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 ת להציע הצעו הזמנה   -מסמך א' 

 כללי  .1

פועל באחת עשרה  "(האשכול" )להלן:נגב מערבי  מקומיות  אשכול רשויות  מסוג  איגוד ערים   .א

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון,  אופקים :המערבי  בנגב רשויות מקומיות  

מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, ה,  ימועצה אזורית לקימועצה אזורית חוף אשקלון,  

 "(. האשכול רשויותב )להלן: "מועצה אזורית שער הנגומועצה אזורית שדות נגב, שדרות, 

 

ל .ב הצעות  מזמין  האשכול  זה,  מכרז  רחובותשירותי  מתן  במסגרת  וניקוי  ברשויות    טיאוט 

באמצעות כח אדם ייעודי, משאיות  , מכרז זהמתן השירותים לפי  תצטרפנה להאשכול אשר  

כמפורט    כפוף לתוכנית עבודה והזמנות עבודה,בטאוט ומכונות טאוט וכל פעילות אחרת,  

" ו/או  השירותיםלהלן: "המפרט הטכני המצורף )  -ה'    במסמכי המכרז להלן לרבות מסמך

 .("העבודות"

 

 שיקול דעתו הבלעדי. עפ"י  במכרז זוכים  2רשאי לקבוע עד האשכול  .ג

 

להצטרף   תבחרנההזוכים במכרז יספקו את השירות נשוא המכרז לרשויות האשכול אשר  .ד

זהשירותמתן הל ד' המצורף(  האשכולההסכם עם  לפי  ,  ים לפי מכרז  החליטה  .  )מסמך 

)נספח ד/רשות להצטרף, תימסר הודעה לזוכ  להסכם(. הזוכים    4ים עם המפרט המבוקש 

והרשות תבחר בקבלן זוכה לפי שיקול דעתה.    ,יעבירו הצעת מחיר מעודכנת בהתאם למפרט

 בהתאם, תצורף חתימתה של הרשות הרלוונטית להסכם עם הקבלן הזוכה הרלוונטי. 

 

 שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/זוכים במכרז. האשכול  .ה

 

  את לפצלהאשכול שומר על זכותו     -כאמור, ניתנת בזאת הודעה מראש בדבר פיצול המכרז  .ו

 במכרז זה בין מציעים שונים.   הי הזכי

 

תקפה   .ז המציע,  של  הצעתו  כי,  ומובהר  בה לכל  ומחייבת  ברור  הישובים    אשכולרשויות 

בא בשר  וההחלטה  העבודה  מסוימתלביצוע  נשוא    בהן,  רשות  העבודות  את  המציע  יבצע 

 הינה של האשכול בלבד. מכרז

 

הפנים,   .ח משרד  של  ואישור  להנחיה  בכפוף  לאשכול,  נוספות  רשויות  ותצטרפנה  במידה 

 האשכול שומר על זכותו לצרפן לשירותים הניתנים במסגרת המכרז. 

 

פירוט העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו,  נוכח העובדה כי    במכרז מסגרת  עסקינן .ט

והוא    ,כמותם או היקפם ידוע במועד כריתת ההסכם,  בידי  ייאינו  בהתאם  האשכול  קבע 
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לשירות הרשויות  הצטרפות  של  לקצב  בדרך  האשכול    חתימה,  לבין  הקבלן  בין  משולבת 

 והרשות המקומית המצטרפת. 

רשוי  הצטרפות  כי  העובדה  להיות  לנוכח  עשויה  זה,  מכרז  נשוא  לשירות  האשכול  ות 

הדרגתית, מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מטעם האשכול לגבי  

ל  השירותיםהיקף   שתצטרפנה  הרשויות  ו/או  לפי  הנדרש  השירותים  עם  מתן  זה.  מכרז 

 ות מכרז זה. תחולנה הורא –שיכול ותהא במועדים ושלבים שונים  –הצטרפות כל רשות 

את   במכרז  מהזוכה/ים  לקבל  חייבות  לא  אך  רשאיות  יהיו  באשכול  החברות  הרשויות 

השירותים עפ"י מכרז זה בהתאם למחירי ותנאי מכרז זה, אולם, מובהר בזאת כי, המדובר  

הרשות   של  המוסדות  והאשכול  בהחלטה  מכל  שיתקבלו  באישורים  מותנית  והיא 

 .  הרלבנטיים של האשכול ושל הרשות

 

יהא  האשכול  הסכם מסגרת לפיו,  ( הינו  'ד   יתר על כן, ההסכם המצורף למכרז זה )מסמך .י

 מכרז זה.בהבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות  ופי שיקול דעת-עלרשאי 

 

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,   .2

אלפיים חמש  ₪ )  2,500תמורת תשלום של  הן במשרדי האשכול והן בהעברה בנקאית,  ניתן לרכוש  

)להלן:    מאות חדשים(  אופן("התשלום"שקלים  בכל  מראש  נדרש  ,  .  האשכול  תיאום  מזכירות  עם 

 התשלום לא יוחזר.  .  info@westnegev.org.ilבמייל ו/או  073-7269274בטלפון 

 

ובאתר    בתיאום מראש  ללא תשלום במשרדי האשכול,  קודם לרכישתם,  ניתן לעיין במסמכי המכרז .3

 . www.westnegev.org.ilהאינטרנט הרשמי של האשכול שכתובתו 

 

 יתקיים מפגש מציעים. אלמכרז זה ל .4

 

, לא  WORDבקובץ    ידי המציעים בכתב מודפס בלבד- על  אשכוללהבהרות יועברו ל  ותשאלות ובקש  .5

וגם לכתובת המייל     liel@cb-law.biz  מייל   לכתובת   12:00עד השעה    4/4/2022שני  יום  מיאוחר  

info@westnegev.org.il   . 073-7269274 :טלפוןבבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות  . 

 

באתר האינטרנט הרשמי של   ,12:00עד השעה , 11/4/2022שני  מיוםתשובות תתפרסמנה לא יאוחר  .6

 . האשכול

 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול.  

 

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים    ת רשאי לת  והאשכול ביוזמת  .7

 הודעה על כך  תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.  ו/או תוספות. 

באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם יש הודעות  

כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה, וכן לצרף את המסמכים המפורסמים להגשתו לפי ההנחיות במכרז.  

 המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל עוד פורסמה באתר. 

http://www.westnegev.org.il/
mailto:liel@cb-law.biz
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מגיש ההצעה   .8 לצרכןעל  המחירים  צמודה למדד  בנקאית, חתומה,  ערבות  להצעתו  כדלהלן,  לצרף   ,

ג/  בנוסח הנספח המצורף  )ובמילים:    100,000  בסך של   1כנספח  ,  ("חדשים  שקלים  אלף  מאה" ₪ 

המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא  .  "(ערבות השתתפות  )להלן: "  אשכול רשויות נגב מערבילטובת  

 .  יתקבלו

מודגש כי הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון    כולל.  14/7/2022ליום  הערבות תעמוד בתוקפה עד  

 או הסכום תיפסל!                  /מבחינת הנוסח ו

תיפסל על הסף ולא תובא   –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 

 לדיון בפני ועדת המכרזים.  

תוגש    הצעת .9 הנלווים  המסמכים  וכל  המכרז  יתר מסמכי  כל  עם  במכרז  סגורה  המשתתף  במעטפה 

בלבד   ידנית  בטלפון  ,  האשכול  במשרדיבמסירה  מראש  במייל    073-7269274בתיאום  ו/או 

info@westnegev.org.il  .  4/2022על המעטפה יצוין מס' המכרז   . 

 זה.  תקבל הצעה לאחר מועד לא ת.   10:00בשעה  14/4/2022  –חמישי  ההצעה תוגש לא יאוחר מיום

י .10 אוהאשכול  שמציע  כך  ההצעות  את  במניין    בחן  יבואו  ולא  יפסלו  הסף  בתנאי  יעמדו  שלא  הצעה 

 .  ההצעות

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא רשאי לבטל   אינו כי האשכול  יובהר  .11

 .  הבלעדי שיקול דעתו את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי

 

לרבות    מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים .12

ו/או אישורים    אישור המשרד להגנת הסביבה ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או משרד הפנים 

לביטול   אפשרות  קיימת  לפיכך,  שונות.  הסכמות  ו/או  אחרים  גורמים  שהוא    המכרזשל  שלב  בכל 

במועד ההתקשרות עם    לרבות לאחר קבלת הצעות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה

  , עמלה בעבור הפקת הערבות למכרז  הזוכים במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו 

 . וכיו"ב

 

בכל מסמכי  בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור   .13

 .וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייגהמכרז,  

 

 

                    

 אורי פינטו, 

 מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי 
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 הוראות למשתתפים במכרז  -מסמך ב'  

 רקע  .1

 תושבים.  281,015-רשויות( כוללות כ 11רשויות האשכול )

האשכול מעניק כבר היום שירותי פינוי פסולת לרשויות האשכול בזרמים השונים ובאמצעות מכרז  

נוספים המבוקשים אשר   בשירותים  לרשויות  הניתנים  להרחיב את השירותים  זה, מבקש האשכול 

 המספרים בטבלה הינם הערכה בלבד ובהתאם למידע שהעבירה הרשות עצמה לאשכול. יפורטו להלן.  

