אחר)( ______________________ :נא לפרט)
ת.ז /ח.פ___________________________________ :
אישור /הוראות הממונה על הבטיחות
אני ,מר _______________ ,הממונה על הבטיחות במועצה ,מאשר כי הקבלן החתום מעלה,
עבר תדריך בטיחות ,בנושאים הבאים:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
חתימה ___________________________ :תאריך______________________ :
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מסמך ד'

מפרט טכני

המפרט מתייחס לעבודות טיאוט וניקוי רחובות בתחום השיפוט של המועצה מקומית באר יעקב.
 .1כללי -מועצה מקומית באר יעקב
במועצה מקומית באר יעקב מתגוררים למעלה מ 27,000 -תושבים.
המועצה משתרעת על שטח של  10,000דונם ומחולקת לשכונות.
סה"כ אורך הכבישים ,השבילים והרחבות המנוקה במסגרת עבודות הטיאוט:
כ 480 -ק"מ בחודש.

מפת המועצה
.2

ריכוז תשומות

תשומות

כמות

ימי
העבודה

שעות עבודה
ליום

שעות פעילות במשמרת

עובדים
משמרת ראשונה
ושניה

17

א' ב' ד'

6.5

משמרת ראשונה
06:00-12:30

ה' ו'

מכונת
טיאוט/שוטפת
ייעודית  5קו"ב
+נהג+עובד שטיפה

1

א'-ו'

8

משמרת ראשונה
06:00-14:00

מכונת טאוט
לניקיון מדרכות 2
קו"ב+נהג

1

א',ג',ה'

8

משמרת ראשונה
06:00-14:00

מנהל עבודה+טנדר

1

א'-ו'

8

06:00-14:00

צוות משמרת שניה,
אחראי+עובד+טנדר

1

א'-ו'

6

משמרת שניה
בקיץ14:00-20:00 -
בחורף13:00-19:00 -
ימי ו'
-13:00שעה לפני כניסת
שבת

.3

סוגי העבודות הנדרשות במסגרת המכרז:
עבודה באמצעות כוח אדם ייעודי.
3.1
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
.4

עבודה באמצעות מכונת טיאוט ייעודית שוטפת מצוידת בציוד
כמפורט.
עבודה באמצעות מכונת טאוט עם מיכל בנפח  2קו"ב לניקיון
ומעברים.
עבודה במשמרת שנייה כמפורט.
עבודת כוננות(לפי קריאה) במשמרת לילה
עבודת ניכוש עשבייה.

העבודות הנדרשות במסגרת ניקיון באמצעות כוח אדם ייעודי (עובדי כפיים) ומכונת
טיאוט שוטפת במכרז:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

נ ניקיון וטיאוט יסודי של הרחובות באמצעות כוח אדם ייעודי ,מכונת טיאוט
ייעודית שוטפת ומכונת טאוט קטנה.
טיאוט המדרכה ושפת הכביש מאשפה ופסולת.
ניקוי יסודי מסביב לכלי אצירה ואיסוף פסולת שגלשה (בכמות שאינה דורשת
אמצעים מיוחדים).
ניקוי יסודי סביב מרכזי קניות ,פינות ,מתקני מיחזור ,תיבות חלוקת דואר
וכיוב'.
ניקוי שולי הכביש לרוחב עד  3מטר במקום בו אין מדרכה.
איסוף לכלוך גס מהכביש כולל שאריות של ערמות גזם.
ניקוי גלישת חולות לאחר עבודות  /גשם  /זרימת מים.
ניקוי פתחי קולטנים.
ניקוי איי תנועה שאינם מגוננים.
ניקוי ריצפת תחנות אוטובוס.
ניקיון הרחובות באמצעות מכונת טאוט ייעודית שוטפת כמפורט בסעיף 9.3
למפרט הטכני.
ריקון אשפתוני הרחוב במהלך טיאוט הרחובות והחלפת שקיות בחדשות.
סילוק שוטף של מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על גבי עמודי חשמל,
עצים ,תחנות אוטובוס וכל אלמנט אחר הנמצא במסלול הניקיון נשוא מכרז זה.
ניקיון וסילוק עשבייה במסלול הניקיון והטיאוט באופן רציף.
ניקיון יסודי של אלמנטים בהתאם למפרט.
פינוי ערימות פסולת גזם וגרוטאות עד לנפח של  70ליטר.
כל פעילות אחרת הנדרשת במסגרת מסמכי המכרז.
לפחות  2עובדים מהפול הכולל יהיו בעלי יכולת לעבודה מאומצת לצורך עבודה
שטיפה בצמוד לרכב טאוט.
הקבלן מתחייב כי כל עובדיו במסגרת נשוא מכרז זה יהיו עובדים מורשים כדין,
שגילם . 18-67

