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 עיריית באר יעקב 
 17/22מכרז פומבי מס' 

 
 למתן שירותי הדברה, ריסוס וחיטוי ברחבי העיר באר יעקב 

 
יעקב .1 באר  בזאת  העירייה  –  )להלן   עיריית  מזמינה  למתן  (  הצעות  ריסוס  קבלת  הדברה,  שירותי 

 . 17/22באר יעקב, הכל לפי הוראות מכרז פומבי רחבי העיר בוחיטוי 
 

. /https://www.b-y.org.il/bidsניתן לעיין בחוברת המכרז טרם רכישתה באתר העירייה בכתובת:   .2
₪(, אשר   חמש מאות₪ )במילים:    500תמורת סך של    10.7.22  את החוברת ניתן לרכוש החל מיום

,  2, קומה  17לא יוחזרו בכל מקרה. התשלום יבוצע במח' הגבייה בקניון באר יעקב, רחוב שא נס  
באר יעקב. לקבלת חוברת המכרז לאחר ביצוע התשלום וכנגד הצגת שובר תשלום חתום על ידי מח'  

, באר יעקב, בשעות  1נכסים והתקשרויות, רח' ז'בוטינסקי    הגבייה יש לפנות לעו"ד הדס גלר, ממונה 
ומהווה תנאי    .08-9785333בטלפון:    15:30  -  08:30 מובהר, כי רכישת חוברת המכרז הינה חובה 

 להשתתפות במכרז. 
 

 יעים.לא יתקיים מפגש מצ -מפגש מציעים .3
 

לפנות בכתב   .4 ניתן  גלר, מנהלת התקשרויות, במייל שכתובתו:   עו"דל  בלבדלשאלות הבהרה  הדס 
y.org.il-hadasg@b  באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן    20.7.22, וזאת עד ליום

על המציעים    במועד. העירייה תפרסם את שאלות ותשובות ההבהרה באתר האינטרנט של העירייה. 
 להתעדכן באתר בשו"ת הבהרה וכן בכל הודעה מטעם העירייה בקשר למכרז. 

 
לא תתקבלנה הצעות לאחר  .  בדיוק  0014:שעה  ב  3.8.22  יום  בהינו  האחרון להגשת הצעות  מועד  ה .5

, בלשכת  2בבניין העירייה, ברח' ז'בוטינסקי    ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד  את.  זה  מועד
 .  העירייה)לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי  מנכ"ל, בבאר יעקב

 
הגשהערבו .6 בנקאית  :  ת  ערבות  לצרף  המציע  של  על  אל₪    12,500בסך  עשר    בנוסח   (₪  ף)שניים 

 למסמכי המכרז. ףהמצור
 

 ביותר או כל הצעה כל שהיא.  הגבוההמתחייבת לקבל את ההצעה   העירייהאין  .7
 

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה,  .8
 יגבר האמור במסמכי המכרז.

 
 
 

 נסים גוזלן             
 ראש עיריית באר יעקב 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hadasg@b-y.org.il
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 אישור קבלת מסמכי המכרז   –  1מסמך 

 

המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל  
 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 העסק רוכש/ת חוברת המכרז ומספר מזהה )ח.פ./ע.מ./ת.ז.(:-שם בית

  ______________________________________________________________ 

 העסק הרוכש/ת: - כתובת פיסית של בית

 ____________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 __ שעה: ______________. תאריך רכישת המכרז: _____/_____/___ 

 שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   ________________ מס' ת.ז. _________________ 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:

 שם:  ___________________ 

 תפקיד: _________________ 

 ______ -טלפון:  __________ 

 ____ - ___________טלפון נייד: 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 ____ -מספר פקס: ___________ 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _____________________  

 _____ -מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________

 __________ כתובת אימייל :  __________________________@_____

 

   

 ____________ 

 חתימה וחותמת  
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 חתימת המציע ____________ 

 זמנים של המכרז הלוח 
 
 

 הערות המועד הפעולה
מכירת מסמכי  

 המכרז
 
 10.7.22החל מיום 

 
 ₪  500  –עלות 

  עים מפגש מצי לא יתקיים מפגש מציעים  
 

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה 

 
   20.7.22עד ליום 

 בלבד  WORDעל גבי קובץ  
השאלות והתשובות יפורסמו 
באתר האינטרנט של העיריה. 

על המציעים לעקוב אחר  
 הפרסומים 

מועד מתן 
מטעם  תשובות

לשאלות   הרשות
 ההבהרה

השאלות והתשובות יפורסמו  25.7.22 עד ליום
, באתר האינטרנט של הרשות 
 על המשתתפים לעקוב באתר 

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

 
 בדיוק 14:00בשעה  3.8.22עד ליום 

במעטפה אטומה וחתומה עליה  
מס' המכרז בלבד, ברח'  

, בלשכת מנכ"ל, 2ז'בוטינסקי  
 במסירה ידנית בלבד באר יעקב

מועד תוקפה של  
ערבות המכרז  
 )ערבות הגשה( 

 
3.11.22 
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 חתימת המציע ____________ 

 
 
 

 תוכן העניינים של מסמכי המכרז 

 

 .נוסח מועדת המכרז ואישור קבלת מסמכי המכרז בידי המשתתף 1מסמך 

 .למשתתפים במכרזמסמך הוראות  2מסמך 

 מורשי חתימה; אישור המציע ופרטי טופס  :2.1נספח  

 ניסיון קודם של המציע; פירוט  תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ו :  2.2נספח  

 ;)ערבות הגשה( נוסח ערבות המכרז :  2.3נספח  

ושמירה    נוסח הצהרה והתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים :  2.4נספח  
 ; על סודיות

ניהול   :  2.5נספח   )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהיר  נוסח 
עובדים   והעסקת  מינימום  ושכר  מס  חובות  תשלום  חשבונות, 

 ;1976 - זרים כדין(, תשל"ו

זכויות   :  2.6נספח   ושמירת  מינימום  שכר  תשלום  לעניין  תצהיר  נוסח 
 עובדים; 

העדר   :  2.7נספח   בדבר  מועצת  תצהיר  לחבר.ת  משפחתית  קרבה 
 . העיר/עובד.ת העירייה

 . מסוימיםמהעסקת עברייני מין במוסדות  הימנעותתצהיר בדבר  :2.8נספח  

 .הצעה והצהרת המשתתף במכרז למתן שירותי הדברהכתב   3מסמך 

 . עירייהפירוט השירותים הנדרשים ל –כתב כמויות  :  3.1נספח    

  ההסכם"(.)להלן: " העבודותהסכם לביצוע נוסח ה    4מסמך 
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 חתימת המציע ____________ 

 

 והוראות למשתתפים   תנאי המכרז  –  2מסמך 

וריסוס    , חיטוי למתן שירותי הדברהת הצעות  בזאת קבל  מזמינה  ("עירייהה")להלן:    באר יעקבעיריית  
 כמפורט להלן.  , עירייההבתחום השיפוט והאחריות של 

הדברה עבודות  יכלול  המכרזבהתאם  וריסוס    חיטוי,  השירות  במסמכי  המפורטים  ובהתאם    לתנאים 
המצוין   השירותים  הכמויותלמפרט  המציע   3.1נספח    ,בכתב  המכרז  3)מסמך    להצעת  וכפי    (,למסמכי 

 . ("השירותים" או "העבודות"או מי שיוסמך לכך מטעמו )להלן:  עירייהה ע" מנהל אגף שפשיורה 

 מסמכי המכרז  .1

 הינם:מסמכי המכרז   .א

  ;ת המכרז ואישור קבלת מסמכי המכרז בידי המשתתףעדונוסח מ 1מסמך  (1

  ;מסמך הוראות למשתתפים במכרז 2מסמך  (2

 ; טופס לתיאור כללי של המציע ומורשי חתימה :2.1נספח  

 ; טופס לתיאור ניסיון קודם של המציע   :2.2נספח  

 ; נוסח ערבות המכרז   :2.3נספח  

 ;והתחייבות בדבר הימנעות מניגוד ענייניםנוסח הצהרה     :2.4נספח  

ניהול     :2.5נספח   )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  תצהיר  נוסח 
עובדים   והעסקת  מינימום  ושכר  מס  חובות  תשלום  חשבונות, 

 ;1976 - זרים כדין(, תשל"ו

זכויות     :2.6נספח   ושמירת  מינימום  שכר  תשלום  לעניין  תצהיר  נוסח 
 ; עובדים

ו/או חקירה בעבירה שיש עמה    נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה   :.72נספח  
 קלון; 

 ;הצעה והצהרת המשתתף במכרז למתן שירותי הדברהכתב   3מסמך  (3

   ;עירייהפירוט השירותים הנדרשים ל – כתב כמויות   :3.1נספח    

 ההסכם"(.)להלן: " העבודותהסכם לביצוע נוסח ה    4מסמך  (4

אי   .ב ו/או  של סתירה  של אחד  במקרה  הנכונה  פרשנותם  בעניין  או  בין מסמכי המכרז  התאמה 
או למי שיוסמך לכך מטעמו )להלן:    עירייהה  ע"מנהל אגף שפממסמכי המכרז, יפנה המשתתף ל

 ( לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.  "המנהל"

 להשתתפות במכרז סףהתנאי  .2

והתנאים המצטברים שלהלן, ואשר  רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים  העונים על כל הדרישות 
 עפ"י הנדרש לעמידתם בדרישות אלה:  בידיהם אסמכתאות בכתב ו/או אישורים ו/או המלצות

 .)לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף( בישראל כדין רשום התאגיד   יחיד אוהמציע הינו  .א

הינו   .ב מוכח בעל  המציע  וניסיון  אחרון  הלמועד  שקדמו  השנים    7-ב  ,לפחות  ,שנים  5של    יםידע 
במכרז,   הצעות  ריסוס    ,לפחותלהגשת  חיטוי,  מזיקים,  הדברת  שירותי  במתן  בלבד,  בעצמו 
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גופים ציבוריים )רשומ"ק, משרדי ממשלה וגופי סמך, גופים דו מהותיים, חברות    5עשבייה עבור  
 . לפחות, מנהלות בעלות הרשאה תקציבית וכו'(

 בהתקיים האמור להלן: , משתתף ייחשב כבעל ניסיון גם סעיף זהלעניין  

 - המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב (1
 הינו בעל ניסיון.   -לפחות מהבעלות בו   30%

  30%  -המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב (2
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

 ;רס הדברה מטעם משרד הבריאותתעודת קו בעלהמציע הינו  .ג

 ; בעל/י היתר מטעם משרד איכות הסביבה לשימוש בחומרים מסוכניםהמציע הינו  .ד

בכל   .ה אוחז  זאת,   יהרהמציע  ובכלל  העבודות,  לביצוע  דין  ע"פ  ו/או ההיתרים הדרושים  שיונות 
 הרישיונות ו/או ההיתרים הבאים:

 ף לכל מדביר מטעם הקבלן  שיון מדביר מוסמך בתוק יר (1

לתקנה  יר (2 בהתאם  תוקף  בר  עסק  מזיקים(,  30שיון  )הדברת  עסקים  רישוי   לתקנות 
 "( תקנות ההדברה)להלן: " 1975  -תשל"ה

בתוקף (3 רעלים  חוק   היתר  להוראות  בהתאם  שהונפק  הסביבה  להגנת  המשרד  מטעם 
התשנ"ג המסוכנים,  " 1993  - החומרים  )להלן:  תקנותיו  כל  על  החומרים ,  חוק 

 "(.המסוכנים

בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  המשתתף מחזיק   .ו
 מ.והינו עוסק מורשה לצורך מע"  1967-חובות מס(, התשל"ו

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .ז

 עיקרי ההתקשרות  .3

הדברה .א עבודות  יכלול  חיטויהשירות  בנספח  וריסוס    ,  הנקוב  השירותים  למפרט    3.1בהתאם 
)מסמך   יסופקו במחירי הצעת הזוכה  . השירותים  למסמכי המכרז(  3למסמך הצעת המשתתף 

מי מטעמו  ו/או    עירייהה  ע "שפמנהל אגף    אותברואן העירייה  במועדים ובתדירות שיקבע    ,במכרז
חתומות בידי מורשי החתימה של  עבודה    להזמנותובהתאם  לעניין זה,    עירייהקבע כנציג הישי

   . עירייהמעת לעת, בהתאם לצרכים ולדרישות הלזוכה במכרז צאו ושי  העירייה

 לביצוע העבודות.   רכב מתאיםלצורך פעילות עבודות הריסוס וההדברה יקצה המציע  .ב

ל ההתקשרות  תקופת   .ג וארבעה  )  חודשים  24-הינה  חתימת    (,חודשיםעשרים  ביום  תחל  והיא 
העירייה  ההסכם של  החתימה  מורשי  האופציה  עירייהל .  בידי  נתונה  דעתה  תהא  שיקול  לפי   ,
או  כולן    ,כל אחתחודשים    12עד  תקופות נוספות בנות    3עד  בלהאריך את תוקף ההסכם    המלא,

, בכפוף לזכות בדבר  שנים  ( חמש)  5  ההסכם הכוללת לא תעלה עלחלק מהן, ובלבד שתקופת  
  ביטול ההסכם, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם.

 הצעת המשתתף   .4

נקיבת   .א של  בדרך  הצעתו  ליתן  המשתתף  הנחהעל  ההדברה    אחוז  שירותי  ביצוע  ביחס  עבור 
בנספח במחירון    המפורטיםלמחירים   המשתתף  ל  3.1  הנקוב  הצעת  למסמכי    3)מסמך  מסמך 

. אחוז ההנחה הנקוב  אלא רק הפחתה תוספת מחיר( כלומר,  המכרז(. לא תתקבל הנחה שלילית )
בשיעור הנחה אחיד    להצעת המשתתף(  3.1יחול על כל אחד ואחד מפריטי כתב הכמויות )נספח  

   .  וכולל
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מובהר, כי המחיר אשר ינקוב המשתתף בהצעתו יהווה תמורה סופית ומוחלטת לביצוע מכלול   .ב
השירותים והמטלות הנדרשות עפ"י תנאי ההסכם במשך כל תקופת ההסכם. תמורה זו תכלול  
את כל ההוצאות הכלולות בביצוע השירותים בהתאם לכלל מסמכי המכרז, ולא תשולם עליה כל  

לרבות לא עקב שינוי בשכר העובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים    תוספת מכל סיבה שהיא,
 במחירי התשומות ו/או שינויים בשיעורי המדד ו/או כל שינוי אחר.  

אין   .ג כי  מובהר,  לא    תיבמחו  עירייההעוד  מקרה  בכל  התמורה  וגובה  מסוים,  עבודה  להיקף 
תדירות ו/או כמות העבודה הנדרשת,  ישתנה, אף אם יחולו שינויים בתוכנית העבודה ו/או תגדל  

 למעלה מן הצפוי.

וכנגד    , כאמור  , לתמורה .ד התשלום  ביצוע  במועד  בתוקף  שיהיה  החוקי  בשיעור  מע"מ  יתווסף 
 המצאת חשבוניות מס כדין.  

ולעמוד על טיב העבודה והיקפה,    עירייהה של    תו הבלעדית של המשתתף לבקר בתחומהבאחריו .ה
 היינו, לבדוק את היקף העבודה ומהותה. 

הגשת ההצעה ע"י המשתתף מהווה אישור לכך כי המשתתף בחן את כל הפרטים וקיבל את כל   .ו
 המידע והנתונים הדרושים לצורך הגשת הצעתו. 