 

מתן  ברשויות האשכול אשר תצטרפנה ל  עבודות טיאוט וניקוי רחובותהקבלן הזוכה מתחייב לבצע   .2

ברשויות אלו ובכפוף  וזאת בהתאם להיקף העבודות והשירותים בכל ישוב  ,  מכרז זהים לפי  שירות ה

  -כמפורט במסמכי המכרז להלן לרבות מסמך ה'  לתוכנית עבודה והזמנות עבודה כפי שיפורט להלן,  

 . ("השירותים" ו/או "העבודות" להלן:המפרט הטכני המצורף )

 

  לעיל באופן הבא:הזוכה יבצע את העבודות המפורטות  .3

ומחירן ייקבע   –שייקבעו לפי הוראות ההסכם, תוכנית עבודה והנחיות המנהל  עבודות קבועות .3.1

עלות    -שכר עובדים, פרק ב'     עלות  –בטופס הצעת המשתתף: פרק א' ה  לפי הצעת המחיר הזוכ

 עבודות נוספות. –כלי רכב )משאיות/מכונות טיאוט/מכונות שטיפה( ופרק ג' 

 

בכלל  .  מהאשכול  ות, בכפוף להזמנת עבודה מראשלפי צרכי הרש  –   עבודות יזומות ומזדמנות .3.2

  קרצוף רחובות,  בתים עזוביםניקיון רחובות, מגרשים וציוד לצורך ביצוע עבודות  הפעלת  זה,  

טופס הצעת  פרק ד' במחיר עבודות אלו קבוע מראש ומפורט ב.  וכיו"ב   )גם לצורך ניקוי גרפיטי( 

 המשתתף.  

 

בכלל  .  מהאשכול  לפי צרכי הרשות, בכפוף להזמנת עבודה מראש   –  תגבורים ואירועים מיוחדים .3.3

לפני במהלך ואחרי    כגוןעבודות ניקיון מרוכזות במועדים ואירועים שונים במהלך השנה  זה,  

חגיגות  חגים,   העצמאות,  יום  חגיגות  קבוע  .  וכיוצ"בהרשות  פסטיבלים,  אלו  עבודות  מחיר 

 טופס הצעת המשתתף.  פרק ד' במראש ומפורט ב

בני   מ.א אשכול   אופקים    מ.א 

 שמעון  

חוף   מ.א. 

 אשקלון  

מ.א  

 מרחבים  

מ.א שדות  

 נגב  

שער   מ.א 

 הנגב  

מ.מ  

 לקיה 

 שדרות   רהט   נתיבות  

מס'  

 תושבים  

36,272 16,524 11,748 19,834 14,067 11,172 9,325 16,423 43,153 70,926 31,571 

מס'  

ישובים  

 בשטח  

 

 

1 

 קיבוצים  14

 מושבים  15

ישובים    3

 קהילתיים 

 32סה"כ 

 מושבים  4

8 

 קיבוצים 

ישוב    1

 קהילתי 

 13 סה"כ

15 

 מושבים,  

6 

 קיבוצים, 

 21סה"כ 

15 

 מושבים 

יישוב    1

 קהילתי 

 16סה"כ 

12 

 מושבים 

 קיבוצים   2

ישובים    2

 קהילתיים 

 16 סה"כ

10 

 קיבוצים 

 מושב   1

   11סה"כ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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יודגש כי בעצם הגשת ההצעה למכרז זה, המציע מסכים לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה ללא  

( הזמנתן  באופן  גם לעיל   3.1-3.3סעיפים  תלות  העבודות,  כל  בביצוע  מחויב  יהא  הזוכה  והמציע   )

 .   (כאמור)פרק ד' בטופס הצעת המשתתף שמחירן נקבע מראש במסמכי מכרז זה  

 יקרי ההתקשרות  ע .4

למתן   .4.1 שתצטרף  מהרשויות  אחת  כל  ועם  האשכול  עם  נפרדים  בהסכמים  יתקשר  הקבלן 

, כך שההסכם עבור כל רשות יכלול את האשכול והרשות המקומית  לפי מכרז זה  השירותים

 .  במסמך ד' עפ"י הנוסח המצורף שהצטרפה באותה עת,  

 

אשכול לאחר אישור הרשות עימה נחתם ההסכם. האשכול ישלם  ההתשלום לקבלן יתבצע ע"י  .4.2

שהוצע על  , לפי המחיר ע"י הקבלן  שבוצע בפועלאת התמורה עפ"י מכפלת המחיר של כל פריט  

, ולכל מחיר תתווסף  או לפי המחיר הקבוע בפרק ד'בטופס הצעת המשתתף  הזוכה  ידי המציע  

 הצמדה למדד כמפורט בפרק התמורה בהסכם.  

 

הנפקת    לתמורה  .4.3 ליום  נכון  בשיעורו  כחוק  מע"מ  יתווסף  זה  מכרז  נשוא  השירותים  כל  בגין 

 החשבונית בגין מתן השירותים. 

 
וכל עבודה    מלבד זאת, התמורה כוללת את ביצוע כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז

 .  הכרוכה בהם והמיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים וכיו"ב, גם אם לא צוינו במפורש

 
לאשכול, אשר תנוכה בכל חודש מהחשבונית בתמורה   4%התמורה תשולם בניכוי תקורה ע"ס   .4.4

 .  לדרישת תשלום מהאשכול

 

 תקופת ההתקשרות  .5

של   לתקופה  הינה  הצדדים  בין  ההתקשרות  על    יםשומרת  יו והרשוהאשכול  .  חודשים  36תקופת 

נוספות של    2- להאריך את תקופת ההתקשרות בם  זכות כל אחת לכל היותר,  חודשים    12תקופות 

ם המוחלט של  בהתאם לשיקול דעת "(. והכל  תקופות האופציה" בכולה או רק בחלק ממנה, )להלן:

 לא תעלה על חמש שנים.עם כל רשות ובלבד שתקופת ההתקשרות   והרשויותהאשכול  

האשכול יכולה לקבל החלטה לפיה, תוקף ההסכם ייכנס לתוקפו ביום  יובהר כי, ועדת המכרזים של  

 . שהצטרפה למערך השירותים לפי מכרז זה  החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית

 

 התקשרות רשות מזמינה עם זוכה במכרז   .6

הישובים    תחלוקל וההחלטה באשר    ומחייבת לכל רשויות האשכולהצעתו של המציע, תקפה   .6.1

 בלבד.והרשות הינה של האשכול   בצע המציע את העבודות נשוא מכרזי בהן

 

תגיש לאשכול את המפרט  המצטרפת    הרשות לאחר הודעת האשכול לגבי הקבלנים הזוכים,   .6.2

פניה  –  המבוקש כמויות.,  4ד/נספח    טופס  ככתב  זה  להסכם  יצורף  הרשות    אשר  כי,  יובהר 

 המזמינה אחראית על נכונות הנתונים שימסרו לאשכול והקבלן.  
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ההתקשרות עם האשכול והרשות תהיה אך ורק לאחר שהרשות נתנה הסכמתה להצטרף למכרז   .6.3

, בצירוף נספח  , בחתימתה על ההסכם עם האשכול ועם הקבלן הרלוונטילצורך קבלת השירות

 .  כאמור 4ד/

 
 

 יובהר כי הקבלן הזוכה מחויב לתת את השירות לכל רשויות האשכול, כקבוע במכרז.  .6.4

 
כהפרת   יכול הדבר להיחשב,  לא יבצע הקבלן את עבודתו כנדרש ברשות מסוימת,יתר על כן,   .6.5

 . ורשויות האשכול  כלל ההסכמים עם האשכול

 
 המכרז מכיסמ .7

   :"מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "

   הזמנה הגשת הצעות למכרז   - א'מסמך 

 הוראות למשתתפים במכרז     -' במסמך 

   טופס הצעת המשתתף   -'גמסמך 

 :  למסמך ג' נספחים

   השתתפות ערבות    - 1ג/נספח  

 תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים      - 2ג/נספח  

 תצהיר היעדר הרשעות         - 3ג/נספח  

 תצהיר בדבר אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים    - 4ג/ נספח                 

 כתב המלצה       - 5ג/נספח                  

   כלי רכב  פירוט    - 6ג/נספח  

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז   - 7ג/נספח  

 התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום כתב      -  8ג/נספח                  

 נוסח אישור רואה חשבון אודות מחזור כספי       - 9ג/ספח נ              

 עלות שכר מעביד לעובדי ניקיון -נספח תמחירים     -10ג/ ספח נ                 

                 ועלויות נוספות כולל ציוד ורווחהצהרה לעניין עלויות שכר       - 11ג/נספח                               

               

   ההסכם        -ד'מסמך   

       :נספחים להסכם  

 ערבות ביצוע  – 1ד/נספח   

 אישור קיום ביטוחים   – 2ד/נספח    

 נספח בטיחות  –   3ד/נספח               

    טיאוטניקיון ו טופס פניה לקבלת שירותי  -   4ד/ נספח              

                        יומן עבודה -  5נספח ד/              

 

 מפרט טכני   –מסמך ה' 
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 להשתתפות במכרז  סף  תנאי .8

, , במצטברהכלליים  בכל התנאיםמכרז  מציע העומד במועד הגשת ההצעה ל  זהמכרז  להשתתף ברשאי  

 המפורטים להלן:   

 

   .תאגיד רשום כדין בישראלמציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או   .8.1

הניסיון, ההצעה   הערבויות,  האסמכתאות,  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על    תוגש 

הנדרשים   ב  במכרז,והמסמכים  המשתתף  שם  ועל  המשתתף  של   להלן:)בלבד  מכרז  יהיו 

 תיפסל.  -שלא תוגש כאמור הצעה "(. המציע"

 

מציע אשר ברשותו רישיון בר תוקף, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות" בהתאם   .8.2

  (.)החוק להעסקת עובדים -להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ"ו

 
-2018  בכל אחת מהשנים  ₪  לפני מע"מ    3,000,000מציע בעל מחזור כספי שנתי בהיקף של   .8.3

מקומיות   2020 רשויות  עבור  רחובות  וטיאוט  ניקיון  עבודות  בביצוע  מהשנים(  אחת    )בכל 

-2018דו"חות הכספיים של המציע לשנים  בבנוסף,  חות מבוקרים.  "וזאת על פי דו  בישראל

 לא נרשמה הערת "עסק חי".    2020

 

כנגד המציע לא עומד צו פירוק, או צו לכינוס נכסים, או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא   .8.4

 מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן, במועד הגשת ההצעה.  