 4.20עפ"י הנחיית המנהל ,בעת אירועים מיוחדים כגון :אבל ,פסטיבלים כיוצ"ב
יפעל הקבלן להובלת מיכלי אצירה בנפח של  240-1100ליטר ממחסני
המועצה לכתובות שיקבל מהמנהל עד השעה  .14:00כמו כן ,יחזיר הקבלן
את המיכלים למחסני המועצה ,עפ"י הוראת המנהל ,העבודה תתבצע ללא
כל תמורה נוספת.
 4.21משמרת שניה ,צוות העובדים יסייר ברחבי המועצה לביצוע מטלות אשר
יקבל מהמנהל ות לונות מוקד כגון :תאונות דרכים ,פינוי פגרים ,ניקיון
מרכזים מסחריים ,פינוי מפגעים ,פינוי אשפה נקודתי וכדומה.
.5

משמרת לילה (כוננות)
 5.1הכוננות תחל בשעה  20:00בקיץ ו 19:00 -בחורף ועד השעה .06:00
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

בימי שישי/ערבי חג הכוננות תחל משעה לפני כניסת השבת/חג ועד השעה 06:00
של יום ראשון /היום הראשון לחזרה לעבודה לאחר החג.
הקבלן ימסור למנהל בסיום יום העבודה שם וטל של עובד מטעמו שיהיה זמין
לקריאה ויציאה לביצוע המטלה עד שעה מרגע ההודעה.
הכונן ימלא אחר הנחיותיו של המנהל או מי מטעמו קרי מוקד ,כונן לילה של
המועצה וכיוצ"ב.
על הכונן לטפל בכל המשימות שיקבל כגון :תאונות דרכים ,פינוי פגרים ,פינוי
מפגעים וכדומה .ולהודיע על סיום הטיפול לגורם המטפל מטעם המועצה.
התמורה לה זכאי הקבלן עבור קריאת לילה בימי חול הינה  ,₪ 350ועבור קריאת
לילה בסופי שבוע יהיה זכאי לתוספת של  50%מהתמורה בימי חול.
מובהר בזאת כי ,כל קריאה נוספת שהכונן יקבל וזאת לפני תום  4שעות
מהקריאה הראשונה תחשב כקריאה הראשונה והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה
נוספת.

 .6משמרת ניקיון
משמרת ניקיון מוגדרת כ 6.5 -שעות עבודה בפועל.
6.1

עבודה בימי חול (עובדים)

 6.1.1משמרת ראשונה :בין השעות ( 06:00-12:30משמרת בת  6.5שעות).
 6.1.2משמרת שנייה:
בעונת הקיץ (החל מ  1למרץ עד ה 31אוקטובר) בין השעות 14:00-20:00
(משמרת בת  6שעות).
בעונת החורף (החל מ 1 -לנובמבר עד  28לפברואר) בין השעות
( 13:00-19:00משמרת בת  6שעות).
 6.1.3משמרת לילה(כוננות)
בימי חול  -בעונת הקיץ (החל מ  1למרץ עד ה 31אוקטובר) בין השעות
20:00-06:00
בעונת החורף (החל מ 1 -לנובמבר עד  28לפברואר) בין השעות
19:00-06:00
בסופי שבוע  -בימי שישי/ערבי חג הכוננות תחל משעה לפני כניסת
השבת/חג ועד השעה  06:00של יום ראשון /היום הראשון
לחזרה לעבודה לאחר החג.
 6.1.4משמרת ראשונה למנהלים ומכונות טאוט :בין השעות 06:00-14:00
משמרת בת  8שעות נטו.
שינויים בשעות התחלת משמרת יהיו עפ"י הנחית המנהל.
 .7תדירות הניקיון
תדירות הניקיון בכל אחת מהשכונות ,הכבישים ,השבילים והרחבות כפי שמצוין בקבצים
המצורפים.
נציין כי תכנית זאת ניתנת לשינויים עפ"י החלטת המנהל בלבד.