תיקון,    כל שינוי ו/או  על גבי מסמך ההצעה, מבלי לבצע בההמשתתף יגיש את הצעתו למכרז   .ז
 להלן.   5תוספת ו/או הסתייגות שהיא, ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסע' 

מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  יום    90הצעת המשתתף תהיה בתוקף לתקופה של   .ח
   ימים נוספים. 60, לתקופה בת  עירייההותהא ניתנת להארכה, ע"פ דרישת 

 אופן הגשת ההצעה  .5

 תו את המסמכים, שלהלן: כל משתתף יצרף להצע

 יש לצרף:  –אם המשתתף תאגיד/ שותפות רשומה   .א

 תעודת התאגדות כדין   (1

של  (2 הרישום  פרטי  בדבר  השותפויות  או  החברות  רשם  מאת  מעודכן  נתונים  תדפיס 
התאגיד/ השותפות, מנהלי התאגיד/ השותפות והשעבודים הרובצים על נכסי התאגיד/ 

 השותפות, מספר הזיהוי של התאגיד/ השותפות  

אישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד/ השותפות וסמכותם  (3
 יב את התאגיד/ השותפות בחתימתם על מסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.   לחי

 יש לצרף: –אם המשתתף אדם פרטי  .ב

 העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח.  (1

 העתק תעודת עוסק מורשה.  .ג

 אישור מאת רואה חשבון או רשויות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין.  .ד

מ .ה שלטונות  מאת  ההצעה  הגשת  במועד  תקפה  תעודה  גופים  העתק  עסקאות  חוק  לפי  ע"מ, 
 (.  1967  -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, התשל"ו

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ ניכוי מס במקור.   .ו

בנוסח   .ז קודם,  ניסיון  ותיאור  המשתתף  של  כללי  זה,  2.2,  2.1נספח  תיאור  בצירוף   למסמך 
 ל המשתתף, לרבות המלצות ממזמיני העבודות. מסמכים המעידים על ניסיון זה ש
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 תעודת קורס הדברה מטעם משרד הבריאות.  .ח

 הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים.  המשרד להגנת היתר מטעם  .ט

 ;בתוקף  שיון מדביר מוסמךיר .י

 ; שיון עסק בר תוקף להדברה תברואתיתיר .יא

לרבות כל יתר המסמכים הנדרשים לצורך    ,היתר רעלים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה .יב
 . הסףהוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי  

   הדברה.   לאחסון חומרי תקני מחסןכן ו משרד פעיל וזמיןאסמכתא בדבר החזקת  . יג

 למסמך זה.  2.3כנספח להלן, בנוסח המצ"ב  6ערבות מכרז כמפורט בסעיף   .יד

 צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז.  .טו

בנוסח המצ"ב   .טז ושמירה על טוהר המידות,  עניינים    2.4כנספח  תצהיר בדבר הימנעות מניגוד 
 למסמך זה, ממולא וחתום. 

 למסמך זה, ממולא וחתום.    2.5כנספח  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב   .יז

  2.6כנספח  ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון, בנוסחו המצ"ב    תצהיר בדבר היעדר הרשעה  . יח
 למסמך זה, ממולא וחתום.

המצ"ב   .יט בנוסח  עובדים,  זכויות  על  ושמירה  מינימום  שכר  תשלום  בדבר   2.7כנספח  תצהיר 
 למסמך זה, ממולא וחתום. 

לרבות   .כ כל מסמכי המכרז,  של  כל  סט מלא  וכן  סיור משתתפים,   / פרוטוקול מפגש הבהרות 
כשכל מסמכי המכרז לרבות ההודעות  סמכי ההבהרות למכרז, אם וככל שנשלחו למשתתפים.  מ

כאמור, חתומים ע"י המשתתף בכל דף ודף מהם בחתימת מקור מלאה במקום המיועד לכך וכן  
 בתחתיתו של כל עמוד.  

. שני עותקי ההצעה חייבים להיות  + העתק(  מקור)  םעל המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי .כא
. במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקן גובה  זהים

 התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר. 

לגרום לפסילת  אי   .כב עלול  לעיל,  יותר מהמסמכים הנדרשים  המצאת אישור או מסמך אחד או 
 . עירייההההצעה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  

שמורה הזכות לבקש כי המשתתף יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו, והכל בהתאם    עירייה ל .כג
 . עירייההלשיקול דעתו הבלעדי של  

גשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר. חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיו .כד
ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל  

 לפסילת ההצעה.  

 ערבות המכרז .6

על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית    ,לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו .א
(, ₪  ת  וחמש מאושניים עשר אלף  במילים:  ₪ )  12,500, על סך של  עירייההאוטונומית לטובת  

 . 3.11.22עד ליום  למסמך זה. הערבות תהא בתוקף 2.3כנספח  בנוסח המצ"ב 

  הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המציע.  שם
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 כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות 

די לפי פניה חד צדדית של מורשי החתימה  ות על פי תנאיה, ניתנת למימוש מיהערבות חייבת להי  .ב
   . הערבות תהא חתומה כדין.עירייההמטעם 

ולהבטחת חתימת המשתתף    להבטחת מילוי מלוא תנאי מסמכי המכרזמטרת ערבות זו לשמש   .ג
 .ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז  7הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות, בתוך 

כי   .ד למשך    ת רשאי  עירייההמובהר,  הערבות  תוקף  הארכת  והמשתתף   90לדרוש  נוספים  יום 
במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תוקף הערבות. אי הארכת הערבות  

 וה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות ולפסילת ההצעה על הסף. כנדרש תהו 

להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו    תהא רשאית  עירייהה .ה
בגין כל נזק ו/או הפסד    לפיצוי  עירייההשל    כי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותהעל פי מסמ
 , לרבות תשלום נוסף למציע אחר.  שיגרמו לה

  עירייהה  לו במועד משלוח ההודעה בכתב שתיתן משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר   .ו
של    עם המשתתף  הזוכה, לפי שיקול דעתהבאשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם  

 . עירייהה

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא  .7

 ויצרף את חותמתו. יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו  - היה המשתתף יחיד  .א

יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,    -היה המשתתף שותפות   .ב
 תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות. 

יחתמו מספר המנהלים    -"(  "תאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:   .ג
לחייב את התא כדי  ויצרפו  המינימאלי הדרוש  וכתובת התאגיד  ציון שמו/ם המלא,  תוך  גיד 

 חותמת התאגיד. 

 לעיל.   (3.א.5זכויות חתימה בשם התאגיד/ השותפות, כמפורט בסעיף  אישורכמו כן, יצורף  .ד

 כללי  .8

מסמכי  ראה  ת  עירייהה .א נמצאים  שברשותו  שהצהיר  כמי  זה  למכרז  הצעה  שהציע  במשתתף 
המכרז, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את  

 עבודתו עפ"י תנאי החוזה, אם הצעתו תבחר.

אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו   .ב
לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות    תרשאי  עירייהה י המכרז.  מתנא

 . המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה,  
אם במכתב לוואי או    ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין 

. בכל מקרה )גם  ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה עירייההבכל דרך אחרת, לא יחייבו את 
עיר על השינויים כאמור(, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר לא ת  עירייההאם  

 וכפי שנמסר למציעים(. עירייהההוכן ע"י  

הבלעדי לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת    ת עפ"י שיקול דעתהרשאי  עירייהה .ג
 מתן השירותים.  

ההצעות(רשאית  עירייה ה .ד להגשת  האחרון  למועד  )עד  עת  בכל  ותיקונים    , ,  שינויים  להכניס 
,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  עירייההבמסמכי ההצעה. הוראות התיקון שיידרשו על ידי  

שתתפים. המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות  ההצעה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המ
 השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה מקורית בכל עמוד בנפרד. 
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לבטל את המכרז, מכל סיבה    ת על זכותה שומר  עירייההכי    ,למען הסר ספק, מובהר ומודגש .ה
דין  בכל  לאמור  בכפוף  במכרז,  הזוכה  בדבר  הודעה  לאחר  אף  שהוא,  מועד  בכל    שהיא, 

 בעניין זה.  עירייה ה ולמציע/לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

" .ו )להלן:  במכרז  זוכה  המקורינקבע  משפט  הזוכה  בית  קבע  מכן  ולאחר  בעבודתו,  והחל   )"
"(, מתחייב הזוכה המקורי  הזוכה המאוחר כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "  ,מוסמך

הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל    לפנות את שטח העבודה לטובת
  ,, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועלעירייההפיצוי או תשלום מאת  

. לזוכה המקורי  וגורמיה המקצועיים המוסמכים  עירייהמורשי החתימה של ה כפי שאושרה ע"י  
 , בגין ההליך שבוצע.   עירייהה י לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפ 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר   .ז
 בשום דרך את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כ"הצעה" כמשמעותה ע"פ דיני המכרזים.

 ביטוחים .9

 . הזוכהלקיום ביטוחים על ידי העירייה   לדרישות מופנית  יםהמציע   לב תשומת .א

 . המפורטות לעיל ולהלן הביטוח בדרישות לעמוד יידרש  ההזוכ .ב

מבטחי   יםמתחייב המציעים   .ג לידיעת  הביטוח  ו  דרישותאת    הםלהביא  עם   בקשרהוראות 
במלואן    המכרז לפי מסמכי  ההתקשרות    ואפיוןואת מהות    ,הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל

את כל הביטוחים הנדרשים    םהתחייבות לערוך עבור  הםבטחיממ  ובזאת כי קיבל   יםומצהיר 
 . ולהלן לעיל  כמפורט

  םוהסכ  המכרז  במסמכילעיל ולהלן    כאמור  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע   יםמתחייב המציעים   .ד
קבלת הודעת העירייה  ממועד  ( ימים  שבעה )  7-מ יאוחר    לאהעירייה    בידי  ולהפקיד  ההתקשרות

  כדין   חתום  כשהוא(  המקורי  בנוסחו)ביטוחי המציע"    אישורנספח ", את  בדבר זכייתם במכרז
 . הםמבטחי ידי על

  םוהצעת  במידה   כיהמציעים    יםמתחייב ,  כאמור  הביטוחים  עריכת  אישור  להמצאת  בנוסף .ה
( ימים מיום  שבעה)  7בתוך    לה  וימציא  ,בכתבהעירייה    לדרישת  ובכפוף"  זוכה "הצעה  כ  תוכרז

 .הנדרשות  הביטוח מפוליסות העתקיםקבלת דרישה כאמור,  

קבלת  בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה ל מובהר .ו
הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות  

 הביטוח. 

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  ישור על קיום הביטוחיםמובהר בזאת, כי שינויים ביחס לא .ז

  מהמציעים על ידי מי  יובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש   .ח
כי    ההצהרו   אישור   המהווים,  המציע  של  וחותמת  בחתימה   אלא,  כשהוא חתום על ידי המבטח

 הנדרשים. הביטוחיםבדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה  .10

חמש מאות  ₪ )במילים:    500תמורת סך של    10.7.22חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום    את .א
ב, ברחוב שא נס  יבוצע במח' הגבייה, בקניון באר יעק  אשר לא יוחזרו בכל מקרה. התשלום      (₪
, באר יעקב. לקבלת חוברת מכרז לאחר ביצוע התשלום וכנגד הצגת שובר תשלום  2, קומה  17

. כמו    08-9785333התקשרויות בטלפון    מנהלתהדס גלר,    לעו"דחתום ע"י מח' הגבייה יש לפנות  
ה של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  https://www.b-בכתובת:    עירייהכן, 

 y.org.il/bids/    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רכישת מסמכי המכרז הינה חובה ומהווה תנאי
 להגשת הצעה.  

 לא יתקיים מפגש הבהרות. -מפגש הבהרות  .ב

https://www.b-y.org.il/bids/
https://www.b-y.org.il/bids/
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מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז או ברצונו להפנות שאלות הבהרה ביחס להוראות   .ג
אל    ולתנאי יפנה  גלר  עו"דהמכרז,  דוא"ל:    ,הדס  ליום    hadasg@b-y.org.ilבאמצעות  עד 
  ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.  20.7.22

ועל כל מציע לצרף להצעתו את מסמכי    מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, .ד
)להלן:   ותיקונים  תשובות  שינויים,  רק  עמוד.  כל  על  עליהן,  ולחתום  ( "הבהרות"התשובות 

,  כאשר בכל מקרה של שינוי, סתירה בין האמור במסמכי  עירייהשנמסרו בכתב יחייבו את ה 
ההבהרות. במקרה של סתירה  ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי  

ה יותר.  המאוחרת  בהבהרה  האמור  יגבר  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי  אינה    עירייה בין 
 אחראית לכל  פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בע"פ. 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז בהשתתפות במכרז, ובכלל   .ה
 הוצאת ערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המשתתף. זאת כל ההוצאות הכרוכות ב 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל  .ו
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

. על  וללא סימנים מזהים כלשהם  יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע .ז
 " 17/22פומבי מס' "מכרז המעטפה ירשם: 

יש להפקיד את ההצעה במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( בבניין העירייה )לשכת מנכ"ל(, ברחוב  .ח
יעקב.  2ז'בוטינסקי   באר  הצעות  מועד  ה,  להגשת                   3.8.22  יום ב הינו  האחרון 

לאחר  .  14:00שעה  ב הצעות  תתקבלנה  האחרון    –)להלן    זה  מועדלא  המועד 
   . המועד הקובע(  ו/אולהגשת הצעות 

 תוקף ההצעה   .11

של   לתקופה  בתוקף  תהיה  זה  למכרז  שתוגש  הצעה  מהמועד  )תשעים(    90כל  להגשת  יום  האחרון 
ראות  . לפי דרישת העירייה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים במכרז. הוהצעות

 סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 בחינת ההצעות  .12

המסמכים    העירייה  .א ו/או  האישורים  מן  איזה  לה  צורפו  שלא  הצעה  לפסול  רשאית  תהא 
לשיקול    – תהיה רשאית    העירייה. מבלי לגרוע מזכותה כאמור,  מהוראות המכרז  המתחייבים 

לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים    –דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה  
 ו/או המסמכים האמורים. 

פרטים אחרים   .ב וכן להשלים  בהצעתו  פרטים  לברר  כדי  מציע  להזמין  העירייה תהיה רשאית 
יה שומרת לעצמה את העירי   ,הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז  
להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו  

 של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.  

בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות  שהינה  העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה   .ג
או שלא צורפו אליה  דיה  או שאין בה התייחסות מפורטת  )ככל והוצעו(  הזמנים המוצעים בה  

כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה  
 כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. 

לעיל, מובהר בזה מפורשות כי ועדת המכרזים תהא רשאית    במבלי למעט מהאמור בסעיף   .ד
 לפסול הצעה החורגת מהאומדן בשיעור ניכר.

העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה   .ה
לקיים התחייבויותיו  הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע    ו/או לדרוש מכל מציע כל

, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של  כלפי העירייה
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באיזה מתנאי הסף בפרט  המציע  ועמידת  להפעיל את בית העסק  , יכולתו ו/או כישוריו  המציע
 ומתנאי המכרז בכלל. 

דעת  הלעצמ  ת שומר  העירייה ,  לעיל  האמור  ליותמכל   לגרוע  מבלי .ו שיקול  לפי  הזכות,    האת 
הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות  

המציע של  ויכולתו  לניסיונו  הקשור  בכל  דקלרטיביים  אישורים  בהתחייבויותיו    ו/או  לעמוד 
 של המציע בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.   וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל   .ז
)להלן  מן  ההסתייגויות  –  הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא  לנהוג באחת  ( רשאית העירייה 

 הדרכים הבאות: 
 

 או  לפסול את הצעת המציע; (1
 או  בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;לראות  (2
 או  לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; (3
את  (4 לשנות  בכדי  אין  ובלבד שבתיקון כאמור  לתקן את ההסתייגויות  לדרוש מהמציע 

 . ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים  מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה
        

 .  העירייהרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ההחלטה בין האפש

המרכיבים    העירייה  .ח כל  את  הזוכה  ההצעה  בבחירת  שיקוליה  בכלל  להביא  רשאית  תהיה 
המציע   ידי  על  וצורפו  שנדרשו  והנספחים  המסמכים  המכרז,  ממסמכי  העולים  והנתונים 

, אמינותו של המציע,  המציעלהצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה ביוזמתה ובכלל זה, איכות  
ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של  המלצות אודות המציע  

 יינתן משקל מכריע. כאמור סיון קודם יו/או של העירייה. לנ העירייהאחרים והן של 

 ביטול ושינויים   .13

אומדן  ביחס לבות  ם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרלבטל את המכרז בא  תהיה רשאית  העירייה .א
המוקדם ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה  

והמוחלט.  והכל  אחרת   הבלעדי  דעתה  לעיל  לשיקול  כאמור  המכרז  תהיה    העירייה  -בוטל 
מי   עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים  כל  עם  מו"מ  לנהל  רשאית 

 . ועל פי דין  גם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדימהמציעים ו

שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת  יהעירייה לא ת .ב
- הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי

 המכרז ו/או ביטול המכרז.   נשוא קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות  

עירו ממשלתיים)היטלים  הכל   .ג ואח'(,  מניים  וכיו"ב(  סים  י,  מ)ארנונה  עקיפים  ילרבות  סים 
 )כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו במחיר ההצעה. 

 , חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשההודעה בדבר תוצאות המכרז  .14

 (.יהי הודעת הזכ – )להלן ובהודעה בכתב שתשלח ל םדבר זכיית לזוכהתודיע  העירייה .א

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז להמציא לעירייה אישור קיום הביטוחים,   .ב
אשר תופקד בידי העירייה משך כל תקופת  ביצוע  כשהוא חתום על ידי המבטחת וכן ערבות  

 (. הביצועערבות  –ההתקשרות מול המציע )להלן 

מותנתהא  הביצוע  ערבות   .ג ובלתי  אוטונומית  בנקאית  שהוצאה  יערבות  ישראלי,  בנק  של  ת 
חמישה  עשרים ו:  ₪ )במילים  25,000כספי של  לבקשת המציע, על שמו ולטובת העירייה, בסך  

לצרכן,  למדד    ים צמודכשהם  ,  ₪(  ףאל המרכזית  המחירים  הלשכה  ע"י  המתפרסם 
 ]או בסמוך לכך[.  2022  יוני 15ביום  כפי שפורסם  2022 מאילסטטיסטיקה, בגין חודש 

לחוברת    4מסמך    –להסכם ההתקשרות בין המציע ובין העירייה    ףתהיה בנוסח המצור הערבות  
תום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, לפי    לאחר)תשעים( יום, לפחות,    90המכרז ובתוקף עד  

 .  העניין, בין העירייה ובין המציע
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אחר הצעתו,  אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד    זוכה לא מילא   .ד
 זכייתו במכרז תבוטל והעירייה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך. 

ו/או תביעה בעניין חילוט  ו/או דרישה  המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה 
 ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

על  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הז  .ה גם  וכות 
כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל  

 סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. 

הצעותיהם  ית  יהעירייה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דח כפוף להוראות סעיף זה,   .ו
 , כפי שיפורט להלן:  תוהמוחזר ההגשהת יו ערבו פנהאליה תצור

 
יושבו להם ערבויות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים   –   הזוכים במכרז (1

ה וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הסכם שכירותהדרושים,  לתנאי  בהתאם   ,
 ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.

 
שני  (2 התקשרות    –  כשיר  השלמת  לאחר  ההגשה  ערבות  לו  הזוכה   העירייהתושב  עם 

תשתכלל  לא  בו  מקרה  בכל  שני  לכשיר  תושב  ההגשה  ערבות  לחילופין,  במכרז. 
ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים 

ה וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הסשכירותהדרושים,  לתנאי  בהתאם  כם , 
 ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  .15

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   .א
 בהתאם להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים([.  זאתההצעה הזוכה, כל 

  –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן   .ב
שר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  (, שלדעתו אין לאפהחלקים הסודיים

 ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן: 
 

וחד  (1 ברור  באופן  אותם  וסימן  בהצעתו מהם החלקים הסודיים  במפורש  יציין  המציע 
 משמעי. 

 
כמי   (2 המכרזים  ועדת  תראהו  בהצעתו,  סודיים  חלקים  אותם  את  סימן  שלא  מציע 

למסירת   סייג  ללא  כזוכה  שהסכים  ויוכרז  במידה  האחרים,  המציעים  לעיון  הצעתו 
כמי   ועדת המכרזים  במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו 
שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים 

 האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  
 

סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים סימן המציע בהצעתו חלקים   (3
של  בהצעותיהם  גם  סודיים  חלקים  מהווהים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו  אשר 
המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 
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 חתימת המציע ____________ 

הדעת   (4 שיקול  כי  יודגש,  ספק  הסר  בלעדית  למען  נתון  כאמור  העיון  זכות  היקף  בדבר 
 לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין. 

 
כך  (5 על  תיתן  הזוכה,  בהצעה  הסודיים  בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  החליטה 

תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה 
 ובהתאם להנחיותיה. 

 
עדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים החליטה ו (6

 שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש. 

 ה במכרז התחייבויות והצהרות הזוכ  .16

ה  עירייימציא לה  יממועד מסירת הודעת הזכי ימים  (  שבעה)  7תוך  מתחייב כי  במכרז זה    ההזוכ .א
כל   ההסכאת  פי  על  הנדרשים  לרבות  םהאישורים  ותקף,  חתום  ביטוח    אישור  חברת  מאת 

ביטוחי של  קיומם  דבר  על  להסכם  םבישראל  המצורף  בגוף    ביצועוערבות    בנוסח  כמפורט 
בכפוף   ההסכם,  מן  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  ההצעה  ועדכונים  ההסכם.  בה  לשינויים  שנעשו 

 בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא העירייה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על  נמנע הזוכה   .ב
או כל מציע אחר, או לבטל את המכרז,  כשיר שני, ככל והוכרז כשיר שני כאמור,  ההסכם עם  

מידי    ןו/או להציג לפירעו  או לחלט את הערבות/והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו
זכות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי המציע,  איתאת ההמחאה הבנק ומבלי לגרוע מכל  זאת   ,

 במקרה כזה, עפ"י כל דין. 
 
 

 בכבוד רב,
  עיריית באר יעקב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          



 

 57מתוך  16עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

 טופס פרטי המציע ואישור מורשי חתימה  –  2.1 נספח
 

 
 

 תאריך:_______________
 
 לכבוד

 עיריית באר יעקב 
 באר יעקב 

 
 א.ג.נ.,

 
 פרטי המציע הנדון: 

 
 

 
 ___________________________________________  שם המציע / שם התאגיד: 

 
 ___________________________________________    מספר זיהוי:  

 
 ___________________________________________    כתובת רשומה:

 
 ___________________________________________   כתובת הפעילות: 

 
 ____________________, ______________________     מספר/י טלפון: 

 
 ____________________, ______________________     מספר/י פקס: 

 
 _________________________________ __________   דוא"ל )חובה(: 

 
 ___________________________________________   התמחות עיקרית: 

 
 ___________________________________________  הסמכות ורישיונות מקצועיים

 
 ___________________________________________   הסמכות בתקני איכות:

 
 ___________________________________________  מנכ"ל המציע )במידה ותאגיד(:

 
 

  בעלי תפקידי מפתח במציע: 
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
 

 _______________ ותק _______ שם ________________  תחום התמחות  
 

 שם ________________  תחום התמחות _______________ ותק _______ 
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 חתימת המציע ____________ 

 המשך  –  2.1 נספח
 
 

 לכבוד 
   עיריית באר יעקב

 באר יעקב 
 

 א.ג.נ., 
 

 פרטי המציע   אישורהנדון:                           
 
 

הח"מ,   דין  אני  ______________________  עורך  של  לבקשתו  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  ___________, 
 : כדלקמן, מאשר בחתימתי( המציע  –להלן )__ ____________

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 _ גב' / מר  _________________ ת.ז. ___________________
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

ומצגיו   .2 הצהרותיו  התחייבויותיו  לצורך  ולרבות,  ועניין  דבר  לכל  המציע  של  המחייבת  חתימתו 
למכרז    הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציעבמסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז  

ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור  
 לעיל.  

 
 :להלן דוגמת החתימה .3

 
 ________________________________________________________________ 

 
 ההתאגדות שלו. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי  .4
 

 
   _________       ___ _______________ 
 ר, חתימה וחותמת  .שם, מ      תאריך         
 

, אישור עו"ד בדבר  ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע
ידע מועדכן מרשם בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מ

   החברות.
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 חתימת המציע ____________ 

 תצהיר עמידה בתנאי הסף ואי תאום הצעות + פירוט ניסיון מקצועי  –  2.2 נספח
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, 

 
  – )להלן    ע.מ/ת.ז/הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ

 (.המציע
 
 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:  בכל המציע עומד  .1

 
 המציע הינו יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל )לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(. .1.1

 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת    7-שנים, לפחות, ב  5מוכחים של  המציע הינו בעל ידע וניסיון   .1.2

  5הצעות במכרז, לפחות, בעצמו בלבד, במתן שירותי הדברת מזיקים, חיטוי, ריסוס עשבייה עבור  
גופים ציבוריים )רשומ"ק, משרדי ממשלה וגופי סמך, גופים דו מהותיים, חברות מנהלות בעלות  

 הרשאה תקציבית וכו'(, לפחות 
 

 לעניין סעיף זה, משתתף ייחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:  .1.3
 

  30%  -המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב .1.3.1
 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו לפחות 

 
לות  מהבע  30%  - המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב .1.3.2

 בתאגיד בעל ניסיון. 
 

 בעל תעודת קורס הדברה מטעם משרד הבריאות;הינו  המציע .1.4

 
 המציע הינו בעל/י היתר מטעם משרד איכות הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים; .1.5

 
זאת,    .1.6 ובכלל  העבודות,  לביצוע  דין  ע"פ  הדרושים  ההיתרים  ו/או  הרישיונות  בכל  אוחז  המציע 

 ההיתרים הבאים:הרישיונות ו/או 

 

 רישיון מדביר מוסמך בתוקף לכל מדביר מטעם הקבלן   .1.6.1
 

  -לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה  30רישיון עסק בר תוקף בהתאם לתקנה   .1.6.2
 "(תקנות ההדברה)להלן: " 1975

 

היתר רעלים בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה שהונפק בהתאם להוראות חוק החומרים   .1.6.3
 , על כל תקנותיו )להלן: "חוק החומרים המסוכנים"(.1993  -המסוכנים, התשנ"ג

 
ותשלום   .1.7 חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  העסקאות  חוק  לפי  בתעודה  מחזיק  המשתתף 

 והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ.  1967-חובות מס(, התשל"ו

 
 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .1.8

 
באופן  המציע  מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  שיעור ההנחה / התוספת המחיר ו/או  ו/או ה  התמורה  .2

 לא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. ל עצמאי,
 

ו/או  ה ו/או    התמורה  .3 / התוספת  מחיר  זו לא הוצגו בפני כל אדם או  שיעור ההנחה  המופיעים בהצעה 
או    במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה  הצעותתאגיד אשר מציע  

 . בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם

 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .4

 
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .5
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 חתימת המציע ____________ 

 ייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא ה .6

 

עם מתחרה או מתחרה    הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא .7
 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

התצהיר ועד מועד  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  .8
 הגשת ההצעות. 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.   .9

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .10
     _______________                                            

 חתימת המצהיר 
 
 
 

 אישור 
 

, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב  י______________ הופיע בפני הנני מאשר בזה כי ביום 
ת.ז.   ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה    ,___________________ מר/גב'   ,_______________________
יהיה/תהיה   כן  להצהיר את האמת שאם לא  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  שמספרה  ____________  

 חוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. צפוי/ה לעונשים הקבועים ב 
 
 
          ___________________ 

 ,עו"ד ____________                  
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 חתימת המציע ____________ 

 המשך  –  2.2 נספח
 

 הנחיות כלליות:
 מכרז.  בש סיונו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסףיהתצהיר יכלול פרוט נ  •

האמור לעיל, רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי  על אף   •
 הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה. 

 להלן.ש בנוסח  עבודה מזמיני המלצות יצורפו לתצהיר •
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה 

 
בשם   .1 זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  המציע*/  ח.פ./ח.צ ע.מ/__________  ______הנני 

מס’    ,_____________ במכרז  יעקב  המציע  באר  עיריית  של  את  המציע  –)להלן  ______  )*מחק   )
 המיותר(. 

 

 המצ"ב נכונים ומדויקים.   הכל הפרטים שמילאתי בטבלהריני מצהיר/ה בזה כי  .2

 

 מציע. המצ"ב המלצות מזמיני עבודה ופרופיל  .3

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .4
 
 

                                          _________________ 
 חתימת המצהיר                       

 
 א י ש ו ר 

 
ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב'  הנני מאשר בזה כי  

________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  
להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה  

ו בפני. זו  עליה   חתם/מה 
 
 
          ___________________ 

  ,עו"ד                                       
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 חתימת המציע ____________ 

 
 
 

 
 

 
 

 המציע: ______________ חתימת     ____         ___תאריך : __ 
  

  צורפה
  המלצה

  –   בכתב
   סמן 

✓  

+   הקשר  איש   שם
 טלפון 

הביצוע    תקופת
 ( מלאים תאריכים)

  העבודות   אורית
שניתנו  והשירותים 

 למזמין 
 

 המזמין 
 ' מס

 : שם 
 

 : התחלה
 

 : סיום
 
 

  1. 
 

 :טל
 

 : התחלה : שם 
 

 : סיום
 

  2. 
 

 :טל

 : התחלה : שם 
 

 : סיום
 

  3. 
 

 :טל

 : התחלה : שם 
 

 : סיום
 

  4. 
 

 :טל

 : שם 
 

 טל:

 : התחלה
 

 : סיום
 

  5. 
 

 :שם 
 

  טל:

 : התחלה
 

 : סיום
 

  6. 
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 חתימת המציע ____________ 

 המשך  –  2.2 נספח
 

            לכבוד
 עיריית באר יעקב 
     באמצעות המציע 

 
       א.ג.נ.,

 
 בדבר ביצוע עבודות / מתן שירותים על ידי המציע אישור הנדון: 

 
 ____________________     שם המזמין: 

 
 ____________________  שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 

 
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את   .א

 הפרויקטים הבאים: 
 

 פירוט העבודות  שם הפרויקט
 שירות  ה או

 

 מועד סיום ביצוע
)מסירה סופית(  

תקופת  או
 ההתקשרות

 היקף כספי 
 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

איכות 
 העבודה

 גבוהה 

 

 טובה מאוד 

 

 טובה 

 

 מספקת 

מקדים   עמידה בלו"ז 
 בלו"ז 

 

 עומד בלו"ז 

 

 עומד חלקית 

 

 לא עומד 

יחסי עבודה  
 המזמין מול 

 טובים מאוד 

 

 טובים 

 

 מספקים 

 

 לא מספקים

 
( תביעות משפטיות תלויות ועומדות  *מחק את המיותר)  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל   .ג

 כלפינו. 
 

 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________ 
 

 _________________________ חתימה + חותמת: 
 

 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 חתימת המציע ____________ 

 ( הגשהמכרז )נוסח כתב ערבות  -  2.3 נספח
 
 

 לכבוד 
   עיריית באר יעקב

 באר יעקב 
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

בקשת  -על ___________  _________________פי  בזאת  המציע  –  )להלן  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  ערבים  אנו   )
בתוספת הפרשי הצמדה    ,(₪  שניים עשר אלף וחמש מאות  ₪  12,500כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

( ולהבטחת  המכרז  –   )להלן  17/22מס'  פומבי  מסגרת  למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז  
 . על ידי המציע תנאי המכרזמילוי שלם ומלא של כל 

 
מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל  כום  כל ס  באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם  

 . ועליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשה
 

מספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן או כל חלק ממנו בדרישה אחת או ב
 דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן.  

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 
   התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל.   2022לשנת  נובמבר לחודש  3 ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום

 
 ערבות זו תוארך על פי פנייה חד צדדית מצד עיריית באר יעקב. 

 
 

 
   בכבוד רב, 

  
                        ___________________ 
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 חתימת המציע ____________ 

 והתחייבות לשמירת סודיות הצהרה והתחייבות בדבר ניגודי עניינים –  2.4 נספח
 

 ידי המציע ואנשי הצוות  מטעמו -נוסח זה ייחתם על

הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי   .1
הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או  

 פעולותיי ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף. 

בנוסף, הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כדי להקים   .2
ניגוד עניינים כאמור ו/או בכל נושא או עניין שהמשרד הוא צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד  

עם  ענייני ההתקשרות  מסיום  חודשים  שישה  תום  ועד  השירותים  ביצוע  תקופת  בכל  כאמור,  ם 
 , לפי המאוחר מביניהם. העירייה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:  .3

 אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה .א

 יטתה או הנהלת תאגיד בשל  אינני חבר מועצת הרשות המקומית .ב

בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על כך   .ג
 ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.   לעירייה

בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן   .ד
  לעירייהבמסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, אדווח על כך  העירייה  שירות אחר עימו תתקשר  

 ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים. 

סיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר  בכל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפ .4
ימים מעת שנודע לי על כך. היועץ המשפטי    3בתוך לעירייה ואמסור על כך הודעה    מידיחשש באופן 

או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת    העירייהשל  
 עבודתי והחלטתו תהיה סופית.

או מי מטעמה  אני נמצא או עלול להימצא    העירייהצוע ההסכם, אם לדעת  ידוע לי כי בכל שלב של בי .5
להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה    העירייהבניגוד עניינים, רשאית  

 בלבד.

הצהרה   .6 ליתן  יידרש  אשר  השירותים,  ביצוע  במסגרת  מטעמי  מי  כל  על  גם  יחול  לעיל  האמור 
עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו  והתחייבות בדבר אי ניגוד  

במסגרת מתן השירותים, הצהרותיו יהיו שמורות בידי, ואמסרם מיד למשרד לפי דרישתו. מבלי  
לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה: המציע, יועץ  

מפקחי הפרויקט וכן כל איש צוות בפרויקט, וזאת בין אם הם  אחראי, ראש הצוות / מנהל אתר,  
 עובדי נותן השירותים ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשר נותן השירות. 

