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______________________ 
 חתימת המציע 

                                                  
 17/22  מכרז פומבי מס'                                                 

  אבן יהודהשל מועצה מקומית    למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה
 

וניכוש עשבייה    לקבל  בזאתמבקשת  המועצה המקומית אבן יהודה   .1 הצעות למתן שירותי ריסוס, הדברה 
 , בהתאמה(."רזהמכ" -ו "ההמועצ" –בשטח שיפוטה )להלן 

ה .2 אשר  הקבלנות  חוזה  ונוסח  תנאיו  על  המכרז  מסמכי  לרכוש    רזמכב  זוכה את  ניתן  עליו  לחתום  יידרש 
באמצעות  אשר לא יוחזרו, במשרדי המועצה המקומית אבן יהודה    כולל מע"מ₪    500תמורת תשלום בסך  
.  08:00בשעה    29/8/22, החל מיום  30:14-08:00ה' בשעות  -וזאת בימים א'  המועצה,שיק מזומן לפקודת  

 . מכרזא ימכרו מסמכי הקבוע בסעיף זה לועד ההמ  רחלמען הסר ספק לא

ייעוץ ותכנון אקולוגי באמצעות פנייה    פרטים נוספים .3 פורטל  ניתן לקבל אצל חברת    :מייללבדבר המכרז 
   hka@portaleco.co.illis   7654315-09ולאשר בטלפון . 

ל .4 להעביר  יש  הבהרה  אגף    ludmila3k@gmail.com מיילים:  שאלות  מנהלת  קורן,  ליאל  לודמילה  )גב' 
 (.  ״למנכמנהלת לשכת , מנטקה גב׳ הדר) yehuda.muni.il-@evennkalmaאיכות הסביבה( וכן 

כאמור במסמכי  ₪,    20,000בלתי מותנית בסכום של    מית וטונואאית  ת בנקערבו  על המציע לצרף להצעתו .5
לתאריך  ,  המכרז עד  בתוקף  תהיה  הצעה  12/22/13אשר  לא   אליה;  הערבות  כתב  יצורף  כלל    לא  תובא 
 לדיון.

רשאית להתחשב, בין    מועצהיותר או כל הצעה שהיא. המתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ב  מועצהאין ה .6
בכושרו   המנ סיווניהשאר,  של  לבו  את  ציע  של  צע  הקודם  ניסיונה  לאור  לרבות  המכרז,  נשוא  העבודות 

 . המציעעם   מועצהה

המועצה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל   .7
קבלנ  בין  הזכייה  את  לחלק  בהתאם  ו/או  והכל  ואזוריהן,  העבודות  אופי  לפי  שונים  דעים  תה  לשיקול 

 בלעדי. ה

כיה, נספחיה ואישוריה )כאשר הצעת המחיר תוגש במעטפה פנימית ובנפרד משאר מסמכי  על מסמההצעה   .8
ידי  -המכרז( תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על

ת ההצעה  המכרזים  המציע.  לתיבת  ותשולשל  בלבד  ידנית  במסירה  המועשרבמימסר  ברח'  ,  צהדי 
יהודה  ,53  סדיםייהמ ל,  אבן  תוגש    12:00בשעה    9/22/13יום  עד  לא  אשר  הצעה  ל בלבד.  לא  מועדעד   ,

 תתקבל. 
 
 

 בכבוד רב,                  
 

 אבי הררי                  
 ראש המועצה המקומית אבן יהודה                

 
 : כתובתנו

-09   ,  09-8915002,     09-8915000מס'  טלפון    ,  , אבן יהודה53יהודה, רח' המייסדים  -מועצה מקומית אבן
  09-8997315פקס       8915036

 .09-7654314פקס:  09-7654315  מס' סבא, טלפון-, כפר 20  ח' התע"שבע"מ, ר  כנון אקולוגיפורטל ייעוץ ות

mailto:lishka@portaleco.co.il
mailto:ludmila3k@gmail.com
mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 חתימת המציע 

 17/22מכרז פומבי מס'        
  הדברהריסוס ולמתן שירותי 

   אבן יהודהמועצה מקומית שטח שיפוטה של ב
 

 עבודות המכרז  מהות .1
 

בשטחי   .1.1 והדברה  ריסוס  עבודות  יבצע  הקבל )כהגדרתם    מועצהה הקבלן  כנגדנותבחוזה  יתושים    ( 
מע יזומ אחקים  תיקנים(זבובים)לרבות    ריםופפים  וטרמיטים()ג'וקים(  ,  אש  נמלי  )לרבות  נמלים   ,  ,

ם וכנגד  אחרי  זיקיםמכרסמים )לרבות, חולדות, עכברושים ועכברים( ומ,  פרעושיםפשפשים,  קרציות,  
וחרקים אחרים בשטחי הקי יתושים  של  ודגירה  חי  מועצהנון  במוסדות  כ וציבור  נוך לרבות  יובהר    י . 

יי   במוסדות  הריסוס  לדרישת  עחינוך  בהתאם  והכל  ואירועים  חגים  אירועים,  לפני  היתר  בין  שה 
 שיקול דעתה. להמועצה ו

יבוצעו פעולות גם כנגד החרקי דגירות והטלות  בכדי למנו  ם וגםם עצמבמסגרת הריסוס וההדברה  ע 
מאזו וצמחייה  עשבייה  וריסוס  ניקוי  וביניהם  בשוחרקים,  לרבות  מועדים  ביוב רים  המצויים    חות 
 'וקים(.יקנים )גרסמים ות בשטח שיפוט המועצה וסביבתה בהם ירוסס גם כנגד מכ

  תמורהשלום לפת תתוס לביוב לא תהיה כ השוחות ב פעמיים בשנהטיפול בהיקף של עד בגין  י מובהר כ 
להמשו וההדברהלמת  הריסוס  בע   קבלן.  בזוחלים  טיפול  גם  יכללו  תיקנים  לי  בשוחות  קר,  דם 

 עושים.  ופר

, והכל  המועצהריאה של  ה, לפי קשעות ביממ  24הקבלן מתחייב לתת למועצה שירותי לכידת נחשים  
 .כחלק מהצעת המחיר מטעמו, וללא כל תמורה נוספת

ונד ורש לדהקבלן מתחייב  כנגד    ריסוסצע  לבאוג  דגירות, הטלות  לרבות    צמחייהו  עשבייהמלא  כנגד 
וכיו"ב ומ  ,חרקים  מזיקים  הדברת  וכיו"ב, וכן  הנד  כרסמים  הפעולות  הקבלן  וכל  מאת  פי  -עלרשות 
 , והקבלן יהיה אחראי לכך. תקופת ההתקשרותל  לאורך כ חוזה הקבלנות

ץ וחורף וזאת  שנה בעונות קייהא פעמיים ב  יםפתוח   בשטחים  מובהר כי ריסוס כנגד עשבייה וצמחייה
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

ת  פי תוכנית עבודה מאושר-ועל  הקבלנות אות חוזה  ברה יבוצעו בהתאם להורודות הריסוס ו/או הדבע .1.2
תו לקבל אשר  עלעבר  ו/או  -ן  הציוד  ו/או  העובדים  כל  את  יספק  הקבלן  כאשר  לעת,  מעת  המנהל  ידי 

ו  צוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהם לצורך בינדרשירים ההחומ
נוספת מע ידי  יובהר כי במקביל לתוכנית העבודה  בר לקבוע בחוזה זה.  בכל תמורה  הקבלן  ינוהל על 

יצוימן הדברויו סוג החות אשר  בו  משרד להגנת  מר שעובדי הקבלן השתמשו כמתחייב מהוראות הן 
  רשות מי מטעמו להדביק מדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנד  לן ו/אועל הקב  ,סף. בנוסביבהה

 עצה ו/או מי מטעמה.  והכל לפי הוראות המו

ה לקבלת תוכנית הדברות וביצוע  גו במועצ ף או נצינציג מטעם הקבלן יגיע פעמיים בשבוע למנהל האג
 ההדברות. 

 

  אחרים  מועצהוכל שטחי    חים פתוחיםבריכות מים, שט  חלים,מאגרי מים, נו/או הדברה בבעת ריסוס  
בהרכבם כמו גם יימנע הקבלן מפגיעה    פגיעה  רעלת המים ו/אויימנע הקבלן מה  ,ו/או בסמוך אליהם
מוגנים טבע  הריס  .בערכי  וההדבפעולות  יבוצע וס  מעין  רה  פגיעה  המונעים  חומרים  באמצעות  זו,  ו 

 ה. לסביבויבוצעו באמצעות חומרים ידידותיים 
 

ודברו  סו וי ירוס וסביבתה  מועצההמצויים בשטח שיפוט ה ויובליהם   יםהצמודים לנחל םתעלות ושטחי
ה  וM.L.O  (Mosquito Laevicide Oilחומרים  באמצעות   )-  B.T.I  וז בלבד,  בהתאם )בקתוש(    את 

 דין.   פי כל-מוסמכת ועל מועצהם ולמינונים הקבועים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל לריכוזי
 

העבודה העבודות    תוכנית  הכלל  בלביצוע  ב  היקףתכלול    מועצהשטחי  )כהגדרתם  עבודה    חוזה ימי 
 . ככל שיידרש קלנדארי דשחובכל  ( הקבלנות

הדרכה שוטפת   ולביצוע העבודות וקיבל  והוכשראשר   ניםעובדים מיומ ידי  -בודות יבוצעו אך ורק עלהע .1.3
ת ביותר  ות בצורה הבטיחותין ביצוע העבודופוארה  וההדבומלאה על אופן השימוש בחומרי הריסוס  

 זה הקבלנות.בנספח ה' לחוהשאר,  ןיבה בה מבוצעת הפעילות, כאמור בי להם ולסב 

השימוש בהם הותר  נים אשר  מרים תקיבהם ייעשה שימוש יהיו אך ורק חו  וההדברה  חומרי הריסוס .1.4
משרד   ון התקנים,ת, מכבריאו ידי הרשויות המוסמכות, לרבות המשרד להגנת הסביבה, משרד ה-על

וכל   הכפר  ופיתוח  מוחלט    מועצההחקלאות  איסור  חל  אחרת.  אשמוסמכת  בחומר  שימוש  ר  לעשות 
 השימוש בו לא קיבל היתר. 

כי השימוש בחומרי הריסוס ו/או ההדברה נעשה  הבלעדית  אחריותו  הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר ב        
נת הסביבה, כולל נקיטת כל אמצעי  המשרד להג  ו/או  ריאותבהתאם להוראות היצרן ו/או משרד הב 
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על כאמור  הנדרשים  ו-הבטיחות  חוק  הבטפי  פקודת  לרבות  התש"לדין,  חדש[,  ]נוסח  בעבודה  -יחות 
)עובדי1970 בעבודה  הבטיחות  תקנות  בחמרי,  בעבודה    1964-התשכ"דהדברה(,  -ם  הבטיחות  ותקנות 

ה  גהות) בחומרי  העובדים  ובריאות           וקרבמטים(,   גניםאור  םזרחניישהם  דברה  תעסוקתית 
 . 1992-התשנ"ג

צי  .1.5 כל  לעובדיו את  יספק  לצורך  הקבלן  הנדרש  כאשר  וד המגן  ו/או ההדברה,  הריסוס  עבודות  ביצוע 
יהי בהציוד  הטובה  באיכות  לרה  מסכויותר,  מתאימבות  פילטר  עמידות  ותת  כפפות  מגן,  משקפי   ,

ארוכי שרוולים  עם  מגן  בגדי  וכולחומר,  מח ם  ובע  עמיד  להוראות  ומר  בהתאם  והכל  בטיחות  נעלי 
ו ורה הבטיחותית ביותר. בריסוס מוטורי  דרש לביצוע עבודות בצכל ציוד מגן אחר נוסף הנכן  היצרן 

ת. הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות  ו אוזניווזניים אלן לעובדיו גם אטמי איספק הקב
 . 1997-מגן אישי(, התשנ"ז  בודה )ציודות לעבטיח לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות

ים ו/או  כל אדם ו/או בעל חייפעל הקבלן להרחקת  ה  ו/או ההדברטרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס   .1.6
, בין אם במהלך העבודות  ו/או ההדברה  הריסוסמעבודות  רכוש אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך  

 וכיו"ב.  ך( לחומריםה ודרל צורובין אם לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכ

כן,           הדברה  כמו  ו/או  ריסוס  פעולות  ביצוע  מוסדו גורים  ות משכונב טרם  חינוךו/או  וכיו"ב    וציבור   ת 
שלט  הקבלן  המודעיציב  )בלוח  אזהרה  כלים/הודעות  של  מוסד שכונה    ות  המודעות    ו/או  ובלוחות 

ושעה(,    השכונתיים( )יום  מועד הריסוס  על  פרטים  בילתוש  אזהרהובו  על  ומטרתן  וצ בים  הפעולות  ע 
 צעות הפעולות. ופרק הזמן בו נדרשים הם שלא לשהות בסביבה בה מבו

  החומר בו ם את שם  יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין, המציינים גאו ההדברה  /וריסוס  לאחר ה .1.7
 נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה. 

או אדם  /אופן בצמחייה קיימת ושום צורה וגעו ב לא יפאו הדברה  /ו הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס   .1.8
ו/או רכ  ו/או כל מתקוש ו/או מבנייו/או בבעלי חיים  ון אחר,  ם  נועדו  /אשר הריסוס  או ההדברה לא 

 להדבירם. 

 ונספחיו. הקבלנות  ות חוזה  הקבלן ימלא אחר כל הורא  .1.9

 אופן ביצוע שירותי הריסוס וההדברה   .2
 

ו  .2.1 הריסוס  עבודות  את  יבצע  בכהדברההקבלן  הה  שטחי  פתוחים,    צהמועל  שטחים  מדרכות,  לרבות 
ו ושפפ"ים  העבשצפ"ים  לתוכנית  לקבלן,בהתאם  שתימסר  עלמע  ודה  לעת,  ובהתאם  -ת  המנהל  ידי 

 זה זה. להוראות חו

והצמחיהעשביי  ריסוסעבודות   תעשנהה  ושאר   יה  יתושים  של  והדגרה  לקינון  מועדים  באזורים 
 וסביבתה וכן במועצות שכנות.ועצה וט המח שיפם בשטויובליהם המצויי יםחרקים בנחל

שי הקבלן   .2.2 וסוג  מין  מכל  ההוצאות  בכל  העבודישא  ביצוע  בגין  זכויות  הוא  עובדים,  שכר  לרבות  ות, 
 .אגרות רישוי, סולר, אביזרי לבוש והגנה, שינוע וכיו"ב ד נלווה,ציו ס והדברה,סוציאליות, חומרי ריסו

 .  דה לקבלת תוכנית העבודהת כל יום עבו חילי ת פנל מועצההקבלן יתייצב במשרדי ה

וכנית העבודה, בכדי ללמוד היטב  ית באזורים שפורטו בת טרם ביצוע העבודות הקבלן יסייר ויבקר פיז .2.3
ח כמות  הדרושה,  העבודה  היקף  ההריסוס    ומריאת  איתור  והדברה  וכן  המפגעים  איתור  נדרשים, 

וא וההדברה,  מהריסוס  להיפגע  העשויים  אוגורמים  יששר  ול  תם  )לרבות  להזהיר  מהשטח  הרחיק 
)אכרזה על אילנות מוגנים(,  ערות ו/או צו היערות  פי פקודת היערות ו/או תקנות הי-צמחייה מוגנת על 

 וק(.פי ח-על חיים המוגנים-, ולרבות בעלי1997-התשנ"ז

ודות  ע העב למנהל או למפקח ולא ימשיך בביצו  מידיתראה הקבלן בעיה בביצוע העבודות ידווח הוא  
 שור בעניין. עד למתן אי

על .2.4 יועסקו  אשר  עובדים  באמצעות  ייעשה  העבודות  וכמפור  ידי-ביצוע  כאמור  זה  הקבלן,  בחוזה  ט 
 פי חוק.-צוע העבודות עלתאים לביכך, והמ ובאמצעות ציוד ייעודי ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך

 –לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להחזיק  .2.5

• ( ליטר לפחות שאינו משועבד    500אשר בו מיכל ריסוס בנפח    ילך וא  2018ור  ת ייצ( שנ4X4רכב טנדר 
גבי  -הריסוס להיות מותקנים על  מכליברת ליסינג( או מעוקל. על  בוד לטובת הבנק או לח)למעט שיע

 נגרר לכלי הרכב. באמצעות  רכב ולא כלי ה
 

 ליטר לפחות.  12אחד מרסס גב כנגד יתושים בנפח של   •
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ית  עלבאווחזק  הציוד  שוטף  כל  י-פן  במשך  חשבונו  ועל  הקבלן  כל  די  בידיו  ויהיו  החוזה  תקופת 
 פי דין. -לוהביטוחים הנדרשים ע הרישיונות 

כך   .2.6 על  להודיע  הקבלן  מתחייב  תקלה,  של  מקרה  או  למנ   מידיתבכל  באופן  קח  פמל הל    מידי ולדאוג 
ות  השע  24הלך  עם במולבצ  לתיקון התקלה, להשלים את מתן השירותים אשר נדחו כתוצאה מהתקלה

ב באישור  העבודות  להשלמת  יותר  מאוחר  מועד  יקבע  כן  אם  אלא  או  הבאות,  המנהל  מטעם  כתב 
 פקח. המ

ב .2.7 מירס  מסוג  ותקינים  פועלים  אלחוטיים  קשר  מכשירי  יתקין  הטנהקבלן  במשררכבי  ואצל דר,  דו 
ו  ירס שיותאמסוג מארי מעל חשבונו מכשיר סלול  מועצה. כמו כן יספק הקבלן למועצהפועליו בשטח ה

 לתדר העבודה שלו. 

יליה לשם קבלת הודעות  ר טלפון ומכשיר פקסימלצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשי .2.8
ועד    06:00עד חמישי מהשעה    ים ראשוןאויש בימ. המשרד ימועצהולצורך מתן שירותים ל  מועצהמה

 ת שבת. ניספני כשעתיים ל ועד  06:00, וביום שישי מהשעה 17:00השעה 

ם  עבודה לאותו יום ביו הביצוע העבודות נקבע כיום חג חד יומי, ייבצע הקבלן את תוכנית    ויום  במידה .2.9
ייבצע ה  אשר קדם ליום החג.  יומי  דו  ויום העבודות נקבע כחג  עבודה של  תוכנית הקבלן את  במידה 

וה שלאחריו,  ביום  לחג  השני  היום  ואת  לחג  שקדם  ביום  לחג  הראשון  בכהיום  לכל  של  פוף  זכותה 
על   מועצה ה כאמור  העבודה  תוכנית  את  בקשר-לשנות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  הנוספות    פי  לעבודות 

 בורים לחגים. ותג

לאותם    הודות אשר נקבעכנית העבצע את תוהאמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לב 
 ימים שלפני ואחרי החג. 

בפקודת .2.10 הקבועים  מנוחה  ימי  תשלטו  סדרי  בערבי  ומשפט,  לביצוע  1948-ש"חן  מוחלט  איסור  חל   ,
מפ   מושא עבודות   באישור  אלא  ההמכרז,  ראש  של  ובכתב  את  העצמוורש  לסיים  מתחייב  הקבלן   .

ש לפחות  העבודה  לתוכנית  ל העבודות בהתאם  כניסעה אחת  עבודה  פני  כל  לבצע  ולא  יום המנוחה  ת 
 . מועצהש הור רא הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל, אלא באיש

חריבמקרי .2.11 ו ם  העבודה  לשעות  מעבר  ו/או  מחוץ  עבודות  ביצוע  לקבלן  יתאפשר  מנוחה  גים  בימי  כן 
העבודות  . ביצוע  המנכ״ל, ממלא מקומו ו/או  מועצהוזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש ה  וחגים,

 ייעשה ללא תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת. 

מי .2.12 עבודות  לבצע  מחויב  הקבלן  כן,  וזאת    שעותבכל    וחדותכמו  וחגים  מנוחה  בימי  לרבות  היממה, 
ת מפגע  היענבקרות  הדורש  חריג  המפג  מידיתות  ברואתי  שיפולחיסול  משטחי  הע  הקבלן  מועצהט   .

 שו לביצוע עבודות מיוחדות.אשר ישמ רי טלפוןיעביר למנהל את פרטי הנציג לרבות מספ

ת מיוחדות, גם אם הן נעשו  בודוצוע ע ין בילמען הסר ספק הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בג .2.13
 שעות הלילה.  ן חגים אומחוץ לשעות העבודה הרגילות, לרבות בזמ 

ת  ו בתשתיונזק כלשהנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לגרום  תחייב ל הקבלן מ .2.14
ש ברכוש  ו/או  וכיו"ב(  מים  ביוב,  חשמל,  )לרבות,  הפתוחים  והשטחים  הרחובות  השל  או    העצמול 

לא לגרום לרעש בעת  ו עוברי אורח ו/או ריהוט עירוני ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן מתחייב  שביה אתו
יים לפני  י עד שעתבימי שיש ים ויהצהר-אחר  17:00  -בבוקר ל  06:00צוע העבודות ולבצען בין השעות  בי

 כניסת שבת, הכל בתיאום עם המנהל או המפקח. 

יימנע  .2.15 ורעשא שמת  ן מהקהקבל  בעת ביצוע העבודות  שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ו/או לעוברי    ון 
מתחייב הקבלן להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו  ן בעת ביצוע העבודות  אורח, ולמנוחתם, כמו כ

 ות. ות העבודבאזורים בהם מבוצע

 . מיד כשנודע לו על כך בכתב על כל מפגע תברואתי מועצהעל הקבלן להודיע ל .2.16

מקב .2.17 על  הקבלן  ה  עצמו ל  ואוב את  נזק  כל  בגין  האחריות  לרכוש  שייגרמו  ו/או    מועצה דן  לגופו  ו/או 
ותושביה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/או מחדל של    מועצהעובדי ה  של כל אדם אחר, לרבותלרכושו  

עובדהקב שליחלן,  הוא מתחייב  יו,  וכן  זה,  חוזה  ביצוע  כדי  תוך  או מטעמו  מי שבא מכוחו  כל  או  יו 
 לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל.  מועצהם שתחויב הועל כל סכ   עצהומ ת הפות את ולשלפצו

על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות    מועצהות את ה חייב לפצ הקבלן מת  .2.18
מיום ההוצאה בפועל    1961-הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"הף הפרשי  לן בצירונזקי הקב 

 . מועצהל תשלוםועד ליום ה

וכן כל תלונה של  ידי המפקח או המנהל  -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על .2.19
 ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה.   מועצהה תושב
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ינהל  הקב .2.20 עבולן  המצ"ב  יומן  לנוסח  בהתאם  מסודר  יומי  הקבלנותדה  לחוזה  ו'  יפורטו  כנספח  בו   ,
והההריסופעולות   הבי  דברהס  מועדי  הביצוע,  מקומות  שבהם  שבוצעו,  החומרים  שעות(,  )כולל  צוע 

שי רלוונטינעשה  מידע  וכל  על  מוש  שיידרש  ה-נוסף  נציג  שלבי    מועצהידי  כל  לגבי  מעקב  ויאפשר 
 ותים. של השיר  הביצוע

ת  תקופ   שך כל( לכל חודש קלנדארי במ5הקבלן ימסור עותק מיומן העבודה היומי למפקח עד לחמישי ) .2.21
 וזה. הח

 להשתתפות במכרז סף תנאי  .3
 

   –המפורטים להלן   יםטברהמצעה למכרז, בתנאים רשאים להשתתף במכרז העומדים במועד הגשת ההצ
 

 ל או תאגיד הרשום בישראל. מה בישראתפות רשומציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שו .3.1

פי חוק עסקאות  -ומות על ורש   בונותסי חשמציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנק .3.2
 .1976-מס( תשל"וום חובת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשל

שה  עוסק מורת המציע אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היו בעל מציע .3.3
 לצרכי מס ערך מוסף. 