 .8ציוד ואמצעים לביצוע העבודה:
כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה הינם על חשבונו ואחריותו של הקבלן
עגלות -עגלה לכל עובד טיאוט.
8.1
מטאטאי כביש -מטאטא לכל עובד טיאוט.
8.2
אתים -ברשות כל מנהל עבודה
8.3
יעים -יעה לכל עובד טיאוט.
8.4
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8.5
8.6
8.7

סכיני גירוד – סכין לכל עובד טיאוט
שקיות ניילון בעובי מינימלי של  0.6מיקרון לאשפתונים.
רכב מסוג טנדר לשימוש מנהל העבודה מטעם הקבלן.

 .9מפרט – מכונות טיאוט
9.1

"מכונה יעודית לטיאוט במשקל כולל של  7.5טון"

הקבלן יעסיק בעבודות נשוא הסכם זה מכונת טיאוט "מכונה יעודית לטיאוט
במשקל כולל של  7.5טון" (על שלדת משאית) בעלת המאפיינים הבאים:
 9.1.1מכונת טיאוט בשיטת היניקה עם כושר תמרון רב.
 9.1.2עומדת התקן יורו .6
 9.1.3מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה.
 9.1.4המכונה בעלת יכולת טיאוט ושאיבת פסולת מסוגים שונים כגון -חול,
חצץ ,בקבוקים ,פחיות משקה בקבוקי משקה  1.5ליטר ,עלי שלכת,
שאריות מזון וכל סוגי פסולת רגילה הנמצאת ברחוב.
 9.1.5הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודות לפתח
היניקה בצידי המכונה.
 9.1.6למכונה יכולת טיאוט מלאה ,ללא מרווחים ברוחב אפקטיבי שלא יקטן
מ 200 -ס"מ.
 9.1.7צינור  6צול באורל  4מטר לחיבור למערכת השאיבה.
 9.1.8מיכל האשפה בנפח של לפחות  4מ"ק בעל יכולת העמסה של  3.5טון
לפחות  -זאת בכדי לאפשר עבודה רציפה בין פינוי לפינוי.
 9.1.9מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת מ-
 600ליטר.
ברכב יוחזק צינור מים עם מתאם חיבור להידרנט(ברז כיבוי
9.1.10
אש)בקוטר מינימלי של  3צול למילוי מים נקיים.
המכונה בעלת מערכות השקטה ומסננים ,על פי התקן ועל פי כל
9.1.11
דין למניעת רעש וזיהום אויר.
מכונה משנת  ,2020המועצה תאפשר לקבלן להפעיל מכונה
9.1.12
משנת  2018למשך  90יום .במשך כל תקופת ההסכם לא יעלה גיל
המכונות על  36חודשים.
המכונה תהיה מצוידת במערכת שטיפה בלחץ מים גבוה
9.1.13
ובספיקה נמוכה ,כולל זרוע ותוף גלילה עם צינור באורך  15מ' לפחות
המאפשרת ניקוי מדרכות ושפת הכביש במשולב עם עבודת המכונה.
גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים או כל מכשול.
9.1.14
בכל מכונה יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי הקבלן
9.1.15
בתאגיד המים המשוייך למועצה מקומית באר יעקב וישמש למילוי מים
המכונה.
ולשטיפת
הקבלן ידאג לשילוט המכונות על פי דרישת המנהל.
9.1.16
מערכת איכון כגון "איתוראן" או שוו"ע.
9.1.17
9.2