 ולראיה באתי על החתום: 
 
 
 

 ______________        ___________________
 

 חתימה + חותמת                   נותן השירות        
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 חתימת המציע ____________ 

 התחייבות לשמירה על סודיות
 

כלפי   .1 בזאת  מתחייב  "המתחייב"(  )להלן:   __________ מס'  ת.ז./ח.פ  נושא  הח"מ,__________  יעקב,אני  באר    עיריית 
 כדלקמן: 

האנשים הנוטלים חלק בעבודה,  או גוף כלשהו, זולת  /לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו .1.1
נתונים   מתכון,  מעשי,  מדעי,  עיוני,  נתון  טבלאות,  דיאגרמות,  שרטוטים,  מסמך,  מפרט,  תוכנית,  רישום,  מידע,  כל 
כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו לו ע"י  

יפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן:  המציגים במישרין ו/או בעק
 "מידע".

 לגבי המידע כדלקמן:  .1.2

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה,   .1.2.1
 לבד.צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה ב

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.  .1.2.2

 לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  .1.2.3

 להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.  .1.2.4

 ל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.לנקוט בכ .1.2.5

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .1.2.6

 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד. .1.2.7

ו על סמך  לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס א  .1.2.8
הנתונים, המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב"  

 במהלך וכתוצאה מן העבודה. 

או   .1.2.9 למידע  הנוגע  מידע  או מאגר  נתון  כל מסמך,  דרישה,  לפי  עת  בכל  או  העבודה,  סיום  עם  ולמסור,  להחזיר 
 לעבודה.  

 גבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. ההתחייבות לשמירת הסודיות ל .2

ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו בביצוע העבודה כולה או חלק   .3
 ממנה.  

 המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.  .4

התחייבות זה נמסרה לו העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות,  ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך   .5
 תחויב בפיצויים.

על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע   .6
 .הנ"ל

 : אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום 

 ______שנת  _____  לחודש ___ ביום

 ___________________ המתחייב: 

 חתימה + חותמת: _________________

 : רשימת מורשים מטעם המתחייב

 תפקיד  תעודת זהות  שם העובד 
 

 חתימה 
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 חתימת המציע ____________ 

 תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים  –  2.5 נספח
 

מרח'    ________________ הח"מ  לאחר  אני   _________________ ת.ז.   _________________
 שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

, ואני  במציע________________    "(, אני מכהן כהעירייהאני נציג _______________ )להלן: " .1
 ט להלן. , את המפורהמציעמוסמך להצהיר מטעם 

 
)כהגדרתו בסעיף   .2 זיקה אליה  ובעל  העירייה  ב)א( לחוק  2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 

"(( לא הורשעו בפסק  חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
והבטחת   כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  תנאים  דין 

)להלן:    1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים)להלן: "  1991-הוגנים(, התשנ"א
 "(.  חוק שכר מינימום"

 
)כהגדרתו בסעיף   .3 זיקה אליה  ובעל  העירייה  ב)א( לחוק  2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 

עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי   עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
 חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
לא יועסקו על ידי העירייה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,   .4

ן כוח אדם, קבלן משנה  וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי העירייה ובין באמצעות קבל 
 או כל גורם אחר עמו אתקשר.

 
בתנאי   .5 עמידה  אי  זה תהווה  במסגרת תצהיר  בניגוד להתחייבות  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  ידוע 

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 

 ____________ 
 שם מלא וחתימה 

  

 
 אישור

ביום   כי  בזה,  מאשר/ת  ___________(,  הנני  )מ.ר.  עו"ד   ___________ בפני,  הופיע/ה   __________
ת.ז.   נושא/ת   ________________ מר/גב'   _______________________ שברחוב  במשרדי 

מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. מס'_________ / המוכר/ת/ים לי באופן    -מס'_________ ו
 אחר שהוזהר/ה/ו לומר את האמת חתם/ה/ו עליו בפני. אישי, אישר/ה/ו את הפרטים דלעיל ול

 
 __________         _______________ 

 חתימה + חותמת           תאריך    
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 חתימת המציע ____________ 

 תצהיר לעניין תלשום שכר מינימום ושמירת זכויות עובדים  –  2.6 נספח
 

  וכי  האמת   את  להצהיר   עלי   כי  שהוזהרתי  לאחר. _________,  ז.ת  ת /בעל______________,    מ" הח  אני
 :כדלקמן, בכתב בזה ה/מצהיר,  כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/ צפוי אהיה

 

_________________________    בשם   זה  תצהיר  על  לחתום  כת/מוסמך  הנני*  /המציע  הנני .1
(.המציע – להלן)____ של עיריית באר יעקב  ' מס במכרז המציע.______________  /צ .ח./פ.ח

-תשמ"ז  ו/או לפי חוק שכר מינימום  1991-תשנ"אהמציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   .2
 בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז. והתקנות מכוחם, 1987

עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה  אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק   .3
 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 

באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא   .4
 היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 

)להלן   1953-הוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער התשי"ג המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם ל .5
( וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות  החוק –

 המציע מכוח המכרז.

רמה או בעבירה  המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מ .6
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע 10הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בעשר )

למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה 
 ו/או תביעה בקשר לכך.

זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים   כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד .7
נגד   בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום 

 המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן: 
______________  ___________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

ו/או הגשת כתב   .8 ו/או חקירה  ידוע למציע כי לעירייה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים 
 או תביעה בקשר לכך. אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/

 
 *מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש 

.  אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .9

 _______________ 

 חתימת המצהיר    
 אישור 


  שברחוב   במשרדי__________________,    ד"עו,  בפני   הופיע______________    ביום  כי  בזה  מאשר  הנני
___________________,   גב /מר_______________________,   .  ז.ת  ידי  על  ה/עצמו  תה/זיהה ' 

  תהיה / יהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  ה/עליו  כי  ה/שהזהרתיו  ולאחר____________      שמספרה
 . בפני עליה מה /וחתם זו ה /הצהרתו  נכונות  את ה/אישר , בחוק הקבועים  לעונשים ה /צפוי

          ___________________ 
 ד "עו,
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 חתימת המציע ____________ 

 תצהיר בדבר העדר קרבה לחבר.ת מועצת העיר / עובד.ת העירייה  –  2.7 נספח
 

המעונ   ____________________ הח"מ  ביאני  להשתתף  על  הליךין  באר  ידי  - שפורסם  עיריית 
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: יעקב

לעיל .1 האמור  את  מעמדם  ו   ,קראתי  בדיקת  העניי לאחר  בעלי  כל  של  במציע    ןונסיבותיהם 
 הנני מצהיר:והמנהלים  במציע, 

: בן זוג,  ו/או המנהלים במציע  ןאף אחד מבעלי הענייאין למועצת העיר באר יעקב  בין חברי   )א(
 הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 

, אין לאחד  במציע ו/או מי ממנהלי המציע  ןהמציע ו/או מי מבעלי העניי  בתאגיד שבשליטת  )ב(
אחוזים בהון או ברווחים,    10מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

זוג, שותף או סוכן העובד  -בן  ממנהלי המציע למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי  אין   )ג(
 . בעיריית באר יעקב

 ג' לעיל: - סעיפים א'  ןלעניי  

 .  1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"   

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע    –"מנהל"  
 ו סמנכ"ל.  אשר על פי  מהותו מקביל למנכ"ל א 

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצת  
 העיר או עובד העירייה, נא פרט מהות הזיקה:

            

            

             

יימצא כי למציע  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  העירייה  ידוע לי כי ועדת המכרזים של   .2
בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי מועצת העיר    ןלמי מבעלי הענייו/או  

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. ו/או לעובדי העירייה 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3
 אמת.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________   המציע: שם 
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 חתימת המציע ____________ 

 
לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות הצהרה/התחייבות   –  2.8נספח 

 מסוימים 
 

האמת וכי  אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
 (. המציע –הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן 

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א   .1
עיריית באר  של    17/22  במסגרת מכרז מס'כמשתתף  (, חל עלי  החוק  –והתקנות לפיו )להלן    2001  –

 .יעקב
 

אישור מראש   הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת  .2
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן  
על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז  

 של הבגיר והכל בהתאם לחוק.
 

לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או  הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה   .3
 גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

 
ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור להתחייבותי זו  העירייה  הנני מתחייב לפעול בדיוק אחר הנחיות   .4

 בגיר כאמור. וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא המכרז מבלי לקבל אישור העסקה 
 

ו/או מי מטעמה בקשר    העירייההנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד   .5
 לקיום התחייבויותיי על פי החוק.  

 
 
 

 : חתימת המציע
 

  
____     ___________ ___  __________    ____     ___________      ______________ 

 ' זהות/עוסק מס           חתימה/חותמת                      תאריך      שם          
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 כתב הצעת והצהרת המשתתף במכרז  –  3מסמך 

 

 לכבוד 
 עיריית באר יעקב 

 באמצעות המציע במכרז _____ 
 

 א.ג.נ.,
 

 כתב הצהרת והצעת המשתתף במכרז הנדון: 
 

בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן   י  הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתיאנ
: 

זו מוגשת   .1 הבנתי, קראתי בעיון, בחנתי בקפידה והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי 
בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה והנני מוותר בזה  

 מראש על כל טענה כאמור. 

, בכפוף  עירייההבכל תחום השיפוט של  וחיטוי  הדברה  ,  מורה המוצעת על ידי בעבור עבודות ריסוסהת .2
 , הינה כמפורט להלן. עירייההלהנחיות  

,  עירייההאני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם כפי שהומצאו לי על ידי   .3
, לרבות  2את המסמכים על פי המפורט במסמך  כאשר כל העמודים חתומים על ידי. כמו כן, אני מצרף  

 "(. ערבות המכרזערבות בנקאית חתומה כדין לקיום ההצעה )להלן "

בזאת .4 מצהיר  ההסברים    , אני  כל  את  קבלתי  תוכנם,  את  הבנתי  המכרז,  מסמכי  כל  את  קראתי  כי 
הבדיקות  , ערכתי את כל  עירייהבשנדרשו על ידי בקשר לביצוע העבודות מטעם הגורמים הרלוונטיים  

 הדרושות לי, ואני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל אלה. 

הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות, אקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות   .5
 המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 

הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא  הנני עומד בכל התנאים הנדרשים על פי מסמכי המכרז ו  .6
 המכרז.

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .7

יש לי את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה   .8
 במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואני מתחייב לעשות כן אם אזכה במכרז.

)שלושה( חודשים    3זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  הצעתי   .9
לתקופה    עירייהה מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. הצעתי זו תהא ניתנת להארכה ע"פ דרישת  

 הנני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.   יוהתחייבויותילהבטחת קיום הצעתי  ימים נוספים.    60בת  

על הזכייה, אחתום על כל    עירייההכי תוך המועד שייקבע בהודעת    ,והצעתי תתקבל אני מתחייבהיה   .10
כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח, הכל כנדרש במסמכי   עירייהההמסמכים ואפקיד בידי 

 יורה לי.  עירייהה המכרז וכן אתחיל בביצוע העבודות מיד במועד ש

אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי זו    י בהתחייבויותיהיה ומסיבה כלשהי לא אעמוד   .11
 ל ידו כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.וסכום הערבות יחולט ע עירייהה במכרז תוגש לגביה על ידי 

ככל שהצעה זו מוגשת מטעם תאגיד/ שותפות/ אגודה שיתופית, הנני מצהיר שהצעתי זו הינה בגדר   .12
המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה. הנני זכאי לחתום בשם המציע  

 דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.  על הצעה זו, חתימתי מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל  
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 חל על כל פריט ופרטי בכתב הכמויות.  שבהצעתי.נו ידוע לי, כי אחוז ההנחה  .13

מנהל תברואה וסביבה מטעם  ו/או    מנהל אגף שפ"עמתחייב להיענות לכל קריאה מטעם    ידוע לי ואני .14
שעות ממועד הקריאה    24ולבצע את כל השירותים שיידרשו תוך    שייקבע לביצוע מכרז זה,  עירייהה

מנהל מחלקת תברואה  ו/או    עירייהה  ע"מנהל אגף שפכאמור. במקרים דחופים, ע"פ שיקול דעתו של  
ו/או   תוך שעתיים ממועד הקריאה.     אספק,  מי מטעמווסביבה  אין  את השירות  כי  בזאת,  מובהר 

פי הזמנה חתומה בכתב ומראש, וכי ביצוע  - בודה אך ורק עלאת החובה לבצע ע  לבטלראה זו כדי  בהו
 , כאמור, לא תזכה את מבצע העבודה בכל תמורה.  עבודה בלא הזמנה חתומה

 
לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום ותשלום   .15

 . עירייהה וכנגד המצאת חשבונית מס כדין חתומה ומאושרת לידי גזברות 

 
המכרז .16 להוראות  בהתאם  המכרז,  נשוא  העבודות  לביצוע  ות  ,הצעתנו  החוזה  הטכני,  כנית  והמפרט 

ח האדם ו/או  ונדרשים להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כהעבודה, בידיעה כי אנו  
המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות,  

לרבות רווח קבלני, לא כולל מע"מ,  ע"פ דין כלפי עובדינו  , מיסים, ותשלומי חובה  תמימון, רישיונו
 מוד כדלהלן:אחוז ההנחה יע

 
 : לכל הרכיבים/עבודות הינו  סה"כ אחוז ההנחה המוצע על ידינו

 
 ( ים_________אחוז_____%_______ ) במילים: 

 
 כאחוז הנחה ויביא לפסילת ההצעה. אינו נחשב)אפס(   0: אחוז הנחה  יודגש

 
 
 
 
 

   ____________________________ שם המציע: 
 

 _____________    /   ____________  ./ת.ז:ח.פ
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 
1. ___________________________ 2__ . __________________________ 

 
  חתימות:

1 . __________________  2 . _____________________  
 

  _______________ תאריך:

 

 

 

 

 

 

 
 

 מחירון המכרז + הוראות מיוחדות לביצוע העבודות / השירותים –  3.1נספח 
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מצ"ב טבלת מחירון המציינת את מחירי המקסימום )המחירים אינם כוללים מע"מ( אותם קבעה  
 העירייה במידה ויידרשו תוספות/ הפחתות. אחוז ההנחה יחול באופן זהה על מחירון זה:

 
 

מחירי מקסימום   פירוט העבודה
לקריאה / יחידה /  

  ,עבודה / דונם 'ש
,  לפני מע"מ

 בש"ח 

 שונות הערות 

עכברים בבורות ביוב או ריסוס  
בורות ביוב בתחום השיפוט של 

 עירייהה

מוסדי  /בשטח הציבורי  לפי קריאה  28.6
 בלבד , מחיר פר בור ביוב 

ריסוס בורות ביוב + טיפול  
 .  עירייהמכרסמים ברחבי ה

ועפ"י תוכנית  פעמיים בשנה  33.8
 עבודה בלבד

מוסדי / בשטח הציבורי 
בלבד , מחיר פר בור  

 ביוב 

פעם בשנה בחודשים דצמבר ,   97.5 טוואי התהלוכה טיפול בעצי האורן
 ינואר ופברואר 

 מחיר לעץ בודד 

 לפי קריאה  פעם בשנה לפני תחילת הלימודים 247 ג'וקים ונמלים -ריסוס גני ילדים 

 לפי קריאה  פר קריאה  325 פרעושים  -ריסוס גני ילדים 

 לפי קריאה  פר קריאה  1040 ג'וקים ונמלים -ריסוס בתי ספר 

 לפי קריאה  פר קריאה  455 פרעושים  -ריסוס בתי ספר 

הדברת פרעושים בשטח נגוע  
 בורי בלבדיוצ 

200 
 

 מ"ר   50עד 

270 
 

 מ"ר  100עד 

370 
 

 מ"ר  200עד 

570 
 

 דונם 

 מ"ר בלבד 100מחיר עד   ריסוס נמלים ומקקים 200 עירייה ריסוס משרדים של ה

בשטח ציבורי בלבד ולפי   לפי קריאה  221 הדברה והרחקת דבורים וצרעות
 צורך 

 מחיר לבור בלבד  לפי קריאה  65 חפרפרות 

 לפי קריאה  227.5 נדלים + הדברה ומלכודות 
 

 130 גרם  15ג'ל נמלים מזרק 
 

 מחיר ליחידה 

 169 גרם  30מזרק ג'ל נמלים  
 

 מחיר ליחידה 

 190 גר' 30ג'ל לגוקים מזרק  
  

 30 תיבות האכלה 
 

 מחיר ליחידה 

 10 מדבקות דבק למכרסמים
 

 מחיר ליחידה 

 30 מלכודות קפיץ למכרסמים 
 

 מחיר ליחידה 

 650 סריקת נחש 
 

 לפי קריאה 

 200 מטר  50נמלת האש עד 
 

 לפי קריאה 

 300 מטר   100נמלת האש עד 
 

 לפי קריאה 

 450 מ"'ר  150נמלת האש 
  

 550 מטר   200נמלת האש עד 
 

 לפי קריאה 

 850 מטר   500נמלת האש עד 
 

 לפי קריאה 
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מחירי מקסימום   פירוט העבודה
לקריאה / יחידה /  