לחוק   .3.4 בהתאם  בתוקף  שמו(  )על  רעלים  היתר  בעל  תשנכניםמסו  םחומרימציע  ש  להשתמ   1993-"ג, 
 ברעלים למטרות ריסוס והדברה.

  –  3)קבוצה    1995-תשנ"ה   ,עסקים טעוני רישוי(לפי צו רישוי עסקים )מציע בעל רישיון לניהול עסק   .3.5
 . 1975-התשל"ה ,ת רישוי עסקים )הדברת מזיקים(ם לתקנו( ובהתאתתברואתיהדברה )( ב) 3.3

בעל היתר מהמשרד    מוסמך  מדביר  וינהדיו  מעוב  (1)  אחדת  לפחו  במועד הגשת ההצעה  מציע אשר .3.6
)הדב עסקים  רישוי  תקנות  לפי  הסביבה  מזיקים(להגנת  תשל"הרת  קטילת    –שהם    1975-,  היתר 

בהתאם לחוק הסדרת  וכן    אותו עובדשל    ושמ על  ו, כשהם תקפים  לת מכרסמיםהיתר קטיו חרקים  
   2016-העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו 

בכל אחת    )לא כולל מע"מ(, לפחות,אלף ₪(    חמש מאות₪ )  500,000כספי שנתי של  מציע בעל מחזור   .3.7
 וס והדברה ברשויות. ודות ריסבגין עב  מהכנסות 2021  -ו 2020,  2019מהשנים 

 , איגוד ערים  ,מועצות אזוריות ,תו מקומי ותעצ ומ  ,תריועי  משמען, "רשויות "לעניין תנאי סף זה, 

של   .3.8 וותק  ניסיון  בעל  לפחות, במהשנים  3מציע  רא  (2017-2021)  האחרונות השנים    5לך  ,    שיכקבלן 
והדברה ריסוס  עבודות  בלפחות    בביצוע  ו/או    3וזאת  מקומיות  צי רשויות  המציע    בוריים,גופים 

להוכיח  עמי  הנדרש  בנ  מצעות דותו באאת  בנוסח    ב' למכרזבנספח  וסח הקבוע  קבלת המלצה  ו/או 
 דומה.

  י איגוד , מועצות אזוריות ותומקומי   ותמועצמשמען עיריות,  ,  "יותרשויות מקומ"לעניין תנאי סף זה,  
 . ערים

)לפחות    בבעלותומציע אשר   .3.9 )  ( רכב1אחד  יי  (4X4טנדר  מיכל    ן בומותקאשר  ואילך    2018צור  שנת 
חברת ליסינג( או  טובת  בנק או למשועבד )למעט שיעבוד לטובת    ופחות שאינ ליטר ל  500ריסוס בנפח  

באמצעות נגרר גבי כלי הרכב ולא  -על  להיות מותקןהריסוס    על מיכלצעה.  במועד הגשת הה  מעוקל
 כב. לכלי הר

   שנה. לעארוכת טווח העולה  ל חכירה )ליסינג( או שכירותל דרך שלרבות ע, "ועלותב"בלעניין זה 

 ליטר לפחות.   12מציע אשר בבעלותו מרסס גב כנגד יתושים בנפח של  .3.10

 

 ף דלעיל, תיפסל.בתנאי הסו הצעה אשר אינם עומדים מציע ו/א
 

מח  .4 ריסוס    תןלמיר  הצעת  העבודות  ביצוע  ו  רההדבושירותי  יתר  וחוזה    אשומכל  המכרז 
 .)לא כולל מע"מ(  הקבלנות

 

המחירים המרביים של  מצויינים   לחוזה הקבלנות ד'כנספח המחירים של המכרז המצורף  הצעת בטופס .4.1
סים  הפרו   וציבור  במוסדות חינוך  מועצה לרבות בשטח שיפוט ה לביצוע עבודות ריסוס, הדברה    המועצה 

כולל    )לא  )כהגדרתם בחוזה הקבלנות(הקבלנות    הזהמכרז וחו  מושאעבודות  יתר הוכל    בשטח שיפוטה
 "מ(. מע
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את   .4.2 לנקוב  נדרש  ההנחההמציע  למחיר   שיעור  המחיר,  הנ"ל  יםביחס  את  חדשים    ים וכן  בשקלים 
שיעור   בין  סתירה  נתגלתה  ההנחה.  לאחר  למחיר ואגורות  ביחס    רישום לבין    םייהמרב  יםההנחה 

באופן אשר יקח בחשבון את    ן את ההצעהקתהיה ועדת המכרזים רשאית ל ת  לאחר ההנחה,  יםהמחיר 
יותר הזולה  אם    התוצאה  למשל,  )כך  השתיים  הממבין  אולם    5%ציע  רשם  שנרשם  ההנחה,  מחיר 

  מנגד, אם רשם המציע   ההנחה.שיעור  , רשאית ועדת המכרזים לתקן את  6%בשקלים מגלם הנחה של  
  ת המכרזים לתקן את המחיר דע, רשאית ו4%ם הנחה של  ים מגלהמחיר שנרשם בשקל  ה, אולםהנח  5%

 בשקלים(.  

ל מציע   .4.3 ב רשאי  איהנחה  0%  -נקוב  אולם  לנקו,  בהנחן  בתוספת    ה ב  קרי  שלילית, 
 למחירים המרביים. 

אשר נקבע לשם כך על  (  )תוספת יםרביהמ יםמהמחיר יםהגבוה  יםהגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר
או  להחליט לפסול אותה,  י והבלבדי,  דעלפי שיקול דעתה הבלרשאית ועדת המכרזים    –ידי המועצה  

 .  רשומים בה המחירים המרביים(ו רי כאילהנחה )ק 0%כאילו נקוב בה ין לראות בה פלחילו
 

 ערבות   .5
 

קיום   .5.1 להבטחת  להצעתו  יצרף  זה  למכרז  הצעה  המגיש  להצעתו,  מציע  בהתאם  התחייבויותיו  מלוא 
צמודה   ₪ 20,000של  בלבד בסךיע ם המצ ש-על  מועצההבלתי מותנית לטובת  מית ונואוט אית ערבות בנק

המחיל לצרכן  מדד  על)כללי(  רים  הוצאה  בישראל-ואשר  בנק  ליום  ידי  עד  בתוקף  והכל  12/22/13,   ,
   .כנספח א' למכרזהמצורף ם לנוסח  בהתא

רשאי תהיה  ערבות  המועצה  גם  לקבל  ות  שסכום  ובלבד  אחר,  העבנוסח  יעתוקף  בדרישות  רבות  מדו 
ותנית לפקודת המועצה, וכי תהיה ניתנת לחילוט מיידי ולא יאוחר  ת תהיה בלתי מ ובסעיף זה, כי הער

 משני ימי עסקים מהפניה, על פי פניה חד צדדית של מי מטעם המועצה. 

יע  המצודה  ים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן במסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמי .5.2
 להלן.   5.4סעיף , כאמור במועצההישת  רדלא יאריך את תוקף הערבות בהתאם ל

להצהערבו .5.3 המפות  מהחובות  חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  מקרה  בכל  תחולט,  במכעה  רז  רטות 
ת הבנקאית לא יפגע בזכותה של  יו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבוומסמכ

נוספים אשר יגרמו/ ונוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים    ם יפיצוי  לתבוע  מועצהה ידו  -על  מועצהל  או 
 . י קיום ההצעהעקב א

, עד  מועצההאו גזבר    מועצההאש  דרישת ר  פי-המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .5.4
ש כלאחר  שנבחר  עם  ום  יחת   במכרזזוכה  המציע  קבלנות  חוזה  המועצההעל  יתנהלו  אם  ליכים  . 

ברורה,    שפטייםמ תהיה  לא  הזוכה  האיוזהות  תוקף  את  המציע  הריך  סיום  לאחר  עד  הליכים  ערבות 
 . מועצההפי דרישת -המשפטיים על

( ימים לאחר שייחתם חוזה  14עשר )-תוך ארבעה  ל במכרז,לא תתקב  הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו  .5.5
הז עם  משפטיים קבלנות  הליכים  סיום  לאחר  ו/או  במכרז,  ש   וכה  מיהי)ככל  הליכים  ועוד  שפטייםו   )

 ר. ( יום, לפי המאוח14)  רעש-ארבעה

  ועצה מ העם    למכרז  'זכנספח  תום על חוזה הקבלנות המצורף  ת להצעה, לאחר שיחלזוכה תוחזר הערבו .5.6
, אישור  לנותלחוזה הקבבנספח א'  ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט    מועצההיפקיד בידי  חר ש ולא

ביטוח חברת  מאת  ערי  מטעמו,  חתום  כנעל  ביטוחים  המפ כת  ובנוסח  לחוזה  ט  רודרש  ב'  בנספח 
פר,  בלנותהק עדכון  בנק  טופס  חשבון  המכרז  טי  למסמכי  המצורפת  הטופס  דוגמת  גבי  ג'  על  בנספח 
ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר עלנותוזה הקבללח ידי הבנק בחתימת  -, חתום על 

 קבלנות. לחוזה ה 'הבנספח ות בנוסח המפורט בטיח  ת בנושאהתחייבוהחתימה מטעמו וכתב  מורשי

כדין    בותהער פנייה חד צדדית של ראש  -וט עלפי תנאיה לחיל-וניתנת עלתהיה חתומה  או    מועצההפי 
 לבנק.  העצמו הגזבר 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יהיו על חשבון המציע. .5.7

 ומסמכים להגשת המכרז  אישורים .6
 

  –כמפורט להלן  "דעוקור בחתימת אמן למנ העתק/מקור –שורים ומסמכים בתוקף אי להצעתו המציע יצרף
 

 בלבד.  במקור -לעיל 5כאמור בסעיף   בות בנקאית להגשת הצעהרע .6.1

ריים  ציבו  פי חוק עסקאות גופים-שור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עליא .6.2
על ניכוי מס  עה  צהאישור תקף ליום הגשת ה,  1976-תשל"ו  ,ונות ותשלום חובת מס(הול חשבכיפת ני )א

 ף. ישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסבמקור וא 
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 לעיל.   3.4כאמור וכמפורט בסעיף    בתוקף םר הרעליהיתהעתק  .6.3

(  ב)  3.3  –  3)קבוצה    1995-תשנ"ה  ,י(ני רישו ם טעורישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקיהעתק מ .6.4
 .1975-ה של"הת ,ם )הדברת מזיקים(סקיע ( ובהתאם לתקנות רישויתברואתיתהדברה 

 מעובדיו. חד  אשל  לעיל, לפחות   3.6כאמור וכמפורט בסעיף  בתוקף היתרים העתק .6.5

עובד יחסי  הוכחת  לצרף  -לצורך  הקבלן  נדרש  העובדמעביד  העסקת  על  רו"ח  המ  הנ"ל  אישור    ציע ע"י 
 .  לכל הפחות(  אחד עובד)

דלעיל,    3.8וע בסעיף  בהתאם לקב סוס והדברה  רי   יתבמתן שירו המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח   .6.6
צירוף ההמלצות ימלא המציע גם את  בר ל. מעדומהו/או נוסח    בנספח ב' למכרזהקבוע    חלנוסבהתאם  ו

מודגש כי המועצה תהיה רשאית    נים.ממליצים ונתו   רשימת מקבלי השירות,  –במלואו    נספח ב' למכרז
אל  ל הפנות  הממליצים  ו/או  השירות  על  ק נמקבלי  דעתה  שיקול  לפי  ברשימה  את  ובים  לבחון  מנת 

ירות מהמציע  סף תהיה המועצה רשאית לפנות לכל גורם אחר אשר קיבל ששביעות רצונם מהמציע. בנו 
 כאמור. לעל מנת לבחון את שביעות רצונו מהשירותים שקיב 

ור  של המציע כאמ  ו רשותבבעלותו ו/או ב  ואילך הנמצא  2018( שנת ייצור  4X4טנדר )  רכב  ן שיום ריצילו .6.7
הרכב, ככל שהרכב   ת כלי רשימ –ו במלוא נספח ג' למכרזימלא המציע גם את    ןכלעיל. לצורך  3.9בסעיף 

עלותו  נרכש לב  הרכבכל ששל המציע ייצרף המציע את הסכמי השכירות עם בעליהם, וכ  רשותו נמצא ב
 .רישיון רכב על שמו של המציע  /הסכם רכישה  יצרף המציע

ליטר    500יכל ריסוס בנפח של  קן ממות  תתף כי על הרכבן הבטיחות של המשעם קצי ט מאישור/הצהרה   .6.8
 . הרכב(רר לכלי )על גבי הרכב ולא באמצעות נג  לפחות 

 למכרז. ד'ח  ספלנבהתאם עסק ית החשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או ב-אישור רואה .6.9

, כשהיא מאומתת על ידי  ר לפחותטיל  12של    מרסס גב כנגד יתושים בנפח  וכי בבעלות  ת המציעהצהר .6.10
 . עורך דין

)אשר הוצא לכל היותר חודשיים  צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן    –למציע שהוא תאגיד   .6.11
יות על רישום התאגיד נכון  פו ותו רשם הש א  החברותמרשם  במכרז(  אחרון להגשת הצעות  המועד ה  לפני 

 מנהלים של התאגיד. הו, בו מפורטים בעלי המניות  למועד פרסום המכרז
 

מנהליו  , מנהליו הרשומים ושל התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד  דין-אישור עורך כמו כן יש לצרף  
 החתימה.ה רשידי מו-לע  נחתמה כי ההצעה שורסמכים לחתום בשם התאגיד ואיבפועל, וכן זהות המו

 

 צילום תעודת זהות.  –למציע שהוא יחיד 

ור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  פי חוק עובדים זרים )איס ל  צהיר בדבר העדר הרשעות ת .6.12
 .' למכרזהפח כנסי בנוסח המצורף יד-חתום על 1991-התשנ"א

   – ושל בעלי השליטה במציע כדלקמן המציע של תצהירים בכתב, .6.13

יצציהמ להצע  תצרף  זכוי עתו  שמירת  בעניין  חובותיו  קיום  בדבר  בו,  השליטה  בעלי  ושל  שלו    תוהיר 
ע החלים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  העבודה,  דיני  פי  על  לצורךעובדים  כמעסיק  המציע    ל 

 .  ' למכרזוכנספח וסח הקבוע הספקת השירותים בנ 

מציע בצירוף קבלה על רכישת  שם ה-על  המכרז  כי רכש את מסמ לה המעידה כי המציע או מי מטעמו  קב .6.14
 .המכרז

 כי המכרז. ממס  מור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתראכל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כ
 

, וזאת מבלי  לפסלהללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה ועדת המכרזים רשאית  ר תוגש  הצעה אש
 .זו מותרת על פי הדין  השלמת מסמכיםלגרוע מזכותה לדרוש השלמת מסמכים ככל ש

 

להצעת לצרף  המציע  נדרש  אשר  והמסמכים  האישורים  לאישיות    וכל  להתייחס  חייבים  לעיל,  כאמור 
ההצעה,  ה את  מגישה  אשר  רשאית    מועצההמשפטית  אשר שתהא  מסמכים  או  אישורים  לקבל  לא 

 חרת. ם לאישיות משפטית אמתייחסי
 

ה האישורים,  כל  וכן  המכרז,  התוס חוברת  ) מסמכים,  והשינויים  התבצפות  עלאשר  (,  מועצההי  יד-עו 
 .ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו-לופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו ע

 

 צאות המכרז וה .7
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תפות  מי מטעמו לצורך השתידי המציע ו/או  -על  המכרז  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך 
 יע בלבד.שבון המצעל ח ויהי למכרז עה  הגשת ההצ מכרז ו/או ל במכרז ו/או הכנת ההצעה 

 

 בעניין.  מועצהה תביעה כנגד  ו למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/א

 מסמכים  עדיפות בין .8
 

הק  חוזה  להוראות  המכרז  תנאי  בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  ונספחיו  בכל  בלנות 
 נה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו. תכרע

 

 שירות הצעות כ בין זהות .9
 

 ר תיקבע כהצעה הזוכה במכרז.ולה ביותשירה והז ההצעה הכ
 

ויהי  א  ובמידה  הצעות  כהצעות הטובותמספר  תיקבענה  וכשירות  שר  בסכומיהן  זהות  תיערך  ןביותר שהן   ,
( ימים מיום קבלת הודעה  3שלושה )  יש הצעה משופרת תוךביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להג

 .ההצעה הזוכה קבעתי ומבניהן, על כך
 

ים להגיש הצעה  סכומיהן, יתבקשו המציעב  ן תהינה ההצעות זהות י שת ההצעה המשופרת, עדיחר הגאם לא
וכה, וכך  תיקבע ההצעה הז   ומבניהן( ימים מיום קבלת ההודעה על כך,  3)שלושה  שופרת בשנית וזאת תוך  מ

 ר. קבלת ההצעה הטובה ביותד להלאה ע
 

 יים הבהרות ושינו .10

ליום .10.1 להפנות    יהיה   0012:בשעה    9/22/5  עד  מהמציעים  אחד  כל  envmankal@e-למייל  רשאי 

 yehuda.muni.il  ו  עליו לוודא קבלת לח המציע שאלות הבהרה למייל האמור,  . ששאלות הבהרה בכתב
ויהוו חלק בלתי נפרד  רת המכרז  יופצו לכל רוכשי חוב  העתק השאלות והתשובות.  09-8915002בטלפון  

   ממסמכי המכרז. 

  –כתב  תשובות באין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק  פה,  -לשובה שניתנו בע סבר, פרשנות או תה  כל .10.2
 . מועצההנה את ייב תח

ותיקונים    מועצה ה .10.3 שינויים  להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  תהא 
בתשובה  במס או  ביוזמתה  כמכי המכרז,  והתיקונים  המשתתפים. השינויים  יהוו חלק  לשאלות  אמור, 
ממסמכי  בלת נפרד  בכתב  מהי  ויובאו  מסכרז  רוכשי  כל  של  המכרלידיעתם  בפקסיממכי  ו/א ז  ו  יליה 

 ידי המציעים בעת רכישת המכרז. -בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 זוכה צעות ובחירת ה הליך בחינת הה .11

  –ים נה בשני שלב ההצעות תיבח  .11.1

 בתנאי הסף. של המציעים  ם עמידת תיבחןשלב ראשון ב .11.1.1
 

  –רים שלהלן פי הפרמט-הסף על  המציעים אשר עמדו בתנאי הצעות נהגי תדורנששלב ב .11.1.2
 

ביותר   .11.1.2.1 הזולה  המחיר  עבודות  להצעת  יתושים ביצוע  זחלי  של  והדברה  איתור,  ניטור, 
קבועים   בודדבמוקדים  דונם  לכל  הצעות   5ל  תקב   באופן שוטף,  ויתר  המחיר    נקודות, 

 -חה שלהלןפי הנוס-על נהתנוקד 
 

 חיר הנבדקת הצעת המ = ניקוד   נקודות  X 5זולה ביותר הצעת המחיר ה                  
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 

ביותר   .11.1.2.2 הזולה  המחיר  והצעת  הדברה  איתור,  במלביצוע  יתושים  בזחלי  וקדי טיפול 
קריאה  דגי לכל  מזדמנים,  הצעות  5תקבל  רה  ויתר  תנוקד   נקודות,  פי  -על   נההמחיר 

 -סחה שלהלןונה
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת    נקודות  X 5יותר הזולה ב הצעת המחיר                
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 

בי .11.1.2.3 הזולה  המחיר  בוגריותר  הצעת  יתושים  הדברת  בודד  לביצוע  דונם  לכל    5תקבל  ם, 
 -להלןש פי הנוסחה-על נהקד ר תנוהמחי תר הצעותת, וינקודו 

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת    נקודות  X 5ה ביותר הצעת המחיר הזול                
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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נקודות, ויתר   20תקבל  יצוע הדברת חרקים, לכל קריאה  בלהצעת המחיר הזולה ביותר   .11.1.2.4
 -שלהלןהנוסחה פי -על  נהתנוקד  חירהמ הצעות

 

 ניקוד הצעת המחיר הנבדקת =    דותנקו X 20ביותר  יר הזולההצעת המח                
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 
 , ויתר נקודות  15תקבל  בים, לכל קריאה  לביצוע הדברת זבוהצעת המחיר הזולה ביותר   .11.1.2.5

 -הנוסחה שלהלן פי-על  נההמחיר תנוקד הצעות
 

 הנבדקת   עת המחיר= ניקוד הצ   נקודות X 15 לה ביותרחיר הזומה הצעת                 
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 
ביותר   .11.1.2.6 הזולה  לכל קריאהצעת המחיר  נקודות,   10תקבל  ה  לביצוע הדברת מכרסמים, 

 -הלן פי הנוסחה של -על נההמחיר תנוקד  ויתר הצעות
 

 קת = ניקוד הצעת המחיר הנבד   נקודות X 10תר ויהצעת המחיר הזולה ב                 
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 
ביותר   .11.1.2.7 הזולה  המחיר  יחידהצעת  לכל  האכלה(  )טבעות  מכרסמים  הדברת  ה לביצוע 

 -הלןפי הנוסחה של-המחיר תנוקדנה על נקודות, ויתר הצעות  15תקבל 
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת    נקודות X 15תר ויהצעת המחיר הזולה ב                 
 הצעת המחיר הנבדקת                             
 

עות, לכל לביצוע הדברה/הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרהצעת המחיר הזולה ביותר   .11.1.2.8
 -הנוסחה שלהלן פי -על  נההמחיר תנוקד  הצעות , ויתרנקודות  15תקבל קריאה 

 

 דקת מחיר הנב= ניקוד הצעת ה   נקודות X 15 לה ביותרחיר הזומה הצעת                 
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 
 5תקבל  , לכל קריאה  ה והרחקה של נחשים ועקרביםללכידהצעת המחיר הזולה ביותר   .11.1.2.9

 -שלהלןהנוסחה פי -על נההמחיר תנוקד  תר הצעותנקודות, וי
 

 הנבדקת = ניקוד הצעת המחיר    נקודות  X 5 הזולה ביותר רהצעת המחי                
 הצעת המחיר הנבדקת                             

 
תקבל    , לכל דונםלביצוע הדברת נמלים )לרבות נמלת האש(הצעת המחיר הזולה ביותר   .11.1.2.10

 -הלן נוסחה שלפי ה-על נההמחיר תנוקד  ר הצעותנקודות, וית 5
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת    נקודות  X 5זולה ביותר ה  הצעת המחיר                
 הנבדקת  ת המחיר הצע                            

שלה,   .11.2 הכולל  שהניקוד  ההצעה  תהא  הנבחרת,     .ביותר  הגבוה   יהא,  לעיל  11.1.2  ףבסעי  כמפורט ההצעה 
  הסבר ו/או ניתוח   רעתו, אם המשתתף יסרב למסור ו/או ניתוח להצצה רשאית לדרוש מכל מציע הסבועהמ

ות לפי ראות  סיק מסקנכרזים לה ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא ועדת המ כאמור
 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 הוראות כלליות  .12