 

-2016השנים הקודמות להגשת המכרז )   שששל שלוש שנים לפחות במהלך  מציע בעל ניסיון   .8.5

   מקומיות לפחות לוש רשויות  ש, ברחובות  בביצוע עבודות ניקיון וטיאוט  כקבלן ראשי(,  2021

 ואחת מהן מועצה אזורית.  תושבים   30,000אשר אחת מהן מונה 

 
למספר   בהתאם  יקבע  כאמור,  ההצעות  בחינת  לצורכי  מקומית  ברשות  תושבים  מספר 

נתוני שנת    התושבים הנקוב באתר הלשכה לסטטיסטיקה, במהלך השנים בהן בוצעו העבודות.

 .  2021המופיעים שם ישמשו כנתוני שנת    2020

 

בתוקף של   השכרה/מציע אשר יש בבעלותו ו/או בחזקתו )באמצעות הסכם עם חברת ליסינג .8.6

ההגשה מועד  לפני  לפחות  הבאים   (שנה  הרכבים  הטכניות    את  הדרישות  בכל  העומדים 

 :במצטברהמפורטות במסמכי המכרז  

 ואילך    2019טון מודל   7.5או   12ת טיאוט ומשאי 4 .8.6.1

 אילך ו 2019מודל   קו"ב 5ייעודית  טיאוטמכונת  1 .8.6.2

 אילך ו 2019  טנדרים מודל 1 .8.6.3

כי   לבנק  יובהר  שיעבוד  )למעט  ההצעה  הגשת  במועד  מעוקלים  או  משועבדים  לא  הרכבים 

 המממן(.  
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 .  1נספח ג/ השתתפות בנוסחערבות  רף להצעתו  יצשמציע  .8.7

 
ציבוריים, התשל"ו  ה .8.8 גופים  על    1976  -מציע עומד בתנאי חוק עסקאות  וכראיה לכך חתם 

מינהל ההסדרה והאכיפה  את אישור מנהל  צירף  , וזההמצורף למכרז    2נספח ג/  תצהיר בנוסח

 לכך.    במשרד התמ"ת

 

המצורף למכרז זה, ולראיה לכך חתם    3בנספח ג/למציע אין הרשעות קודמות לפי המפורט   .8.9

 על התצהיר המצורף שם. 

 

נעדר קירבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה בכל אחת מרשויות האשכול   .8.10 יהיה  המציע 

 המצורף למכרז זה.  ,4נספח ג/ב, כמפורט  ו/או עובד האשכול

 

 . תיפסל -  הצעה שלא תוגש כאמורשרכש את מסמכי המכרז ישירות מהאשכול. מציע  .8.11

 

 בדיקת מסמכים   .9

המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים להגשת המכרז, לרבות   .9.1

 הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף:

נאמן   או העתק  בתוקף: מקור  ומסמכים  להצעתו אישורים  יצרף  כי, המציע  למקור  יובהר 

  .בחתימת עו"ד כמפורט להלן 

מציע שהינו תאגיד יגיש עם מסמכי המכרז תעודת רישום התאגיד וכן תדפיס מעודכן   .9.1.1

 מרשם החברות.  

 

אישורים תקפים ליום הגשת ההצעות: ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור ניכוי   .9.1.2

 מס במקור.   

 

 אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.  .9.1.3

 

 אישור עו"ד המפרט את זהות בעלי המניות בחברה, מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל.  .9.1.4

 

 טעם החברה. אישור עו"ד המפרט את זהות מורשים לחתום מ  .9.1.5

 

בהתאם להוראות חוק    רישיון בר תוקף, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות" .9.1.6

התשנ"ו. אדם  כוח  קבלני  ע"י  עובדים  להביא   העסקת  עלול  המסמכים  צירוף  אי 

 לפסילת ההצעה. 

 
 המצורף למסמכי המכרז.  1נספח ג/ערבות השתתפות בנוסח  .9.1.7



 שירותי ניקיון וטאוט רחובות  למתן)נוסח מעודכן(  4/2022מכרז פומבי 

 111מתוך  10עמוד  חתימה וחותמת המציע:__________________ 

 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.  

 073-3323017  -פקס  073-7269274  -| טל  info@westnegev.org.il|    נתיבות  5050| ת.ד.    501400634מס' איגוד  
 

 
גופים   .9.1.8 עסקאות  חוק  לפי  תשל"ותצהיר  ג/בנוסח    1976- ציבוריים,  המצורף   2נספח 

 .  והאכיפה במשרד התמ"תאישור מנהל ההסדרה , ולמסמכי המכרז

 

 . המצורף למסמכי המכרז  3נספח ג/תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר הרשעות בנוסח   .9.1.9

 

תצהיר חתום ומאושר בדבר היעדר קירבה לעובד או חבר מועצה באשכול ובכל אחד  .9.1.10

 . המצורף למסמכי המכרז 4נספח ג/ל בנוסח  מיישובי האשכו

 
בנוסח אשר יעידו על עמידת המציע בתנאי הסף,  מלצות לפחות מרשויות  ה   )שתי(  2 .9.1.11

ג/נוסח  דומה ל , בתוקף שלושה חודשים הקודמים המצורף למסמכי המכרז  5נספח 

   . גשת ההצעותלמועד ה

 
השנים האחרונות   3  -המציע ברשימת הרשויות המקומיות שהינן לקוחות של  כל  טבלת   .9.1.12

ובכלל זאת, סוג השירותים הניתן ע"י המציע, סוג המשאיות/רכבים בו נעשה שימוש 

 בפעילות ברשות, שם איש קשר, דרכי התקשרות עם איש הקשר.

 
ג/פירוט רכבים המעיד על עמידתו של המציע בתנאי הסף בנוסח   .9.1.13 העתקים  ו  6נספח 

של   עו"ד  ע"י  תעורישיונותמאושרים  חברות  ,  עם  החתומים  והסכמים  הביטוח  דות 

הסף בתנאי  עמידתו  על  המעידים  הרלוונטיים,  לרכבים  צירוף .  ליסינג/שכירות  אי 

 המסמכים עלול להביא לפסילת ההצעה. 

 

מכרז .9.1.14 תיאום  אי  בדבר  ומאושר  חתום  למסמכי    7ג/נספח  בנוסח    תצהיר  המצורף 

   המכרז. 

 

 8ג/נספח  בנוסח  תצהיר חתום ומאושר בדבר התחייבות לאספקת שירותים בחירום   .9.1.15

 המצורף למסמכי המכרז.

 

 המכרז.  המצורף למסמכי   9נספח ג/ תצהיר רואה חשבון אודות מחזור כספי בנוסח   .9.1.16

 
 המצורף למסמכי המכרז.   11נספח  ג/הצהרה בנוסח   .9.1.17

 
   מאשכול רשויות נגב מערבי.קבלה בדבר רכישת המכרז ע"י המציע ישירות  .9.1.18

 

 מסמכי ההבהרות שיפורסמו במסגרת מכרז זה חתומים ע"י המציע.   .9.1.19

 
 האישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף.   לכ .9.1.20
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 כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע.   .9.1.21

 

וועדת   .9.2 רשאית  להצעה,  צורף  ולא  המכרז,  מסמכי  עפ"י  להצעתו,  לצרף  המציע  שעל  מסמך 

טכני.  המכרז או  מהותי  פגם  מהוה  המסמך  צירוף  אי  אם  להחליט  דעתה,  שיקול  עפ"י  ים, 

במסמכי  נרשם  לגביהם  אשר  ואישורים  מסמכים  לגבי  חל  אינו  לעיל  האמור  כי  מובהר, 

 המכרז באופן מפורש, כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת ההצעה.  

 

הבלעדי, לחקור ולדרוש ממציע כל מידע  לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה  .9.3

שלו   יכולת המימון  מומחיותו,  ניסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שיידרש  ו/או אישור  ו/או מסמך 

והתאמתו לביצוע העבודות נשוא המכרז. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע  

ו מידע כאמור,  או המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך, אישור או/

 תהיה רשאי הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  

 

 ביטוח .10

)יבחר כזוכה במכרז(  .10.1 המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל 

ימציא לאשכול את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם  

 אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. אלא אם 

ועל   .10.2 בעצמו  לוודא  האחריות  חלה  המציע  על  זה  למכרז  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  מובהר 

חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של  

 . התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות    – לתשומת לב המציע   .10.3

"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור לאשכול העתקי פוליסות או תמצית  

ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע   ובהן  פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח 

 הזוכה. 