  ,עבודה / דונם 'ש
,  לפני מע"מ

 בש"ח 

 שונות הערות 

 1500 מטר  1000נמלת האש עד 
 

 לפי קריאה 

במעמד אספקה  -ליטר  25גלון  520 נגד מרבץ יתושים MLOגלון שמן 
 דורש גם עבודה בשטח 

 

  50הדברת יתושים ברחבי הישוב  
 מטר 

בשטח ציבורי בלבד ולפי   לפי קריאה  100
 צורך 

  100הדברת יתושים ברחבי הישוב  
 מטר 

בשטח ציבורי בלבד ולפי   לפי קריאה  170
 צורך 

  150הדברת יתושים ברחבי הישוב  
 מטר 

בשטח ציבורי בלבד ולפי   לפי קריאה  240
 צורך 

  200הדברת יתושים ברחבי הישוב  
 מטר 

ציבורי בלבד ולפי  בשטח   לפי קריאה  310
 צורך 

הדברת יתושים ברחבי הישוב  
 מטר  1000

בשטח ציבורי בלבד ולפי   לפי קריאה  550
 צורך 

ריסוס עשביה ברחבי הישוב עד 
 מטר  50

180 
  

ריסוס עשביה ברחבי הישוב עד 
 מטר   100

250 
  

   450 מ  100חיטוי קורנה עד 

חיטוי קורונה כל מטר נוסף מעל 
 מ   100

1.90   

ריסוס עשביה ברחבי הישוב עד 
 מטר   200

350 
  

ריסוס עשביה ברחבי הישוב עד 
 מטר  1000

550 
  

 עצים  400 ליחידה  180 הדקל חיידקיתהדברת 

 ליחידה  300 לכידת תרנגולים 
 

 3500 מטר  50הרחקת יונים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 7000 מטר  100הרחקת יונים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 10500 מטר  150יונים עד הרחקת 
 

 במבני ציבור בלבד 

 14000 מטר  200הרחקת יונים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 35000 מטר   1000הרחקת יונים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

מונחי טמוני אשפה    למכלייריסוס 
 קרקע

65 
  

 650 מטר   20טיפול הטרמיטים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 2000 מטר  100טיפול הטרמיטים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 2400 מטר  150טיפול הטרמיטים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 3500 מטר  200טיפול הטרמיטים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 8000 מטר  1000טיפול הטרמיטים עד 
 

 במבני ציבור בלבד 

 ליחידה  220 טיפול בטרמיטים בעץ 
 

  100גן/משרד עד   תיקן גרמני 
 מטר 

350 
  

 250 שרות קריאת 
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 חתימת המציע ____________ 

 
 הנחיות בדבר ביצוע העבודה

 

ובכל כניסה לאזור    לפני התחלת פעולת ההדברה בקוטל חרקים או בקוטל מכרסמים, יציב הקבלן ליד .1

 .   הודעת אזהרההפעולה 

 ס"מ ומודפסות באותיות גדולות וברורות לעין. 16*21 –הודעת האזהרה יהיו בגודל שלא יפחת מ  .2

היה והקבלן לא עמד במועדי ביצוע העבודות כמפורט במפרט הטכני, ו/או בטיב ביצוע העבודות כאמור   .3

ום  ₪ עבור כל י   1,000רשאית לקזז מהתשלום המגיע לקבלן עבור העבודות בסך של    עירייה, תהא ה

 . עירייהפיגור בביצוע העבודות לשביעות רצון ה

המנהל/מפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ע"י הקבלן ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב   .4

החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית ע"י הקבלן ואם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה  

 ות המנהל/מפקח. ואת הוראותיו. הקבלן מתחייב למלא ולבצע אחר הורא

על אי אישור של עבודה או שימוש בחומרי הדברה   .5 המנהל/מפקח יהא רשאי למסור לקבלן הודעה 

, כאמור, מתחייב הקבלן להפסיק מיידית את אותה   . ניתנה הודעה לקבלן על אי אישור  מסוימים 

 עבודה ו/או את השימוש באותם חומרים. 

בוצעו כראוי, יודיע על כך לקבלן וזה יתקן מיד את  קבע המפקח כי עבודות ההדברה או חלק מהן לא   .6

הטעון תיקון. היה ולא יתוקן או יתוקן ללא שביעות רצון העירייה , תהא העירייה רשאית לתקן את  

 .  12%הנזק ולקזז מחשבון הקבלן את סכום הנזק בתוספת תקורה של 

ם הבאים ייחשבו הפרה יסודית  מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים הנ"ל , מוסכם ין הצדדים, כי האירועי .7

 בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה עפ"י חוזה זה ועל פי כל דין. עירייהשל חוזה זה ויזכו את ה

 כללי  .8

את    ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו בביצוע העבודות והקבלן לא  תיקן 8.1

 הליקויים במועדים הקבועים בחוזה זה.

 רייה , כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. הוכח להנחת דעתה של העי 8.2

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,   8.3

 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או לביצועו. 

או   8.4 נכונה,  זה אינה  כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה  התברר 

לעירייה עובדה מהותית, אשר לדעתה העירייה, היה בה כדי להשפיע על  שהקבלן לא גילה  

 ההתקשרות עמה. 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכס הקבלן, כולם   8.5

( ימים  7או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו ו הוסרו לחלוטין תוך שבעה )

 ממועד ביצועם. 

עבודות   .9 ביצוע  את  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  להפסיק,  רשאית  תהיה  העירייה 

יום לקבלן , ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה    30ההדברה/ריסוס/חיטוי בתחומה, בהודעה של  

ו/או תביעה כספיים או אחרים בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו  לקבל את התמורה בגין העבודות  

 על, אם ביצע עד למועד ההפסקה.  שביצע בפו 
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 אחריות מקצועית|: .10

הקבלן יהא מחוייב בתקופות אחריות מקצועיות בגין כל עבודת ריסוס / הדברה / חיטוי בתחומה  

 לפי הטבלה שלהלן:
    

 הערות  מקום האחריות  זמן אחריות שם המזיק 

   אין מכרסמים 

  בתוך מבנה בלבד  חודש  1 נמלים 

 14טיפולים בהפרש של עד  2לאחר  שטחים ציבוריים ומבנים  חודש  1 נמלת האש
 יום

  בתוך מבנה בלבד  חודשים  3 תיקנים

   אין יתושים

אין אחריות לזחלים שמתהלכים  על עץ מטופל בלבד  עד סוף חודש אפריל תהלוכן האורן
 בשטח פתוח

דבורים 
  כוורת שעברו טיפול\בקן חודש  1 וצרעות 

   אין חולד 

 14טיפולים בהפרש של  עד  2לאחר  בתוך מבנה בלבד  חודש  1 פרעושים 
 יום

 

 : טבלת קנסות .11

מס' 
 סידורי

 סכום בש"ח הליקוי פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה  –הנושא 

 20,000 שימוש בחומרים אסורים  1
אי זמינות טלפונית הקבלן או עובדיו במהלך יום   2

 העבודה
500 

 500 ציוד מגן ובטיחותביצוע העבודות ללא  3
העסקת עובדים ללא אישור ו/או הסמכות   4

 מתאימות
20,000 

 1,000 העסקת קבלן משנה ללא אישור 5
אי הגעת עובדים עם רכב ייעודי כנדרש במסמכי   6

 המכרז
1,000 

ביצוע העבודות בציוד לקוי או לא מאושר ע"י   7
 המפקח

500 

 500 היומית אי השלמת כל תוכנית העבודה  8
אי התייצבות בזמן הנדרש לביצוע העבודה     )מעל   9

 דק'( 20
800 

אי זמינות טלפונית או במייל של הקבלן לתיאום   10
 מועדי עבודה

800 

אי טיפול או טיפול לקוי בעבודת  11
 ההדברה/ריסוס/חיטוי 

500 

 3,000 אי ביצוע הנחיית מנהל/מפקח 12
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 העבודות והוראות בטיחות ומפרטים תיאור 

 כללי  -תיאור העבודה .1

עבודות ריסוס של זחלי יתושים בתחום השיפוט של העירייה יבוצעו בכל אתר המשמש או העלול  
לשמש כמקום מחיה או התרבות של זחלי יתושים, לרבות מקורות מים עומדים, תחנות שאיבה,  

ו מצוין לעיל. כמו כן יכללו העבודות ריסוס  עשביה בואדיות, מערכת הביוב וכל מקום אחר שאינ
שטחים פתוחים וצמחיה, והכל בהתאם לתנאים המפורטים ביתר מסמכי המכרז, לרבות האמור  

 בנוסח הצעת המשתתף. 

 עבודות  הדברה יבוצעו בשטחים ציבוריים ו/או במוסדות ציבור ובכל מקום עליו יורה המנהל. 

 ת הצעת המחיר פירוט נושאי ההדברה הינן כמפורט בטבל

עבודות חיטוי יבוצעו עפ"י קריאה לרבות חיטוי משטחים נגד קורונה ו/או כל דבר עפ"י המפורט  
 בטבלת הצעת המחיר.

 חומרי ההדברה  .2

הקבלן ישתמש בחומרי הדברה יעילים ומאושרים בלבד. השימוש בחומרים יהיה בהתאם להוראות  
 היצרן.  

 ל מקומות ההדברה כנדרש, בהתאם להוראות כל דין. המדביר ישים מדבקות ו/או שלטי אזהרה בכ

 יעילות ההדברה  .3

ע העירייה או מי מטעמו לעניין זה  "יעילות ההדברה תקבע ע"י העירייה, קביעתו של מנהל אגף שפ
 תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.  

העירייה יהיה רשאי להפסיק את עבודת הקבלן ללא כל התראה מוקדמת אם יקבע המנהל או מי  
לתמורה  מ זכאי  הקבלן  יהיה  לא  כזה  במקרה  הדרישות,  על  עונה  אינה  ההדברה  שיעילות  טעמו 

 כלשהי עבור עבודתו. 

 בטיחות בעבודה .4

בשום מקרה לא באים המפרטים הנכללים בפרק זה להפחית או להחסיר מהאחריות הבלעדית של  
 ות ע"י הקבלן. הקבלן לבטיחות עובדיו, וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצע

העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון לבטיחות   .ג
וגיהות של משרד העבודה, הוראות והנחיות של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ו/או  

 כל הנחייה שמקורה בחוק ו/או בתקנה ו/או ברשות מוסמכת בעניין.  

בעבודות הנ"ל יקבלו תדריך מוקדם על כל אמצעי  על הקבלן לדאוג שהעובדים המועסקים על ידו   .ד
הזהירות שיש לנקוט וכן תדרוך לשימוש באביזרי הבטיחות השונים. כמו כן עליו לוודא שברשות 

 כל צוות העובדים העוסקים בעבודות הנ"ל יהיה הציוד המתאים. 

ולנקוט בכל  על הקבלן לוודא ולדאוג להכנת המקום והציוד המתאים לפני ביצוע העבודה על ידו   .ה
 האמצעים הדרושים עבור העבודה, לרבות אמצעי זהירות ואמצעים להבטחתה, בעת ביצועה. 

העירייה רואה את הקבלן כאחראי לשמירת כללי הבטיחות כמפורט בפקודת הבטיחות בעבודה   .ו
ו/או כל דין אחר הקשור בעבודות נשוא המכרז והמורה על אמצעי הבטיחות שיש לנהוג בהם  

 ימאלית. לבטיחות מקס 

אין לפזר רעלים במקומות פתוחים ו/או בחצרות של בתים אלא בבורות ביוב בלבד. עפ"י הוראת   .ז
 מנהל העירייה.
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 מניעת והדברת יתושים  .5

במהלך חודשי העבודה, עם איתור וגילוי של מקומות ומוקדים כאמור, יבצע הקבלן עפ"י הוראת  
גורם   לחיסול  הנדרשות  פעולות  העירייה  חומרי  מנהל  לרבות  שונים  באמצעים  והיתושים  המפגע 

 הדברה מתאימים. 

במקומות שפעולות החיסול וההדברה לא יועילו או יתגלו כלא מתאימים, יידרש הקבלן לחזור על  
 . ללא תשלום נוסף הפעולה בשנית עד לחיסול המפגע

הנמצאת בקרבת  במידה ותידרש פעילות נגד יתושים בוגרים, יידרש הקבלן גם לרסס את הצמחייה 
 מקום הדגירה. 

 נוהלי עבודה ופיקוח .6

 הקבלן ימלא יומן עבודה ובו יצויינו הפרטים הבאים בכתב ברור וקריא:  

 תאריך, שעה ומקומות ההדברה .א

 סוג המזיקים והטיפול שבוצע כנגד כל מזיק  .ב

 סוגי החומרים בהם השתמש הקבלן וכמויות החומרים בפועל.   .ג

 שם העובד שביצע את העבודות  .ד

 ולות מקדימות שנערכו לשם הכנת השטח/ כאמצעי בטיחות פע .ה

 תדירות הטיפול ומועדים להמשך טיפול.   .ו

 בעיות מיוחדות שהתגלו/ התעוררו במהלך ביצוע העבודות .ז

 כל פרט רלבנטי אחר לעניין העבודות.  .ח

העתקים של יומן העבודה ימסרו אחת לשבוע למנהל ויהוו אסמכתא לאישור התשלום ע"י גזברות  
 יה. העירי 

למען הסר ספק, אין בהוראות המפרט הנ"ל כדי לגרוע מכל יתר הוראות מסמכי המכרז, אלא רק   .7
 להוסיף עליהן ולהבהירן. 
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 נוסח ההסכם ההתקשרות  –  4מסמך 
 
 

 שנת ______ בחודש __________ בשנערך ונחתם ביום ______ 
 

 500225305 , ח.פ.באר יעקב עיריית  ב י ן:
 מורשי החתימה מטעמה:ע"י 

 , ראש העיר מר ניסים גוזלן
 , גזברית  מירי לוין רו"ח

 באר יעקב , 1בת: רח' ז'בוטינסקי  כתו  
 (עירייהה -)להלן    

 מצד אחד 
 

 
 ___________________________   ל ב י ן:

 ____________ ____ת.ז./ח.פ./ח.צ. 
 ______________________ מרחוב 

 טל': ______________; פקס: _______________ 
 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה: 

 . _________________ ת.ז. ________________ 1
 . _________________ ת.ז. ________________ 2

 "( הקבלן)להלן: "
 מצד שני 

 
 

עבודות    17/22שמספרו    פומבי  מכרז  פרסמה  עירייההו  הואיל:   בתחומה   וחיטוי  הדברה,  ריסוסלביצוע 
 זה להלן;  בהסכםבמסמכי המכרז והכל כמפורט "(, והמכרז)להלן: "המוניציפאלי 

 
 ; עירייהה הגיש הצעה, אשר התקבלה ע"י והקבלן   והואיל:

 
, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  המכרז והסכם זהוהקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי   :והואיל

ולבצעם   לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  שבהם,  המלאוהדרישות  רצונה  פי    ,עירייההשל    לשביעות  על 
 ; במסמכי המכרז הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו

 
של   והואיל: המכרזים  החליטה  עירייההוועדת   ,_________ מיום  בהחלטתה  של  על    להמליץ,  הצעתו 

את ההצעה,    עירייה ה וביום __________ אישרו מורשי החתימה של  כעל ההצעה הזוכה  הקבלן  
בהצעתו, ובכפוף    בתמורה כמפורטלהתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות,    הסכימה  עירייה הכך ש

 ;לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן
 

 ;והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות והואיל:

 
 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 המבוא

1.  

מהווים חלק    וצורפותיהם, לרבות כל מסמכי המכרז  המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן .א
 . בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראם כאחד עם ההסכם 

ת הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחיות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או  כותרו .ב
 .  ומהתניותיבפירוש תניה 

 להלן נספחי ההסכם:  .ג

 הצעת הקבלן למכרז.כלל מסמכי המכרז, לרבות  – נספח א' (1
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 . ביצוענוסח כתב ערבות   – 'בנספח  (2

 אישור על קיום ביטוחים של הקבלן.  – 'גנספח  (3

 .פרטי כרטיס ספק  -נספח ה'  (4

בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם,   .ד בין הוראות ההסכם או  במקרה של סתירה 
לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו לקבלן    , כהגדרתו להלן,הקבלן יפנה למנהל

ה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה  בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפני
 באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. 