הוגשה הצעה אשר נערכו בה  מה לא מולא/הושלם בה ו/או  שמקום הטעון מילוי ו/או השל ה כהצע  גשההו .12.1
ושינוי   המכרז  וא/במסמכי  הסתייגות  תוספת  /ו  בגוף  או  תוספת  או  שינוי  באמצעות  בין  אליהם,  ביחס 

פסילת    אית להחליט עלשעדת המכרזים רו, תהיה  חרתכל דרך אמצעות מכתב נלווה או ב המכרז ובין בא
לראות בכל שינוי ו/או    לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדים רשאית  . לחילופין תהיה ועדת המכרזיעההצה

 . אילו לא נעשו כללו תוספת כאמור כא/הסתייגות ו

שהינו   .12.2 אחר,  מאוגד  גוף  של  נוספת/ות  הצעה/ות  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  משפטית  אישיות  שהוא  מציע 
עלים ו/או בעל מניות ו/או  ף המאוגד האחר, הינו ב ו של הגוד מיחידיחאת נפרדת, במידה ואישיות משפטי

 גוף משפטי אחר. הצעה/ות מטעם מלהגיש    וענמ אדם  שא משרה ו/או שותף של המציע.מנהל ו/או נו
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______________________ 
 חתימת המציע 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים  
הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש את  ה ו/או שותף( הגיש את  נושא משרהל ו/או  נ מבעל מניות ו/או    ו/או

כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד    יות ו/אומנ  לכבע  במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או  הצעתו
הגיש את  אשר הגיש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה  

למ אםרכהצעתו  בין  תאגיד  ב  ז  באמצעות  אם  ובין  כבעליםעצמו  משמש  משפחתו  קרוב  כבעל    אשר  ו/או 
 הגיש את הצעתו למכרז.  או כשותף ו/ המשר מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא

 תיפסל ולא תובא בחשבון.  –הצעה שתוגש בניגוד לאמור  

 . תיפסל –ף במשות ראו יות  ני מציעיםבשם מציעים נוספים או שמציע אחד  ע"יהצעה אשר תוגש  .12.3

  אשהי , או כל הצעהו/או בעלת הניקוד הגבוה ביותר ה הזולה ביותר בוע את ההצעמתחייבת לק מועצהה אין .12.4
 ז. וכה במכרכז

העבודות   .12.5 את  לבצע  משתתף  של  בהן  מושאסירובו  כזוכה  קביעתו  לאחר  לחילוט  המכרז  עילה  מהווה   ,
   ן.ניי בע מועצהה זכויותיה של מיתרמבלי לגרוע   וזאת  ערבותו של המשתתף

 יו. תי להשתתפות במכרז ותנאתנאי זה מהווה תנאי מהו 

את  וכה ו/או בבחינת ההצעות למכרז,  ההצעה הזת  ר יבבח   ,לקחת בחשבון שיקוליהועדת המכרזים רשאית   .12.6
ניסיונואמינותו זו  וכושרו של    ,  לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת  א  רשאית להבי  מועצהה המציע 

ו/או  ניסיון לא   קוליהבמסגרת שי ב   טוב  לאמינות אשר הבעיות  ואף לפסול    מועצהיו  עם משתתף במכרז, 
להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה  מ נע  ימה לאו  /בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו
 ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

התאם  נוספות ב   או הבהרות/השלמות נוספות ו  רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או  מועצה ה .12.7
  תףתשת המצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון אעדי ולשם שביעות רלשיקול דעתה הבל

 במסגרת שיקוליה. והצעתו 

הוכחה, כי  רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות    מועצה ה .12.8
 תתף. דיו של המשזכויות עוב מלואתשלום , לרבות ות במכרזיו העלחשבון את כלל המשתתף לקחה בהצעת 

 . יפסלאשר פוגעת בזכויות עובדים תו/או הצעה הצעה גירעונית 

 המכרז בעצמה.  מושאלבצע את העבודות ושומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז  עצהומה .12.9

מיד  .12.10 באותה  להמליץ  יש  כי  הוועדה,  היא  מצאה  מן ההצעות  ואחת  הצעות,  על שתי  עסק שבה  שליטת  של 
עאיש הוועדה  תמליץ  הה,  כהגדרתם  הצעל  ותצהיר  אישור  הגשתה,  בעת  לה,  שצורף  ובלבד  האמורה,  ה 

 . 1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב  ׳ ב2בסעיף 

 ההצעה  .13

ספר תעודת הזהות שלו, כתובתו  ציון שמו המלא, מ ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך  -הצעה המוגשת על  .13.1
 וחתימתו. 

המו  .13.2 עלהצעה  )תאגיד  ידי-גשת  מאוגדת  משפטית  על  אישיות  תיחתם  החידי  -משפטי(  של  מורשי  תימה 
נמ בצירוף חותמת התאגיד בה  וכתובתו.  ינ התאגיד  פרטים  ם שם התאגיד, מספרו הרשום  ההצעה תכלול 

וכן אישור עורך דין  טעם התאגיד וכתובתם,  ל מורשי החתימה מבדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות ש
 . דאת התאגיתימתם מחייבת והעובדה כי ח החותמיםאת זהות   גיד המאשרשל התא

מ  ההצעה .13.3 הצעת  על  )לרבות  ואישוריה  נספחיה  יחמהסמכיה,  נספחיו(  על  חוזה הקבלנות  ולרבות  תמו  חיר 
ה בעת רכישת המכרז ועליה יצוין  בתוך מעטפה סגור  (1במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד )

 ידי המציע. -וחתומה על מלאה א , כאשר הימספר המכרז בלבד

   9/22/13  ביום  הצעבניין המובל לתיבת המכרזים הממוקמת  ד ותשולשדנית בלבצעה תימסר במסירה יהה
 , לא תתקבל. האמור מועד לאחר התוגש  הצעה אשר  בלבד. 12:00 עד השעה

 

 הודעה על זכייה  .14

 או פקסימיליה. רשום  ת דוארבכתב באמצעו הודעה על כך מכרז תימסר לזוכה עם קביעת הזוכה ב .14.1

שיקבע במכר   המציע  ל כזוכה  מתחייב  על  ז  ולחתום  ב  מועצהלמסור  החוזה  כמפורט  ביצוע  זה  וחערבות 
 בעניין.  מועצהה( ימים ממועד ההודעה כאמור, או מועד אחר שתיקבע  7בעה ) הקבלנות וזאת בתוך ש

 
יותר בהתאם לקביעת    ד מאוחררזת הזכייה או במוע( ימים מיום הכ7תוך שבעה )א ביה  העבודה  חילתת  צו
 . המועצה
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______________________ 
 חתימת המציע 

  רף הערבות הבנקאית ו צעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תינתן הודתתקבל ת  למציע אשר הצעתו לא .14.2
 . שהגיש

 הליכים משפטיים  .15

ב .15.1 יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  אשר  מציע  כי  בזאת  ומודגש  בטענ מובהר  ו/או  כלפי  תביעות  בדרישות  ו/או  ות 
הליכים  כתוצאה מאשר יגרמו, אם יגרמו,  ת או לחלוטין  ו הפסקת עבודה זמניבגין כל עיכוב ו/א  ,מועצהה
 ם כלשהם. יי ידי צדדים שליש-שפטיים שיינקטו עלמ

 
 
 
 

 בכבוד רב,               
 אבן יהודה   מקומית מועצה
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 חתימת המציע 

 נספח א' למכרז 
 

 תכתב ערבות בנקאי 
 כרז( )ערבות הצעה למ

 

 לכבוד
 אבן יהודההמועצה המקומית 

 
 ערבות בנקאית  הנדון:

 
 

בקשת-על כלפיכם  המבקשים":  להלן) ___________________ _____  פי  בזה  ערבים  אנו   )"
כל   שלכסלסילוק  לסך  עד  אלף  )  "ח ש  20,000 ום  מאת ₪עשרים  שתדרשו  בקשר    (,  המבקשים 

 ידכם.   שפורסם על 17/22  מכרז פומבי מס'ל
 

ימים מיום דרישתכם בכתב   7וך  , ת כומים עד לסך הנ"לשלם לכם כל סכום או סייבים לאנו מתח
אלינו,ש לה  תגיע  עליכמבלי  תחילה  טיל  הסכום  את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  ת  אמ ם 

 המבקשים. 
 

ישתכם  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דר
-שם קבלת תשלום על ש תחילה, לתהיו חייבים להגי  יך משפטי, או באופן אחר, ולאפיה בהל -על

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  ואבקשים ת נגד המ תביעה משפטיפיה, 
 
 

  . דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא כולל()  12/22/13עד ליום  ה  ישאר בתוקפ ת  ערבות זו 
 תענה. 

 
 להסבה. ו ניתנת להעברה אערבות זו אינה 

 
 
 
 

 
 רב,    בכבוד

 ________ __  בנק
 _____ ____סניף

 כתובת _________ 
 __ _______טלפון _

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 

______________________ 
 חתימת המציע 

 
 נספח ב' למכרז 

 
 כתב המלצה 

 
 לכבוד  

 אבן יהודה   מקומית המועצ
 

 (מועצהה  –)להלן 
 

   אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון: 
 

 _____________. שם הגוף הממליץ: ____

 

 _____________________ ח.צ./ח.פ.לבקשת  ת/_____,  _________________ת.ז./מס'    אגיד 

ההמציע  –)להלן   ו רינ(  ריסוס  עבודות  עבורנו  ביצע  המציע  כי  בזאת  מאשרים  מחודש  דה ו  החל  ברה 

 ____ )חודש/שנה(. ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _________

 ינו לבין המציע. התקשרות חוזית בנביצוע העבודות הוא על סמך  

 השירות: איכות  עלחוות דעתנו 

_________________________________________________ _____________________ 

______________________________ __ _______________________________________ 

 _____________________________________________________________________ __

_________________________________________ ______________________________ 

__ _________ ____________________________________ _______________________ 

__ _____________________________________________________________________ 

 _______________________ ________________ ___________________________ _____

 ____________________________________________ _________________ __________ 

 

 תאריך: ________________ 

 שם: __________________ 

 תפקיד: ________________ 

 

 חתימה: _______________     
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______________________ 
 חתימת המציע 

 
 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים 

 

 
 ציע. תו של המו להצע פ רשר צועל אסמכתאות והמלצות בכתב א על הנתונים ברשימה זו להתבסס

תה  רשאית  המועצה  כל  יה  אל  השירות  אחדלפנות  בטבלה  ממקבלי  ומהות  הנקובים  היקף  את  ולברר   ,
 מהמציע.  ורותים שקיבלמהשינם השירותים שניתנו, ואת שביעות רצו 

נוספים גורמים  אל  גם  לפנות  שיר   המועצה תהיה רשאית  נתן המציע  כפי  ותיםלהם  מנת  ות  רא ,  על  עיניה, 
 מהמציע.  קיבלו תים שמהשירורצונם ן את שביעות לבחו
 

 בכבוד רב, 
 

 _________________ 
  חתימה וחותמת המציע           

 

אצל   שם מקבל השירות העבודות  סוג 
 מקבל השירות

העבודות    תקופת ביצוע 
עד  מח בשנת  ודש 

 לחודש בשנת

ה איש  קשר שם 
 רותמקבל השיאצל 

הקשר  איש  טלפון 
 אצל מקבל השירות
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 חתימת המציע 

 
 

 ' למכרז נספח ג
 

 רשימת כלי רכב 
 

 תיאור
 כלי הרכב

 מספר
 רישוי 

מספר תעודת ביטוח 
 חובה

תקופת הביטוח מיום עד  
 יום
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 חתימת המציע 

 
 

 
 ז רד' למכ נספח

 
 העסק -ודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית חשבון א-האישור רוא 

 
 

 תאריך: ____/____/___ 
 לכבוד  
 אבן יהודה מקומית  מועצה 

 
 א.ג.נ.,

 
ילות העסקית  חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפע-אני רואה

__________________ )להלן  של  בקציעהמ  –__________   פומב  רש(  מס'  למכרז  תן  למ  17/22י 
 , כדלקמן: אבן יהודהמקומית  מועצהבשטח שיפוט  הדברהריסוס ושירותי 

 
 מן: קלהיה, כד   2021 -ו  2020,  2019 היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים .1
 

 ₪ )לא כולל מע"מ(   ______________: _2019בשנת 
 

 (. ולל מע"מא כ _____________ ₪ )ל: __ 2020בשנת 
 

 ______________ ₪ )לא כולל מע"מ(. : _ 2021ת בשנ
 

לרשויות    מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין שירותי ריסוס והדברה )לא כולל מע"מ(
 .גופים ציבורייםאיגוד ערים ו/או ו/או  מקומיות

 

 רגל. ו פשיטת כסים ו/א ס נאו פירוק ו/או כינונמצא בהליכי מחיקה ו/ אינוהמציע י למיטב ידיעת  .2
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 
 

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

 
 
 

  ________________     _______________   _________________ 
 פקסימיליה         פון טל        כתובת                   
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______________________ 
 חתימת המציע 

 
 
 
 

 ' למכרז הנספח 
 

נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  
 (חוק העסקת עובדים זרים –)להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
מר  לי לורתי כי עחר שהוזהלא   ' _______________,______________ הנושא ת.ז. מס  הח"מאני  
   –האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן  את

 
  מקומית ה מועצההשיפוט בשטח  הדברהלמתן שירותי הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  .1

יהודה כמ אבן  )להלן  _______ מטעם    ורשה,  מכהן   . (המציע  –_________    אני 
 צהיר זה בשם המציע. מוסמך/ת לתת ת______ והנני ________כ_

 

יש להקיף בעיגול את הנקודה  הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ) .2
   –( ולמחוק את הפסקה המיותרת המתאימה

 
ם  פי חוק העסקת עובדיל   2002ר  בינוא  1עבירה שנעברה לאחר  דין חלוט ב-לא הורשעו בפסק •

 הצעתי למכרז. הגשת מועד שקדמה ל רים בשנהז

 

יותר שנעברו אחרי   • זרים    2002בינואר    1הורשעו בשתי עבירות או  עובדים  לפי חוק העסקת 
ההרשעה  -בפסקי ממועד  לפחות,  שנים,  שלוש  חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  חלוטים,  דין 

 האחרונה. 
 

   – ניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאיםעל
 

גם בעל השליטה    –אם התושב הוא חבר בני אדם  אל, וי ישרידי תושב-נשלט עלי ש, מ'בעל זיקה'
 טת בעל שליטה בו. יבו או חבר בני אדם אחר שבשל

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

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .3
 
 
 
 

__ _____________ 
 המצהיר         

 
 

 
 

 דין -אישור עורך
 

כי    ניהנ הופיע _________________  היוםמאשר  מס'    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
עוה"ד  ___________________ בפני  מרחוב  _______________,  ולאחר   ____________________,    ,

את  לא יעשה כן,  אישר  ה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהי 
 ני. יה בפתם עלצהירו וחנכונות ת

 
 
 

          __________________ 
 דין  -עורך                       

 )חתימה וחותמת(        
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______________________ 
 חתימת המציע 

 
 
 
 
 

 ' למכרז ונספח 
 

נייה  החיקוקים המפורטים בתוספת השנוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
ממונה   וקהוהתעס המסחר ששר התעשייה   1969-התשכ"טלחוק בית הדין לעבודה,  

ועל פי צווי ההרחבה   1995-צועם, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הביל ע
 העבודות במכרז   מושאוההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

 

שהוזהרתי   לאחר   _______________ ת.ז.   __________ הח"מ  צפויאני  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי    כי 
 בזה כדלקמן:  ה/ירכן, מצה  עשהלא א חוק אם לעונשים הקבועים ב 

 

אבן    מקומית  מועצהשיפוט  בשטח    הדברהריסוס ולמתן שירותי  הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז   .1
מטעם  יהודה כמורשה  )להלן  ,  אני  (המציע  –____________________________________  מכהן  . 

 ע. ם המצית לתת תצהיר זה בש/_______________ והנני מוסמךכ
 

תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות,  המציע  תו של  שהצעל  ככ .2
כלפי   )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( לקיים  כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות  מתחייב המציע 

בביצו מטעמו  השירותים  המועסקים  ב   מושאע  האמור  את  ההמכרז,  הקיבוציים  לע רלבנטי הסכמים  נף  ים 
ואת האמור בכל    העבודות במכרז  מושא  , את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענףרזות במכהעבוד  מושא

)להלן   ומנוחה,  1959-(: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט חוקי העבודה  –החוקים הבאים  עבודה  ; חוק שעות 
-"דשי נשים, ת  ודתוק עב; ח1951-פשה שנתית, תשי"א; חוק חו1976-חוק; דמי מחלה, תשל"ו ;  1951-תשי"א

-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 1954
פיצויי  ; חוק  1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949-; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1953

תשכ"ג ה1963-פיטורים,  חוק  ]נוסח;  הלאומי  תשמשולב  ביטוח  ח1995-נ"ה[,  תשמ"זש  וק;  מינימום,  -כר 
-תשס"ב  ,; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(2001-תשס"א  ,; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות1987
יוני מקיף במשק לפי  צו הרחבה לביטוח פנס  ;2011-התשע"ב  ,חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה  ;2002

 נות נוספות ו/או נלוות.  תקו בודה ו/א י על דינ וכן כ  1957-וציים, התשי"זוק הסכמים קיבח
 

 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון  .3
 

)רישוי( ____  הבנקאות  בחוק  )כמשמעותו  בו  השליטה  בעל  "  1981-התשמ"א   , המציע,  בעל  )להלן: 
מי מבעל השליטה בבעלות  וחברות אחרות  חלוט  לא הורשעוי השליטה,  "((  דין  בעבירה    בפסק 

יות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי  נוהמ העבירות  ין  תר מבאו יו  אחת  פלילית
העבודה   חוקי  על  הפרה  בגין  התמ"ת  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על  קנסות  מאלה 

 ת ההצעות למכרז.  השנים שקדמו למועד האחרון להגש 3  -המפורטים לעיל וכל זאת ב 
 
 

או   ____  השליטהמציע  מבעלי  בומי  בדי   בפסק  הורשע  ה  חלוט  מבין  יר עבן  יותר  או  אחת  פלילית  ה 
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר    2  -העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב

  3-וכל זאת ב   על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל 
 למכרז. חרון להגשת ההצעות  השנים שקדמו למועד הא 

 
 

 . תוכן תצהירי אמתמתי וו חתימי, ז שו זה .4
 

 _______________ 
 המצהיר         

 דין -אישור עורך
 

היום  כי  מאשר  הופיע _________________  הנני  מס'    ,  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה 
עו___________________ בפני  מרחוב  _______________ה"ד  ,  ו____________________ ,     לאחר ,  

עליו  תיושהזהר את  הצל  כי  אישר  כן,   יעשה  לא  אם  בחוק,  הקבועים   לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  היר 
      נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

   
 

                    __________________ 
 דין -עורך                    

 מת()חתימה וחות                         
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______________________ 
 חתימת המציע 

 ' למכרז זנספח 
 

 17/22ס'  י מ פומב מכרז
 
 
 

 בשטח שיפוטהדברה ריסוס ולמתן שירותי 
 וסביבתה אבן יהודהמקומית המועצה ה

  
 

 חוזה קבלנות 
 _____ מס' 

 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 תאריך החוזה: _______________ 
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______________________ 
 חתימת המציע 

 
 ת חוזה קבלנו

 
 2022_ שנת לחודש _______________ שנערך ונחתם ביום __________

 
 –ן בי

 אבן יהודה  מקומיתמועצה 
 , אבן יהודה53רח' המייסדים  

 
 ( מועצהה –להלן ) 

 
 מצד אחד 

   –לבין 
 
 

 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________ 
 

 _________   _ מיקוד.ד. ________( עיר _________רחוב _______ מס' _______ )ת
 

 _________ פקס: ________ ___________ טל': _
 

 ( הקבלן  –)להלן 
 

 מצד שני 
 

במכרז  הואיל  הזוכה  הוא  שירותי    17/22מס'    פומבי  והקבלן  ולמתן  שיפוט  הדברהריסוס    מועצה ה  בשטח 
 ;מוסדות חינוך וציבור(ב  לרבות)וסביבתה 

 
  נאים אשר תל  בהתאםו  צהמועה  שיפוט  בשטח  רההדבריסוס ו להזמין מהקבלן שירותי    העצ מוהוברצון   והואיל

הכל    , המועצה  טח שיפוטבש  הדברהן לתת שירותי  המכרז ובחוזה קבלנות זה, והקבלן מעוניימכי  במס
 כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה קבלנות זה.