מכונת טיאוט ייעודית  5קו"ב

מכונה ייעודית (לא על שלדת משאית) לטיאוט כבישים המצוידת במערכת
שטיפה ובעלת המאפיינים הבאים:
 9.2.1מכונת טיאוט בשיטת יניקה עם כושר תמרון רב.
 9.2.2עומדת בתקן יורו .6
 9.2.3מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה.
 9.2.4מכונה בעלת יכולת שאיבה של פסולת מסוגים שונים כגון :חול,
חצץ,בקבוקים ,עלי שלכת ,וכל הפסולת הנמצאת ברחוב.
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 9.2.5הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודות לפתח
היניקה בחזית המכונה.
 9.2.6מיכל אשפה בנפח של עד  5מ"ק בעל יכולת העמסה של  5טון -וזאת
בכדי לאפשר עבודה רציפה.
 9.2.7מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת מ-
 600ליטר.
 9.2.8ברכב יוחזק צינור מים עם מתאם חיבור להידרנט(ברז כיבוי אש)
בקוטר מינימלי של  3צול למילוי מים נקיים.
 9.2.9מערכת שטיפה בלחץ מים גבוה ובעל אפשרות ויסות יחסי מים אוויר.
גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים או כל מכשול.
9.2.10
תוף גלילה עם צינור באורך  20מ' שימוקם בחזית הרכב.
9.2.11
מכונה משנת  ,2020העירייה תאפשר לקבלן להפעיל מכונה
9.2.12
 2018למשך  90יום .במשך כל תקופת ההסכם לא יעלה
משנת
גיל המכונות על  36חודשים.
בכל מכונה יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי הקבלן
9.2.13
בתאגיד המים המשויך לעיריית ראש העין וישמש למילוי מים במכונה.
הקבלן ידאג לשילוט המכונות על פי דרישת המנהל .
9.2.14
מערכת איכון כגון "איתוראן" או שוו"ע.
9.2.15

9.3

מכונת טיאוט ייעודית  2קו"ב לניקיון מדרכות

 9.3.1מכונת טיאוט בשיטת יניקה עם כושר תמרון רב.
 9.3.2מנוע -הספק  70כ"ס.
 9.3.3הינע  -נסיעה אוטומטיבית מנהלתית מבוקרת ע"י מחשב.
 9.3.4היגוי – הידראולי.
 9.3.5מערכת טאוט  -מיכל אשפה עד  2מ"ק ,עשוי פלדת אל-חלד ,פריקה
הידראולית לגובה של  1,525מ"מ עם גיבוי הרמה ידני ,מערכת מים
לדיכוי אבק ,שתי מברשות צד בקוטר  850מ"מ.
 9.3.6נפח מיכל מים –  250ליטר.
 9.3.7כושר העמסה –  1.5טון לפחות.
 9.3.8רוחב מכונה – עד  130ס"מ.
 9.3.9תא נהג  2 -מושבים ,מושב נהג משוכך פניאומטית .מיזוג אוויר ,אוורור
וחימום מקורי ,צג  LCDלנתוני מערכות והתראות .משענת יד הכוללת
לחצני בקרה של כל מערכת ההפעלה ,כולל סל"ד מנוע ובקרת שיוט.
גובה שפיכה –  160ס"מ.
9.3.10
רוחב טאוט –  200ס"מ לפחות.
9.3.11
בכל מכונה יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי הקבלן
9.3.12
בתאגיד המים
המשויך לעיריית אור יהודה וישמש למילוי מים במכונה.
מכונת הטאוט תשפוך את הפסולת למכולה הניצבת בתחום
9.3.13
שיפוט
העיר ועליה יורה המנהל.
 9.4פירוט פעולות ניקיון הרחובות באמצעות מכונת טיאוט שוטפת
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9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