 
 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:  .2
 

 לעיל;  1הסכם זה לרבות כל נספחיו כמפורט בסעיף   "ההסכם"
 

או מי שימונה מטעמו כמנהל לעניין ביצוע הסכם זה, כולו    עירייהה   ע" מנהל אגף שפ    "המנהל"
 ;  או חלקו

 
 לעניין הסכם זה או חלקו; ו  שיוסמך על ידו לרבות מי מטעמ עירייההגזבר   "הגזבר"

 
 על ידו לעניין הסכם זה; מךלרבות מי מטעמו שהוס  "הקבלן"

 
עשב,    "עשביה" גלרבות  וכל  בר  פרחי  פרחים,  ו/או  ישיחים,  האדמה  מן  העולה  קרקע,  דול 

 המים ולמעט עצים ו/או גידולים אשר המנהל הורה לגביהם אחרת; 
 מהות ההסכם

3.  

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז    וחיטוי  ריסוס,  עבודות הדברההסכם זה הינו לביצוע   .א
המצוין   השירותים  למפרט  שיורה    ,3למסמך    3.1בנספח  ובהתאם  שפוכפי  אגף    ע "מנהל 

 . ("השירותים" או "העבודות"או מי שיוסמך לכך מטעמו )להלן:    מנהל תברואה וסביבה/ עירייהה

 לא של המנהל. הקבלן יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע העבודות לשביעות רצונו המ  .ב
 

 תקופת ההסכם

4.  

הינו לתקופה של .א זה  )להלן    24  תוקפו של הסכם  ליום _____  ועד    - חודשים החל מיום _____ 
 "(.תקופת ההסכם"

  תקופות  3עד  ב הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם    הדעתשמורה הזכות, עפ"י שיקול    עירייה ל .ב
, ובלבד שכל  "(תקופות ההארכה "  -  )להלן   או כל חלק מהן  חודשים כל אחת   12עד    נוספות בנות 

תהא בהודעה בכתב של  שנים. הארכת ההסכם    5תקופת ההסכם כולל תקופות הארכה לא יעלו על  
 .יום בטרם סיום תקופת ההסכם ו/או תקופות הארכה, לפי העניין 30  עירייהה

להורות על הארכת ההסכם, תחולנה בתקופות    בזכותה  עירייההשתמש  תלמען הסר ספק, באם   .ג
דכון ערבות  ם, לרבות התמורה, חובת הביטוח ועביהוראות הסכם זה, בשינויים המחוי הארכה כל

 הביצוע, כמפורט להלן.   
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן

כי   .5 מצהיר  וכי  הקבלן  מורשה  עוסק  הרישיונות  הינו  כל  בעלי  הינם  מטעמו  המועסקים  וכל  הוא 
תרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות רישיון מדביר בתוקף, תעודת  וההי 
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קורס הדברה ממשרד הבריאות  והיתר לשימוש בחומרים מסוכנים ו/או היתר רעלים מאת משרד 
 הסביבה.   הגנת

שר  וא פי כל דין,- ו/או על פי הסכם זה-ל פעולה הקשורה בביצוע העבודה עלהקבלן אחראי לכך כי כ  .6
  ,על פי כל דין  ו/או נוסף  מילוי תנאי אחרתעודה ו/או  שיון ו/או היתר ו/או  יביצועה מחייב קבלת ר

 מילוי אותו תנאי.  תעודה ו/או  שיון ו/או היתר ו/אויתבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

ריסוס   .7 שירותי  על  החלות  בעבודה  הבטיחות  הוראות  כל  לו  ומוכרות  ידועות  כי  מצהיר,  הקבלן 
בפרט, וכן כי הוא וכל המועסקים על ידו לצורך מתן    עירייהה והדברה בכלל ועל עבודות בתחומי  

,  התקפות במועד ביצוע העבודות  השירותים על פי הסכם זה, יקיימו במלואן את כל הוראות החוק
היתרלרבות   ו/או  אישור  כל  ותנאי  רלבנטית  משנה  ביצוע     חקיקת  לצורך  הנדרש  רישיון  ו/או 

 העבודות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות ובנאמנות,   .8
, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכת במהלך ביצוע העבודות ובכל  עירייהה לשביעות רצון  

שור לביצוען ובכלל זאת הוראות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, כפי שיעודכנו ויהיו  הק
 בתוקף מעת לעת. 

בהם    האזוריםלרבות  כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע ע"פ הסכם זה,    ,הקבלן מצהיר .9
כל טענות בקשר  וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הכרוכים בו, וכי לא תהיינה לו  יבוצע השירות,  

עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הנדרשים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם  
 לו ע"פ הסכם זה. 

 ביצוע הסכם זה.הקבלן מתחייב בזאת להישמע להוראות ולהנחיות המנהל הנוגעות ל .10

  ה.  כן, יספק הקבלןבהקבלן ידווח למנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות  .11
בביצוע    ו ויסייע ל  ודרש על יד יכפי שי,  הסברים למנהל בנוגע לעבודהאו  / תשובות ו  דו"חות מידע ו/או

 הפיקוח על העבודה. 

כדי לגרוע   המנהלו/או בדיווח ו/או בפיקוח מטעם   ,כאמור ,אין במתן הוראות , למרות האמור לעיל .12
 מאחריותו המוחלטת של הקבלן לגבי טיב ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 ציוד, חומרים ועובדים

וכלים    , הקבלן מצהיר .13 ציוד  כוח אדם מיומן,  והיכולת, לרבות  הוא בעל הכישורים, האמצעים  כי 
בצ לבצעו  מתחייב  והוא  השירות,  לביצוע  גבוהה  הדרושים  מקצועית  ברמה  ונאותה  מלאה  ורה 

 ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. 

בכלל זה, מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות וכי   .14
המפו ובתנאים  מקצועית  ברמה  הקבלן  התחייבויות  כל  לקיום  מספיקים  ורמתם  רטים  מספרם 

 בהסכם. 

כלי העבודה, מכשירי העבודה, חומרי ההדברה, כלי  כל  הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את   .15
 הרכב, המשרדים והמחסן, הדרושים לביצוע העבודות לפי תנאי המכרז נשוא הסכם זה.

 היקף העבודה, מתכונת העבודה ולוחות זמנים

הקבלן יתחיל בבצוע העבודות מיד עם חתימת הסכם זה ולפי הנחיות המנהל. מובהר, כי מורשי   .16
 .עירייההבצרוף חותמת  ו  עירייהה יתגזבר ו עירייה ההינם ראש  עירייהההחתימה מטעם  

לבחון טרם ביצוע כל עבודת הדברה שתידרש במסגרת הסכם זה, את טיבו  הקבלן מצהיר ומתחייב   .17
השטח של  נוכח    ומאפייניו  המתחייבים  הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  וסביבתו,  להדברה  הנדרש 

 מאפיינים אלו. 
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הקבלן יבצע את השירות, בהתאם לתוכנית העבודה והתדירות המפורטת בנוסח הצעת המשתתף   .18
הוראות בטיחות, מפרטים    כי תיאור העבודות,בהתאם לאמור במסמ,  להסכם זה   ' אכנספח  המצ"ב  

 .  , ובכפוף להנחיות המנהלהקבלן המצ"ב להסכם זההצהרות והתחייבויות ו
 
 

 התמורה

19.  

תמורה על פי  לקבלן    עירייההשלם  פי הסכם זה, ת-ויותיו של הקבלן עלבתמורה למילוי התחייב .א
- חשבונות מאושרים עלפי  -עלו  מעת לעת,   ידי מורשי החתימה-מאושרות כדין עלהזמנות עבודה  

 בו נקב בהצעת המשתתף  מטעמו.    בהתאם למחיר  ,ידי המנהל

התמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן בגין העבודות נשוא הסכם זה ללא יוצא מן הכלל, לרבות   .ב
העבודה,   שכר  הביטוח,  הציוד,  זה,  הסכם  לפי  לספק  הקבלן  שעל  ההדברה  חומרי  עלות  מחירי 

ידרשנה בקשר עם ביצוע  הוצאות נסיעה וכלכלה של עובדיו, תשלומים לצד ג' וכיו"ב עלויות ככל שת
לקבלן תשלום או החזר    עירייההשלם  לעיל, לא ת  העבודות, וכי פרט לתמורה כמפורט בס"ק א' 

 הוצאות נוסף מכל מין וסוג שהוא. 

יובהר,  כי גם בכל מקרה שיחולו בתקופה שמיום   .ג ולמען הסר ספק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
שהם,    סיבה  או  סוג  מין,  מכל  שינויים  מכוחו,  השירותים  ביצוע  לסיום  ועד  זה  הסכם  חתימת 

  –במחירי השוק של החומרים המשמשים לביצוע ההדברה, כגון: חומר הריסוס, דלק, שמנים וכו'  
 מורה בשיעורי אותם שינויים. לא תשתנה הת

כי התמורה  לעיל,    ג'-א'לאור האמור בס"ק   .ד א' הקבלן מצהיר בזאת  הינה    כמפורט בסעיף  לעיל 
ולכל מחויבויותיו של הקבלן מכח הסכם זה, וכי    הדברה  תמורה מלאה, כוללת וסופית לעבודת ה

  נוספת   טרחה  בפועל ו/או  הגדלת היקף העבודה לכל תשלום נוסף בגין    , זכאי  , ולא יהיה הואאין הוא
 או כל עילה אחרת ו/ נוספות  ו/או הוצאות 

לסכום התמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת   .ה
 .עירייהה חשבונית מס כדין, חתומה ומאושרת לידי גזברות 

כוי מס במקור. שאם  אישור משלטונות מס הכנסה על פטור מני  עירייה להקבלן מתחייב להמציא   .ו
, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה שתשולם  עירייההלא כן, ינוכה מס במקור ע"י  

 לקבלן לפי הסכם זה. 

או בלא  ו/,  בניגוד להוראות הסכם זה  המובהר בזאת למען הסר ספק, כי אם יבצע הקבלן עבוד  .ז
ובכתב  מטעם המנהל  אישור זכאי לכל תמורה    -  עירייהומורשי החתימה של ה  מראש  יהא  לא 

 שהיא בעבור עבודתו זו. 

המפורטת בס"ק    להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה  ת רשאי  האת  עירייה ה  כמו כן מוסכם, כי .ח
, במועדים  ןבכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את העבודות נשוא  הסכם זה  ו/או חלק מה   ב' לעיל-א' ו

הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם  זה  
 . ו/או עפ"י הוראות המנהל

 

 אופן תשלום התמורה

 כדלקמן:  ,באופן ובתנאיםלקבלן תשולם לעיל  19 כאמור בסעיףהתמורה  .20

, אשר בחודש שקדם לו בוצעו  קלנדארישל ראשית כל חודש    15-ליום ה  עדהקבלן יגיש למנהל,   .א
עבור העבודות שביצע באותו חודש קודם, וזאת    חשבוןעבודות בפועל בהתאם להנחיות המנהל,  

שיידרש,   כפי  העתקים,  חתום    יומן  בצירוףבמספר  "ה"י  ע  ומאושרעבודה  )להלן:  חשבון  מנהל 
 "(.  חודשי

לאשר את החשבון במלואו    החשבונות יבדקו על ידי המנהל והוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו באם  .ב
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 לאישורו.  עירייההאו בחלקו או לא לאשרו כלל, ויעבירו לגזבר 

תוך פרק הזמן    לתשלום  ידו  על  המאושר  הסכום  את  לקבלן  ויעביר  החשבון  את  יבדוק  עירייההגזבר   .ג
  החשבון   הגיע  בו  מהיוםשייספרו  ,  2018-הקבוע בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 

   .על כלל נספחיו והמסמכים שיש לצרף לו  עירייהל

  ולא   הסכם  כהפרת   יחשב   לא "ק ג' לעיל,  בס   כאמוריום מהמועד    15בזאת כי איחור של עד    מובהר .ד
 . שהוא ומין סוג  מכל פיגורים  תשלומיאו  /ו פיצוי  תשלום חובת  עירייהה  על להטיל בכדי בו  יהא

  מזכות   יגרע  ולא  מאחריותו   אופן   בשום  הקבלן  את   ישחרר  לאלתשלום,    חשבון שישולם ו/או יאושר .ה
להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל    עירייהה

פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו, ובין אם נגרם על ידי  
 ר עובד או עבד עבור הקבלן או היה כפוף להוראותיו בעבודה. אחר אש  גורם , או ע"י כל  הקבלן  עובדי

 ערבות ביצוע

21.  

ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם    עירייההבמעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי   .א
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם    ( להבטחת____________________ ₪)   _______ ₪בסך של  

"ערבות  או לכל גוף אחר )להלן:    עירייה לזה, ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו  
ע"י  ביצוע" נוסח  עירייהה(. הפקדת ערבות הביצוע כאמור מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו   .

 להסכם זה.  'בנספח ערבות הביצוע יהיה בנוסח 

ה.  או מקצת  ה, כולערבות הביצועשיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש  יחליט עפ"י    הלהמנ .ב
 להסכם זה.  'בכנספח שאר תנאי הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף 

הביצוע  . ערבות  עפ"י מדד הבסיס  צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן  איה הביצוע    סכום ערבות .ג
, בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות  עירייהה   שלהראשונה    ודרישת   מיידי עםתהיה ניתנת למימוש  

   כלשהן.

ההתקשרות,   .ד היקף  הוגדל  זה,  הסכם  תקופת  תההוארכה  מן    עירייהה  א רשאית    הקבלן לדרוש 
לעדכן את גובה הערבות הביצוע ו/או להאריך את  להמציא ערבות בנקאית אוטונומית חדשה ו/או 

  עירייה המסור לידי  ידרישה כאמור,    קיבל הקבלן.  עירייההו של  , לפי העניין ולפי שיקול דעתהתוקפ
יום לפני מועד תחילת הארכת    14עד  ערבות מעודכנת  ו/או    תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה,  

ההתקשרות   להארכת  תנאי  תהווה  כאמור  מעודכנת,  ו/או  חדשה  ערבות  המצאת  ההתקשרות. 
 מכוחה.   עירייההולביצועו של כל תשלום ע"י  

ביצוע שתוצא מכוחו של הסכם זה ו/או הארכתו, תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף    כל ערבות  .ה
ימים ממועד סיום ההתקשרות מכוחו של ההסכם, והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך,    90

באופן שתהא תקפה עד לאישור המנהל  ,  עירייהההמוחלט של    ולפי שיקול דעתה  עירייההלדרישת  
רצונו המלא.כי העבודות נשוא הס זה הושלמו לשביעות  יפעל לחידוש    כם  לא  במידה שהקבלן 

יום לפני מועד פקיעתה הצפוי,    14, כאמור,  עד  עירייההתוקף ערבות הביצוע בהתאם לדרישת  
חייבתרשאי  עירייהההיה  ת לא  אך  סעת,  או  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  אחרים  ,  תרופה  או  ד 

דין, לממש ערבות זו, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה,  ע"פ הסכם זה ו/או מכח ה  הקנויים לה
 דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה. 

 
 פיקוח, כפיפות וביקורת

  והוא  זה להוראותיו והנחיותיו של המנהל תיו נשוא הסכם  יובויהקבלן יהא כפוף בכל הנוגע למחו  .22
ביצוע כל   הוראות הנוגעות לביצועה של העבודה,  יבצע כל הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך ולרבות

שינוי במתכונת העבודה לעומת הקבוע בהסכם ובנספחיו, שינוי בנוגע לציוד ולחומרים, שינוי בלוח  
 . הזמנים וכיו"ב

 כאילו ניתנו לקבלן. הוראות או ביאורים שינתנו למי מעובדיו של הקבלן על ידי המנהל יחשבו  .23
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 הקבלן מתחייב להודיע למשרד המנהל על מועד התחלת פעולות ההדברה ועל סיומן.   .24

כמו כן מתחייב הקבלן לדווח למנהל באופן שוטף, כמו גם בכל עת שיידרש, על ביצוע העבודה, לרבות   .25
כל רשות    , הוראות והנחיות שנתקבלו בהקשר לה מטעםפרטים על כל נושא ועניין הנוגעים לעבודה

 מוסמכת וכן בעיות ותקלות שנתגלו בשעת ביצוע העבודה ואופן הסדרתן. 

 ' אבנספח  מתחייב לנהל יומן עבודה מסודר, כמפורט  הקבלן  מבלי לגרוע מחובת הדיווח כאמור,   .26
 להסכם זה. 

מתן דיווח כאמור למנהל או במתן הוראות או הנחיות מטעם המנהל לקבלן  אין בלמען הסר ספק,   .27
מע מי  הקבלן  מאחריותו  לגרוע  בכדי  ובדיו,  או  של  העבודה  המוחלטת  בהתאם  לביצוע  כנדרש 

 להוראות ההסכם ולהוראות כל דין. 