 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 
 

 מבוא, כותרת ופרשנות  .1
 

 יו. מתנא נאי ממנו ות דפרלתי נלק ב ונספחיו מהווים חה ז חוזה המבוא ל  .1.1
 

 החוזה. זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  חוזהכותרות סעיפי  .1.2
 

ווד .1.3 אי  ספק,  סתירה,  של  במקרה  יפורשו  לא  כאלה,  ויהיו  במידה  השונים,  נספחיו  על  זה  או חוזה             אות 
 ות לכותרות וכותרות השוליים.יזקקלא ה ממנו, ל   הול נה העהכוו ו, אלא יפורשו לפי משמעות כנגד מנסח -דו
 

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג,   .1.4
דדים  פה( בין הצ-וחלפו )בין בכתב ובין בעלהסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או ה

 ה זה.חוז תימתקודם לח םרי האמו  יניםשאים ובעניובנ
 

 מונחים  .2
 

   –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  .2.1
 

 ;  אבן יהודהמקומית   מועצה "מועצהה"
 

אבן    מקומיתה  עצמושטח שיפוט  הדברה בריסוס ותי  למתן שירו  17/22  פומבי מס'מכרז    "המכרז"
 ;( חינוךוצה  המועהדברה במוסדות )לרבות ריסוס ו  יהודה

 

שיפוט   ""תחום שיפוט יהודה מקומית    מועצהתחום  יתווספו  אבן  אשר  השטחים  כל  לתחום    לרבות 
החוזה  שיפוטה  הארכת  ותקופת  החוזה  תקופת  עם  לרבות  )  במשך  המועצה  גבולות 

 ; היישובים הסמוכים לה(
 

 ;מך מטעמוו/או מי שהוס  אבן יהודה מקומית ה עצהו מראש   "מועצה"ראש ה
 

 ;צהמוער הגזב "גזבר"
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______________________ 
 חתימת המציע 

 ו/או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה; מועצהה  מנכ״ל  "מנכ״ל"
 

או מי שהוסמך במועצה או סגן מנהל מחלקת התברואה במועצה  מנהל מחלקת התברואה  "מנהל"
 ידם בכתב לצורך זה;-על

 

  או   חוזה זה  שאומודות  מהלך ביצוע העב  ידי המנהל לפקח על-עלאדם שמתמנה מעת לעת   "מפקח"
 ן; המ  כל חלק

 

האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה   "הקבלן"
שיבוא תחתיו  ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז, וכל מי  

 הן;חלק מ  טעמו בביצוע העבודות אוועל בשמו או מקבלן משנה, הפ בדרך חוקית לרבות 
 

לגקבהש  אדם דה"עבו"מנהל  מסר  הודעה לן  כבא   ביו  הקבלן  של  מטעמו  משמש  הוא  כי  למנהל,  בכתב 
כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד  

 ; מועצההבכל שעות העבודה לשירות  
 

להוראוהעב כל   "העבודה/ות"  בהתאם  לבצע  הקבלן  שעל  המכרודות  מסמכיות  על  הונ  ז  ים  נושספחיו 
ו/או    חוזה  וראותולה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם להוראות המפקח 

למונח   לעת;  מעת  שתינתנה  כפי  למונח    "שירותים" המנהל  זהה  משמעות  תהינה 
 "עבודות"; 

 

   תושים; לי יוזח  , גלמיםביצי יתושיםלרבות  "יתושים"
 

 ת. ברים וחולדורק עכ לרבות אך לא ""מכרסמים
 
 . א רק מדגרות ובתי קינון וגידולת אך ל" לרבוםוחרקי םדבורי"

 
באמצעות עובד    14:00ועד לשעה    06:00החל מהשעה    )נטו( החלותשעות עבודה יומיות    8 "יום עבודה" 

הציוד יתר  וכל  הרכביםיחיד  על   ,  הנדרשים  המכר-והחומרים  והחוזהפי  ביצוע    ז  לשם 
  ;מלאהודית והעבודות בצורה יס

 
בתחום  שה "מועצההחי "שט נדטחים  בהם  העבודות  השיפוט  את  לבצע  הקבלנות,  מושארש  לרבות    חוזה 

ברי  ביוב,  פתחי  ביוב,  תעלות  ניקוז,  פתחי  ניקוז,  תעלות  מים,  מים, תעלות  ומאגרי  כות 
רחבות,    שבילים,  ים פתוחים, מדרכות,בורות מי שופכין, שטחים עירונינחלים וגדותיהם,  

ציברכים,  ד חצרורי חניונים  וחמגור   בנייני  תוים,  אשפהים  עם דרי  הגובלים  המרחבים   ,
ביצוע    המועצה  נדרש  בו  בתחום השיפוט  סוג שהוא המצוי  אחר מכל  ציבורי  וכל מרחב 
חתימת  העבודות לאחר  יוקמו  ו/או  החוזה  חתימת  בעת  קיימים  הם  אם  בין  אלה  כל   ,

 ; לחוזה זה 'זבנספח , כמפורט וזההח

מרכינג ספר,  -י בת  לרבות ינוך"ת חסדו"מו לים,  שזי  הפיסמוד  מפעל  מועדוניות,ל  מתנ"סים,  מוסדות    , 
וכו'(   המועצה,  אגפי  ו/או  בנייני  תרבות,  בתי  מקלטים,  )לרבות  עירוניים  וכל  ציבור 

על ייקבע  אשר  אחר  ה-מוסד/מבנה  הבמועצה  ידי  דעתה  לשיקול  של )בהתאם  לעדי 
חינוךמועצהה "מוסד  הינו  כי  ו/או(  היב  כל אלה  ",רציבו  "מוסד  "  קיין אם  בם  עת  מים 

 ;  לחוזה זה' זכמפורט בנספח , חתימת החוזה ו/או יוקמו לאחר חתימת החוזה
 

לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות המכרז על   "חוזה זה/הקבלנות" 
מעת    וינתני שכפי    ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או המנהלכל מסמכיו ונספחיו  

 ";  חוזה הקבלנותזהה למונח "משמעות תהינה   חוזה"" למונח ;לעת

הזמנים   "צו התחלת עבודה" לוחות  את  הכוללת  העבודות,  בביצוע  להתחיל  לקבלן  בכתב  הוראה 
החוזה   חתימת  לאחר  לקבלן  יימסר  עבודה  התחלת  צו  העבודה.  ביצוע  לתחילת 

 ידי המנהל; -יהיה חתום על ו

מתח " ביצוע "מועד תחילת הבב   להתחיל  ייבהקבלן  במועבודויצוע  עבודה  ת  התחלת  בצו  שנקבע  עד 
( ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע  7שנמסר לו ולא יאוחר משבעה )

 ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;-על

 התאם למחירים במכרז;התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות ב "התמורה"

מחג  "חג" אחד  ישרא כל  בלבי  שלהלן  שמיניתכיפוריום    השנה,  שארימי    2  –ד  ל  א',  סוכות   ,  
 עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי פסח ושבועות;

לצרכן   "מדד" המחירים  על )כללי(  מדד  מדד -המתפרסם  לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  ידי 
 ע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידו
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 בייה שע וניכוש ברהריסוס, הדי שירות .3

והדברה בשטחי היבצע עהקבלן   .3.1 ריסוס  ומזיקים    מועצה בודות  יתושים  כנגד  )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( 
פשפשים,  (, תיקנים )ג'וקים(, נמלים )לרבות נמלי אש וטרמיטים(, קרציות,  זבוביםמעופפים אחרים )לרבות  

של יתושים  גירה ון וד גד קיננכ ואחרים   קיםכברים( ומזישים ועמכרסמים )לרבות, חולדות, עכברו,  םושיפרע
. יובהר כי הריסוס במוסדות חינוך ייעשה  וציבור  מועצה לרבות במוסדות חינוךוחרקים אחרים בשטחי ה

 בין היתר לפני חגים ואירועים והכל בהתאם לדרישת המועצה ושיקול דעתה. 

וח יומי  ה והעברת דיו עצשיפוט המו   בנחלים בשטח תושים  טור כנגד קינון ודגירה של ייבוצע ני  אחת לשבוע 
 לכל הנוגעים בדבר. 

וההד הריסוס  יבוצבמסגרת  פעולוברה  והטלות  עו  דגירות  למנוע  בכדי  וגם  עצמם  החרקים  כנגד  גם  ת 
בשוחו לרבות  מועדים  מאזורים  וצמחייה  עשבייה  וריסוס  ניקוי  וביניהם  ביובחרקים,  בשטח    ת  המצויים 

 ג'וקים(. ים ותיקנים )סמם כנגד מכר בהם ירוסס גביבתה שיפוט המועצה וס

פעמ עד  של  בהיקף  טיפול  בגין  כי  בשנהמובהר  לתמורה  בשוחות    יים  תשלום  תוספת  כל  תהיה  לא  הביוב 
 שים.  המשולמת לקבלן. הריסוס וההדברה בשוחות יכללו גם טיפול בזוחלים בעלי דם קר, תיקנים ופרעו

 המועצה.  לפי קריאה של, שעות ביממה  24ת נחשים י לכידהקבלן מתחייב לתת למועצה שירות 

נגד דגירות,  ה וצמחייה באזורים הנ"ל לרבות כ גד עשבייס מלא כנ הקבלן מתחייב ונדרש לדאוג ולבצע ריסו
וכיו"ב, וכל הפעולות הנד  ,הטלות חרקים וכיו"ב פי  -ין עלבעני   ממנו  רשותוכן הדברת מזיקים ומכרסמים 

 אחראי לכך. ה והקבלן יהיההתקשרות,   תקופת  חוזה הקבלנות לאורך כל

וצמחייהומ עשבייה  כנגד  ריסוס  כי  פתו   בהר  וזאת  פעמיייהא    חיםבשטחים  וחורף  קיץ  בעונות  בשנה  ם 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

פי תוכנית עבודה מאושרת אשר  -ועל  הקבלנותעבודות הריסוס ו/או הדברה יבוצעו בהתאם להוראות חוזה   .3.2
לקב תוע עלבר  ה -לן  ל ידי  מעת  הקבלןעתמנהל  כאשר  החומרים    ,  ו/או  הציוד  ו/או  העובדים  כל  את  יספק 

צוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהו בכל תמורה  לצורך ביהנדרשים  
ות אשר  ן הדבר על ידי הקבלן יומ   וכנית העבודה ינוהליובהר כי במקביל לתנוספת מעבר לקבוע בחוזה זה.  

ן  על הקבל  ה. בנוסףבלן השתמשו כמתחייב מהוראות המשרד להגנת הסביבמר שעובדי הקחון בו סוג היצוי
והכל לפי הוראות המועצה ו/או    רשותו/או מי מטעמו להדביק מדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנד

 מי מטעמה.  

י הקבלן  מטעם  בשבוע  נציג  פעמיים  נציגגיע  או  האגף  במועלמנהל  תוו  לקבלת  הדברוצה  וביצוע  ת  כנית 
 ות. ההדבר

אחרים ו/או    מועצהוכל שטחי    ם פתוחיםים, שטחיבריכות מ בעת ריסוס ו/או הדברה במאגרי מים, נחלים,  
י טבע  יימנע הקבלן מהרעלת המים ו/או פגיעה בהרכבם כמו גם יימנע הקבלן מפגיעה בערכ  ,בסמוך אליהם

וההדברה  .מוגנים הריסוס  ח יבוצע  פעולות  באמצעות  המונו  מעיןעיומרים  פגיעה  באמצעות    ם  ויבוצעו  זו, 
 . חומרים ידידותיים לסביבה

ויודברו    ושטחיםתעלות   ירוססו  וסביבתה  המועצה  שיפוט  בשטח  המצויים  ויובליהם  לנחלים  הצמודים 
  יכוזים)בקתוש( בלבד, וזאת בהתאם לר   B.T.I  -( וMosquito Laevicide Oil)  M.L.Oבאמצעות החומרים  

 פי כל דין. -מוסמכת ועל  מועצהגנת הסביבה וכל יות המשרד לה נחהקבועים בהולמינונים 

(  הקבלנות ימי עבודה )כהגדרתם בחוזה  היקף תכלול   מועצהבכלל שטחי ה צוע העבודות בודה לביוכנית העת
 .קלנדארי ככל שיידרש חודשבכל 

אך .3.3 יבוצעו  על   העבודות  עובדי-ורק  הוכשידי  אשר  מיומנים  לבים  העבודות רו  הד  צוע  שוטפת  רכוקיבלו  ה 
צורה הבטיחותית ביותר להם  עבודות בביצוע ה  ה על אופן השימוש בחומרי הריסוס וההדברה ואופןומלא

 .בנספח ה' לחוזה הקבלנותולסביבה בה מבוצעת הפעילות, כאמור בין השאר, 

ידי  -תר עלימוש בהם הואשר השתקינים שה שימוש יהיו אך ורק חומרים חומרי הריסוס וההדברה בהם ייע .3.4
המוסמכהר הבריאות,  שויות  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד  לרבות  התק ות,  משרמכון  החקלאות  נים,  ד 

וכל   הכפר  לא    מועצהופיתוח  בו  בחומר אשר השימוש  שימוש  לעשות  מוחלט  איסור  חל  מוסמכת אחרת. 
 קיבל היתר. 

ויו ידאג  הדבר  הקבלן  ויהא  הודא  כי  הבלעדית  הריסשימוש  באחריותו  ההבחומרי  ו/או  נעשה  דבוס  רה 
המשרדבהתא ו/או  הבריאות  משרד  ו/או  היצרן  להוראות  ה  ם  כלהגנת  אמצעי  סביבה,  כל  נקיטת  ולל 

על ]נוסח חדש[, התש"ל-הבטיחות הנדרשים כאמור  בעבודה  פקודת הבטיחות  לרבות  ודין,  חוק  ,  1970-פי 
הבטיחו בחמרי תקנות  )עובדים  בעבודה  התשכ-ת  הב  1964-"דהדברה(,  בעבוותקנות  )גהות    דהטיחות 

 . 1992-ם(, התשנ"גוקרבמטי  אורגנים םתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנייתעסוק
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הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה, כאשר הציוד   .3.5
מגן  ומר, בגדי  לחת  פפות עמידוי מגן, כשקפ, מותמהטובה ביותר, לרבות מסכות פילטר מתאי יהיה באיכות  

כל ציוד מגן אחר  כן  אם להוראות היצרן ווהכל בהתבטיחות    ונעלי  עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד
גם לעובדיו  הקבלן  יספק  מוטורי  בריסוס  ביותר.  הבטיחותית  בצורה  עבודות  לביצוע  הנדרש  אטמי    נוסף 

בעניאוזניים או אוזניות. הקבלן יפע מאוזכרות לעיל ותקנות  חות לעבודה הטילתקנות הב  ין גם בהתאםל 
 . 1997-התשנ"זאישי(,  בטיחות לעבודה )ציוד מגן 

טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו/או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו/או בעל חיים ו/או רכוש   .3.6
צור בכל  להיפגע  עשויים  ו/או ההדברה,  אשר  ודרך מעבודות הריסוס  העבו  בין אםה  ובין אבמהלך  ם  דות 

 ו"ב. עבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכי לאחר ביצוע ה 

ו/או מוסדות חינוךכן  כמו .3.7 ו/או הדברה בשכונות מגורים  ריסוס  ביצוע פעולות  יציב    וציבור  , טרם  וכיו"ב 
בו  שכונתיים( ודעות הובלוחות המו  שכונה ו/או מוסדת של כל  הקבלן שלטים/הודעות אזהרה )בלוח המודעו

בו נדרשים  רק הזמן  מטרתן ופ)יום ושעה(, אזהרה לתושבים על ביצוע הפעולות ו מועד הריסוס  ל  פרטים ע
 הם שלא לשהות בסביבה בה מבוצעות הפעולות.

את שם החומר בו נעשה    לאחר הריסוס ו/או ההדברה יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין, המציינים גם .3.8
 פעולה.יצוע השימוש ותאריך ב 

ו/או  או אדם  /קיימת ו  או הדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה / ו  יסוסעולות הרפ  פיד כין יקהקבל .3.9
 בבעלי חיים ו/או רכוש ו/או מבניים ו/או כל מתקן אחר, אשר הריסוס ו/או ההדברה לא נועדו להדבירם. 

 ת חוזה הקבלנות ונספחיו. הקבלן ימלא אחר כל הוראו  .3.10

ו/ .3.11 הקבלן  כללעל  מט  או  להחזיק העובדים  תקפייר  עמו  בעשיונות  לעיסוק  הקבלנות,  ם  חוזה  נשוא  בודות 
זה   להירובכלל  תברשיון  רדברה  ר יואתית,  וכן  חקלאית  להדברה  בתוקף  ישיון  )מורכב(  מדביר  שיונות 

יובהר   הקבלנות.  חוזה  נשוא  העבודות  של  ביצוען  תקופת  כל  לעת  במשך  מעת  רשאית  תהא  המועצה  כי 
זמן שלא יעלה על    לן יהא להציגם בתוך פרקקבורים ועל האמשיונות הירן העתקים מהת הקבללבקש מא 

 )הדרישה יכולה להיות בכתב ו/או בעל"פ(. הדרישה  מים מיום( י7שבעה )

   ההדברהואופן ביצוע שירותי הריסוס  .4

"ים  ם, שצפלרבות מדרכות, שטחים פתוחי  מועצהחי ה הדברה בכל שטה הקבלן יבצע את עבודות הריסוס ו .4.1
 . חוזה זה ידי המנהל ובהתאם להוראות-עלתימסר לקבלן, מעת לעת, ש נית העבודה וכ בהתאם לתו ושפפ"ים

באזורים מועדים לקינון והדגרה של יתושים ושאר  בין היתר  העשבייה והצמחייה תעשנה  ריסוס  עבודות  
בנחל בש  יםחרקים  המצויים  הויובליהם  שיפוט  במועצות  מועצהטח  וכן  פי שכנות  וסביבתה  על  הכל   ,  

 .הצעצורכי המו

י העבודו  א שיהקבלן  ביצוע  בגין  שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  לרבות בכל  עוב  ת,  זכויות  שכר  דים, 
 .נוע וכיו"בשיאביזרי לבוש והגנה, אגרות רישוי, סולר,  ציוד נלווה,  ,חומרי ריסוס והדברהסוציאליות, 

   ה.כנית העבודדה לקבלת תוום עבו לפני תחילת כל י  מועצההמשרדי  תייצב בהקבלן י

די ללמוד היטב את  בודה, בכוכנית העבלן יסייר ויבקר פיזית באזורים שפורטו בת העבודות הקטרם ביצוע   .4.2
וה הריסוס  חומרי  כמות  הדרושה,  העבודה  גורמים  ההיקף  איתור  וכן  המפגעים  איתור  הנדרשים,  דברה 

להיפ לההעשויים  יש  אותם  ואשר  וההדברה,  מהריסוס  וגע  מהשטחזהיר  מוגנת    ייהחמצ)לרבות    להרחיק 
ה-על פקודת  היערות  פי  צו  ו/או  היערות  תקנות  ו/או  עיערות  אילנות )אכרזה  התשנ"ז  ל  ,  1997-מוגנים(, 

 פי חוק(. -חיים המוגנים על-ולרבות בעלי 

הוא   ידווח  בביצוע העבודות  בעיה  או  מידיתראה הקבלן  ול  למנהל  עד  למפקח  בביצוע העבודות  ימשיך  א 
 ישור בעניין. למתן א 

עות  זה ובאמצט בחוזה ידי הקבלן, כאמור וכמפור -עלצעות עובדים אשר יועסקו  באמדות ייעשה בוביצוע הע .4.3
ו/או    פי חוק -, והמתאים לביצוע העבודות עלעל חשבונו של הקבלן  לצורך כךין אשר יועמד  ציוד ייעודי ותק 

 .ו/או תקנים  ו/או נוהל  תקנות

 –לן להחזיק הקב  ת עללצורך ביצוע העבודו

  בד )למעט משוע  וליטר לפחות שאינ  500מיכל ריסוס בנפח    בו  אשר  ואילך  2018( שנת ייצור  4X4רכב טנדר )
גבי כלי הרכב ולא  -הריסוס להיות מותקנים על  מכלישיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקל. על  

 הרכב. באמצעות נגרר לכלי 

 לפחות.  ליטר 12של  נפח מרסס גב כנגד יתושים ב אחד
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ות  הרישיונ   ה ויהיו בידיו כלבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזידי הק-שוטף על  באופןק  חזהציוד יתו
 פי דין. -וחים הנדרשים עלוהביט 

לתיקון    י מידולדאוג באופן  מפקח  ל למנהל או    מידיתבכל מקרה של תקלה, מתחייב הקבלן להודיע על כך   .4.4
ה מתן  את  להשלים  מהתקלהתים  שירוהתקלה,  כתוצאה  נדחו  במהלך  בצול  אשר  הב  24עם  אות,  השעות 

 עם המנהל או המפקח. בכתב מט ת באישוראלא אם כן יקבע מועד מאוחר יותר להשלמת העבודו

יתקין מכשיר  .4.5 אלחוטי  יהקבלן  ברכבי הטנדר,    יםקשר  מירס  ותקינים מסוג  ואצל  פועלים  יו  פועל במשרדו 
לתדר    מומסוג מירס שיותא  םייר לאסלו  יםמכשירעל חשבונו    מועצהל  לן. כמו כן יספק הקבמועצההשטח  ב

 העבודה שלו. 

הקבלן .4.6 יחזיק  העבודות  ביצוע  וב  לצורך  מכשיר  משרד  הודעות  ו  קבלת  לשם  פקסימיליה  ומכשיר  טלפון 
ועד השעה    06:00י מהשעה  . המשרד יאויש בימים ראשון עד חמיש מועצהולצורך מתן שירותים ל  מועצה המ

 לפני כניסת שבת. םשעתיי ועד 06:00י מהשעה  שיש ביום, ו17:00

לאותו יום ביום אשר    עבודההוכנית  בלן את תנקבע כיום חג חד יומי, ייבצע הקיצוע העבודות  ויום בבמידה   .4.7
ום הראשון  הי   של  העבודהנקבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית    עבודותקדם ליום החג. במידה ויום ה

לחג   שקדם  ביום  שלאחריו,  היום ואת  לחג  ביום  לחג  של  הכו  השני  לזכותה  בכפוף  את    עצהומ הל  לשנות 
 ותגבורים לחגים.   לעבודות הנוספות, בקשר ה הבלעדיפי שיקול דעת -תוכנית העבודה כאמור על

לאותם ימים    הע נקב  אשר  עבודותשל הקבלן לבצע את תוכנית ה  ממחויבויותיוהאמור בסעיף זה איננו גורע  
 חג. שלפני ואחרי ה 

עבודות  ה, חל איסור מוחלט לביצוע  1948-"חת סדרי שלטון ומשפט, תשודבערבי ימי מנוחה הקבועים בפק .4.8
בהתאם    העבודות. הקבלן מתחייב לסיים את  מועצההש ובכתב של ראש  שור מפוראלא באי  המכרז,   מושא

זה בימי    ה בחוז  מנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורהלפחות שעה אחת לפני כניסת יום הלתוכנית העבודה  
 . מועצההישור ראש בא המנוחה הנ"ל, אלא 

עבולקבלן  יתאפשר  ם  חריגי  במקרים ו/או מעבר  ביצוע  וחגים,  בודה  לשעות העדות מחוץ  בימי מנוחה  וכן 
ו/או  מועצהה  וזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש לא  . ביצוע העבודות ייעשה להמנכ״ל, ממלא מקומו 

 ה נוספת.תשלום נוסף ו/או תמור

וזאת בקרות  בות בימי מ לר  בכל שעות היממה,  מיוחדותת  בצע עבודומחויב ל כן, הקבלן    כמו נוחה וחגים 
ח תברואתי  המפגע  מידית היענות    ש הדור  ריג מפגע  יעביר   .לחיסול  הנציג   הקבלן  פרטי  את  לרבות    למנהל 

 אשר ישמשו לביצוע עבודות מיוחדות.  טלפון ירמספ

ות, גם אם הן נעשו מחוץ  יוחדמ  וע עבודותספת תשלום בגין ביצן לא יהיה זכאי לתולמען הסר ספק הקבל
 עות הלילה. גים או שת בזמן חלשעות העבודה הרגילות, לרבו

בתשתיות    ום נזק כלשהולגרלא  ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או    הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות .4.9
ה  שבי תואו    מועצה הל  ביוב, מים וכיו"ב( ו/או ברכוש ש ים )לרבות, חשמל,  תוחשל הרחובות והשטחים הפ 

ו/או  ו/ אורח  עוברי  עירוני  או  מתחייב  ריהוט  הקבלן  וכיו"ב.  ברכבים  בעו/או  לרעש  לגרום  ביצוע  לא  ת 
ולבצען   השעות  העבודות  ל  06:00בין  שעתיים  יםצהר ה-אחר  16:00  -בבוקר  עד  שישי  כניסת    ובימי  לפני 

 המפקח.  תיאום עם המנהל אול ב, הכשבת

או לעוברי אורח,  /עש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ושאון ורת  בעת ביצוע העבודות יימנע הקבלן מהקמ .4.10
באזורים   כלשהו  נזק  או  לכלוך  מגרימת  להימנע  הקבלן  מתחייב  העבודות  ביצוע  בעת  כן  כמו  ולמנוחתם, 

 בוצעות העבודות. בהם מ

 . ל כל מפגע תברואתיב עבכת מועצהלעל הקבלן להודיע  .4.11

ו/או לרכושו  ו/או לגופו    מועצההשייגרמו לרכוש  ואובדן  ק  הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נז .4.12
עובדי   לרבות  אחר,  אדם  כל  הקבלן,  ותושביה    מועצההשל  של  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  אורח  עוברי  ו/או 

חייב לפצות ולשפות  מתחוזה זה, וכן הוא  וע  יו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצעובדיו, שליח 
 יל. לשלם באשר לנזקים המפורטים לע  עצהמוהויב  תחעל כל סוכם ש מועצההאת 

על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות נזקי    מועצהה הקבלן מתחייב לפצות את   .4.13
עד ליום  ו   מיום ההוצאה בפועל  1961-הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"ההקבלן בצירוף הפרשי  

 . מועצההתשלום ל

קח או המנהל וכן כל תלונה של תושב  ידי המפ-ל תלונה שתובא לידיעתו עללטפל בכן מתחייב לברר ו הקבל .4.14
 ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה.    מועצהה
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ו פעולות  רט, בו יפוה הקבלנותזלחו  'וכנספח  דה יומי מסודר בהתאם לנוסח המצ"ב  עבוהקבלן ינהל יומן   .4.15
שבהם נעשה שימוש וכל  , החומרים  עדי הביצוע )כולל שעות(צוע, מו צעו, מקומות הביהריסוס וההדברה שבו

 ויאפשר מעקב לגבי כל שלבי הביצוע של השירותים.   מועצההידי נציג -מידע רלוונטי נוסף שיידרש על

עותק  בלן  הק .4.16 למפקח  ימסור  היומי  העבודה  לחמיומן  )עד  לכל  5מישי  תקופת  ק  חודש(  כל  במשך  לנדארי 
 החוזה. 