9.4.6

במסגרת עבודת מכונת הטיאוט השוטפת יבצע הקבלן שטיפה של
המדרכות באמצעות "אקדח מים" המחובר למכונת השטיפה ,יגרוף את
הפסולת לכביש ,ושם תיאסף הפסולת ע"י מכונת הטיאוט.
מכונת הטיאוט תבצע את עבודתה במשך  8שעות נטו (תדלוק ושטיפת
המכונה לא יתבצעו בשעות העבודה).
מכונת הטיאוט השוטפת תופעל באמצעות צוות המונה  2עובדים
כשירים לעבודה מאומצת בגילאים  ,18-50ואשר ברשותם רישיון
מתאים לנהיגה ברכב טיאוט.
הקבלן יבצע את עבודתו בהתאם לתוכניות העבודה המצ"ב כמסמך ה'
בכפוף להנחיות המנהל ובהתאם להוראות הרלוונטיות בהסכם.
ככל שמכונת הטיאוט השוטפת תושבת מכל סיבה שהיא ולו באופן זמני
הקבלן מתחייב להציב מכונה חלופית או להשלים את העבודה
באמצעות עובדים ,ובכל באופן שיביא להשלמת עבודות הניקוי שנותרו
בתוכנית העבודה לשביעות רצונו של המנהל.
הקבלן יישא בלעדית בעלות המים הנדרשים בעבודה מסוג זה.

הקבלן מתחייב ,כי מכונות הטיאוט ורכבי ההסעה שיופעלו על ידו ,במרחבי
המועצה ,תועסקנה במתן שירותים למועצה בלבד ולא תופעלנה לכל גורם נוסף
לרבות לאחר שעות העבודה במועצה וזאת למעט מכונת הטאוט לניקיון מדרכות
בנפח  2קו"ב שתועסק במתן שירותים למועצה  3ימים בשבוע ,ככל שהמועצה
תעסיק את מכונת הטאוט למשך  6ימי עבודה אזי חלים עליה הוראות סעיף זה.
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מסמך ה'

תכניות עבודה שבועיות
שכונה

רחוב

אורך
רחוב
בק"מ

יום א'

תלמי מנשה
תלמי מנשה
תלמי מנשה
תלמי מנשה
תלמי מנשה
תלמי מנשה
תלמי מנשה
אזור תעשיה
אזור תעשיה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
שכונה ותיקה
חתני
פרס
ישראל
חתני
פרס
ישראל
חתני
פרס
ישראל
חתני
פרס
ישראל

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

אליהו (מנעומי שמר עד הדר)
האלה
הדובדבן
התמר
הזית
סמטת הרימון
הדר
היוצר
האופן
קרן היסוד
הגפן
רבי מאיר בעל הנס
התאנה
הרב קוק
יהודה
הרב עוזיאל
אליהו (-מנעומי שמר עד הרב
קוק)
הסביון
האורן
היסמין
החבצלת
הנקריס
האיריס
הורד
הכלנית
חזון איש
דוד הכהן
השושנים
החצב

1.1
0.14
0.6
0.175
0.56
0.18
0.5
0.32
0.13
0.82
0.38
0.76
0.25
0.65
0.3
0.48

1.1
0.14
0.6
0.175
0.56
0.18
0.5
0.32
0.13
0.82
0.38
0.76
0.25
0.65
0.3
0.48

1.1
0.14
0.6
0.175
0.56
0.18
0.5
0.32
0.13
0.82
0.38
0.76
0.25
0.65
0.3
0.48

1.1
0.14
0.6
0.175
0.56
0.18
0.5
0.32
0.13
0.82
0.38
0.76
0.25
0.65
0.3
0.48

0.13
0.15
0.25
0.21
0.29
0.16
0.31
0.48
0.285
0.23
0.15
0.35
0.17

0.13
0.15
0.25
0.21
0.29
0.16
0.31
0.48
0.285
0.23
0.15
0.35
0.17

0.13
0.15
0.25
0.21
0.29
0.16
0.31
0.48
0.285
0.23
0.15
0.35
0.17

0.13
0.15
0.25
0.21
0.29
0.16
0.31
0.48
0.285
0.23
0.15
0.35
0.17

נעומי שמר

1.45

1.45

1.45

1.45

אהוד מנור

0.5

0.5

0.5

0.5

לאה גולדברג

0.32

0.32

0.32

0.32

אפריים קישון

0.4

0.4

0.4

0.4
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שכונה

פרס
ישראל
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם
גני מנחם

חתני

רחוב

אורך
רחוב
בק"מ

יום א'