 ר בזאת:למען הסר ספק מובה .10.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת   .10.4.1

כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

האשכול במועד  מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות   .10.4.2

הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לאשכול הזכות, לפי שיקול דעתו  

הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר  

וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו של האשכול לדרוש ממנו פיצוי על  

 דת המציע בהתחייבות זו כלפיו. הנזקים שיגרמו לאשכול מעצם אי עמי
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יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .10.5 מובהר בזאת כי לאשכול 

מובהר, כי לאשכול שיקול דעת בלעדי שלא להסכים (   2/ד  )נספח   אישור קיום ביטוחים

לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

ערבות   חילוט  זכייתו,  לביטול  תביא  האשכול  לידי  חתום  המצאתו  ואי  המכרז  למסמכי 

 . ההצעה או ערבות הביצוע

 מילוי טופס הצעת משתתף במכרז .11

 

מסמך ג' המצורף למסמכי    –המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז"   .11.1

הצעת כולל  הפרטים  כל  מולאו  שבו  של  לכל  המחיר    המכרז,  העבודות הפריטים  מרכיבי 

עלות כלי    -עלות שכר עובדים ייעודיים, פרק ב'    – : פרק א'  הקבועות בטופס הצעת המשתתף

עבודות נוספות בכפוף להזמנת עבודה    –רכב )משאיות/מכונות טיאוט/מכונות שטיפה( ופרק ג'  

 חתומה מראש.

כמפורט שם, האשכול יהא רשאי  ג'    – פרקים א'  בהפריטים  מציע שלא יגיש הצעתו לכל  

 לפסול הצעתו. 

הצעה בפרק ד' המפרט מחירים הקבועים מראש במסגרת   ויודגש, המציע אינו נדרש ליתן

 מכרז זה.  

 

מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל הדרוש לביצוע   .11.2

  העבודות על פי כל מסמכי המכרז.

מע"מ יתווסף ע"י האשכול על בסיס  .  ללא מע"מות נשוא המכרז יהיו  לעבוד מחירי ההצעה  

 .  הנ"ל וכמפורט במסמכי המכרזהצעת המחיר 

 %4יחויב בתשלום דמי ניהול לאשכול בשיעור על המציע לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא 

 .  במהלך כל תקופת ההתקשרות מכל חשבון מאושר

 

בהגשת ההצעה, מתחייב המציע לשלם ולספק לכל עובד אשר יבצע את העבודות נשוא מכרז  .11.3

פי   על  ו/או הטבה,  פי חוק העסקת  זה, כל תשלום  על  )אך לא רק(  זה  ובכלל  הוראות הדין 

ועל    2013  -עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

פי צו ההרחבה בענף הניקיון בנוגע להסכם הקיבוצי. המציע מתחייב להחיל על עובדיו תנאי  

רת כל ההוראות בדבר תנאי עבודה  עבודה אשר לא יפחתו מתנאי העבודה המפורטים במסג

לעובד )כהגדרתם לעיל( לרבות כל עדכון שיחול בהם ו/או ע"פ כל הוראה אחרת הרלבנטית  

בדין. מובהר במפורש כי הפרת הוראות בדבר תנאי עבודה לעובד תחשב לכל דבר ועניין כהפרה  

 אשר ייחתם עם הזוכה במכרז.     הסכםיסודית של ה 

 

הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא   ו פי שיקול דעת, ל ושומר לעצמ אשכולה .11.4

המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאוחר  

או חלקן,   כולן  היקף העבודות  או להקטין את  להגדיל  ו/או  ו/או העבודות האמורות  יותר, 

ר הצעה שלמה ומלאה אלא אם צוין במפורש  כמפורט בהסכם. למרות זאת המציע חייב למסו
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 אחרת במסמכי המכרז. 

 
)מחירי מקסימום( לכל אחד מהשירותים.    מרבייםטופס הצעת המשתתף כולל בתוכו מחירים   .11.5

מע"מ.   כוללים  ואינם  חדשים  בשקלים  הינם  אחד  המחירים  לכל  המרביים  המחירים 

 .  מהשירותים מהווים את אומדן האשכול לשירותים נשוא מכרז זה

יובהר כי, האומדן הנ"ל כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים לרבות העסקת כל    

כלי רכב, אגרות, מיסים,    ת שכר, זכויות סוציאליות, ציוד, חומרים, תחזוקה,העובדים, עלויו

וכל הוצאה נוספת מכל מין  דמי ניהול לאשכול  הובלה לכל אחד מהאתרים המורשים, דלק,  

 וסוג.  

 

  טיאוט הניקיון וה כאמור במסמכי המכרז ונספחיו, שירותי    –הובלת הפסולת לאתר מורשה   .11.6

במסגרת המכרז לאתר מורשה  שנאספה  לויות הובלת הפסולת  נשוא מכרז זה כוללים את ע

עליו יורה המנהל. יובהר כי, לא תשולם תוספת תשלום עקב שינוי באתר המורשה מכל סיבה  

שהיא. על המציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את האתרים הרלבנטיים כולל אתרים חלופיים  

 אליהם תובל הפסולת במקרה של סגירת אתר.  

בגין הפסולת שתיאסף במסגרת  בהר, כי עלות כניסת הפסולת והיטלי ההטמנה  בכל מקרה יו

  ע"י האשכול.ישולמו  זה,  מתן שירותים בהסכם נשוא מכרז

 

יום מיום המועד האחרון להגשת ההצעות. לא    90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך   .11.7

יום נוספים. אם יודיע    90נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפה למשך  

האשכול למציע במשך פרקי זמן אלו על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת  

 ההסכם עמו. 

 
ל .11.8 ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  במכרז  כל  מכרז ובהשתתפות 

 תחולנה על המשתתף.  

 
 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .12

 

מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו  הועדה   .12.1

 .  לה לפי דרישתה, בכפוף להוראות כל דין

 

יציין  ,  מציע אשר סבור שהצעתו ו/או מסמכים שצירף אליה, יש בהם סוד מסחרי או מקצועי .12.2

שקול  י  אשכולאותם במפורש במכתב שיצרף להצעתו וינמק בו את טענתיו באופן מפורט. ה

את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך במקרה ומציע אחר יבקש לעיין בהצעתו. מובהר בזה כי  

שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או מקצועי, מסורה בידי  

 , אשר לא תהא כפופה לסיווג שביצע המציע.  אשכולה
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כסוד מסחרי או מקצועי יהווה הסימון הסכמה  סימן מציע כלשהו, נושא או נושאים בהצעתו  .12.3

נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות של   נושא זה או  מצד אותו מציע לראות 

 .המציעים האחרים במסגרת מכרז זה

 

 הבהרות שינויים ותיקונים במסמכי המכרז  .13

 

 . למכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים .13.1

 

על המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות, שגיאות ו/או אי   .13.2

התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של עניין, סעיף או  

בלבד    WORDשאלות להבהרה בכתב בלבד, בקובץ    אשכוללהגיש לחובה עליו  פרט כלשהו,  

וגם     liel@cb-law.biz  מייל  לכתובת  ,12:00בשעה    4/4/2022שני    עד ליום,  לעריכהן  הנית

 :טלפוןבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות ב.   info@westnegev.org.ilלכתובת המייל  

073-7269274  . 

 
שמו,   את  המציע  יפרט  ההבהרה  שאלות  הסעיף  בקובץ  ומספר  מסמך  מספר  עמוד,  מספר 

בדבר הפירוש הנכון    אשכולבחוברת המכרז, אליו מתייחסת השאלה כדי לקבל הנחיות מה

 וכיצד עליו לפעול. 

 

ההבהרה  תשובות   .13.3 מיום לשאלות  יאוחר  לא  השעה      11/4/2022שני    תתפרסמנה    , 12:00עד 

האשכול של  הרשמי  האינטרנט  המכרז.    באתר  מסמך ולרוכשי  להצעתו  לצרף  מציע  כל  על 

 התשובות הנ"ל ולחתום עליו.

 

בעל .13.4 שניתן  הסבר  ו/או  פירוש  הבהרה,  לכל  אחראי  אינו  במכרז, - האשכול  למשתתפים  פה 

 ומשתתף במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם, אלא רק על הבהרות בכתב מאת האשכול.  

 

תהיה אפשרות אחרת לקבלת הסברים,  הבהרה  לאחר המועד האחרון להגשת שאלות .13.5 לא   ,

מידע ו/או הבהרות מנהליות ו/או טכניות בקשר למכרז וכל מציע ייחשב כמי שקיבל את כל  

והבין את תשובות ה ו/או השינויים  שתישלחנה למשתתפים    אשכולההוראות דברי ההסבר 

 במכרז, אם תהיינה שאלות.  

 
ו/או    האשכול .13.6 זה  רשאי בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות מועד 

המכרז,   למסמכי  הבהרות  ולתת  המכרז  במסמכי  ותיקונים  שינויים  ו/או  ו  ביוזמתלהכניס 

 באמצעות תשובות לשאלות המשתתפים במכרז.  