 צוות עובדים .5

ע ייב  ן מתחבלהק .5.1 ביצוע העבודות  בתפקידים    יםובקיא  ובדים מהימנים, מיומנים, מאומניםלהעסיק לצורך 
 . מועצההמוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה ב

יבה לפי  סבים מהמשרד להגנת ההיתר  מדבירים מוסמכים בעלי (  4)   ארבעהה באמצעות  ביצוע העבודות ייעש .5.2
,  לת מכרסמיםקטי  היתר קטילת חרקים, היתר  –שהם    1975-תשל"ההדברת מזיקים(,  תקנות רישוי עסקים ) 

 כשהם תקפים על שמם של העובדים. 

 פי תוכנית העבודה. -ועל  צהמועלדרישתה בכתב של הבהתאם עובדים הקבלן  לצורך ביצוע העבודות יעסיק  .5.3

 . 16:00יצוע עד השעה  את אישורי הב ולהגיש 8:00עה השקריאות לא יאוחר מיצב לעל העובדים להתי  .5.4

חייבבלן  הק .5.5 עבודה  איננו  מנהל  נציגמועצההבשטח    להעסיק  העבודות  ביצוע  לצורך  יעמיד  הקבלן  ברם   .  
לצורך  בעת ביצוע העבודות וזאת  עובדי הקבלן  ועם    מועצההשוטף עם נציגיה של  מטעמו אשר יהיה בקשר  

העבודות  שוטף  ניהול   ביצוע  ודיוובמשל  ולתיאום  ובשלמותן  ת לואן  ומילוי  קיום  החוח  של  נאי  לנציגו  זה. 
נציג הקבלן יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או  הקבלן יהיה מכשיר ק שר תקין ופועל מסוג מירס. 

 וי הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום. ביצוע עבודות דחופות לצורך מילל

ו  תרצ  מועצההבמידה  עולא  או  נציגו  את  שהיא  דבה  סיבה  מכל  הקבלן  של  לשיקול    אחר  דעתה  ובהתאם 
 בעניין.  מועצהה שעות ממתן הודעת   48החליפו וזאת בתוך , הקבלן יהיה חייב ל מועצההעדי של הבל

ידי משרד  -בענף עלטיחות המחייבים והנהוגים  פי כללי הב-בכל עת בלבוש הולם, על  יםלבושו  העובדים יהי  .5.6
 רים לעבודה בשטח.  הוחה, לרבות מדים זוהרוו העבודה 

מיסים, ביטוח לאומי וכל זכות    ידיו בביצוע העבודות שכר,-ועסק עלעובד המ  ייב לשלם בעד כלהקבלן מתח  .5.7
על המחויבת  אחרת  ה -סוציאלית  הביטוח  חוק  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן  חוק.  ]נוסח  פי  לאומי 

תשכ"ח שהותקנו    1968-משולב[,  ל  פיו-עלוהתקנות  מהמוסד-לע   ,מועצהולהמציא  אישורים  דרישתה,    פי 
כ לאומי  א לביטוח  קיים  לעי  הקבלן  ישלם  כן  התחייבויותיו.  מינימום,  ת  שכר  לחוק  בהתאם  שכר  ובדיו 

 מכוחו.  תוהתקנו  1987-התשמ"ז

יועסק על .5.8 לכל אדם אשר  בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי בטיחותי-הקבלן מתחייב להבטיח    דו 
ידי מפקחי  -יידרש עלת, כפי שבאין דרישה חוקיובדים ורווחתם כדרוש בחוק, וע הם לשמירת בריאות  ותנאי

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

הר  עבודות  ביצוע  לצורך  הנדרש  ציוד המגן  כל  לעובדיו את  יספק  באיכות  הקבלן  יהיה  הציוד  יסוס, כאשר 
רוולים  , בגדי מגן עם שקפי מגן, כפפות עמידות לחומרשמפילטר מתאימים,    מסכות  הטובה ביותר, לרבות

כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש    ןוכ   ,חות והכל בהתאם להוראות היצרןרוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטי א
בריס ביותר.  הבטיחותית  בצורה  עבודות  או  לביצוע  אוזניים  אטמי  גם  לעובדיו  הקבלן  יספק  מוטורי  וס 

בע אוזניות יפעל  הקבלן  הבטיחות  ני.  לתקנות  בהתאם  גם  המאוזכרו ין  ותלעבודה  לעיל  בטיחות  ת  קנות 
 . 1997-י(, התשנ"זלעבודה )ציוד מגן איש

המצ"ב   בטיחות  בנושא  התחייבות  כתב  על  הקבלן  יחתום  הקבלנות  חוזה  על  החתימה    ' הכנספח  במעמד 
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   לחוזה הקבלנות

ידאג  הקבל .5.9 הדבן  ויהא  השימוש  ר  ויוודא  כי  הבלעדית  ההדבר באחריותו  ו/או  הריסוס  נעשה  בחומרי  ה 
ו/או   היצרן  להוראות  אמצעי  בהתאם  כל  נקיטת  כולל  הסביבה,  להגנת  המשרד  ו/או  הבריאות  משרד 

על כאמור  הנדרשים  לרבות-הבטיחות  ודין,  חוק  התש"ל  פי  חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  ,  1970-פקודת 
הבט תק )עונות  בעבודה  בחמריבד יחות  התשכ"ד-ים  בעבודה  1964-הדברה(,  הבטיחות  תקנות    גהות ), 

, חוק הגנת  1992-אורגנים וקרבמטים(, התשנ"ג  םזרחנייחומרי הדברה שהם  תעסוקתית ובריאות העובדים ב
התשט"ז חוק    1956-הצומח  התשנ"ג  םיחומרותקנותיו,  עסקי  1993-מסוכנים,  רישוי  חוק  ם,  ותקנותיו, 

)ה  ו, ותקנותי  1968-"חהתשכ עסקים  רישוי  תקנות  תשל"הלרבות  מזיקים(,  מניעת    1975-דברת  ותקנות 
 . 1996-ומפגעים )רעש(, תשנ" 

הקבלן ידאג כי עובדיו יקבלו היתר לעבודה במוסדות חינוך, והכל בהתאם להוראות והנחיות החוק למניעת   .5.10
תשס"א מסויימים,  במוסדות  מין  עברייני  של  לרב2001  -העסקה  כל,  של  המצאתם  ו/או  ל  ות  האישורים 

הנדרש דרישתה  המסמכים  עם  המועצה  מאת  הדרישהים  לרבות  הקבלן,  מידי  ו/או    הראשונה  בהחלפתם 
 הקצאתם של עובדים נוספים ו/או אחרים במקום עובדים שאינם עומדים בדרישות החוק כאמור.  
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ו .5.11 יוכל הקבממחמת מחלה, מילואים, או  היה  ו/או  כל סיבה אחרת לא  ללן  את העבודות    עבצעובד מעובדיו 
זה לחוזה  עובד/בהתאם  להעסיק  הקבלן  חייב  ברצי,  להמשיך  בכדי  הכל  אחר/ים  העבודות  פוים  בביצוע  ת 

 נושא חוזה זה. 

דרוש החלפתו של כל  המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו ל .5.12
 יים ממתן הדרישה לקבלן. מיועות רצונו תוך אחר לשביד מעובדי הקבלן בעובד מתאים ובע

ת מתמדת שלו או של פקחים מטעמו.  רו, השגחה וביקדיו יהיו תחת פיקוחשר בזה כי עובלן מצהיר ומאהקב .5.13
 . 1970-הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 

 ידי הקבלן -קיום חוקי העבודה על  .6

על פי    תשלום או זכות המגיעים להםקשר לביצועו של חוזה זה כל בו יד-המועסקים עללעובדים הקבלן ישלם  .6.1
פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה  -הרחבה החלים עליהם, וכן על  כל דין, הסכם קיבוצי או צו

 . המידייסודית של החוזה ועילה לביטולו  

הקבלן יהיה האחראי היחידי    .ואכל סוג ומין שהעובדיו משא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות ליהקבלן י  .6.2
בגין כל אחריווהבלעדי כלפי העובדים או ה ת, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי  מועסקים, או מי מהם 

שלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס  לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בת  -לחוב בהם כלפי עובדיו  
או   מסים  או  אהכנסה  שהיטלים  סוג  מכל  בחוק  אהוחרים  כמשמעותו  עבודה  שכר  תשי"ח,  השכר,  -הגנת 

, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית  1963-י פיטורין, תשכ"גצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצוי , פי1958
לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,    דרישותלומים וה, תש1951-או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

צי, וכל תשלומים על פי  י כל דין, חוזה וחוזה קיבויות מכל מין וסוג שהוא על פליאמים והטבות סוצוכל תשלו 
 החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.   חליפיהם של

במ .6.3 ותקנותיהם  השירותים  חוקי  דרישות  בכל  יעמוד  החוקים  הקבלן  לרבות  ההתקשרות,  תקופת  הלך 
ומנוח1959-"טת התעסוקה, תשי חוק שירו המפורטים להלן:   עבודה  , חוק דמי  1951-תשי"א  ה,, חוק שעות 

נשים, תשי"ד 1950  –תשי"א    , חוק חופשה שנתית,1976-לה, תשל"ומח , חוק שכר שווה  1954-, חוק עבודת 
תשנ"ו ולעובד,  הנוער,  1996-לעובדת  עבודת  חוק  תשי"ג1953-תשי"ג,  החניכות,  חוק  חיילים  1953-,  חוק   ,

לעבודה   משוחררים השכר,1949-תש"ט  (,)החזרה  הגנת  חוק  פי1958-תשי"ח  ,  פיצויי  חוק  תשכ"ג,  -טורין, 
הל1963 הביטוח  חוק  תשנ"ה ,  משולב(,  )נוסח  התשמ"ז1995-אומי  מינימום,  שכר  חוק  הודעה    1987-,  וחוק 

 . 2002-לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

ידו לצורך חוזה  -ועסקים עלמה  ו לבין העובדים בודה בינהקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי הע .6.4
דרז את  התואם  העסקה  בהסכם  מהווה ה  זה  סעיף  הפרת  זה.  חוזה  ועילה    ישות  החוזה  של  יסודית  הפרה 

 . ידייהמלביטולו 

לחוק הגנת השכר,    24לחוק, לרבות תיקון  פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם  -הקבלן ימסור לכל עובד על .6.5
 העובד בדואר.ת התלוש ישלח הוא למענו של את  בד נמנע לקחוהע , וככל ש1958-התשי"ח 

ימציא   .6.6 חוק הודעה להקבלן  לפי  עובדיו הודעה  )תנאי עבודה(, התשס"בלכל  לעובד שאינו קורא    2002-עובד 
לתחילת   תנאי  לו.  המובנת  בשפה  לעיון  הודעה  תומצא  את  עברית  הכולל  טופס  המצאת  יהיה  ההתקשרות 

  קרא אותה והבין את תוכנה,   ה כי העובד קיבל את ההודעה,רצהההודעה, וכן ה  קיבלו אתפרטי העובדים ש
 לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה 

ימציא הקבלן   .6.7 על עמידתו בכל החובות והתש   למועצה אחת לחצי שנה  לפי חוקי  אישור  עליו  לומים החלים 
בידי מורשה חתימה  זה. על האישור להיות חתום    הוז ח  מושאעובדיו    רות כלפיהעבודה ולפי הסכם ההתקש 

 הקבלן.  של ועל ידי רואה חשבוןן השירותים מטעם קבל

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי  הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב .6.8
 :ן הלויים שיפורטו ל(, בשינהצו ההרחב –)להלן  1957-וק הסכמים קיבוציים, התשי"זח

 ( לצו ההרחבה. 5  –( 1.א.4ם הקבועים בסעיף על הקבלן לא יחולו הסייגי

שבו מחויב הקבלן החל מיום חתימת    הפרשה.ד. לצו( שיעור ה 6הרחבה )ובעיקר בסעיף  על אף האמור בצו ה
 החוזה יהיה כדלקמן: 

המעביד   רשותהפ העובד רשותהפ המעביד רשות הפ
 לפיצויים

 כל ה -סך

6.5% 6% 8.33% 20.83% 

   – ההרחבה.ז. לצו 6 –.ה. 6 -( ו1.א. 3פים בסעיעל אף האמור 

בשיעורים  פרשה  לן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההעובד המועסק על ידי הקב
 קת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות; העסהמצוינים לעיל החל מיום  
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בסעיף   האמור  אף  ללצ  8על  שאינו,  מי  "איר  רחאזו  גבי  ישראלי  תושב  יו או  מזכה"  של  ע  עזיבה  גם  כלול 
 ;הארץ

ל   למען  .6.9 בהתאם  כי  מובהר  ספק,  סעיף  הסר  גמל(,  ל  23הוראות  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק 
 ק. כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסי , לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את 2005-תשס"ה

חוק עובדים זרים,  יל יהיה כפוף להוראות  המפורט לעדובר בעובד זר, ההסדר  שמל  ככאמור לעיל,  אף העל  
 ת. עת לעפורסמנה מתגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי ש, ולהוראות ה1991-תשנ"א

 ן בה.סוכנות שהוא בעל עניי י באמצעותלבצע את ההסדר הפנסיונר סואיל על הקבלן ח

  םכמשמעותימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" )יום מיום החת 60-לא יאוחר מ
פיננסיים  ב שירותים  על  הפיקוח  התשס"החוק  פנסיוני(,  ובשיווק  פנסיוני  בייעוץ  או    )אחד(  2005-)עיסוק 

( רשימה הכוללת את  הקופה –זה עבור העובד )בסעיף ים ם הפנסיונפקיד הספק את התשלומימ ו ליאש יותר(,
ש  ים הבאים: שם ומספר תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריהפרט

החל  ו  א  זהתימה על החום החפירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום פנסיוניים לקופה;  הספק תשלומי
עתק מהרשימה  ה;  עבוד מכוח חוזה זה, לפי הענייןל מיום שהעובד התחיל ל ובד או החמיום קליטתו של הע 

 , כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על ידי עורך דין. מועצהליועבר  

 ו. יטולאו כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לב רישום חסר  .6.10

שנה. הדיווח יכלול גם את רשימת    בחודש אוגוסט של כל  1-פברואר ו   בחודש  1על עצמו מידי    ורחזי  דיווח זה .6.11
עובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך  ה

 שקדמה למועד הדיווח.  חצי השנה

 ל. עיל  רטלעובד, כמפודעה ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהו .6.12

 עובד במקום העבודה. קבוע המתעד את נוכחות ה נון מסודר והקבלן יפעיל מנג ח .6.13

-רט אחר המחויב על, היקף שעות נוספות וכל פשעבדבתלוש השכר לעובד את היקף השעות    על הקבלן לפרט  .6.14
 פי חוק.  

ע .6.15 לקבלן  שיעור התמורה המשולמת  כי  כולל-ליובהר  זה  חוזה  בחובה את  פי  העלויות,ת  ות מרכיב  בלר  כלל 
 ין שעות נוספות. פי חוק, לרבות בג -ם עלורות לעובדיכרווח קבלני, מש

כי   .6.16 בזאת,  ומודגש  ו/או  תלא    מועצה המובהר  הת שפה  ו/או  התשלומים  בגין  הקבלן  את  תוספות  פצה 
הקבלנות,   חוזה  תקופת  כל  לאורך  וזאת  עובדיו,  של  האופלמשכורותיהם  תקופות  שי לרבות  )ככל  היו  ציה 

 או. ן ובין אם לים שונו הוראות החוק בעניאין כאלה(, ב

 מעביד    – אי קיום יחסי עובד  .7

  וא ההקבלן    כימובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה,   .7.1
  יד, מעב  -י עובד  תקיימים יחסלא מ  מועצה הלבין    ווכי בינ  וביצוע העבודות  בעל עסק עצמאי למתן השירותים

 כל דבר ועניין.  תפות, לצורךו יחסי הרשאה, סוכנות או ש 

היה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן השירותים  י  הקבלן .7.2
 חוזה זה.התחייבויותיו על פי  ולקיום 

כי  הקבלן  יר  ה מצ  צמאי. כמו כן מס הכנסה כע  םבונות כדין ומשלא מנהל ספרי חשומצהיר בזאת כי ה  הקבלן  .7.3
 מאי במוסד לביטוח לאומי. ניין מס ערך מוסף וכעצסק מורשה לע וכעם א רשווה

ה  .7.4 כי  בזאת  כל    ואה   קבלןמובהר  של  הבלעדי  המעביד  ו/או  מטעמהמעסיק  שירותים    והפועלים  המעניקים 
ות או  נסוכ יחסי הרשאה,  מעביד,  -ובדיחסי ע  מועצה ה בין  לנם  וכי אין ביבהתאם לחוזה זה,    מועצהועבודות ל

 בר ועניין.דשותפות, לצורך כל 

את  י  הקבלן .7.5 ו/או    ,מועצההשפה  דרישה  כל  בגין  סכום,  הגבלת  וללא  עת  בכל  לכך,  הראשונה  דרישתה  עם 
נגד   יד  וו/או אחר מטעמ  וו/או מי מעובדימי מטעמו  ו/או    הקבלןאת  מ  מועצההתביעה שיופנו  י צד  ו/או על 

כלשהו,  טע  שלישי  עם  עובדבקשר  יחסי  מרשה  מ  -  נת  יחסי  או  סש מור  -עביד  יחסי  או  יחסי  ה  או  וכנות 
ו/או אחר    הו/או מי מעובדי  מועצה הפועלים מטעמו בהענקת עבודות לו/או    הקבלןלבין    מועצההבין  שותפות  

חי  המטעמ כל  עם  בקשר  ו/או  כאמור  יחסים  של  העדרם  ו/או  קיומם  עם  בקשר  ו/א ו/או  חוב  חבות,  ו  וב, 
 כיוצא באלה. יקה, צו הרחבה, נוהג וסדר, דבר חק הור, לרבות מכח כל הסכם, מכא ובעים מיחסיםאחריות הנ 

בין   .7.6 היחסים  כי  מוסמך  שיפוטי  גוף  ידי  על  וייקבע  היה  כי  הצדדים  בין  בגין    מועצה ה  לבין   הקבלןמוסכם 
ידי    ותהניתנ  עבודותה מטעמו ו/או  הקבלן  על  להמענ   הפועלים  שירותים  לח  צהמוע יקים  זה,  בהתאם  וזה 

בלן בכל הסכומים אשר נפסקו  ישא הקיי עובד מעביד,  זה הינם יחס   על פי הסכם  האו אחר מטעמ /ו  המטעמ
 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.  מועצההכנגד 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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מתשלו  מועצהל .7.7 אלו  סכומים  להפחית  ו/או  לקזז  והאוטומטית  הבלעדית  הסמכות  על תהא  התמורה  פי  -ם 
 פי דין לתבוע בשל כך. -על  מועצההל שזאת מבלי לגרוע מזכותה  ל, כמכל מקור אחרזה זה ו/או חו

ו/או   .7.8 ו/או טענה ו/או דרישה    מועצההלצרף את  שלא  הקבלן מתחייב שלא לתבוע  בדרך כלשהי לכל תביעה 
ופנו  בות כאלו שיעניין העבודות ולרמעביד, לרבות כאלו אשר יופנו אליו ב -, בגין כל יחסי עובדוכלפיופנה  שת

 בה אחרת. יל סאליו מכ

 ביטוח ואחריות, שיפוי  .8

זק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה אשר  היה אחראי בגין כל ני  הקבלן  8.1
רבות לעובדי  , ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, ל ציודהו/או ל  מועצה לפין,  יגרמו, במישרין או בעקי 

 ה. ם מטעמנותן שירותיו  ו/א הקבלןמחדל כלשהם של  או ו, בשל מעשה, ככל שיגרמ הקבלן

ים אשר  חראמוות, וכל נזק או הפסד    ות,רה של פגיעה, פציעה, נכ בכל מק  חול האחריות המלאההקבלן תעל   8.2
  של ו/או לגופו ו/או לרכושו  ,  מועצהל  הקבלןשל    ונותן שירותים מטעמ  שללרכושו    ייגרמו או יקרו לגופו ו/או

של עובד ו/או  שו  ו/או לגופו ו/או לרכו  ,לשהוו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כ  הקבלןמו של  מי מטע
  חוזה על פי    ן הקבל  התחייבויות השירותים ו/או  וע  יצב די או עקב ביצוע או אי  כוך  ת  ועל של הקבלן, כל זאת פ

 זה.

דין, הקבלן מצהי 8.3 כל  לפי  או  זה  חוזה  לפי  לגרוע מאחריות הקבלן  כי  מבלי  נאותר  ביטוח  פחות    יערוך  ולא 
 זה. לחוזה׳ ברף כנספח חי, המצומהמפורט באישור הביטו

לן לקיים ביטוח אחריות מקצועית גם בסיום ההתקשרות  בכל הנוגע לביטוח אחריות מקצועית, מתחייב הקב
 . דים וכל עוד חלה עליו אחריות עפ"י דיןבין הצד

ומתחי  8.4 מוסיף  הבייב  הקבלן  הוראות  את  וכן  לקיים  ב'  בנספח  המפורטות  נספח  ל טוח  את  למועצה  המציא 
)נספח  ושאי הביטוח  ע1בר  חתום  כשהוא  הביטו ׳(,  יועץ  אישור  את  ולקבל  מבטחיו,  ידי  המועצה  ל  של  ח 

יועץ הביטוח של המועצה לנכון לדרוש שינוי כלשהו בביטוחי    לביטוחיו כתנאי לכניסת הסכם זה לתוקף. ראה
פוליסות הביטוח   את תחייב כי  ימציא למועצה מף ויקון כאמור. הקבלן מוסי ת ייב הקבלן לערוךהקבלן, מתח 

 ם שידרש לכך. ימים מיו  7ל שיידרש להמציאן למועצה בתוך אותן ערך, אם וככ

  אלא אם כן מסר בטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את היקפם,  ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המ 8.5
 יום מראש.  60ות כן  שלע ם על כוונתוה בדואר רשוהמבטח לרשות הודע

ה 8.6 בביטוחימבשם  לעיל    וטח  המפורטים  הקבלן  הקבלן  ביטוחי  המועצה.  את  גם  לכלול  סעיף  יורחב  יכללו 
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים עירוניים וכל    SUBROGATION מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף  

 ה. הקשור לעבודלשפותו, או בוטח התחייב בכתב אדם או גוף שהמ

 מיה. רק הוא ישא בתשלום הפרורש על פיו מפיטוחי הקבלן יכללו תנאי ב 8.7

פיה הם 8.8 על  הוראה  יכללו  ועל   ביטוחי הקבלן  ע"י המועצה  שנערך  ביטוח אחר  לכל  ראשוניים  ידי    ביטוחים 
 גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".