טיילת חתני פרס ישראל
שלמה בן יוסף
הגליל
אביב
אלות
הבשור
הערבה
ערוגות
חרוד
הקישון
הירמוך
דן
הירקון

0.5
0.73
0.43
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.35
0.55
0.60

0.5
0.73
0.43
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.35
0.55
0.60

יום ב'

יום ג'

יום ד'

0.5
0.73
0.43
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.35
0.55
0.60

יום ה'

יום ו'

0.5
0.73
0.43
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.35
0.55
0.60

המושבה
הישנה
המושבה
הישנה
המושבה
הישנה
המושבה
הישנה

ז'בוטינסקי(מככר האילה עד
ככר החרמון)

0.25

0.25

0.25

0.25

החרמון

0.50

0.50

0.50

0.50

בגולן(כולל החניה)

0.55

0.55

0.55

0.55

התבור

0.29

0.29

0.29

0.29

נווה דורון
נווה דורון
נווה דורון
נווה דורון
נווה דורון
נווה דורון
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין

ז'בוטינסקי( מככר החרמון עד
ככר האתרוג)
נחום
אבא הלל סילבר
האתרוג
התפוז
הפרדס
איילה
השלדג
צופית
דרך חיים
שחף
פשוש
דוכיפת
נחניאלי
הנקר
צופית(מליכטנשטיין)
צוקית
פלמנקו
יסעור

1.10
0.40
0.45
0.25
0.19
0.10
0.49
0.10
0.08
0.22
0.10
0.12
0.10
0.14
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09

1.10
0.40
0.45
0.25
0.19
0.10
0.49
0.10
0.08
0.22
0.10
0.12
0.10
0.14
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09

1.10
0.40
0.45
0.25
0.19
0.10
0.49
0.10
0.08
0.22
0.10
0.12
0.10
0.14
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09

1.10
0.40
0.45
0.25
0.19
0.10
0.49
0.10
0.08
0.22
0.10
0.12
0.10
0.14
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
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שכונה

רחוב

אורך
רחוב
בק"מ

ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
ליכטנשטיין
חוטר
חוטר
חוטר
חוטר
חוטר
חוטר
חוטר
חוטר
פארק
המושבה
פארק
המושבה
פארק
המושבה
פארק
המושבה
פארק
המושבה
פארק
המושבה
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
צמרות
סה"כ ק"מ

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

סלעית
ורדית
שמחה הולצברג
ליכטנשטיין
דיזינגוף
הבנים
הזמיר
הסנונית
הדרור
העפרוני
האנפה
סמטת האנקור

0.10
0.19
0.30
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.35
0.20
0.23
0.13

0.10
0.19
0.30
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.35
0.20
0.23
0.13

0.10
0.19
0.30
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.35
0.20
0.23
0.13

0.10
0.19
0.30
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.35
0.20
0.23
0.13

יצחק רבין

0.87

0.87

0.87

0.87

אלונים

0.89

0.89

0.89

0.89

הדקל

0.21

0.21

0.21

0.21

הברוש

0.23

0.23

0.23

0.23

הרב שפירא

0.85

0.85

0.85

0.85

שא-נס
ספיר
חושן
טופז
אודם
לשם
יהלום
שוהם
ברקת
שבו
נופך

0.85
0.81
0.31
0.31
0.62
0.58
1.00
1.00
0.80
0.23
0.23
36.37

0.85
0.81
0.31
0.31
0.62
0.58
1.00
1.00
0.80
0.23
0.23
19.13

0.85
0.81
0.31
0.31
0.62
0.58
1.00
1.00
0.80
0.23
0.23
19.13

0.85
0.81
0.31
0.31
0.62
0.58
1.00
1.00
0.80
0.23
0.23
19.13

17.24
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