המכרז מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור,  והתיקונים,  לידיעת  ,  השינויים  בכתב  יובאו 

ובכל  ,  יפורסמו באתר האינטרנט של האשכול  המשתתפים במכרז שרכשו את מסמכי המכרז,  

 מקרה של סתירה יגברו על האמור ביתר מסמכי המכרז. 

 

mailto:liel@cb-law.biz
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 חתימה על מסמכי המכרז  .14

המציע( יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז    -המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן   .14.1

 ט מעטפת המכרז(, ויחזירם עם הצעתו במעטפת המכרז.המקוריים )למע 

 

 למכרז.תפסול הצעתו  -אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  .14.2

 

כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם  ,  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז .14.3

ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל  ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר  

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  -טענה בדבר טעות או אי 

   ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

המציע אינו רשאי למחוק ו/או להסתייג ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז או תנאי   .14.4

. בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת, שיעשו  ההסכםלרבות    כלשהוא מתנאי המכרז

רשאי האשכול,  ידי המציע במסמכי המכרז ו/או הסתייגויות לגביהם, בכל דרך או צורה,  -על

    על פי שיקול דעתו הבלעדי:

 לפסול את מסמכי המכרז.  .14.4.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  .14.4.2

שנות את  ללדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי   .14.4.3

 מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

 

ההחלטה בין האפשרויות הללו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים. אם תחליט   .14.5

ת  לפסול ארשאי האשכול והמציע יסרב לכך, לעיל  הוועדה לנהוג ע"פ אחת החלופות המנויות 

ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה  -ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית, אשר הוגשה על 

 להיות ההצעה הזוכה. 

 

אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך ויובהר, מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל,   .14.6

 . זה ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה

 

 אופן הגשת ההצעה  .15

לרבות מסמכי   העתקים מלאים של ההצעה )אחד מקור השני העתק(, 2 על המשתתף להגיש .15.1

המכרז והודעות למשתתפים שפורסמו בכתב )ככל שפורסמו(, כשהם חתומים על ידי המשתתף 

 "(.  ההצעה)להלן: "

, ועל גביה  אשכולבמסירה ידנית במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במשרדי הההצעה תימסר  

בלבד המכרז  שם  בטלפון  תיאותוך  ,  יצוין  מראש  במייל    073-7269274ם  ו/או 

info@westnegev.org.il . 
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 לתיבת המכרזים. מעטפת המכרז תוכנס ע"י עובד האשכול בלבד, 

 

הצעות    . 0001:בשעה    14.4.2022חמישי  יום  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו   .15.2

 שתישלחנה בדואר ו/או שתימסרנה לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תתקבלנה. 

 

 ערבות בנקאית  .16

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, מבנק מורשה מסחרי מוכר, לטובת   .16.1

לנוסח   בהתאם   , ג/ האשכול  של  ,  1נספח  )  100,000בסכום  אלף  במילים:  ₪    שקליםמאה 

 תיפסל.  -הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית   .("ערבות השתתפות"להלן: ) (חדשים

 

המצ"ב   .16.2 הנוסח  לעומת  הערבות  בכתב  מהותי  תנאי  של  שינוי  לפסילת   -כל  הצעת    יגרום 

 המשתתף.

 

תנאים מהותיים בכתב הערבות יהוו: סכום הערבות, הצמדת הסכום )לרבות סוג המדד וחודש   .16.3

לנ  בין המציע  זהות  ו/או מועד דרישת האשכול לפירעון  המדד הקובע להצמדה(,  ערב, אופן 

הערבות, עצמאות הערבות, תקופת תוקף הערבות, מועד פקיעתה, וכל תנאי נוסף העלול לגרוע  

 או להגביל זכויות האשכול  ו/או אפשרות פירעון ערבות. 

 

מועד הערבות(. אם לא נקבע הזוכה    – ועד בכלל )להלן    14.7.2022  הערבות תהיה תקפה עד ליום  .16.4

חודשים נוספים. המציע    3במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות למשך  

ידאג לכך כי הארכת הערבות תומצא לאשכול לפני מועד הערבות. אין האשכול אחראי למתן  

 הודעה למציע בדבר פקיעת מועד הערבות ו/או הארכת הערבות. 

 

שר לא נדרש פירעונה ע"י האשכול  ואשר נמסרה ע"י המציע שלא זכה במכרז  ערבות בנקאית א .16.5

חודשים מהמועד    3  -לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ    תוחזר למציע

האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר מבין  

 מועדים אלו. 

 

במכרז   .16.6 שזכה  מציע  של  שניםתוארך  ערבות  שלוש  של  לתקופה  זכייה  על  הכרזה  לא  .  עם 

האריך מציע את תוקף הערבות כאמור לעיל, רשאי האשכול  לדרוש ולקבל  פירעון הערבות  

 וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 

,  ייבויותיו עפ"י הסכם זההרשות הראשונה ולהבטחת ביצוע התחההסכם עם  עם חתימת   .16.7

מהיקף ההתקשרות    10%כולן או חלקן, ימסור הקבלן לידי האשכול ערבות בנקאית, בסך של  

עת באותה  הידוע  למדד  צמודה  תהיה  והיא  הרשות  לנוסח  עם  בהתאם  ד/,  )להלן:    1נספח 

 "(. ערבות ביצוע"

לחידושה מדי שנה עובר  הקבלן ידאג  בתקופת ההארכה  ולשלוש שנים  תוקף הערבות יהיה  

   ידרוש האשכול פירעונה.  –. לא חודשה הערבות לפקיעת תוקף הערבות של השנה הקודמת
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יובהר כי, הקבלן יספק ערבות חדשה, בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם, כך שהערבות  

  10%  ערבות השתתפות שהוארכה ובנוסף ערבות ביצוע בסך    שתהיה בידי האשכול תהיה בסך

 ף ההתקשרות הכולל.  מהיק

 

והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז, ערבות ההשתתפות, ערבות הביצוע  הוצאות   .16.8

 תחולנה על המציע בלבד. 

 פסילה .17

אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך זה ככתבם עלול מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל,  

 לגרום לפסילת ההצעה. 

 

 התנהלותה ושיקוליה –המכרזים  ועדת .18

"( על ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר  הועדהככלל, תמליץ ועדת המכרזים )להלן: " .18.1

 עבור יישובי האשכול. 

. הצעה שלא  בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל .18.2

, להורות  ועדת המכרזיםתעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות  

 על השלמת מסמכים.  

 להלן:על בסיס אמות המידה המפורטות   תיבחן איכות ההצעההשני  בשלב  .18.3

 מס"ד קריטריון פירוט ניקוד ניקוד מירבי 

   נקודות 0 –  ומטה 50ציון ממוצע  נקודות  20

 ;נקודות 6 – 51-70ציון ממוצע 

 ;נקודות  13 – 71-84 ציון ממוצע

 . נקודות  20  – ומעלה 85ציון ממוצע 

מהמציע רצון  לפי    –   שביעות 

להן   רשויות  עם  שיערכו  שיחות 

 נותן המציע שירות.  

ממוצע   ציון  ייתן  מקצועי  צוות 

רשות  / המלצהל עם  לכל  ראיון   .

הציון  ראיונות  3  ייערכו   הפחות   ,

הממוצע יינתן עפ"י שביעות רצון  

מתן מענה בחגים /  נקודות,    25  –

נקודות, שירותיות    25  –תגבורים  

ונקודות,    25  25  –דוחות  קנסות 

   נקודות

1.  

)עמידה בתנאי    ללא ניקוד  -  מלש"ח     3 נקודות  10

  סף(;

  3  –  מלש"ח    5ועד  מלש"ח    3מעל  

 ;נקודות

 ; נקודות  6 –מלש"ח  7ועד  לש"ח  מ 5

 . נקודות  10 – מלש"ח   7מעל 

המציע של  פיננסית   –  איתנות 

שנתי   כספי  מחזור  ממוצע  לפי 

המפורט    2018-2020בשנים  

רו"ח  ב להצעה  המאישור  צורף 

 )ללא מע"מ(

 

2.  

  סה"כ ציון איכות נקודות   30

 



 שירותי ניקיון וטאוט רחובות  למתן)נוסח מעודכן(  4/2022מכרז פומבי 

 111מתוך  18עמוד  חתימה וחותמת המציע:__________________ 

 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.  