פעולה עם  ף  זה. כן מתחייב הקבלן לשת  סכםערכים ע"פ ההביטוחים הנלקיים את תנאי כל  הקבלן מתחייב   8.9
 של זכויות המועצה על פיהם. ועצה לשם שמירה ומימושהמ

חוזה, או שלא קיים במלואן  לן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם ע"פ הוראות הלא התקשר הקב 8.10
 : ולו ההוראות הבאותו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יח

רשאיתה   8.11.1 למועצה  שלא ,  התראה  לקבלן  שנתנה  להתק  15  חר  תחתיו  יום,  ביטוח  בחוזי  ו/או  שר 
 והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית  

את    לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן והיא רשאית לקזז  8.11.1מור בפסקה  עשתה המועצה כא 8.11.2
 קבלן. לבה אותו היא ח כך מכל סכום תשלומיה בגין 

לן  המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על  כדי לגרוע מחובות הקב  סעיף קטן זה ת  אין מהוראו 8.11.3
 המועצה חבות כלשהיא. 

 הוראות לעניין הסבת ההסכם .9

זכאיהקבלן מ .9.1 )לרבות התשלומים להם    ( ו/או את חובותיו תחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו 
ז  חוזה  או  לפי  כולן  לש תמקצ ה,  לא  הוא  מתחייב  וכן  או  תףן,  אחר  זולת    איש  כלשהו,  אחר  או  גוף  עובדיו 

  ומראש.  בכתב  מועצה הוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של  שליחיו, בביצוע השירותים לפי ח 
חובהחליטה   ו/או  זכויות  להעברת/הסבת  הקבלן  בקשת  לאשר  רשאיתהמועצה  תהיה  זה,  הסכם  פי  על    ות 

 . זו בכל תנאי אשר יראה לה מתהלהתנות הסכ
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ההסכ  מועצההנתנה   .9.2 אין  לעיל,  כאמור  החוזה,  להסבת  הסכמתה  פוטרת  את  האמורה  הקבלן  א מה  ת 
על והתחייבויותיו  ו -מאחריותו  החוזה,  מי ן  קבל הפי  ו/או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  מבצעי  ישא  של  חדל 

 העבודות. 

בהעברת   .9.3 יראו  רשום  תאגיד  הקבלן  מהשלא  45%היה  יותר  השותפ  יטהו  מזכויות  או  אם  בתאגיד  בין  ות 
כאמור    מועצההת הסכמת  א  ת זכויות הדורשתאם נעשתה בחלקים, כהסב  ןברה נתבצעה בבת אחת וביההע

 לעיל. 

 הפרת החוזה  .10

ידי  -או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו על  ה זהאת מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוז   בלןא ימלא הקל .10.1
ולדרוש את ביצוע    והתרות בל   מועצההאית  , רשמועצהההוראותיה של    ראח  ימלא הקבלן  , או לאמועצהה

 בכתב.ו פה א-ה תהיה בעלהעבודות כראוי. ההתרא

  מועצה ה, תהיה  ( ימים מיום קבלת/הודעת ההתראה3)  ושהשללא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך   .10.2
בודות  ק זמן משתנה ולבצע את הערלפ  ידי הקבלן -לרשאית לבטל את החוזה, להפסיק את ביצוע העבודות ע

 לה בנדון. ו או הוצאה שייגרמ או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו//בעצמה ו

מורת עבודות שביצע  לקבלן רק ת  מועצההמור לעיל, תשלם  כא  לקבלן על דבר ביטול החוזה  מועצהההודיעה   .10.3
ו  זוז כל סכום לפחתה ו/או בקיהוי ו/או בכ בני,  מועצההדי  י-הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על

ו -מהקבלן על   מועצה הזכאית   עקב ו/או כתוצאה מהפרת החוזה    צהמועהאו הוצאות  /פי החוזה וכל נזקים 
 ידי הקבלן. -על

לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר ניתנו לה    רשאית  מועצההוע באמור לעיל, תהיה  לפגמבלי   .10.4
 הערבות הבנקאית או חלקה. חילוטה של כל  בטחת ביצוע החוזה; כולל ה רך וזה זה, לצובהתאם לח 

ל  ע כלנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו/או לתבו  מועצהה  שלי לגרוע מזכותה  אין באמור בהסכם זה כד .10.5
 או על פי חוזה זה. פי כל דין ו/-סעד ו/או תרופה על

הקבלן בהתאם    ום מלוא התחייבויותיו שלי מק  בכדי לגרוע  אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( .10.6
בכל סעד    מועצההוזה, המזכה את  החהפרה יסודית של  לחוזה זה ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כ

 כל דין. פי -פי החוזה זה ועל-על

 תקופת החוזה  .11

ם  ובי   ______ וכלה החל מיום ________   ( חודשים12)  עשר -שניםפי חוזה זה הינה  -ות עלתקופת ההתקשר  .11.1
  4  עד במוקנית זכות הברירה להאריך את תקופת החוזה    למועצה .  (תקופת החוזה  –_____________ )להלן  

בנות  תקופ )-םנישעד  ות  נוספים  חודש  (12עשר  אחת  ים  האופציה  –)להלן  כל  סךתקופות  תק-(;  ופת  הכל 
 חודשים.  60ה על החוזה ותקופות האופציה לא תעל

 הבלעדי.   שיקול דעתהם לאבהתבלבד  מועצהמוענקת להות וזה הינה זכהאופציה להארכת הח 

תה הבלעדי, להפסיק  לפי שיקול דעעת,    בכל  מועצהה רשאית  ו/או תקופות האופציה,  במהלך תקופת החוזה   .11.2
לא תהיה כל תביעה ו/או טענה  ( יום. לקבלן  60שים )י מוקדמת של שפי חוזה זה בהודעה  -את ההתקשרות על
למע אחרת  לקבכספית  זכותו  אט  בגין    תל  לו  המגיעה  שניתנ התמורה  עלהעבודות  למועד  -ו  עד  בפועל  ידו 

 זה.  חוזההפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות 

 תמורה .12

 . התמורה(  – להלן)

פי  .12.1 על  הקבלן  התחייבויות  מילוי  ובמועדםההסכ  תמורת  במלואן  המוע ,  תשלם  התמורה  לקב  צהם,  את  לן 
הקבלן  המפורטת   ד'כהמצ"ב  בהצעת  ע"י המלחס  בי ,  נספח  פעולה שהוזמנה  בוצכל  ואשר  על  ועצה  ידי  עה 

 "( התמורה) להלן: " הקבלן בפועל לשביעות רצון המועצה

הצהפר .12.2 יחושי  למדד  למדה  אחת  בב  6  -שבו  הקבלן  החל  בו  מהחודש  החל    מושא השירותים    יצועחודשים, 
הקבלנות. ה  חוזה  הצמדהלמען  ספק  בחודשו  למדד    סר  חודש  סכותשלמידי  תוספת    יהיוהצמדה  הום  ום 

 ואילך.  ממועד העדכון

ות רווח  גן לקבלן, לרב והו  נאותוכי היא כוללת תשלום    ,על הצדדים כי התמורה היא קבועה ומוחלטת  מוסכם .12.3
זה,  פי חוזה  -רותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השי

יים בתמורה החודשית,  עלאות או שינוה   מועצההמיה רשאי לתבוע  ה א ילא יתבע ול   פי כל דין. הקבלן-או על
שינו עבודה,  שכר  עליות  מחמת  בשערי  י בין  שחליפיים  הטלן  המטבעות,  מיסים,  ל  של  העלאתם  או  תם 

חובה  תשלומי  או  אגרות  בעקיפין,    היטלים,  ובין  במישרין  בין  וסוג,  מין  מכל  סיבה  אחרים  כל  מחמת  או 
 אחרת.
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להתמ .12.4 תשולם  חודש    ן קבלורה  בגין  מדי  שביצע  בחודשו,  לו פעולות  שקדם  לאישור  .  בחודש  יגיש  הקבלן 
שקדם לו, לרבות דו"ח    עבור ביצוע העבודות בחודשבשני עותקים,    בוןש, חש( בכל חוד5חמישי )המפקח עד ה

  ן נתו חר ו/או כל  וכל נתון רלוונטי א בוצעו    זורים בהםאה,  והימים בהם בוצעאת העבודות שבוצעו,  המפרט  
המוע  ידי  על  שיתבקש  בחינ אחר  לצורך  החשבוןצה  או  ת  המנהל  מטעם  יומי  אישור  הקבלן  יצרף  לדו"ח   .

 . בנספח ו' לחוזה הקבלנותהקבוע  בנוסחהעבודות  צוע בר ביהמפקח בד

 ודי בהסכם.תנאי זה הינו תנאי יס

יצרף לחשבון את   ח מפקדי הקבלן. הי-מים מיום הגשת החשבון על( י7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) .12.5
 ת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל. ואת דו"ח בקר השגותיו

ו .12.6 החשבון  את  יבדוק  הש המנהל  תוגות את  המפקח  של  )יו  שבעה  וההשגות  7ך  החשבון  קבלת  מיום  ימים   )
  לסרב האם  ן מלא או חלקי או  לאשר את החשבון באופהאם  נהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו  מהמפקח. המ 

א הלאשר  דו"חחת  לחשבון  ויצרף  השירות    שבון,  הנדרשים  פחתה  ההחודשי  בקרת  ניכוי  ו/או  קיזוז  ו/או 
פי  -ו/או עקב ניכויים המחויבים על  ת ו/או גרימת נזקים או אי ביצוע עבודוביצוע לקוי ו/קב  מחשבון הקבלן ע

 , ויעבירו לגזברות. חוק

קיזוז ו/או  יכוי הסכומים המפורטים לנ, בהסכם שאושרהכנגד כל חשבון את  תשלם לקבלן    מועצההגזברות   .12.7
י  תום החודש הקלנדאריום מ   45ך  בתווק  פי ח-או הנדרשים עלידי המנהל  -כוי ו/או הפחתה כפי שפורטו עלני

 יום(.  45במסגרתו בוצעו העבודות )תנאי שוטף + 

הנוג   מועצההספרי   .12.8 בכל  לכאורה,  כראיה,  ישמשו  ששולמווחשבונותיה  לתשלומים  ולמו   ע  ם  ה עדילקבלן 
 . ולמועד הגשת חשבונותיו

 

 ם ופרטי חשבון בנקניהול ספרי .13

" תקפה לפי חוק מס  תעודת "עוסק מורשהרשותו  הא בת ה  קופת החוזהקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל ת  .13.1
 .1976-ערך מוסף, תשל"ו

פי  -על  דרשחוזה זה כנ  ל במסגרת כל תקופתכי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפע  הקבלן מצהיר  .13.2
 ות המס ובכלל. כל דין כלפי שלטונ

  ה מועצ לימציא הקבלן  נה קלנדארית,  ואר בכל ש( לחודש ינ1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .13.3
 פי חוזה זה. -ביצוע תשלום התמורה עלרשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי ל מאישור 

החתימה   .13.4 לבמעמד  הקבלן  עדכו   המועצימציא  פ טופס  הטורן  גבי  על  בנק  חשבון  במצורף  טי  ג'  כנספס  פח 
וף חתימת  דין ובציר-די עורךי-ת החתימה עלירוף אימוידי הקבלן בצ-. הטופס יהא חתום עללחוזה הקבלנות

 . פי חוזה זה-נק מהווה תנאי לביצוע תשלום התמורה עלמורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון ב 

 ערבות ביצוע  .14

ולהב .14.1 ביצוע  הקבלן    םקיוטחת  של  זה-עלהתחייבויותיו  חוזה  בידי  פי  הקבלן  יפקיד  מועד    מועצהה,  לפני 
א'    נספח, בנוסח המצורף בהחיובי בלבדן  למדד המחירים לצרכ  הנקאית, צמוד , ערבות בהחתימה על החוזה

  ם בעיאר   –מילים  ש"ח כולל מע"מ )ב  40,000(, על סך  ביצועהערבות    –ערבות ביצוע )להלן    לחוזה הקבלנות
 ש"ח(. אלף 

(  30ם )זה. שלושי( חודשים ממועד החתימה על חוזה  16עשר )-שישהתקופה של  , תהא בתוקף לערבות הביצוע .14.2
טר מועד הערביום  פקיעת  של  ם  תוקפה  יאריך הקבלן את  לתות הבנקאית  הביצוע  כך  ערבות  נוספת,  קופה 

למ בתוקף  תהיה  תמיד  הביצוע  )שערבות  ועשרים  יו120אה  מע(  נוספים  ההתקשרות;  לבר  ם  סיום  מועד 
מפחיהאמ איננו  של  ור  מזכותה  לה  מועצההת  בהתאם  הביצוע  ערבות  את  מטעמהלהאריך  כאמור    ודעה 

 ארכה חלה על הקבלן. היצוע, אם כי חובת הרט בנוסח ערבות הב וכמפו

 ה אחרת נדרשת.ל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאכ בהקבלן יישא  .14.3

הקבלן תלא ק .14.4 בי  נאייים  לא  או  זה,  חוזה  רצון  צע את העבודה  מתנאי  לשביעות  או חלקה,  כולה  הקבלנית 
או    צה מועהל, תהא רשאית  ו/או המנה  צהמועה גזבר    ו/או  מועצההראש   לחלט את ערבות הביצוע בחלקה 

יתן יהיה  בות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית ונ סכום הער   לחילוט, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד  במלואה
 רך הנמקה. עם דרישתה בלא צו  דיתימי  משהלמ

בלן זכות כלשהי  מבלי שתהא לק  ,של המועצה  חלט, ייהפך לקניינה הגמור והמושחולט כאמורם הערבות  סכו .14.5
מכל מין  ו/או המנהל ו/או המפקח, בטענות    מועצהה ו/או גזבר    מועצההאו כלפי ראש    מועצההלבוא כלפי  

ש ומבלי  לכך  בקשר  שהוא  ייגרוסוג  זה  מדבר  של  זע  הנלהיפר  מועצההכויותיה  כלל  בגין  שע  לה  זקים  גרם 
 . הקבלן בפועל
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על פי הוראות הסכם זה ו/או  לקבלן    כום אותו היא חבה כל סלעכב    מועצה הבנוסף לערבות הביצוע, רשאית   .14.6
וי  לכיסלרבות סכום  אותו חב לה הקבלן  התשלומים, כל סכום    מיתרתו/או להפחית ו/או לנכות  ולקזז  בכלל,  

 או כלפי כל צד שלישי. / ו מועצההכלפי  חייבויות של הקבלן או הת/ם ו נזקי
 

 ים תיקון ליקויים, קיזוזים, הפחתות וניכוי  .15
 

המפקח 15.1 ו/או  המנהל  של  רצונם  לשביעות  בעבודות  ליקויים  חשבונו  על  לתקן  מתחייב  המועד    הקבלן  ותוך 
 ידם לתיקון הליקוי. -על  שנקבע

 

את   במועד  הקבלן  תיקן  כאהליקלא  ה  צה מועה  ,מורויים  את  לתקן  בעצמהרשאית  מי    ליקויים  ידי  על  או 
תיקנה   הקבלן.  חשבון  על  הליקויים  מועצהה מטעמה  להשבה    את  זכאית  תהא  על  דיתימיכאמור,  לרבות   ,

 הוצאות מיוחדות.  15%של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של   דרך של קיזוז,
 

 ין אילו.זה ובמקרים מעבעניין  המועצה  עצהמו ד למהעוכל סעד אחר אין באמור בכדי לגרוע מ
 

   -הרי ש  פי חוזה זה,-התחייבויות של הקבלן על  מבלי לגרוע בכלל 15.2
 

ויימצא 15.2.1 )במידה  יותר מעשרה  )זחלים( או ביצים של יתושים ו/או חרקים מזיקים אחרים  10ו  ( לרוות 
הה)בכל    עצה מוהבשטחי   ביקורת  -על(  תקשרותתקופת  עלידי  מגאדי  י-שתיערך  הביקוחד  רת  ופי 

לת  ,מועצהב הקבלן  בתוך  על  בכך  ולטפל  המנהלשעות    24קן  כך  מהודעת  ייעש על  ולא  במידה  כן  ,  ה 
למועצה    הקבלן    ידרש ובגין  )  ₪  2,000של  בשיעור    יומי  פיצוילשלם  יום  כל  ימצאו  בגין  בו  אתר  כל 

לא  והקבלן  במידה  מנהל,  העת  כאמור בהוד  קן את הצריך תיקוןלתנוספות  שעות    48ינתנו לו  וי   זחלים(
מבלי  וזאת    ,הסכםשל ה  יסודית  כהפרה  והיהו והדבר  בעניין    מועצההבפני  קבלן לשימוע  שה כן יוזמן הע

 .מזכותה של המועצה לקבל את הפיצוי היומי המוסכםלגרוע 
 

  המועצה  השיפוט של  בנחלים ו/או על גדות הנחלים בשטחמזיקה    צמחייהבמידה ותמצא עשבייה או   15.2.3
ההתקשרותו קתל  )בכ עלפת  ביי-(  עדי  שתיערך  ב-לקורת  הביקורת  מגופי  אחד  הקבלן    על  ,מועצהידי 

בתוך בכך  ולטפל  המנהל  24  לתקן  מהודעת  כן    שעות  ייעשה  ולא  במידה  כך,  לשלם  הקבלן    ידרשעל 
  48ינתנו לו  ויכל אתר בו ימצאו מזיקים(    בגין כל יום ובגין)  ₪  2,000של  י  יומ   בשיעור  למועצה פיצוי

עת המנהל, במידה והקבלן לא עשה כן יוזמן הקבלן  הודתיקון כאמור ב  ת נוספות לתקן את הצריךושע
מזכותה של  מבלי לגרוע    , וזאתהסכםשל ה  יסודיתכהפרה    הווהיבעניין והדבר    מועצההבפני    לשימוע

 . המועצה לקבל את הפיצוי היומי המוסכם
 

עם גורם  או מט מועצה ה  או גורם מוסמך אחר מטעם  ל מנההמפקח או ה ידי -אם יתגלו ליקויים כפי שיקבע על 15.3
המומ )לרבות  אחר  הסמך  להגנת  החקלאושרד  משרד  ו/או  ו/אות  סביבה  הכפר  הבריאות(    ופיתוח  משרד 

הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין, רשאי    העבודות, והקבלן לא יתקן אתבמהלך  
  מועצההוי ושיפוי  זק בצירוף פיצלן סכומים המכמתים את הנב לק  ורה החודשיתהמנהל להפחית מגובה התמ 

ו/או כל גוף    כלפי יתר הגופים הנ"ל  ו העצמאית של הקבלןליקוי, כל זאת מבלי להפחית מאחריותעל גרימת ה 
 מוסמך אחר. 

 

 בירם לקבלן. בגין כל אחד מהם, ויע  חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז תוםב 15.4
 

החלטתקה 15.5 על  לערער  רשאי  ש  בלן  בתוך  )המנהל  ר  (30לושים  מסירת  מיום  לקבלן;  יום  הליקויים  שימת 
א סופית; גזבר עמו בכתב; החלטתו בעניין תהו/או מי אשר הוסמך מט  מועצההבכתב לגזבר    הערעור ייעשה

ארבעים  מועצהה בתוך  בכתב  בעניין  החלטתו  את  ליתן  נדרש  ממטעמו  מי  )-ו/או  מיום    םיו  (45וחמישה 
 ידי הקבלן.-הערעור בעניין על

 

ישלם  ה 15.6 מו  מועצהלקבלן  ביצפיצויים  אי  בגין  מקרה,  לכל  מראש,  נדרשת  סכמים  עבודה  של  בהתאם  וע 
  מועצה המזכויות    לגרועשל עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא  נספחיו או בגין ביצוע לקוי  לדרישות החוזה ו

 –מו עקב הליקוי  רשנגקים נוספים לקזז סכומים נוספים בגין נז 
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ו/או   מועצה ה  , עילוע מהאמור ל מבלי לגר 15.7 ו/או    רשאית לקזז  מהקבלן  ו לעכב ו/או לעקל  לנכות ו/אלהפחית 
לשלמו    מועצה ה ו מכל סכום אחר שעל  בלן לפי החוזה א, לכאורה, מגיע לקבכל עת ובכל זמן כל סכום אשר

על-ו/או לצד שלישי על  מועצה לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל   פי חוק -ו עלפי דין א -פי חוזה או 
 נו קצוב.ובין שאי   בין שהוא קצובפי החלטה שיפוטית, -ו עלאו/

או מלא,  ישבית  הקבלן לא 15.8 חלקי  זה  מושאותיו  עבוד   את ,  באופן  בב  חוזה  עיכוב  מכל  )ו/או  העבודות(,  יצוע 
לר שהיא,  כספי  סיבה  מסכסוך  כתוצאה  ו/או  עובדיו  לבין  הקבלן  שבין  עבודה  בסכסוכי  הנעוצה  סיבה  בות 

 ו/או מכל סיבה אחרת.  הצמועהמשפטי עם  ו/או

( 10%)  עשרהך של  פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בס  המועצישלם הקבלן ל  עבודותיו  שבית הקבלן אתה
ה לה היה זכאי בשלושת החודשים האחרונים  הממוצע אשר יחושב לפי התמורחודשי  מהתשלום ה חוזים  א

בחודשים   זכאי  היה  לה  התמורה  לפי  ה טמברספ-יוליו/או  לפי  לא  ,  ךנמו,  שבו  עבודה  יום  את  לכל  ביצע 
בהעבוד  אין  ל ות;  כדי  האמור  של  פיצוי  האחרות  מזכויותיה  ו/לק  מועצההגרוע  להפחית  ו/או  לנכות  זז  או 

 לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כסף נוספים בגין השבתת הפעילות,   סכומים

רשאית   כן  הנ  מועצההכמו  מלוא  בגין  הקבלן  את  יגלתבוע  אשר  מהשבת  רמוזקים  כתוצאה    עבודות   תלה 
 הקבלן. 

ין ו/או חוזה  פי כל ד-על  מועצההלגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של  אמור לעיל, ומבלי  לגרוע מהמבלי   15.9
שזה הרי  הש  מועצה ה ,  של  במקרה  בביצוע  רשאית,  אחרים  עובדים  או  קבלן/נים  להעסיק  כאמור,  בתה 

  הכרוכות   ן בכל ההוצאות( בעצמה, ולחייב את הקבלןחלקעבודות )או  העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את ה
 . מועצההל הוצאות מיוחדות ש 15%אמור בתוספת של בביצוע העבודות כ

 ההסכם  ביטול  .16

לגר  .17.1 למבלי  הנתונים  זכות,  או  תרופה  מכל  הערבות  ועצהמ וע  חילוט  )לרבות  דין  כל  ולפי  זה  חוזה  לפי   ,
הב בכל אחד מהמקרים  הרי  ה  עצהמו האים תהא  הבנקאית(,  דעתה  שיקול  לפי    תן ולאחר מבלעדי  רשאית, 

)  התראה ששים  ימי 60בת  לסלק את הקב(  ו/או  זה  חוזה  לבטל את  העבודום,  קבלן  לן מביצוע  ת באמצעות 
   –אחר ו/או בכל דרך אחרת 

ה  אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם הוגשה בקש (א)
 ים ו/או מנהל כאמור. נכס  יונס למינוי  כ 

נכסים לגבי  צו כינוס  נגדו    אם ניתןבקשה לפשיטת רגל או  נגדו    אם תוגשוט את הרגל, או  אם הקבלן יפש (ב)
כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה    אם מונה לונכסיו כולם או חלקם, או  

ניתן  לפירוק, או ש  גדו בקשהן, או כשהוגשה נ וצמר ה על פירוק  ידו החלט -נתקבלה עלאם  של גוף מאוגד,  
עם נושיו כולם או    יע לפשרה או סידורמפרק או מפרק זמני, או שהוא הג   רוק או שמונה לונגדו צו פי

חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח  
 . 1983-חדש(, התשמ"ג

כ , או אם  רכושו של הקבלן  לעל  והוטל עיקו  במקרה (ג) ההוצאה לפועל  לשהי מטעם משרד  בוצעה פעולה 
 בי רכושו של הקבלן או מקצתו.לג

, או  מועצהה( ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  3את העבודה למשך שלושה )קרה והקבלן הפסיק  במ (ד)
 אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.