 טיב החומרים ובדיקות 

הקבלן מתחייב להשתמש לצורך הדברת מזיקים בחומרי הדברה יעילים ובלבד שקיבלו את אישור   .28
השימוש   לשימוש.  הבריאות  ומשרד  הסביבה  להגנת  בהתאם  המשרד  ייעשה  ההדברה  בחומרי 

 . , ובהתאם להוראות הדיןלהוראות היצרן

חומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יעשה שימוש באלה הנושאים תו   .29
 בלבד. ישראלי תקן 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל, לפי דרישתו, דוגמאות מכל חומרי ההדברה, לאישורו לפני התחלת   .30
 . ביצוע העבודות

 וכיו"ב.  והמנהל יהא זכאי לדרוש מהקבלן אישור מכון התקנים הנוגע לטיב החומר, סוגו, ייעוד .31

הקבלן   .32 מאחריות  ממעיטים  ו/או  משחררים  אינם  המנהל  מטעם  והביקורת  הפיקוח  יובהר, 
 ומהתחייבויותיו לטיב ביצוע העבודה על ידו, כקבוע עפ"י כל דין וכקבוע בהסכם זה. 

שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או אינו תואם  כלנוכח המנהל כי חומר   .33
זה   בהסכם  כקבוע  הדרישות  מעת  את  מיידי  באופן  העבודה,  ממקום  החומר  את  הקבלן  ירחיק 

מקבלת הוראה מטעם המנהל לעשות כן. סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המנהל להרחיק את החומרים  
 המנהל תהא על חשבונו של הקבלן. עלות פעולתו זו של   הפסולים בעצמו.

 ביצוע מקצועי

34.  

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המנהל.  אישורו של   .א
הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו    חהמנהל לביצועה של עבודה או מטלה מכו

 האמורה לעיל. 

בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת המנהל, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המנהל לתקן   .ב
רצון המנהל,     ללוחות   בהתאם  וזאתו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות 

 .העבודה  לדחיפות  בהתאם שייקבעו, המנהל שיקציב זמנים

נתגלה פגם בעבודה ו/או נגרם נזק כלשהו בזמן ביצועה, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור אחר   .ג
סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו  

בלן אחראי לו לפי  . היה הפגם כזה שהקעירייה הלפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על  
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם    - החוזה  

 וכל הכרוך בו. 

דעת    עירייה ל .ד שיקול  עפ"י  הנדרשים  הסכומים  את  דרך,  בכל  הקבלן,  מן  לגבות  הזכות  שמורה 
קום לדרוש מן הקבלן  לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במ  עירייה ה

 לתקנה. 
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לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין או    עירייההאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של   .ה
 הסכם.

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה

35.  

הסכם  ובכל  דין  ב  עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים  כל  הקבלן יעסיק את .א
 ומנהג המחייבים במסגרת יחסי העבודה.   קיבוצי, הסדר קיבוצי או כל נוהג

 העובדים יהיו מיומנים, בעלי ניסיון וידע בביצוע עבודות נשוא הסכם זה. כל הקבלן מתחייב, כי  .ב

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק,   .ג
ו/או ע"י רשות מוסמכת, בהתאם להנחיות שיהיו    המנהלכפי שיידרש על ידי    -ובאין דרישה חוקית  

 ת .יובתוקף בהקשר זה וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י הרשו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים   .ד
שם  , לל ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרושהל, בכמות אותה ידרוש המנהעל פי דרישתו, של המנ

 על הקבלן בלבד.  יחולוכל העלויות של עובדים נוספים אלה  .ביצוע העבודות באופן משביע רצון

הקבלן  הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו קבועים במידת האפשר. כן מתחייב   .ה
. הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובדים שלא קיבלו  על פי כל דיןלהעסיק עובדים זרים אלא  שלא  

האישורים    את הנדרשות כל  לרבות  -על  וההסמכות  דין  כל  הוראות    וההיתרים   אישוריםהפי 
 . כל רשותנדרשים מאת ה

מבלי לגרוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי   .ו
שיהיה  , ובכלל זאת להעסיק מדביר מוסמך שיועסק על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה, ועל עבודתם

  .נוכח באתר ביצוע העבודות במשך כל ימי ושעות העבודה 

בכל מקרה של שביתה או היעדרות עובדים ידאג הקבלן לביצוע העבודה על ידי עובדים מחליפים   .ז
 אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בהסכם זה. 

ם, מקצועם, הקבלן ימסור למנהל, כל פרט שיידרש ביחס לעובדי הקבלן, ובכלל זאת זהותם, מספר  .ח
 וכיוצ"ב.  , ניסיונם, הסמכתםדירוגם

בידי המנהל תהא קיימת הרשות לדרוש הרחקתו מהעבודה של כל אדם, כולל מנהל עבודה ו/או   .ט
 מנהל ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה. 

הדי  הקבלן  .י הוראות  את  ההסכם  תקופת  כל  במהלך  ויקיים  לכל  ישמור  בנוגע  לפיהן  ויפעל  ן 
- א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג  33  - ו  33מחויבויותיו מכח הסכם זה ובכלל זה הוראות סעיפים  

1953 . 

 שמירת דינים, סודיות ובטיחות

36.  

הוראות כל דין בקשר למתן שירות על פי חוזה זה.  אחר  הקבלן  מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו   .א
 לרבות אך לא רק, כללי תברואה, בטיחות בעבודה והגנה על איכות הסביבה.  

בהתאם לכל    כל העבודות על פי הסכם זה  מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, הקבלן יבצע את .ב
כלל זאת, יפעל הקבלן  . בתקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות

דין    לרבות כלפקודת הבטיחות בעבודה  בו   1953-בחוק התקנים, התשי"ג  נדרשסימון מוצרים כל
   .ובטיחות אשר הוצאה מכוחםו/או תקנה ו/או צו ו/או הוראה אחרת לעניין תקינות  

חונו,  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או לביט .ג
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 או רכושו.  עירייההלרבות לעובדי 

חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב  העבודה,  הכלי את  ר  ושמ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן י .ד
הציבורובא  - של  ושהיה  מעבר  מנתיבי  והרחקתם  עין  או  יד  ובטווח  מרוכז  בהתאם  פן  והכל   ,

 רשות ממשלתית רלבנטית.להוראות כל דין ו/או תנאיו של היתר תקף שניתן מטעם כל 

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות  ,  בהסכם זהמבלי לגרוע מהאמור   .ה
   .המנהלובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי  העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, 

אירוע מסוכן  על כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, הקבלן ידווח על כל    עירייהה הקבלן יודיע לנציגי   .ו
ו/או תאונה ו/או התרחשות של תאונת עבודה בטופס מתאים בהתאם לדרישות משרד העבודה,  

 . עירייהלויעביר עותק 

, לרבות מתן הוראה בדבר הפסקת  שותהלנקוט בכל האמצעים העומדים לר  רשאית תהא עירייהה .ז
דעתה העבודו שיקול  פי  על  בו,  בכל מקרה  לכללי    ת,  הבלעדי, מתבצעות העבודות שלא בהתאם 

התברואה, הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה, כמתחייב מחוזה זה או ע"פ כל דין, ועל מנת להביא  
ו/או הסעדים העומדים   הזכויות  מיתר  לגרוע  וזאת מבלי  או המטרד,  לסילוק ההפרעה, המפגע 

 מכח הדין ו/או מכח חוזה זה.  עירייההלרשותו של 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה    הקבלן  .ח
שירותי   ביצוע  עם  בקשר  אליו  במשרדי    ההדברהשהגיעה  הקשור  ונושא  עניין  לכל  והמתייחסת 

הקבלן מתחייב כי הוראה  . ו/או בשוהים בהם  עירייה ה ו/או במשרדי מבני הציבור ברחבי    עירייה ה
ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת סודיות אשר  זו תקוים גם על 

 . תוכנו יאושר על ידי המנהל

 שמירת הסביבה 

37.  

ו/או בעלי חיים   .א הקבלן מתחייב שלא לפזר חומרים רעילים העלולים לסכן את בריאות הציבור 
ן הדרוש לצורך ביצוע  מזיקים(, ובכלל זאת מקורות מים למעט חומרי הדברה בטיב ובמינו)שאינם  

השירותים נשוא הסכם זה, ובכפוף להוראות כל דין, הוראות בטיחות והוראות כל רשות מוסמכת,  
 כפי שיהיו בתוקף ויעודכנו מעת לעת בהקשר זה. 

ו/או הפרעה ו/או מטרד  לרשות    הקבלן מתחייב בזאת שלא  להדביר ו/או לפגוע ו/ואו לגרום כל נזק .ב
ם ו/או לכל גידול קרקע  אחר אשר משמש לנוי, כפי שיוגדר ע"י המנהל,  הפרט/הרבים  ו/או לעצי

 במהלך ביצוע העבודות ולאחריהן. 

יגדר וימנע כניסת גורמים בלתי מורשים לאתר  , ההדברה מקומות בכל אזהרה שלטי יתלה הקבלן .ג
 . הבטיחות להוראות בהתאם כנדרשביצוע העבודות, 

  פעולות   ביצוע  לאחר  בשטח  שנותרו  ההדברה  חומרי  את  ויפנה  יאסוף  הקבלןבתום כל יום עבודה,   .ד
 . , למחסן מיוחד שיקצה לשם כך, ואשר יהיה באחריותו, בהתאם להוראות הדיןידו על ההדברה

ולא יודבר כל עץ אלא בהסכמתו בכתב    ייכרת , לא  לעילב'  -"ק א'האמור בס  מכלליותלגרוע    מבלי .ה
אם    המנהל של   ונדרש.  במידה  המוסמכות  הרשויות  מי    ידביר או  / ו  יכרות ובאישור  או  הקבלן, 

  המנהל כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י    ואישור  מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה
 . המנהלהקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת וכמו כן, יהא על  

ומחוצ .ו מתחום האתר  יוציא  ולא  יכרה  לא  הרשאה  הקבלן  פי  על  מחצב שלא  או  חומר  כל  לו,  ה 
 מפורשת בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב.

או   .ז באתר  אחרים  תשתית  ומתקני  מים  קווי  להיות  עשויים  כי  הקבלן  של  ליבו  תשומת  מוסבת 
יאומים הדרושים לביצוע העבודות  בסמוך לאתר ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לערוך את כל הת

 בסמוך לקווי המים ומתקני תשתית אלו עם כל רשות ו/או גורם אחר האחראי עליהם. 



 

 57מתוך  47עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

חסון החומרים ובתיאום עם הרשויות והגורמים  הכרוכות בגידור, בשילוט האתר, בא כל ההוצאות   .ח
 עבורו. הרלבנטיים כאמור, יחולו על הקבלן, ולא יהוו עילה לכל תשלום נוסף 

 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועיכבון

38.  

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או קלקול שייגרמו לציוד מכל סוג   .א
ו/או כל אדם הנמצא בשירותו   עירייהההנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את  

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא. כמו כן יהיה הקבלן  
, לצורך הסכם זה, במצב  עירייההי על שמירת כל הציוד שיסופק לו, אם וככל שיסופק לו ע"י  אחרא

 תקין .  

וכן לכל אבדן ו/או נזק    עירייה ההקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו למתקני   .ב
שיגרם לאדם או לרכוש, בין שאלו מצויים ברשות הפרט, בין שאלו מצויים ברשות הרבים ו/או  
בכל מקום אחר בו תתבצע העבודה בתקופת החוזה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר  

ו/או    עירייההו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרות    עירייההעם ביצוע העבודות, והוא פוטר את  
 הקשור עמו מכל אחריות לכל אובדן או נזק כאמור.

ועובדיו, וכן    עירייה ה הפועל מטעמו, לרבות כלפי    הקבלן יהא אחראי בלעדית כלפי עובדיו וכלפי כל .ג
כל צד ג' שהוא, בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע למי מהם בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם  

 העבודות נשוא הסכם זה, ויחויב לפצות כל נפגע כאמור, כפי נזקו. 

בגין כל אחריות    יהעיריה ו/או עובדיו ו/או כל הפועל מטעם    עירייהההקבלן מתחייב לפצות את   .ד
שתוטל על הנ"ל ו/או כל סכום שיידרשו ו/או יחוייבו הנ"ל לשלם, בין אם מכח פס"ד, בין אם מכח  
עניין   כל  בגין  וזאת  עו"ד,  ושכ"ט  הוצאות משפט  סילוק התביעה, לרבות  פשרה שתידרש לצורך 

הקב על  מוטלת  לגביו  א'שהאחריות  בס"ק  האמור  מכח  ו-לן  לעיל,  דרישהג'  עם  ראשונה    מיד 
 שתועבר בהקשר זה לקבלן בכתב.

על   .ה שיהיה  במידה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כן,  עקב    עירייההכמו  כלשהן  בהוצאות  לשאת 
ליקויים שיימצאו בעבודות הקבלן עקב אי מילוי הוראות הדין, הוראות הסכם זה ו/או הנחיות כל  

על איכות הסביבה, הסרת מפגעים  רשות מוסמכת ביחס  לניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, הגנה  
את   לשפות  הקבלן  יחוייב  וכיוצ"ב,  מטרדים  דרישתה   עירייההאו  עם  מיד  אלו,  הוצאות    בגין 

הבלעדי,    , בהתאם לשיקול דעתהעירייהה ובהתאם לסכומים שייקבעו ע"י    עירייה ה הראשונה של  
 כעלויות אותן הוצאות או נזקים טעוני שיפוי. 

כל סכום שלדעת    -לקזז ולנכות מכל סכום שהוא המגיע לקבלן לפי חוזה זה    תהא רשאית  עירייהה .ו
 ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין. עירייהל המנהל מגיע מהקבלן 

כל    עירייהל .ז קיום  הבטחת  לצורך  לקבלן,  השייכים  חומרים  ו/או  ציוד  כל  לעכב  הזכות  שמורה 
 התחייבויותיו עפ"י דין או הסכם.

בסעיף  אין בא .ח מזכותמור  לגרוע  כדי  או    עירייהה  זה  דין  כל  עפ"י  חילופיים  או  נוספים  לסעדים 
 הסכם.

 ביטוח

39.  

ומאחריותו לנזקים    לעיל  38  סעיף"י  עפ  ובעיקרזה    הסכםפי  - על  הקבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות   .א
ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום    לעשותמתחייב    הקבלן   ,פי כל דין- אחראי על  יהיהלהם הוא  

)להלן: "אישור על קיום ביטוחים"(.     ממנומהווה חלק בלתי נפרד  הו  'ג כנספח  ים המצ"ב זה  ביטוח 
 . בלבד הקבלן על  תחול הביטוח  עלות

  הנם,  ביטוחים  קיום  על  באישור  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות,  הנדרש  הביטוח .ב
.  לביטוח  העומד  הסיכון  וגודל  להיקף  מטעמו  מי   או  עירייהה  של  אישור  משום  בהם  ואין  מזעריים



 

 57מתוך  48עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

  ולצד    עירייהל,  לו  הפסד   למנוע   מנת  על  הסיכון   כפי   ביטוח  וסכומי  ביטוח  לקבוע  יהיה  הקבלן  על
 . כלשהו שלישי

 

 ירשם,  זה  הסכם  לנשוא  קשורים  ואשר  הקבלן   יערוך  אשר   הנוספים  הביטוחים  בכלבביטוח זה ו .ג
 . מטעמם והבאים עירייהה כלפי הקבלן   מבטח של  התחלוף זכות  על וויתור  בדבר סעיף

,  מבניהם   המוקדםלפי  ,  בפועל  העבודות  תחילת  מועד  או  לתוקף   זה  ההסכם  כניסת  לפני  ימים  14 .ד
  בעלת ידי חברת ביטוח  -את האישור על קיום ביטוחים,  כשהוא חתום על  עירייהלימציא הקבלן  

 . בו הרשומים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל  מדינת של רישיון

  שוב  עירייהל הקבלן  ימציא, ביטוחים  קיום על  באישור  הנקובה הביטוח תקופת  תום  לפני  ימים  14 .ה
אנו  ה  את  " הכותרת  תחת  שלו  בסיפא  מבטחיו  ידי  על  חתום  כשהוא  ביטוחים  קיום  על  אישור 

 ".    מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

  את   עירייה ל  הקבלן   ימציא,  סיומה  עם  או  הביטוח  תקופת  במהלך   מבטח  יחליף  והקבלן  במידה .ו
  לא   עוד  כל   עצמו  על   יחזור   זה   תהליך.  החדש   המבטח  ידי  על חתום  כשהוא  המקורי  האישור העתק

 . ההסכם נשוא ההתחייבויות  הסתיימו

הקבלן    זה  בסעיף  האמור .ז של  פעילות  להתחלת  ומקדמי  מתלה  תנאי  הינו  ביטוח(   עבור)סעיף 
  על  הנדרשים  הביטוחים  את  ויערוך  הבין  הוא  כי  הקבלן  מאשר,  ההסכם  על  בחתימתו.  עירייהה

 . זה הסכם פי

  ולא הומצא ל   ביטוחים  עריכת  שאישורלמנוע מן הקבלן את פעילותו במקרה    תהא זכאית  עירייהה .ח
 לעיל. מועד שצוין ב

 הווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם. ת, )סעיף ביטוח( הפרה של סעיף זה  .ט

אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו    בהמצאת ומוסכם בין הצדדים כי    מוצהר .י
ההסכם ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על    תנאיעל פי    ולקבלן מאחריות 

כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל    עירייההלידי    ביטוח  אישורלאו, והמצאת  נזקים כאמור ובין אם  
 .ביטוחשל ה ווטיב ואחריות כלשהי לגבי היקפ  עירייההעל 

  לא   אך   ביטוחים  קיום   על  האישור  את   לבדוק  תרשאי  תהא   עירייה ה  כי  הצדדים   בין   ומוסכם   מוצהר .יא
 .  כך לעשותת חייב תהא

ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי    מוצהר .יב
 .  הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך

אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות    יהיהלבדו    הקבלן . יג
 . ותבפוליס הנקובההעצמית  

  הנקובים  האחריות  וגבולות  הביטוח   סכומי  על  העולים  לנזקים  אחראי   ה יהי  לבדו   הקבלן  .יד
 . בפוליסות

  ההסכם  נשוא  העבודות  תקופת  תום  לאחר  גם  מקצועית  אחריות  ביטוח  להסדיר  מתחייב  הקבלן .טו
 . דין  פי  על חוקית  חבות  לו קיימת עוד  כל בתוקף ולהחזיקו

, לתשלום ההשתתפויות העצמיות  הביטוחים הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור   .טז
 פי תנאי הפוליסות. -ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

זכויות   .יז ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  את  הקבלן    והבאים   עירייהההפר 
באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות    עירייה ליגרמו  יאחראי לנזקים ש   הקבלן, יהא  מטעמו

, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי  עירייהה ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי  
 . עירייהה
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן   . יח
ח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,  למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטו

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  
שכל עובדיו שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך  

 ויות שעל פי החוקים הנ"ל. כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכ

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים   .יט
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם  

 יש לקיים.