 073-3323017  -פקס  073-7269274  -| טל  info@westnegev.org.il|    נתיבות  5050| ת.ד.    501400634מס' איגוד  
 

                           :המפורט להלן, בהתאם למנגנון בשלב השלישי ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעים .18.4

ידורגו בדרך של השוואה  בטופס הצעת המשתתף    לפריטים המופיעים בטבלאות   כל ההצעות 

ג'    –)פרקים א'  באותו פרק  הצעה הנמוכה ביותר כפול משקל הפריט  ל  ת המוצע  ההצעה בין  

 : לפי הנוסחה הבאהבטופס הצעת המשתתף(  

 

 לפריט   ביותר  הנמוכה הכספית ההצעה                                  

___________________________       X   הפריט   ניקוד   =      הפריט  משקל 

 הנבחנת  ההצעה                                  

 

  :  הפרק  במשקל  ומכפילים  פרק   בכל   הפריטים  כלל   ניקוד   את   מסכמים

              

 נקודות   70מתוך     35% –  עלות שכר עובדים  -פרק א' 

 נקודות  70מתוך     60%        –עלות כלי רכב   –ק ב' רפ             

 נקודות   70מתוך    5%       –עבודות נוספות   –פרק ג'      

 

 הבאה: הייעשה ע"פ הנוסחהכספית  הניקוד הסופי של ההצעהשקלול 

A   =  לפרק א'סך הנקודות שיקבל המציע   

 B  =  לפרק ב' סך הנקודות שיקבל המציע 

C  =   לפרק ג' סך הנקודות שיקבל המציע 

 

 C+B+A  =בגין מחיר  כולל של ההצעה ציון משוקלל

 נקודות.    70הציון המשוקלל יהא עד 

 הבאה: הנוסחהלפי  בשלב הרביעי יתבצע שקלול ההצעה .18.5

D   =  מחיר סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר   
 E    =  איכות סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר 

 
   D+Eציון משוקלל =
 

בבחינת   .18.6 שיקוליה  במכלול  להביא  רשאית  הועדה  תהא  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

הפיננסית של המשתתף, וכן  ובחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו  

את ניסיונה של אחת או יותר מרשויות האשכול ושל גופים אחרים עם המשתתף בעבר. למען  

שאינה   ההצעה  על  גם  להמליץ  הועדה  רשאית  אלו,  שיקולים  מכלול  יסוד  על  ספק,  הסר 

 המשתלמת ביותר מבחינת מחירה. 

 

גם לאחר פתיחת ההצעות.    הועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספות .18.7

 כמו כן, רשאית הועדה לערוך ביקורים לצורך בחינת כשירותם. 
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במסגרת בדיקותיה את ההצעות, תהא הועדה רשאית לפנות ללקוחותיו של המשתתף )בין אם   .18.8

צוינו על ידי המשתתף במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אם לאו( לטובת בירור  

ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. בד בבד, תהא הועדה  פרטים אודות המשתתף  

רשאית לבקש ולקבל לידיה מן המשתתפים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לשירותים  

 שסיפקו עבור לקוחות אחרים שלהם. 

 

הסברים   .18.9 בהצעתו,  הדיון  בעת  המשתתף,  מאת  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הועדה 

מס לרבות  מחיר,  העבודות,  וניתוחי  בביצוע  ויכולת  ניסיון  על  המעידים  והסברים  מכים 

 והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.  

מובהר לעניין זה, כי ככל שוועדת המכרזים מטעם האשכול תסבור כי ההסברים והמסמכים  

נים מענה  שהועברו לה לצורך בחינת הצעת המשתתף, כמפורט לעיל, אינם מספקים ואינם נות

לבחון   הועדה  ביקשה  אותו  לנושא  ביחס  להגיש את המסמכים    – מתאים  יידרש המשתתף 

המתאימים בהתאם לדרישת הועדה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור,  

 רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה.  

הועדהי מטעם  פניה  ו/או  שבקשה  ככל  כי  ו/או    ודגש,  מסמכים  המצאת  בעניין  למשתתף 

שמורה לוועדה הזכות לפסול את הצעתו של    –הסברים כאמור לא תענה כדבעי ובאופן הולם  

   המשתתף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה בעניין זה. 

 

מחירה,  האשכול רשאי לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות מבחינת   .18.10

ועדת   של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  למכרז,  האשכול  מתקציב  החורגת  הצעה  לפסול  ו/או 

 המכרזים. 

 

  הטובה מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים מטעם האשכול אינה מתחייבת לקבל את ההצעה   .18.11

 ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

 

הוא  –איכות ומחיר   – הצעה שסה"כ הניקוד המשוקלל - ביותר" טובה"ההצעה לעניין זה 

 הגבוה ביותר. 

 

קיבלו   .18.12 יותר  או  כשרות  הצעות  ששתי  ככל  כי  בזאת  משוקלל  מובהר    טוב הזהה  ציון 

כזוכה     ביותר, האמורה  ההצעה  תיבחר  אישה,  בשליטת  עסק  של  היא  ההצעות  מן  ואחת 

העסק   בשליטת  מחזיקה  של  תצהיר  לעיל,  וכנדרש  הגשתה  בעת  לה,  שצורף  ובלבד  במכרז, 

 ואישור רו"ח כמפורט להלן.  

   - לעניין סעיף זה

עם  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד    –"עסק בשליטת אישה"  

 ( ( של  2)- ( ו1נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ההגדרה אישור;  
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אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים   –"אישור" 

 אף אחד מאלה:  

ורה, צאצא, ובן  הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, ה -( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה; 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2) 

 

בשליטה"   אחרות,    –"מחזיקה  נשים  עם  יחד  או  לבד  מחזיקה,  אשר  בעסק  משרה  נושאת 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל    – "נושא משרה"  

 שונה;ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור    –"עסק"  

 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכים במכרז, לשם שיפור הצעתם, בהתאם   .18.13

   לדין.

 

 חובת הזוכה במכרז   .19

במכרז   .19.1 שיזכה  אימציא  מציע  לרבות  לאשכול  הנדרשים  המסמכים  וכל  ההסכם  הארכת  ת 

  2נספח ד/בנוסח  טופס אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי מבטחו  וערבות ההשתתפות  

ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז   7תוך   )ללא מחיקות, שינויים והוספת מלל( 

")להלן החתימה :  הראשוני  "מועד  ההסכם  כי,  ומובהר  ברור  ד'  )בנוסח  (.  המצורף( מסמך 

וכי בכל הצטרפות של רשות מקומית  ,  ייחתם בין הקבלן לאשכול ללא ציון שם רשות מקומית

 .  המצורף( בין האשכול, הקבלן והרשות המצטרפתמסמך ד' הסכם )בנוסח  הייחתם  

 

באמצעות הדואר האלקטרוני או תימסר לו  כאמור תישלח למציע  על הזכייה במכרז  הודעה   .19.2

 .  ידנית. נשלחה ההודעה בדואר האלקטרוני יחשב יום משלוחה כמועד קבלת הודעת הזכייה

 
כולם או    ,במסמכי המכרזימלא הזוכה אחר התחייבויותיו  יחזור בו המציע מהצעתו, או לא   .19.3

לחלט את    זכייתו במכרז,לבטל את  ,  הבלעדי  ורשאי עפ"י שיקול דעתאשכול  הא הימקצתם,  

והזוכה   לעיל, יותיו  מבלי לפגום בזכו ווכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על יד   ערבות, ה

 .   בגין כךו על כל הפסד שיגרם ל   האשכוליפצה את  

 
ימי עבודה נוספים במידה   14-מנכ"ל או גזבר האשכול  יהיו רשאים להאריך מועד החתימה ב .19.4

ים אובייקטיביים שמנעו מהמציע לחתום על  ההסכם או למלא אחר  וייווכח כי קיימים עיכוב 

 התחייבות אחרת כאמור לעיל.
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אין בחתימה זו  יובהר כי, למרות חתימת האשכול על מסמכי ההסכם עם כל אחד מהזוכים,   .19.5

ו/או מס' הרשויות  על מנת להתחייב באשר להיקף השירותים שיינתנו במסגרת ההסכם 

כל טענה באשר להיקף  במסגרת המכרז.  שתצטרפנה לקבלת השירות   לזוכה/ים לא תהיה 

 העבודות שיתבצעו במסגרת המכרז, ההסכם, תקופת ההתקשרות ו/או סיום ההתקשרות.  

 

 הצטרפות רשות להסכם   .20

, יודיע האשכול לכל אחת מרשויות  על ההסכם הראשוני עם המציע כאמור לעילעם החתימה   .20.1

 כמו גם מחירי ההצעות הזוכות.  , הזוכיםהמציעים  על זהות האשכול 

 

לכל הקבלנים   על כךהאשכול יודיע בכל הצטרפות של רשות למתן השירותים נשוא מכרז זה,  .20.2

   הזוכים. 

 

טיאוט בנוסח  ניקיון ובטופס פניה לקבלת שירותי  הרשות תגיש לאשכול את המפרט המבוקש   .20.3

  7, תוך  יגישו אשר  האשכול יפנה את ההצעה לקבלנים הזוכים  המצורף להסכם,    4נספח ד/

הצעת מחיר מעודכנת ככל שניתן עפ"י התשומות הנדרשות לביצוע העבודות  ימים לכל היותר,  

הנתונים   נכונות  על  אחראית  המזמינה  הרשות  כי,  יובהר  המבוקשים.  השירותים  ושאר 

 שימסרו לאשכול והקבלן.  

 

המעודכנת,   .20.4 המחיר  הצעת  קבלת  של  עם  הבלעדי  דעתם  שיקול  לפי  ייבחר  הרלוונטי  הזוכה 

גם ייחתם  המצורף(  מסמך ד'  ), וההסכם הראשוני  האשכול והרשות, בהתאם לצרכי הרשות

 .  ע"י הרשות המצטרפת

 
 . , בעת מועד הצטרפותהכל אחת ואחת מהרשויות המצטרפותכל האמור לעיל יחול לגבי  .20.5

 

 רז או אי ביצועוביטול המכ .21

ביותר או כל הצעה שהיא ושומר הזכות לבטל    טובה האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה ה .21.1

המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מועד ו/או שלב במכרז, לא  

 לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו, כולו או  מקצתו, מכל סיבה שהיא. 