ז  סכום הקיזו ויהליק
המוסכם  
בשקלים  

 חדשים
 מקרה בודד לכל 

סכום הקיזוז   הליקוי 
כם בשקלים  המוס

 חדשים
 כל מקרה בודד ל

או    10ימצאות מעל  ה )זחלים(  לרוות 
חרקים  ב ו/או  יתושים  של  יצים 

אחרים נמלים  מזיקים  לאחר    ו/או 
מרוסס שטח  בכל  הריסוס    ביצוע 

פרק   חודש  זמן )בתוך  מיום    יםשל 
 בודות( ביצוע הע

סיום    2,000 בהתאם אי  העבודות  כל 
ליום העבודה  אי    לתוכנית  ו/או 

צ )לרבות  הגעת  הדברה  חלק  וות 
ו/או   אמצעים ממנו(  הקצאת  אי 

עבודה ולכל חלק  נדרשים )לכל יום  
העובדים  ו/או  האמצעים  מכלל 

 הנדרשים(  

3,000 

     

 30ובה של מעל  הימצאות עשבייה בג
ל שטח  "מ לאחר ביצוע הריסוס בכס

פרק   המרוסס  של   )בתוך  זמן 
 יום ביצוע העבודות( חודשיים מ

ביצוע  2,000 או    אי  המנהל  הוראות 
 המפקח 

500 

     

ואמצעי   בלבוש  עובד  העסקת  אי 
 ון לכל יוםמיג

ללא    1,000 משנה  לקבלן  עבודות  מסירת 
 אישור לכל יום

2,500 
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העבודה (ה) בביצוע  מתחיל  הקבלן  חלקה,  כשאין  מ  ו א  ו/או  את  מפסיק  ביצושהוא  ביצוע הלך  ו/או    עה 
ידי המנהל  -עלמנים שנקבע ואושר  מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזו  אינמבצעה ו/או    חלקה, או שאינו 

על בקצב הדרוש להשלמתן  או שאינו מבצע את העבודות  מפר  -או המפקח,  או שהינו  לוח הזמנים,  פי 
ו/או פרק    ( ימים3לושה ) ית תוך שזה זה ואינו מציוחי  פ -ת עליו עלהתחייבות מן ההתחייבויות המוטלו

המנהל להתחיל או    ב, להוראה בכתב שלהמנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכת  ידי-חר שנקבע על זמן א
לקיום   ו/או  הזמנים  לוח  לפי  ו/או  הדרוש  בקצב  ברציפות  לבצעה  או  העבודה  בביצוע  להמשיך 

 ההתחייבות. 

בו הקבלן הפ (ו) בבכל מקרה  זה  חוזה  או שהק  הרהפר  הפר  יסודית,  זה הפרה  בלן  לחוזה  וזו  יסודית  א  לא 
ידי  -פרק זמן אחר כפי שנקבע עללעשות כן או תוך    ( ימים מיום שהקבלן יידרש 10רה )תוקנה בתוך עש

 המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן. 

תיש (ז) ממנה  כתוצאה  אשר  ממושכת  מחלה  או  תמידית  נכות  וחלילה(  )חס  לקבלן  תגרם  ממנו  אם  לל 
 או מנהליה. /ד לבעלי החברה ובמקרה של תאגיפקידו; ולהמשיך במילוי ת תול היכ

ק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת  תו, לאחר, או העסיקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצכשה (ח)
 מראש ובכתב.   מועצהה

  תוך סביר ו/או    הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמןאם   (ט)
 ותן ההוראה. ידי נ -זמן שנקבע לכך עלה

לא גילה    ננה נכונה, או שהקבלןנה בקשר עם חתימת חוזה זה אילשהי של הקבלן שניתתברר כי הצהרה כה (י)
 עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן. 

 ביצוע תפקידיו.  תסגרו דו"חות במ הצהרות ו/או נתונים ו/א  מועצההתברר כי הקבלן מסר ל (יא)

פי כל דין,  -ל בגין הפרת חוזה, ע  מועצהקת למזכות הביטול המוענעיל, כדי לגרוע  רים המנויים ל ן במקאי (יב)
 פי כל דין. -על לרשותה עדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים וכן מהס

   – ורטות להלן לעשות כל אחת מהפעולות המפ מועצהההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית   .17.2

 קבלן.ידי ה-י חוזה זה עללשם ביצוע ומילו אשר ניתנה לה קאית חלט את הערבות הבנל (א)

 ו שיפוי ו/או פיצוי. ל נזק ו/או הוצאה ו/א לתבוע את הקבלן בגין כ (ב)

חייב   (ג) שהקבלן  חלקן(  )או  העבודות  את  אחרים  באמצעות  או  בעצמה  זה  -על  ן בביצועלעשות  חוזה  פי 
בהוצא  הקבלן  חי  ,בכךות הכרוכות  ולחייב את  עבין אם באמצעות  ובין אם  לוט  קיזוז  רבות  באמצעות 

 חשבונותיו.מ

 שונות .17

החוג .18.1 בהוראות  סתירה  הקבלן  הנספילה  בהוראות  ו/או  בין  זה  סתירה  ו/או  המסמכים  בהוראות  ו/או  חים 
בדבר    מנת לקבל הנחיות-הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על

 .ויחייב את הקבלןהא סופי ומוחלט ידי המנהל י-לנתן עהפירוש אשר ייון. כ נש ההפירו

וותר  י  הואן להסיק ממנו כי  י אוזה אין פירושו    זהחושל הוראה כלשהי של  על הפרה    אחד הצדדים יתור של  ו .18.2
 זה. חוזה על הפרה נוספת של 

אית  חשב כהתחייבות עצמת זה  על פי הסכם   בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות הצדדים מסכימים ומצהירים .18.3
גרע בכל אופן  ילא י  או חלקים הניתנים להפרדה מהןהוראה, התחייבות,    לאכוף כל  אפשרותנפרדת, והעדר  ו

הוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם  ש
ו  או הוראות אל /ה וארמאפשרת אכיפתן, הו  האינ בה מדי אשר  זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות תחולה רח

 דין החל. יאפשר אכיפתן בהתאם לש  כךתן המגביל או מצמצם אויפורשו באופן 

וכל תביעה בקשר לכך,  כל חילוקי ד .18.4 ביטולו,  ו/או  ביצועו  ו/או  פירושו  זה,  ו/או סכסוכים בקשר לחוזה  עות 
ן  שפט שלום יידומ-ביתהעניינית היא של    תוסמכ, וככל שהכזמר   במחוזבית משפט מחוזי  יובאו להכרעה בפני  

 . הזת משפט י בלעדית של בה ו, והצדדים מסכימים לסמכות בנתניהמשפט השלום -ר בפני בית הדב

מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו  כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה.   .18.5
נמסרה    , אםהמשלוחעד  ת ממו שעו  (72ים ושתים )עב שי  אצל הצד השנבדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה  

   חה.ביום בו נשל -חה בפקסימיליה ועד מסירתה ואם נשלבמ -ביד 
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 - דדים על החתום ולראיה באו הצ
 
 
 

 אבן יהודה מקומית  מועצה    הקבלן
 

 ________________  –שם הקבלן 
 

 _____ ____________  –  ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד
 

   –זה חוזה  חתימה החותמים על ה רשישמות מו
 

 __ .ז. ______________ _______________; ת___ 
 
 

 ז. ________________  __________________; ת.



36 

______________________ 
 חתימת המציע 

 ' לחוזה הקבלנות  נספח א
 

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות ביצוע( 

 
 לכבוד  
 מקומית אבן יהודה  מועצה
 (מועצהה  –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ___ ____________ רמספערבות בנקאית  ן:הנדו

  

___ פ-על .1 בקשת  )להל י  ת.ז./חהנערב  –ן  __________  מס'  מר(   _______________ חוב  .פ./ח.צ. 
__________________ ( אנו  _  מיקוד(,  כולל  מלאה  בקשר  כתובת  חוזר  בלתי  באופן  בזאת  ערבים 

ריסוס    יתירולמתן ש  17/22מס'  מבי  פומכרז  חוזה הקבלנות נשוא  למילוי כל מחויבויותיו של הנערב ל
ם שתדרשו מאת המציע  שלם לכם כל סכול,  האבן יהוד מקומית    ועצהמשל  וטה  ח שיפ שט בהדברה  ו

אלף ₪( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית    ארבעים   –ילים  ₪ )במ  40,000לסכום כולל של    הנערב עד
ת  יז מרכהלשכה ה  ידי-תפרסם על(, כפי שמ תוספת של מדד חיובי בלבדמדד המחירים לצרכן )כללי( )

)להל ביום  (מדדה  –ן  לסטטיסטיקה  ידוע  לבין המדד שיהיה    ההצעות למכרז  הגשת  בין המדד שהיה 
 (.ערבותסכום ה –חילוט הערבות )להלן   ידוע במועד

 

בסעיף   .2 המפורט  הסכום  של  תשלומו  את  מאיתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  או    1אתם  אחת  בפעם  דלעיל 
שותיכם לא  דרי  סךי ש הערבות בלבד ובתנא  םסכו ת לחלק מת מהן מתייחסבמספר דרישות שכל אח

 סכום הערבות. ולל ביעלה על הסך הכ 
 
( ימים  7לעיל, תוך שבעה )  1בסעיף  כום או סכומים עד לסך המפורט  אנו מתחייבים לשלם לכם כל ס .3

על חתומה  אלינו  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  ראש  -מקבלת  גזבר    מועצההידי  ,  עצהמוה ו/או 
כלשהו או    תהליךכיח או לנמק את דרישתכם ב להו  בהחו  לי להטיל עליכם כלבמי וא כל תנאוזאת לל 

כלפיכם באו לטעון  מבלי  כלשהו,  לעמו  פן  שיכולה  כלשהי  הגנה  לחיוב  טענת  בקשר  במכרז  לנערב  ד 
 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב. 

 
 כתב ערבות זה.  ףלצרל עליכם כם כאמור לעילדרישת .4
 
 __ )כולל(._____ שאר בתוקפה עד ליום _____ ו תיז בותער .5
 
ניתן להארכה בת .6 זו  צורך בקבלת  באופן ח  מועצהההודעה בכתב של  וקף  ערבות  ד צדדי לבנק, בלא 

 דלעיל.   5( חודשים נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  12עשר )-הסכמת הנערב, לתקופה של שנים
 
בסעיף  נקוב  יך תום תוקפה של הערבות כמתארר  אוח צריכה להתקבל לא י  ,זו  פי ערבות כל דרישה על   .7

האחרוןלעיל    5 המועד  חלוף  לאחר  הנ  ו/או  התקופה  לאחר  הערבות  הוארכה(  לתוקף  )באם  וספת 
 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 

 נו זו בטלה ומבוטלת. לאחר מועד זה, תהיה ערבות 
 

 כל צורה שהיא. ב  ברהה או להעמחאה או להסבלה תניתנערבות זו איננה   .8
 

 
 רב, ד כבוב

 
 ________________ 

 הבנק  שם         
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 נספח ב' לחוזה הקבלנות  

 
 ראות הביטוחהו

 
התחייבויות את  לצמצם  בא/ים  אינו/ם  שיוצגו  הביטוח  אישור/י  כי  בזאת  לפי    קבלןה  מובהר 

יתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמצ  סעיפי הביטוח
לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות  הבטוח  ר לחברות  אך ורק כדי לאפש

על הן   לעיל.  המופיעות  ביטוח    ללמוד  בלןקה  אלו  באנשי  להיעזר  הצורך  ובמידת  אלה  דרישות 
 . יותהסתייגו מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללאמטעמו, על 

על חשבונו,  לערוך ולקיים,  הקבלן  י דין, על  פ-או על הסכם זה  פי  -על  קבלןמבלי לגרוע מאחריות ה
מיום אספקת השירותים או מתן האישור לאספקת השירותים    החלמורשית כדין,  בחברת ביטוח  
המוקדם( ההתקשרות  ולמשך    )לפי  תקופת  ככל  כל  מקצועית/מוצר,  אחריות  ביטוח  )לעניין 

ל חבשיידרש,  לספק  קיימת  עוד  וכל  סיום  לאחר  נוספות  שנים  שבע  דין(משך  עפ"י  פוליסות  ת  ו, 
 ומהווים חלק בלתי ניפרד הימנו.    1בנספח באישור עריכת ביטוח המצורף כביטוח כמפורט 

 
שלישי .1 צד  כלפי  אחריות  לרבות    ביטוח  עובדיההמועצה  כלשהו  הפועלים    ו/או  ו/או 

 :ליון ₪מי  4בגבול אחריות של לפחות  מטעמם 

 "ביט".  הפוליסה הידועה בשם הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
ה חבות  פג  קבלן ביטוח  בגין  ישראלי,  דין  פי  לגופו  על  שייגרמו  נזק  ו/או  אובדן  ו/או  יעה 

לרבות   כלשהו,  גוף  ו/או  כל אדם  של  לרכושו  עובדיההמועצה  ו/או  שפועל    ו/או  מי  ו/או 
 ו. ו/או הפועלים מטעמ קבלןסגרת מתן השירותים על ידי ה , בקשר עם ו/או בממטעמ

את   לכסות  יורחב  בפוליסה  המבוטח  אחריותהמועצה  שם  מחד  הבגין  ו/או    לי למעשי 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  הקבלן  

ייחשבו כרכוש צד   בדיה ו/או עוהמועצה  נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש  
 . קבלןבאחריות או בפיקוח או בשליטת ה שלישי ויבוטל כל חריג בגין רכוש

 
 יסה:הרחבות לפול

 קבלני משנה ועובדיהם. חבות המבוטח בגין
 . נזק לרכוש המזמין יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה

  מכשירי,  התפוצצות,  בהלה  ,מאש  הנובעת  חבות  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  לא  הביטוח
ובמשק   מזיק  דבר  כל,  הרעלה,  וטעינה  פריקה ,  הרמה   סניטריים   מתקנים,  הבמאכל 

 לביטוח.  המוסד מצד ףתביעות תחלו וכן והשבתה שביתה, תאונתי זיהום, פגומים

וקבלני המשנה שלו, בגבולות אחריות של  הקבלן    בגין כל עובדי   ביטוח אחריות מעבידים .2
 : ₪ למקרה ולתקופה 20,000,000לפחות 

 יות מעביד. באחר תנושא  יאהיה ויקבע כי ההמועצה ח יורחב לשפות את הביטו 
יעים כחוק, עבור  לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגהקבלן ]מובן שעל 

 [.ועובדי 
 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 
א  ביטוח "אש מורחב" .3 נזקי טבע, רעידת  ציוד, מלאי אשר )כולל  ופריצה( לתכולה,  דמה 

  שמש אותו לאספקת השירותים נשוא חוזה זה. ותו של הקבלן ואשר מו ו/או בבעל תבחזק
י זה  כלפי  ביטוח  שיבוב  תביעות  בגין  המבטח  של  ויתור  סעיף  ו/כלול  מי  או  המועצה 

   ה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןמטעמ

 
בגין  הקבלן  לכיסוי אחריותו של  ת  אחריות מקצועי;  מקצועיתביטוח אחריות   .4 דין  פי  על 

ו/או כלשהו    אובדן  גוף  ו/או  אדם  לכל  שייגרם  במפורש) נזק  כתוצאה (  המועצה  לרבות 
ו/או עובדיו ו/או בגין מי מטעמו לרבות טעות ו/או  הקבלן  ו/או מחדל מקצועי של    ממעשה

 . השמטה בקשר עם מתן השירותים

₪, ולמשך כל התקופה שבה קיימת   2,000,000סך  גבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מ
 . ההתקשרות בין הצדדיםשנים מתום  7לפי ההסכם או לפי כל דין, ולפחות  אחריות זו

 
לשפות את  יביטוח  ה ו/או מחדלי    הבגין אחריותמועצה  הורחב  זאת קבלןהלמעשי  וכל   ,

ר כל אחד מיחידי  נערך בנפרד עבובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  
 . המבוטח
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 ביטוחים הבאים: את ה לערוך הקבלןבנוסף, על  .5

 ;ש בכלי רכבפי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימו-כנדרש על ביטוח חובה 5.1

בגין   5.2 אחריות  לביטוח  שלישי נזק  צד  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  אחריות    עקב  בגבול 
 . בגין נזק אחד₪  500,000של סך ב

 
 כללי:  .6

 
סות אי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפולילבדו אחר   קבלן ה 6.1

 . הביטוח המפורטות לעיל

ביטו 6.2 כי  במפורש  מצוין  לעיל  המפורטים  ביטוח בביטוחים  לכל  קודמים  אלו  חים 
ע"י   ו/או  הנערך  מטעמהמועצה  הקבלן  וכי    ה מי  ו/או  דרישה המבטח  כל  על  מוותר 

 . העמי מט ו/או מהמועצה  ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

שערך   6.3 הביטוחים  להקבלן  כל  החוזהבהקשר  בדבר    הוראות  מפורש  סעיף  כוללים 
לתחלוף זכותו  על  המבטח  של  יחיד כל  והמועצה  נגד  ( SUBROGATION( ויתור 

שהמבוטח התחייב בכתב או  אליו  זיקה  שלמבוטח  גוף  או  אדם  וכל  המבוטח  מיחידי  
 .בזדוןי שגרם לנזק ולמעט כלפי מ שירותי חוזה זה, לשפותו, או הקשור ל

בתום לב הקבלן  תנאי מתנאי הפוליסות על ידי  הפרת תנאי הפוליסות ו/או אי קיום   6.4
 .הפוליסות  על פיהמועצה  לא תפגע בזכויות 

תקופת  6.5 כל  במשך  שהיא  סיבה  מכל  יצומצמו  ו/או  יבוטלו  לא  דלעיל  הביטוחים 
 ש. יום מרא 60על כך בדואר רשום  הודעהלמועצה הביטוח מבלי שניתנה  
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 ' לחוזה הקבלנות  1נספח ב
 

 ביטוח ה עריכתישור א
 
 

הנפקת  תאריך  ישור קיום ביטוחים א
 ( DD/MM/YYYY)האישור

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

 רה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במק

מבקש  מ
 האישור

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה

המועצה 
בן  ומית אהמק

 יהודה

 למלא 

 

 

 נדל"ן ☐

 ירותים ש☒

 אספקת מוצרים ☐

ח שטבהדברה ריסוס ו שירותי אחר: ☒
 אבן יהודה מועצה מקומית שיפוטה של 

 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען: 

רחוב המייסדים 
 , אבן יהודה 53

 

 : מען

 

 

 סוג הביטוח 

 

  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת

 וליסה הפ

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

מט  סכום 
 בע 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

        

 צד ג'

 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000   ביט   

 הרחב שיפוי  304

  -צד ג' הרחבת   307
 קבלנים וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף   309
 מבקש האישור לטובת 

כיסוי לתביעות    315
 המל"ל 

-מבוטח נוסף 318
 מבקש האישור 

וטח נוסף בגין  מב 321
מעשי או מחדלי המבוטח  

 מבקש האישור  –

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג 

 ראשוניות   328

רכוש מבקש    329
 האישור ייחשב כצד ג 
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 הרחב שיפוי  304 ₪  20,000,000   ביט  ים אחריות מעביד

תחלוף    ויתור על 309
 לטובת מבקש האישור 

  -מבוטח נוסף 318
 מבקש האישור 

יה  מבוטח נוסף ה 319
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי המבוטח  

 מבקש האישור -

 ראשוניות   328

   אובדן מסמכים-301  ₪ 2,000,000     מקצועית אחריות 

 אחריות צולבת   302

   הדיבה/ השמצ -303

 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור 

בגין    מבוטח נוסף 321
  -מעשי ומחדלי המבוטח 

 מבקש האישור 

מרמה ואי יושר  -325
   עובדים

   פגיעה בפרטיות-326

   עיכוב/ שיהוי-327

 ראשוניות   328

  6תקופת גילוי -332
 ים חודש

 

 (: ג'ספח בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנ  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכםפירוט השירותים 

 ריסוס והדברה

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

 למבקשודעה ה משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא   לא, ביטוח פוליסת שלביטול   אולרעת מבקש האישור  שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 

 ישורחתימת הא

 המבטח:
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 לנות  קבהזה נספח ג' לחו
 

 בנק פרטי חשבון
 

 לכבוד  
 ודה אבן יהמקומית  מועצה 
 (מועצהה  –)להלן 

 
 א.ג.נ.,

 
 _________________   –שם הקבלן  .1

 

 _________________.  –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2

 

   – שלוח הודעה על ביצוע התשלוםמען למ .3
 

 ____ __ מיקוד: _______ __ _ ___: ____ ת.ד.: ______ ישוב: ___רחוב: __________ מס'
 

 _____ מיליה: ____________טל': ________________ פקסי
 
   – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4
 

 ______ מס' הסניף: _____ _____ שם הבנק: __________ מס' הבנק: ________שם הסניף:
 

 מס' חשבון: ______________. 
 

 ___ מיקוד: __________ __________ ישוב: ____ __ _ ___מרחוב: ____________ מס': __
 

 סימיליה: _________________ ________________ פקטל': 
 

ו באמצעות  חשבוננידכם בשגגה כספים ב-הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על 
 . מועצההיהוי לגזברות העברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא ש

 
 

 ____________ _____     ____________ _____ 
 תאריך     )המציע(  חותמת חתימת הקבלן     

 
  

   –דין -אישור עורך .5
 

וכי )המציע(  כי החתימה דלעיל היא של הקבלן  מי    אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת 
)המציע( וחתימתו מחיישח )המציע( לכל  תם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן  בת את הקבלן 

 ן. י ענידבר ו
 

_______________ ____ _ 
 הדין -חתימה וחותמת עורך

   –ור הבנק איש .6
 

אשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(,  הרינו מ
 אשר הינו לקוח הבנק. 