ו/או הקבלן בקבלת אישורים    עירייהה  וידרשיבנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו   .כ
, חייב הקבלן לקבל את הסכמת בעלי הזכויות  עירייההמבעלי זכויות במקרקעין שאינם באחריות  

 בכל אחריות לכך.  יישא לא  עירייה הבמקרקעין, כאמור ו

הצ  .כא כל  על  נאותה  לקיים שמירה  ידו לאתר הקבלן מתחייב  על  ו/או הכלים המובאים  יוד 
 ביצוע העבודות. 

בדבר   ההסכםכל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות   .כב
זה ו/או על פי    הסכם אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים ב

 הדין. 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

40.  

זכות,    עירייהל .א דעתהנתונה  שיקול  פי  ה  ,הבלעדי  על  בכל  צורך  מתן  נמקה,  וללא  את  להפסיק 
השירותים או כל חלק מהם ו/או לבטל הסכם זה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד האחר, אשר תינתן  

 .מראש  יום)שלושים(  30  לפחותלו 

ודיע על ביטול ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל, לא יהיו לקבלן כל טענות  ת   עירייההבמקרה שבו   .ב
ו/או הפסקתה, כאמור,   ו/או אחרות, בגין סיום ההתקשרות  ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות 

את    למעט לקבל  העבודות    היחסי   התמורה   חלקזכותו  בגין  לו  סיום    שביצע המגיע  למועד  עד 
 כות קיזוז בהתאם להוראות הסכם זה. , ובכפוף לכל זההתקשרות באותו חודש

הפסיק הקבלן את ביצוע העבודה כולה או חלקה, כאמור לעיל, לזמן מסוים, קצוב או בלתי קצוב,   .ג
לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה, לא יחדשנה, אלא אם  

 ניתנה לו על ידי המנהל הוראה מתאימה בכתב לכך. 

העבודה  .ד העבודה    הופסקה  להבטחת  באמצעים  הקבלן  ינקוט  שהוא,  טעם  מכל  חלקה  או  כולה 
 ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל. 

מובהר בזאת, כי הקבלן יישמע לכל הוראות המנהל באשר לציודו וחפציו באתרי העבודה בתקופת   .ה
לעיל    38בסעיף  הפסקת העבודה וזאת מבלי לגרוע מאחריותו לחיי אדם, לציוד ולרכוש כמפורט  

 לעיל. 37-ו  36ולשמירת הבטיחות והסביבה, כמפורט בסע' 

להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן בכל עת, בהתאם להוראת    עירייהה מבלי לגרוע מסמכותו של   .41
 במקרים הבאים: מיידיתלבטל את ההסכם  רשאית  עירייההסכם בין הצדדים כי לעיל, מו

 הקבלן הפר הפרה יסודית את ההסכם.  .א

ו/או  בהקפאת הליכים    ו/או מנהל מיוחד   מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או מונה נאמן  .ב
 ניתן לגביו צו פירוק.  -באם הינו תאגיד   -הוכרז כפושט רגל, או   הקבלן
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בנוגע   .ג הורשע  או  אישום,  כתב  נגדו  הוגש  או  פלילית  חקירה  נפתחה  ממנהליו  מי  או  הקבלן  נגד 
 למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון. 

 מעשה מרמה. הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל  .ד

נוכחו כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,    עירייה ה מנהלי   .ה
 טכנית, או מכל סיבה אחרת. 

 הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה ו/או חלק ממנו, בין במפורש, ובין במשתמע ו/או ישנו   .ו

 בודה או עבודה לקויה. חוסר שביעות רצון מהשירות/ תלונות חוזרות ונשנות על אי ביצוע ע .ז

אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימה סגורה,  
לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל   עירייההוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 
 ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן. 

כאמור ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות    של ביטול ההסכם ו/או הפסקתו בכל מקרה   .42
 הבאות: 

הקבלן יחדל מביצוע העבודות וינקוט באמצעים להבטחת העבודות ו/או האתר ולהגנתם של אלו,   .א
 לפי הצורך, בהתאם להוראות כל דין ורשות רלבנטית ובכפוף להנחיות המנהל. 

ציו, וידאג על חשבונו להשבת המצב הקבלן יפנה את האתרים בהם בוצעו העבודות מכל ציודו וחפ .ב
העבודה   של  מטיבה  המתחייבים  והשינויים  העניין  לפי  לתיקונו,  ו/או  לשלמותו  ו/או  לקדמותו 

 שבוצעה, והכל בהתאם להנחיות המנהל.  

בתוקפם  עירייהה   זכויות  .ג יישארו  אלה  כל  יפגעו,  לא  מטעמו  והביטחונות  הקבלן  של  חובותיו    ,
 .המלא, כאילו לא בוטל ההסכם

וכל לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים למטרת  ת  עירייה ה .ד
 השלמת העבודה באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.

לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים המגיעים    אין באמור בסעיף   .43
 עפ"י כל דין או הסכם.  עירייהל

 אי קיום יחסי עובד מעביד 

44.  

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים   .א
 וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין ונותן שירות. עירייההשל 

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד   .ב
, לעניין שכר, הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג  עירייהה כל תביעות ו/או דרישות שהן כלפי 

 מעביד  – רכת יחסי עובד שהוא שמקורן במע

ההוצאות   .ג כל  ועניין.  דבר  לכל  הקבלן  כעובדי  ייחשבו  הקבלן  מטעם  והמועסקים  העובדים  כל 
הכרוכות בביצוע העבודות, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי וכל מס או  

ורות לעובדי  היטל או מילווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלום מיסים וכל יתר ההוצאות  הקש 
הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות האחריות לכל נזק שיגרם לעובדים אלו,  

 מכל אחריות בקשר לתשלומים אלו.    ההא פטורת  עירייה היחולו על הקבלן וישולמו על ידו בלבד, ו

, מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק  עירייהההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את   .ד
של  עירייהל שייגרמו   לעיל  המפורשת  לכוונתם  בניגוד  כי  מוסמכת,  רשות  ע"י  ויקבע  במידה   ,

 לבין הקבלן ו/או עובדיו.   עירייהההצדדים, שררו יחסי עובד מעביד בין 
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על    לקבלןחוב  ת ש  מכל סכום  שיפוי כאמור בס"ק ד' לעיל,לקזז את סכום ה  תהא זכאית   עירייהה .ה
עקב הקביעה על קיומם של יחסי    הקבלן פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי  

והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה    –  עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור
 . לשלם לקבלן ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק ד' לעיל עירייהההמוסמכת כי על 

 המחאת החוזה או חלקו

45.  

העבודות ע"פ הסכם זה נמסרות לקבלן לביצוע בהסתמך על כישוריו וניסיונו. הקבלן אינו רשאי   .א
להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר, ומחוייב לבצע את העבודה  

בכתב    עירייהה  מורשי החתימה שלבעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, למעט אם קיבל את הסכמת  
 ומראש להסבת זכויות ו/או חובותיו ו/או ביצוע העבודות לאחר.  

או יותר ממניות השליטה מבעלי המניות שהיו במועד    25%במידה שהקבלן הינו תאגיד, העברת   .ב
המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו    תחשב אף היא "המחאה".  -הגשת הצעתו למכרז, לאחרים  

על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה בהתאם לאמור  
לעיל, בכל מקרה, יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההסכם על אף ההמחאה  

 ם הנמחה.כלפי הגור עירייהההאמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של 

שמורה הזכות להמחות את זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה לצד ג', מבלי לחרוג מתנאי    עירייהל .ג
 הסכם זה, למעט בשינויים המתחייבים. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

46.  

 .  1975 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .א

מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על    הקבלן מצהיר, כי הוא .ב
 פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל   .ג
 פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. ההפרשות הנדרשות על 

אישור על    עירייהבמעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן ל  .ד
אישור    עירייהל גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי באם לא יומצא  

בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה, בהעדר   עירייהה לכל החזר מכאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן  
 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור.

במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו    עירייהלבנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן   .ה
 ייה. אשר יימסר לו על ידי העירייה לשם כך בנוסח המקובל בעירבבנק, על גבי טופס 

טופס זה יהא חתום על ידי קבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמה וכן מאושר על ידי הבנק   .ו
 בחתימת מורשי החתימה מטעמה. 

יובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת   .ז
והקבלן    עירייההפרטים נחוצים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת איחור מטעם  

 לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.  לא יהא זכאי

 הפרה יסודית

להסכם זה הינן תנאים    44-46ה'(, -)ד'  40,  34-39,  28-33, 22-27,  21,  13-19,  5-11,  3הוראות סעיפים   .47
 עיקריים בהסכם זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 ויתור
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48.  

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או   .א
בר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים  הסכם, לא ייחשב הד

 לכל מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו   .ב
 על ידי הצדדים לחוזה זה. 

 כתובות והודעות 

או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר  כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. מסמך   .49
רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י  

 ימי עסקים מתאריך מסירתו בחברת הדואר. 3הנמען עם תום 
           

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 ע"י מורשי החתימה: הקבלן                                                    :מורשי החתימה ע"י עירייהה
 
 
 

__________________________                                   ___________________________ 
                                        עירייהראש ה                 

 
 
 

__________________________                                   ___________________________ 
            עירייהה יתגזבר                  

 
 
 
 

 ________________________ 
 עירייה חותמת ה              

 אישור יועמ"ש 
 

לחתום    עירייהמאשר/ת לאני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני  
 . וכי החותמים על ההסכם הינם מורשי החתימה של העירייה ומוסמכים לחייבה לכל דבר ועניין  ולהתקשר בהסכם זה

    ___ _________________                
      עירייהל תהמשפטי צתהיוע           

      

 
 הקבלן מורשי חתימה של  חתימה  אימות

 

  ,____________________ ה"ה  כי  בזאת,  לאשר   ____________________ הח"מ  הנני 
החתימה   מורשי  הינם   ___________________________  ,________________________

בשם   ולהתחייב  לחתום  דין  כל  פי  על  חתימתם    הקבהמוסמכים  וכי  זה,  הסכם  נשוא  בהתחייבות מהסוג 
 לכל דבר ועניין.   הקבלןמחייבת ותקפה כלפי 

          __________________________ 

 חתימת עורך הדין            

 אישור תקציבי 
 הרינו לאשר בזאת כי : 

 
 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. 
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 צאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס' ______. ההו
 
 

_____________________   _______________________ 
 עירייהגזבר ה                עירייה ראש ה           
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 כלל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע  –א'  נספח 
 

 ידי הצדדים יצורפו על 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 57מתוך  55עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

 נוסח כתב ערבות ביצוע  – ב' נספח 
 

 לכבוד 
 עיריית באר יעקב  

 באר יעקב 
 

         א.ג.נ., 
 

 אוטונומית מס' __________________  ערבות בנקאיתהנדון: 
 

  בזאת   ערבים  אנו(  הקבלן   -  להלן___________).  ז.ת./צ.ח./ פ.ח_________________  בקשת  פי -על
(  הקרן סכום –  להלן( )חדשים שקלים עשרים וחמישה אלף ( ₪  25,000ל  ש לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  ם כלפיכ

(   הצמדה הפרשי  –  להלן) להלן  כמפורט  למדד הקרן סכום מהצמדת  הנובעים למדד  הצמדה הפרשי בתוספת 
  –   להלן)   17/21'  מספומבי    מכרז  בעקבות  הקבלן  לבין  עיריית באר יעקב  בין  שנחתם  הסכם  עם  בקשר  וזאת

 .  ההסכם  תנאי  כל של הקבלן  י"ע,  ומלא שלם מילוי  ולהבטחת( ההסכם
 

  הצמדה   הפרשי  בתוספת  הקרן  לסכום  עד  סכומים  או   סכום  כל  באופן מידי  םלכ  לשלם  בזאת  מתחייבים  אנו
  ם דרישתכ  את   לנמק   או   לבסס   ם עליכ  להטיל  מבלי,  בכתב  הראשונה   םדרישתכ  של  אלינו   הגעתה   עם   מיד

  בתביעה ,  הקבלן  מאת  תחילה,  מהם  איזה  או,  כאמור  הכספים  את   לדרוש  או,  כלשהו  באופן   או  כלשהו  בתהליך
  לחיוב  בקשר  למציע  לעמוד   שיכולה   כלשהי  הגנה  טענת   םכלפיכ  לטעון   ומבלי ,  אחרת   דרך  בכל   או  משפטית

 .  םכלפיכ כלשהו
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת    םתהיו רשאי  םאת
הכולל  ביחד או לחוד לא יעלה על הסך    םנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכמהן מתייחסת לחלק מהסכום ה

 הנ"ל.  

זו     יסטיקה לסטט   המרכזית  הלשכה  ידי   על   המתפרסםלצרכן    םמחיריה   מדד  משמעו  -"  מדד "בערבות 
   .כלכלי ולמחקר

 
 : כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

 
  להלן )  זהערבות    כתב  י" עפ  בפועל  תשלום  כל  של  ביצועו  למועד  נכון  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם

  –   להלן)  2022יוני    15ביום    שפורסם  2022  מאי  חודש בגין  המדד   לעומת   עלה   החדש  המדד   כי (  החדש המדד  –
  מחולק  הקרן  בסכום  החדש  המדד  להכפלת  השווה  סכום  הצמדה  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו(  היסודי  המדד
 . היסודי במדד

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. 

 
 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.  

 
 ועד בכלל.______ לשנת ______ לחודש ___ יום  בתוקפה עד ל רתישאערבות זו 

 
 ערבות זו תוארך על פי פנייה חד צדדית מצד עיריית באר יעקב. 

 
 
 

   בכבוד רב, 
  

                        ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 57מתוך  56עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

 אישור קיום ביטוחים  – ג' נספח 

 
  



 

 57מתוך  57עמוד 
 חתימת המציע ____________ 

 טופס פתיחת/עדכון כרטיס ספק  – נספח ד' 
 

 נא לצרף האישורים הבאים :

 אישור ניהול ספרים.  .1

 . אישור לצורך ניכוי מס .2

 אישור ניהול חשבון בנק/ צילום שיק.  .3

 
 שמופיע על החשבונית( )כפי   שם ספק

 
 

 
 עוסק מורשה/ח.פ. 

 
 

 
 רחוב 

 

 
 מס' 

 

 
 ת.ד. 

 
 

 
 ישוב 

 
 

 
 מיקוד 

 
 

 
 טלפון 

 

 
 פקס

 

 
 נייד 

 
 

 
 דוא"ל

 

 
 

 
 פרטי בנק לתשלום 

  בנק
 
 

 
 

 סניף
 
 

 
 

 מס' חשבון
 
 

 
   איש קשר

 