 
 

____ _____________     _________________ 
 ך י תאר                   תימת הבנק  חותמת ח         
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 בלנות  זה הקנספח ד' לחו
 

 ואומדן כמויות  מע"מ()לא כולל הצעת מחיר 
 

 .מועצההבשטח שיפוט  ביום פרסום המכרזאומדן נתונים  .1
 

     תושבים   14,300  -על כמד  נא   בת מכרז זה,עד כתיו למ נכון    אבן יהודהמספר התושבים במועצה מקומית  
ובהתאם    סטטיסטיקהל  זיתללשכה המרכלנתוני  אם  תבה  דונם   8,250  -יציפאלי עומד על כתחומה המונ ו

 .  לנתוני המועצה ורישומיה
 

עלהעב תתבצענה  של  -ודות  מאושרת  עבודה  תוכנית  שטחי    מועצההפי  בסעיף    מועצההבכל    4כהגדרתם 
 ות. לחוזה הקבלנ

 

יצוע  ב וש  לדר  מועצהבהם בכדי למנוע מה ר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד, ואין  מובה
 ו/או הקטנים מהשטחים המפורטים לעיל. לים הגדושטחים  בבודות ע
 

ו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל  בין אם נתגל
 .מועצהידי ה-כה עלידו למכרז ואשר נקבע כהצעה הזו-עת המחיר אשר הוגשה עלר להצמעב תשלום נוסף

 

המכרז וחוזה  ן עבודות נלוות כמפורט בתנאי  וכ  ,הדברהרותי ריסוס,  מתן שיליר  מחהצעת   .2
 , כדלקמן:לא כולל מע"מ()אבן  מקומית  מועצהבשטח שיפוט   הקבלנות

 
 כמות  יח'  סוג שירות  מס"ד

   שנתית
 מוערכת 

 ות הער
 

 חירמ
 מרבי

 ליחידה

 הנחת 
 המציע 
 ליחידה

  הצעת המחיר לאחר
 )ליחידה( במילים הנחה 

 יקוד נ ודניק
 ההצעה 

   )למילוי ע"י
 המכרז(רך עו 

 ור ניטור, אית 1
 והדברה של זחלי 

 במוקדים   יתושים
 קבועים באופן  

 שוטף 

  נק'  5   ₪   235  4 דונם 

 איתור, הדברה  2
 וטיפול בזחלי 

 יתושים   
ה  דגיר  במוקדי

   מזדמנים

 הטיפול   25 קריאה 
 יבוצע  

 ברדיוס של  
 טר מ 250

 קריאה בכל 

  נק'  5     ₪ 180

 הדברת יתושים   3
 םגריבו
 

  נק'  5   ₪   180  10 נם דו

   הדברת חרקים 4
 

  נק'  20   ₪   350 למבנה  70 קריאה 

 הדברת זבובים 5
 

  נק'  15   ₪   80  15 קריאה 

 םהדברת מכרסמי 6
 

ול  פכולל טי 50 קריאה 
 בביוב + 

 רעל 

  נק'  10   ₪   180

 הדברת מכרסמים 7
 )טבעות האכלה( 

  נק'  15   ₪   65  25 יחידה 

 הדברה/הרחקה  8
 נחשים  של 
 ועקרבים  

  נק'  15   ₪   400  15 קריאה 

 הדברה/הרחקה של 9
 נחילי דבורים 

 צרעות  ני וקי 

  נק'  5   ₪   180  15 קריאה 

   דברה נמליםה 10
 נמלת האש( )לרבות  

 חצי  
 דונם 

13 
15 

  נק'  5   ₪   300 
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 :יים נאלרותים אופציויש .3
 

 כמות יח' סוג שירות  מס"ד
   שנתית

 מוערכת

 ותהער
 

 מחיר 
 י ליחידה מרב

 הנחת  
 המציע  

 ידה יחל

 הצעת המחיר לאחר  
 )ליחידה( במילים הנחה 

 עשביית חורףהדברת  1
 

   ₪   240  120-140 דונם

 הדברת עשביית קיץ 2
 

   ₪   240  120-140 דונם

 הדברה מונעת נביטה 3
 

   ₪   240  120-140 דונם

כודת הנחת מל קריאה ת יוניםלכיד 4
)הכוללת אוכל  

(  וניםומים לי
 ינויה  ופ

 פעם  
 בשבוע

 450 ₪     

   ת טרמיטיםהדבר 5
 
 
 
 
 

 מבנה ציבור 

 ,ספריה(
 עדון מו

 קשישים, בית 

 ,תרבות

 )ועדון נוערמ

    ₪ 1,400 מ'  100עד   

 מ'   100-מ
 מ'   300ועד  

 לאותו )
 מבנה(

13 ₪     

 
 

ו המחירמ מובהר  כי  ביצוע  הנ  יםודגש,  עבור  העבודות  "ל    ים סופי  יםמחיר   יםוו מה המכרז,    מושאכל 
כ  יםוכולל  פי תנאי  -א הכרוכות בביצוען, עלסוג ומין שהוההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  ל  את 

ומהו ונספחיהם,  הקבלנות  וחוזה  כיהמכרז  עובדיוה  תשלומי  לרבות  הנ"ל,  להתחייבויותיו  מלא  ם,  סוי 
סוציאליות, בלו,  זכויות  סולר,  רכב,    דלק,  ים,  לפחים,  ביטוחציוד,  ,  והדברה  סויסר  חומרימכונות,  כלי 

וכל הוצאה אחרת מכל מין  ני  רווח קבלרישוי,  ות  אגר  ,ביטוח לאומיערבויות, מיסים,  ,  תיקונים, מוסכים
 . זאתלרבות תקופות הארכה וכיוצא ב  תקופת חוזה הקבלנותך כל בערכם לאור, וסוג

 

  ות לוות הנ העבודהמכרז וכן כלל    א שמות  טרם ביצוע עבודו  מועצהב  ובחינת השטחיםעה  הנסיל עלויות  כ
 גם על חשבון הקבלן. יהיו  וכיו"ב 

 

 בחוזה הקבלנות. ורט מפכהפרש הצמדה למדד סף מורה זו יתוולת
קב המציע מחיר  . נהקבוע בטבלה  מחירים העולים על המחיר המרבי   יע להצי  שא מודגש כי המציע אינו ר

המרביהעולה   המחיר  המכרזים  על  ועדת  תהיה  וה,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  להחליט  רשאית,  בלבדי, 
המחיר המרבי    הנקוב באילו  בהצעה כמטעם זה בלבד, או לחילופין לראות    ת המציע כולההצעלפסול את  

 הקבוע בטבלה. 
 

 

והשתתפהג .4 ור שהוא קרא  ותו במכרז כמוהם כהצהרה ואיש שת הצעתו של המציע 
את   ידועים ולמד  ונספחיו  הקבלנות  וחוזה  המכרז  פרטי  כל  המכרז,  מסמכי    כל 

הנדרש    ונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציודנתם לו וכי הוא בחן את כל הריוברו
הלביצו העבודו ע  לביצוע  הנדרשים  העובדים  מספר  נתון  עבודות,  ו/או  עלות  וכל  ת 
 חוזה הקבלנות. המכרז ו מושאהעבודות  לצורך ביצוע מושלם ומלא של  אחר

 

והמיד .5 הנתונים  כל  את  קיבל  הוא  כי  מצהיר  הגשת  וש רהדע  המציע  לצורך  לו  ים 
  מועצה הל  שטח השיפוט ש כל  בסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר  במהצעתו.  

שיפוט לשטח  מחוץ  גם  אחר  נדרש  אתר  גישהמועצה ה  ובכל  דרכי  לרבות  ומצב    , 
והוא   וכיו"ב  הידטופוגרפי  הכישורים,  כל  מלואם  בעל  העבודות  לביצוע  והניסיון  ע 

 ובשלמותם. 
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ו/או חוסר ידיעה  בנה  או אי הטענה ו/או הסתייגות ו/  כלש   לו  ידוע המציע מצהיר כי   .6
לוכיו" בנוגע  על   י פרוטוקולת  )לרבו  המכרז  מסמכיב  הקבלנות  וחוזה    הבהרות( 

בהנספחיהם המופיע  נתון  כל  לרבות  יועלו ,  אשר  הגשת  יד -על  ם,  לאחר  המציע  י 
 , לא יתקבלו. צעות במכרזהה

 
 

 . _______./מס' תאגיד __________ת.ז/פ..צ./ח _____, ח._המציע: _____________שם 
 

 ת.ז. ________________.  ___,________המוסמך לחתום בשם המציע: ____________ 
 
 ____.תאריך: __________  ____. _______ת של המציע: ________תימה וחותמח
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 ת בלנונספח ה' לחוזה הק
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

יחות בעת ביצוע  דגש מיוחד בנושא הבט  לשים   ת( מבקשמועצהה  –להלן  )   אבן יהודהמקומית    מועצה ו   הואיל
הריסוס,  יש בההדברה  רותי  העשבייה  המוניציפשטחוניכוש  שלא ה  המכרז    כמפורט  המועצה  לי  במסמכי 

הקבלנות  חוזה  _______________  ומסמכי  כי  )להלן  _______ ולוודא  את  (  הקבלן  –________  מבצע 
 ות אלה. הנוגעים לעבוד מרים הרעיליםות דיני וכללי הבטיחות והחישופי כל דר-העבודות על 

 
 –כדלקמן  מועצההפי הקבלן מצהיר ומתחייב כללפיכך 

הי .1 בעל  הניסיו הוא  ביצו דע, המיומנות,  לשם  הנדרשים  ויכולת הביצוע  כו ן  לרבות  בבטיחות  ח  ע העבודות 
 ודות. , כלים וכל אשר נדרש לביצוע העב, ציודרשותויומן, שעומד למ םאד

ל .2 וידועים  מכיר  הכ   והוא  ודיני  התקנות  החוקים,  הרעילים    התעבורהבטיחות,  ל  על  החליוהחומרים  ם 
 עבודות אלה. 

  חוזה הקבלנות וכי בדק   מושא  בעבודותוחומרים רעילים  התעבורה  ,  יפול בסיכוני הבטיחותא מנוסה בטהו .3
וכי יש לו ולעובדיו הניסיון  כונים הקיימים באתרי העבוסיהאת   ונושאי    ם סיכוניםוהידע להתמודד עדה 

וכי  בטיחות   הבטי  תולרשואלו  ציוד  העבוכל  לביצוע  המתאים  בטיחות  חות  של  מלאה  הבטחה  תוך  דות 
 ועוברי אורח.  מועצההי אות עובדיו, עובדיובר

המ .4 בעבודות  העובדים  מטעמו  הבטיבלנוהק   חוזה  מושאועסקים  בנוהלי  בקיאים  העובדים  חותת  וכי   ,
י על  מיומנים  המועסקים  מקצועיים,  הם  העבודו  לביצוע  והוכשרו  הכשרמנוסים,  ועברו  והדרכה  ודות  ה 

 כנדרש.

וע .5 מטעמו,  הוא  או  בשמו  הבא  וכל  עלובדיו  החוקי-ינהגו  כל  והתעבורה פי  הבטיחות  ודיני  התקנות    ם, 
גון  הדרכות בהתאם להוראות תקנות אר  בעת ביצוע העבודות, לרבות,  םרטיההחלים על העבודות, על כל פ 

 . 1999-שנ"טרת מידע והדרכת עובדים(, התיהפיקוח על העבודה )מס 

אם להוראות  התב  אה על כללי הבטיחותו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מליקפיד כי כל הפועל מטעמהוא   .6
ומתוודה  ם והתקנות הנוגעים לאותה עב , החוקידיני הבטיחות בלעדית לכל  חייב לשאת באחריות מלאה 

  עצהמוההוא פוטר את  אלו במהלך ביצוע העבודות ו   תעמו העובר על איזה מהוראועבירה של כל עובד מט
 הפועל מטעמו. וע איזה מהן על ידו או על ידי  מכל אחריות לאי ביצ 

ק חומרים תקינים  ור  ו אך וסביבתה יהי  מועצה הש בשטחי  ריסוס ו/או ההדברה בהם ייעשה שימוחומרי ה .7
הסביבה, משרד הבריאות,    סמכות, לרבות המשרד להגנתידי הרשויות המו-וש בהם הותר עלאשר השימ

ה  מכון משרד  וכלהתקנים,  הכפר  ופיתוח  איסור    מועצה  חקלאות  חל  אחרת.  לעשות  מוסמכת  מוחלט 
 .  ייםנטו הרלוהגורמים הרגולטוריים   לשל כל ומר אשר השימוש בו לא קיבל היתרשימוש בח 

ויוודא   .8 ידאג  ו/אהקבלן  הריסוס  בחומרי  השימוש  כי  הבלעדית  באחריותו  הדבר  נעשה  ויהא  ההדברה  ו 
ו/או   היצרן  להוראות  להמשרבהתאם  המשרד  ו/או  הבריאות  אמד  כל  נקיטת  כולל  הסביבה,  צעי  גנת 

,  1970-"לתש ה[ ,  פי חוק ודין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש-כאמור עלות הנדרשים  הבטיח 
ב הבטיחות  )עותקנות  בחמריעבודה  התשכ"ד-בדים  הבטיחות,  1964-הדברה(,  )  תקנות    גהות בעבודה 

העובדים   ובריאות  שהם  בחותעסוקתית  הדברה  התשנ"גא  םזרחניימרי  וקרבמטים(,  חוק  1992-ורגנים   ,
התהג הצומח  חוק    1956-שט"זנת  התשנ"ג  ם חומריותקנותיו,  י  רישו   וק חיו,  ותקנות  1993-מסוכנים, 

התשכ"ח ע  1968-עסקים,  רישוי  תקנות  לרבות  מזיקים(, תשותקנותיו,  )הדברת  ת  ותקנו  1975-ל"הסקים 
 . 1996-"ו מניעת מפגעים )רעש(, תשנ 

לעובדי  .9 יספק  לצורהקבלן  הנדרש  ציוד המגן  כל  עו את  ביצוע  ו/או ההדברה בודות הריסו ך  ניכוש    ס  ו/או 
תאימים, משקפי מגן, כפפות  רבות מסכות פילטר מביותר, לובה  הט   יכות, כאשר הציוד יהיה באעשבייה

הכל בהתאם להוראות  ת ו בע מחומר עמיד ונעלי בטיחו עם שרוולים ארוכים וכועמידות לחומר, בגדי מגן  
ודות בצורה הבטיחותית ביותר. בריסוס מוטורי יספק  ע עב דרש לביצו וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנ  היצרן
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יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה  או אוזניות. הקבלן  אוזניים  טמי  ם איו גהקבלן לעובד 
 . 1997-תשנ"ז, הות לעבודה )ציוד מגן אישי(כרות לעיל ותקנות בטיחהמאוז

להרחקת כל אדם ו/או בעל חיים ו/או רכוש  בלן  ה יפעל הק צוע עבודות הריסוס ו/או ההדברטרם ובעת בי .10
ה, בין אם במהלך העבודות ובין אם  הריסוס ו/או ההדבר  מעבודות  ודרךרה  ל צו אשר עשויים להיפגע בכ

 ה ודרך( לחומרים וכיו"ב. ות עקב חשיפה )בכל צורלאחר ביצוע העבוד

ן, המציינים גם את  לעי  רה בולטיםיציב הקבלן שלטי אזהולאחריהם  הריסוס וההדברה, במהלכם  רם  ט .11
בו החומר  הפעו  שם  ביצוע  ותאריך  שימוש  בוזאלה,  נעשה  השאר, ת,  בתקנ  ין  וכנדרש  רישוי  כאמור  ות 

 . 1975-עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה

כי פעולות הריהקבל .12 יקפיד  ואופן    לא  עשבייהוניכוש  ההדברה  סוס,  ן  צורה  בצמחייה קיימת  יפגעו בשום 
מתקן אחר    כל  ו/אוים )אשר כנגדם לא מכוונת ההדברה( ו/או רכוש ו/או מבניים  י חי בבעל   אדם ו/אובו/או  

 ם התחנה וסביבתו.  מצוי במתחה

י .13 וקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טהקבלן  כל מערכת תשתית אחרת  לפון, צינורות מים, ברזי מים 
יקפיד הקבלן  ומין.  וג  מכל ס בקווי חשמללמ כן  עובדים  צולנק  נוע מגע של  ציוד מתאים  וט  ולספק  עדים 

 עם חשמל.  ים לעבודהות הרלוונטיטיח י הבלמניעת התחשמלות תוך הקפדה על דינ 

אשר יועדו   למעט מחסנים  מועצההבודה ושטחי תחייב שלא להשאיר חומרי הדברה בכל אזורי העהקבלן מ  .14
הח אחסון  לאחסן  ומרלמטרת  מתחייב  הקבלן  להוראוים.  בהתאם  ההדברה  חומרי  תקנ את  רת  ישוי  ות 

 פי כל דין. -ועל   1975-עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה

ללדוו .15 העבודה ח  הת  משרד  על )משרד  הפיקוח  אגף  תאונה    מ"ת  כל  על  הבטיחות  בדיני  כנדרש  העבודה( 
עובד מטעמו בגינה שעשה  ואשר  יכולת  נ  ,  וחלילה(    ,מיםי  3מעל    תועבודמנעה  )חס  למותו של  או שגרמה 

 עובד. 

 מכרז. י המסמכת זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או ייבוב התחאין באמור בכת .16

. 
 ______________. ___________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ____________________ המציע: __ שם 

 
 

 ____.____, ת.ז. ____________ ___ם בשם המציע: ____________המוסמך לחתו
 
 

 תאריך: ______________.  ___________________. ____ ע: __חתימה וחותמת של המצי
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 ת זה הקבלנונספח ו' לחו

 
 מי יומן עבודות יו

 
 תאריך: ___________________. 

 ___________ ___ _________________________ע העבודות באותו יום: ________שעות ביצו

 ___________ _________________________________ ____ ._______________________ 

 : העבודות( יק בו בוצעומדוור ההשטחים בהם בוצעו העבודות )האז

_______________________________________________________ ________________

 ________________________________________________________________ _______

_____________________ _________ _________________________________________

 _________________ ___ ___________ __________________________ .______________ 

 תיאור העבודות: 

______________________________________ _________________________ ___ _____

__________________ ____________________________ _________ ________________

_____________________________________________ ____________________ ______

 ____________________________________________________ .___________________ 

 עבודות: ע הבהם נעשה שימוש לצורך ביצוהחומרים 

_______________________________________________ ____ ____________________

_____________________________________________________________ __________

_______ _________________________________________ ._______________________ 

 ת: העובדים שביצעו את העבודו שמות

_______________________________________________________ ____ ____________ 

_____________________________________________ ___ ___________ _________ ___

_______________________________________________________ ________________

 ________________________________________________________________ ._______ 

 בוצעו העבודות ביום זה: בהם ונמיםגודל השטח המדויק בד

 ____________________________  ___________________________ _ 

_______________ _____________   __________________________ __ 

 __________________________ __  ___________________________ _ 

__________________ __________   _________________________ ___ 

 ____________________________   ___________________________ _ 

 

   –ה ור לעיל לאחר בדיקשר את האמהריני מא 

 

                                                                                                                         _______ _______ 
 מת הקבלןוחותתימה ח        

 
 

 -מועצההאישור מנהל או מפקח מטעם 
 
 
_________ ____ ___    ________ ______   _________ ____ ____ 

 פקיד הת חותמת ובה הגדרת                            חתימה                               שם ושם משפחה      
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 לנות נספח ז' לחוזה הקב 
 

 המכרז  מושאוע העבודות לביצ פתיתתקו/תוכנית עבודה שנתית
 

 תערוה ותתדירות ביצוע העבוד מהות העבודות
 וביםריסוס זב

 קבוע  הקבלן לרסס באופן על 
 בשבועיים על כל כלי  עם פ 

 שוב, בבתי האב האצירה ביי
 מות של איסוף ובמרכזים ובמקו 
  .רטון הק הגזם ופסולת 

 דש אפריל ועד  פעם בשבועיים מחו
 שר  ים א בימ  -חודש אוקטובר 

 מראש ע"י מנהל המחלקה עו קביי
 ת ישו ו דרלקריאות ו/א וכן בהתאם
   התושבים.

 

 ,  לשנות את תדירות ביצוע העבודות כמפורט להלןו/או המנהל רשאים המועצה  
 ת.  לע ובהתאם לצרכיה המשתנים מעתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 ין כל כלפי ת בגנוספ הא כל טענה ו/או דרישה לתמורהמובהר כי לקבלן לא ת
 המועצה ו/או  מי מטעמה.  

 
 תדירות   היקף העבודות ו/אוהפחית את  צמה הזכות ללע ומרת מובהר כי המועצה ש

 ימים ( 30ת בהודעה מראש של שלושים )וזא  25%ביצוע העבודות בהיקף של עד 
 .  גין מימוש זכותה זואו תביעה כנגד המועצה ב/ה וולקבלן לא תהא כל טענ 

 יםכרסמסוס מרי
 על הקבלן לבצע פיזור רעל נגד 

 מכרסמים בבתי התושבים. 
 צוע העבודות כמפורט להלן,שנות את תדירות ביל רשאים לה ו/או המנהועצהמ 

 ים מעת לעת.  ה הבלעדי, ובהתאם לצרכיה המשתנבהתאם לשיקול דעת
 שה  לא תהא כל טענה ו/או דרילן מובהר כי לקב

 ו/או מי מטעמה.  עצה  י המולתמורה נוספת בגין כל כלפ
 

 ירות  ת ו/או תדהיקף העבודואת  חית מובהר כי המועצה שומרת לעצמה הזכות להפ
 ( ימים ולקבלן30ושים )וזאת בהודעה מראש של של 25%ות בהיקף של עד העבוד ביצוע

 . צה בגין מימוש זכותה זומועכל טענה ו/או תביעה כנגד ה לא תהא 

 ריסוס תיקנים )ג'וקים( 
 בבריכות   סוס וע ריביצ

 הביוב כולל פיזור רעל 
 עכברים בשוחות הביוב.  

 בחצרות  ביצוע ריסוסכן כמו 
 בתים ובבריכותה 

 זיות בישובים. מרכ

 . בתדירות חד שבועית
 

 ן,  להלרות ביצוע העבודות כמפורט ו/או המנהל רשאים לשנות את תדיהמועצה  
   לעת.מעת   בלעדי, ובהתאם לצרכיה המשתניםבהתאם לשיקול דעתה ה

 כל כלפי ין ת בגמובהר כי לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספ
 מי מטעמה.   ועצה ו/אוהמ

 

   רת עשבייההדב
 בכלל השטחים הפתוחים

 ט המועצה בשטח שיפו
 

 שנתית לרבות ביצוע אחזקה 
 שוטפת, בכלל הגינות 

 בוריות בשטח שיפוט הצי
 ה, מדרכות,  המועצ

   מה.סביב גדרות, וכדו

 ע עבודות במשך כל חודשי ביצו
 השנה. 

 
 שוחות   1600מובהר כי עד 

 תוספת  א תהיה כל   ב לביו
   לום לקבלן. הריסוסתש

 וההדברה בשוחות יכללו
 גם טיפול בזוחלים  

   בדם קר, תיקנים ופרעושים.
 

 ום שיפוטה במשך תקופת  לתח בות שטחים חדשים שיתווספו לר
 (. ארכתת המוהתקשרות )לרבות תקופת ההתקשרוה

 הדברת יתושים
 ביצוע הדברת יתושים בכלל 

 ה.  מועצשטח שיפוט ה
 עשרה אחת לכל  בתדירות של

 שיפוט המועצה  ימים בכל שטח 
   וזאת בחודשי האביב/קיץ.

 
 

 ל המנהל מטעם המועצה.  הכל בהתאם לדרישה ו/או קריאה ש ו

 חד שבועית.  בתדירות במועצות השכנות  טורני

 בור וחינוךת צימוסדוריסוס והדברה ב
 פעם בשנה ובהתאם לדרישה  מתקנים ציבוריים  

 אה קריאו /ו 
 עצה. מטעם המו של המנהל

 
 בהתאם להוראה ו/או קריאה של  המנהל.   הריסוס יעשה

 
 חסנים, , ממתקנים ציבוריים, מסדרונותסוס יתבצע בכיתות הלימוד/גנים/ הרי

 יפוט המועצה.טח שור בשפורט בכל מוסדות החינוך והציבמקלטים, אולמות ס
 
 
 

 גני ילדים  

 חטיבות ביניים  

   ייםסודפר יבתי ס

 

 