 

חתום  אם יחליט האשכול  כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/או שלא לבצע את העבודות ו/או לא ל .21.2

על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא,  

למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז, שתוחזר לזוכה במכרז בלבד, אם כבר נקבע זוכה  

 כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה במכרז. 

 

להקטין היקף העבודה כולה או חלק ממנה, כמפורט  לאשכול שיקול דעת בלעדי להגדיל או   .21.3

 . מסמכי המכרזב
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האשכול שומר לעצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא   .21.4

המכרז, בשלמותן או חלקים מהן בלבד, ו/או על דחיית ביצוע חלק מהעבודות לשלב מאוחר  

העבודו ו/או  כולו,  לפצל המכרז  ו/או  שונים.  יותר,  מציעים  בין  לחלקו  ו/או  בו  האמורות  ת 

קיים   )אם  כתב הכמויות  סעיפי  לכל  ומלאה  למסור הצעה שלמה  חייב  זאת המציע  למרות 

 במכרז(, אלא אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז. 

 
ולקבלן לא תהא כל זכות לסרב    –  הקבלן מתחייב לתת שירות בהתאם להוראות האשכול  .21.5

 סגרת המכרז.  לבצע עבודה בה זכה במ

 

היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי האשכול ו/או אחת הרשויות שהצטרפה להליך,   .21.6

יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתו במכרז ואת כל אחד מההסכמים שנחתמו עימו במסגרת  

מכרז זה וזאת בהודעה בכתב לזוכה. הודעה זו תישלח לזוכה לאחר החלטת ועדת המכרזים  

 והליך שימוע במעמד ועדת המכרזים של האשכול.  של האשכול  

 

 יחלט האשכול את הערבות אשר ברשותו.   -בוטלה זכייתו של המציע הזוכה כאמור .21.7

 

נשוא   .21.8 העבודה  את  למסור  האשכול  רשאי  יהיה  במכרז,  המציע  של  זכייתו  ובוטלה  במידה 

חדש, הכל   המכרז לכל מי שייקבע על ידה בין אם בהתקשרות חירום ובין אם בהליך מכרזי

 עפ"י שיקול דעתו של האשכול. 

                    

 הוצאות וקניין רוחני   .22

שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת  יחזיר ולא  ילא    אשכולה .22.1

מחיר, לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות  

 ההצעות ו/או הנובעות ממנה. כלשהן הכרוכות בהגשת  

 

כנגד   .22.2 תביעה  ו/או  זכות  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  עילה  כל  תעמוד  לא  במכרז  למשתתף 

 בעניין זה.   אשכולה

 

הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת    ווקניינ  אשכולשל הו  מסמכי המכרז הינם רכוש .22.3

ל מטרה אחרת. מקבל   אשכול הגשת הצעות  לשום  ולא  זה,  פי מכרז  לא    על  מסמכי המכרז 

 יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ולמטרה זו בלבד. 

 

 סמכות שיפוט .23

סמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומן ההסכם הנובע ממנו תהא לבתי המשפט  

 . דרוםהמוסמכים במחוז 

 אורי פינטו,          

 נגב מערבי רשויות  מנכ"ל אשכול                                                                                                 
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 מסמך ג'  - טופס הצעת משתתף 

 לכבוד 

 נגב מערבי אשכול רשויות  

 

 רחובות  טיאוטלמתן שירותי ניקיון ו 4/2022:  מכרז פומבי מס' הנדון

 נגב מערביביישובי אשכול רשויות 

 

 ( לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה)

כתובת    ,____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז.   ____________________ הח"מ  אני 

טל.    ,________________ מורשה  עוסק  מס'    ,___________________________

צהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן )אם המציע הוא תאגיד יש לצרף תעודת רישום  _____________, מ

 מאושרת בידי רו"ח / עו"ד ואישור מאת רו"ח / עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגיד(:

ההוראות   .1 לרבות  שבנדון,  כל מסמכי המכרז  ובקפידה את  בעיון  כי קראתי  בזאת  הנני מצהיר 

שייחתם עם המשתתף אשר יזכה בהליך המכרז על כל נספחיו, וכל  למשתתפים, נוסח ההסכם  

הערה ו/או הבהרה שניתנו במסגרת הליך ההצעה, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים  

 מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. 

המפו .2 ההוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  ובנספחיו,  הריני  בהסכם  למשתתפים,  בהוראות  רטות 

 ובכל מסמכי המכרז האחרים.

מכונות ציוד לרבות  ו  עובדים   מספקת של  תוך שימוש בכמות ות  לבצע את העבוד  מתחייב יני  רה .3

מספר בהתאם ל,  תכנית העבודה היומית במלואה בשעות העבודה שנקבעו  סיום  לצורךטיאוט,  

ל שתצטרפנה  זה,  הרשויות  מכרז  נשוא  השירותים  העבודות  ומתן  רשות שיידרש  היקף   בכל 

 .  , והכול בהתאם להוראות המנהלצטרףשת

הציוד לעבודה, שקיות ניילון, בגדי עבודה וציוד  לקחתי בחשבון את  ,  בנוסף לתשומות המפורטות .4

וכל דרישה נוספת המפורטת במסמכי    4%מגן תחזוקת כלי הרכב, דמי ניהול לאשכול בגובה  

 המכרז והכל בהתאם להוראות המנהל.  

לדרישת  .5 בהתאם  חלקם,  או  האמורים  השירותים  מלוא  את  אעמיד  כי  מסכים,  ואני  לי  ידוע 

ם בעתות חירום זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, כולל בשל מגיפה  האשכול ולהנחיות המנהל, ג 

סיבה שהיא, במטרה להבטיח רצף של  כל  ביטחוני, רעידת אדמה או  עולמית, מצב  ארצית או 

תביעה   או  דרישה  וללא  תמורה  תוספת  כל  ללא  וזאת  האשכול,  לתושבי  חיוניים  שירותים 

 מהאשכול ו/או רשויות האשכול.  

 

פי כל דין ו/או תקן לצורך מתן שירותי טיאוט  -עמוד בכל הדרישות הנדרשות עלהנני מתחייב כי א .6

בעבודה,   וגהות  בטיחות  דרישות  הדרישות,  מפרט  לרבות  המכרז  מסמכי  לפי  רחובות  וניקיון 

והעסקת עובדים בוגרים     1987-תשלום לעובדים מכוח כל דין לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז
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קים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל  בעלי אזרחות ישראלית המועס

   באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים.

 

העסקת    .7 חוק  להוראות  בהתאם  שירות  כקבלן  לעסוק  תוקף  בר  רישיון  להחזיק  מתחייב  הנני 

למשך כל תקופת    עובדים ע"י קבלני כוח אדם התשנ"ו. )מצ"ב העתק הרישיון כאמור להצעתי(

 .  ההתקשרות

 

אין לי הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם משתתף אחר במכרז בנוגע  הנני מצהיר כי   .8

הצעתם למכרז ו/או קשר כלשהו עם משתתף אחר במכרז או משתתף פוטנציאלי אחר. המחירים  ל

עם  קשר  או  הסדר  התייעצות,  ללא  עצמאי,  באופן  ידי  על  הוחלטו  המציע  בהצעת  המופיעים 

מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר     ולא הייתי   משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר,

 .מלהגיש הצעות במכרז זה

 

שתוקף   .9 ובמידה  ההשתתפות  ערבות  של  תוקפה  במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  הצעתי 

הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך כל תקופת הערבות ותקופות  

 ההארכות ככל שתהיינה.  

 

באורח  ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי ו .10

ה רשאית  חלקית,  תבוצענה  וההתחייבויות  הדרישות  אם  ונכון.  ולקזז  רשות  מקצועי  להפחית 

מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי כמפורט  

 בהסכם. 

 

על  מאשר להתקינן  הריני  ולהתקין מערכות בקרה    רשות באמצעות האשכולידוע לי כי בכוונת ה .11

אשר  הציוד    גבי בחזקתי(  ו/או  )עגלות)בבעלותי  העבודות  ביצוע  לצורך  אותי    ניקיון,    ישמש 

משאיות וכו'( וזאת לצורך ביצוע של מעקב ובקרה על אופן ביצוע העבודות. לפיכך, הנני מצהיר,  

כל טענה ו/או דרישה בעניין זה וכמו כן הנני    הרשותמתחייב ומאשר בזאת כי לא תהא לי כנגד  

 לשמור על תקינות המערכות ולא לחבל במערכות כאמור. מתחייב 

הנני מצהיר ומסכים, כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים   .12

ימי עבודה מהיום שייוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה כן ו/או לא אמלא    7ממני בתוך  

כול רשאי לחלט את הערבות הבנקאית אשר  את התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, יהיה האש

נמסרה לו על ידי לצורך ההשתתפות במכרז, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש  

המכרז   בתנאי  עמידתי  מאי  כתוצאה  לאשכול  נגרם  אשר  כיס  חסרון  או  נזק  כל  להוכיח  ו/או 

השירותים  אחר לביצוע וההסכם. כמו כן, יהא האשכול רשאי להתקשר עם זוכה אחר ו/או מציע  

 נשוא הצעתי, הכל כמפורט במכרז. 

ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב  

 הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 
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 הנני מצהיר בזאת, כי:  .13

  1996  -כי אינני קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו   13.1

על רישיון קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני  לחילופין, על אף היותי ב

הריני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז, העבודות מושא המכרז  .  1996-כח אדם, התשנ"ו 

 .לא תבוצענה בשום אופן בכובעי כקבלן כוח אדם

הנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות   13.2

 רז, ההסכם ונספחיו.  המכ

כוח האדם 13.3 כל  להשיג את  בכוחי  או  כלי הרכב(   הציוד הדרוש כל  ו,  ברשותי  וכל   )לרבות 

 על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. התשומות 

 הינה הצעה סופית לביצוע העבודות המבוקשות במלואן בגין מכרז זהלהלן  הצעת המחיר   13.4

לרבות פינוי הפסולת שנאספה  ובהתאם למפרט הטכני, הוראות ההסכם ותוכניות העבודה,  

מכל מין    ,, והיא כוללת את כל מרכיבי העלות וכל הוצאה, ישירה או עקיפהלאתר מורשה

העבודות בביצוע  הכרוכה  שהוא  מימון,    וסוג  אגרות,  ניוד,  הפעלה,  אספקה,  לרבות 

לאשכול ותשלומי חובה    דמי ניהול,  של הרשותיד מים  רישיונות, מיסים, תשלום מים לתאג

קבלני   ורווח  דין  הדרישות  עפ"י  לביצוע  בקשר  כלשהם  נוספים  תשלומים  יחולו  לא  וכי 

 . וההתחייבויות נשוא המכרז

המחיר המוצע על ידי אינו כולל מע"מ וככל שתחול חובת  ,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל  13.5

 חשבונית מס בגין עסקה זו, על פי כל דין.ואעביר  ה  מע"מ יתווסף סכום זה על מחיר ההצע 

הצעתי זו מוגשת מתוך רצון חופשי, לאחר שעיינתי ולמדתי את דרישות האשכול ובאופן   13.6

 עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי   13.7

ידי, לשביעות רצון האשכול והרשויות ו/או הממונה  המכרז   והצעת המחיר שהוגשה על 

 מטעמן, ועל פי הוראות ההסכם.

שהיא,   13.8 סיבה  מכל  המכרז  במסגרת  העבודות  לביצוע  לסרב  אוכל  לא  במכרז,  אזכה  אם 

 לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי. 

 זר בשום מקרה.הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוח 13.9

 יובהר כי: .14

כל היישובים החברים באשכול  בהצעת המחיר, כוללת את  פריטים  ההצעה לכל אחד מה 14.1

 .  לאשכול במהלך ההתקשרות  תתווספנהורשויות ש  נגב מערבירשויות  

:  הפריטים המפורטים בטבלאות הצעת המחיר להלןלכל  המציעים נדרשים להגיש הצעתם   14.2
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א'   ייעו  –פרק  עובדים  שכר  ב'   עלות  פרק  )משאיות/מכונות    -דיים,  רכב  כלי  עלות 

 עבודות נוספות בכפוף להזמנת עבודה חתומה מראש. –טיאוט/מכונות שטיפה( ופרק ג' 

 כמפורט שם, האשכול יהא רשאי לפסול הצעתו. הפריטים מציע שלא יגיש הצעתו לכל  

המפרט מחירים הקבועים מראש  להלן  המציע אינו נדרש ליתן הצעה בפרק ד'  יובהר כי  

 במסגרת מכרז זה.  

 .  עפ"י שיקול דעתו הבלעדי במכרז זוכים  2עד האשכול רשאי לקבוע  14.3

 האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ לאחר שיקבע הזוכה/הזוכים במכרז.   14.4

כי   14.5 לאשכול    םבתוכ  ים כולל  יםהמחיריודגש  ניהול    –תקורה  אחת    %4בסך  דמי  מכל 

      כם.מהעבודות שיוזמנו ממני במהלך כל תקופת ההס

 הצעתי למכרז )לרבות ביצוע כל העבודות/אספקת כל השירותים/הטובין( הינה כדלקמן: .15

  עלות שכר עובדים  –א'  פרק

 

מחיר   כמות פריט  מס"ד

מינימום  

בש"ח 

לשעת  

 עבודה 

מחיר  

 מקסימום

 בש"ח

לשעת  

 עבודה

הצעתי  

בש"ח 

לשעת  

 עבודה

 )במספרים( 

ל בש"ח  שעת  הצעתי 

   (במילים ) עבודה

משקל  

 פריט

עובד    .1 שעת 

ניקיון ייעודי  

רכיבי   כוללת 

השכר 

המפורטים  

ג/ ,  10בנספח 

עבודה,   ציוד 

ביגוד,  

ביטוחים וכל  

העלויות  

   הכרוכות.

1 49.4 52.3 

 

  75% 

מנהל    .2 שעת 

עבודה 

שכר   כוללת 

מינימום,  

זכויות  

סוציאליות,  

1 49.5 54.3 

 

  20% 
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ביגוד,  

נסיעות,  

ביטוחים וכל  

העלויות  

    הכרוכות.

עובד    .3 שעת 

 מפעיל גרניק 

כוללת:  

השכר   רכיבי 

המפורטים  

,  10ג/  בנספח 

עבודה,   ציוד 

ביגוד,  

ביטוחים וכל  

העלויות  

 הכרוכות. 

1  49.4 53.3 

 

  5% 

 

.  והגבוה ממחיר המינימום  מחיר הנמוך ממחיר המקסימוםלכל פריט  מובהר, כי המציע נדרש להציע  

 תיפסל. -ומתחת למחיר המינימום מעל מחיר המקסימוםשתכלול מחיר פריט כל הצעה 

 

 עלות הפעלת רכבים –פרק ב' 

מחיר   כמות פריט  מס"ד

 מקסימום

ליום    בש"ח

 עבודה

הצעתי  

ליום  בש"ח  

 עבודה

 )במספרים( 

בש"ח   ליום הצעתי 

   (במילים ) עבודה

משקל  

 פריט

משאית    .1

טון   12  טיאוט

 נהגכולל  

)משאית  

בבעלות 

 המציע(  

1 1,500   25% 

משאית    .2

טון   12  טיאוט

נהג  כולל 

)משאית  

בבעלות 

הרשות 

המקומית  

1 1,050   0% 
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תופעל  אשר 

ע"י  ותתוחזק 

 המציע( 

משאית    .3

טון     7.5  טיאוט

 נהגכולל  

)משאית  

בבעלות 

 המציע( 

1 1,450   25% 

משאית    .4

טון     7.5  טיאוט

נהג  כולל 

)משאית  

בבעלות 

אשר   הרשות 

תופעל 

ע"י  ותתחזק 

 המציע( 

1 1,050   0% 

 טיאוטמכונת    .5

  5ייעודית  

 נהגקו"ב כולל  

)משאית  

בבעלות 

 המציע( 

1  1,400   20% 

טיאוט   .6 מכונת 

  5ייעודית  

 קו"ב כולל נהג

)משאית  

בבעלות 

אשר   הרשות 

תופעל 

ע"י  ותתוחזק 

 המציע( 

1 1,000   0% 

טיאוט   .7 מכונת 

ייעודית קטנה    

כולל    2 קו"ב 

)בבעלות    נהג

 המציע( 

1 1,300   10% 
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טיאוט   .8 מכונת 

ייעודית קטנה    

כולל    קו"ב  2

)בבעלות   נהג 

אשר   הרשות 

תופעל 

ע"י  ותתוחזק 

 המציע( 

1 9,50   0% 

9.    + פתוח  טנדר 

 עגלה נגררת 

1 250   10% 

עם   .10 טנדר 

 מהפך

1 260   10% 

 

שתכלול מחיר  כל הצעה  .  מחיר הנמוך ממחיר המקסימוםלכל פריט  מובהר, כי המציע נדרש להציע  

 תיפסל.   -מעל מחיר המקסימום פריט 

 

לביצוע עבודות אלו    אינם מחויבים  רשותאשכול והה)  עבודות נוספות בכפוף להזמנת עבודה  –פרק ג'  

 ( ע"י הקבלן הזוכה

 

מחיר   פריט  מס"ד

מקסימום 

 ליום

 /עבודה

 יח'/פינוי

 בש"ח 

הצעתי  

בש"ח ליום 

 עבודה

בש"ח   הצעתי 

עבודה   ליום 

 במילים  

משקל  

 פריט

  עבודה(  שעות  8)  ריסוס  יום עבודה  .1

הכולל רכב ייעודי, חומרי הדברה, 

 צוות נהג + עובד.  

 

1,742   20% 

חרמש  .2 עבודת  שעות    8)  יום 

 עבודה(+עובד. 

461   20% 

בובקט  .3 עבודה  עבודה(  8)  יום   שעות 

/ עם כף    כולל מברשות לניקוי כביש

 ניקוי עודפי עפר ובוץ  לצורך 

1,500   10% 
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רכישה    -  מערכת מצלמות לרכב בודד   .4

ל חודשי  +ריטיינר  פעמית    60-חד 

 חודש. 

23,700   20% 

 -  ניקיון  לעגלות  בודד  S.P.Gחיישן    .5

חודשי   +ריטיינר  פעמית  חד  רכישה 

 חודש(.   60-ל

4,850   20% 

רחוב  .6 אשפתון  של  בודד  שלא   פינוי 

היומית   העבודה  התוכנית  במסגרת 

מפסולת   האשפתון  ריקון  הכולל 

לשו ניקיון  החלפה  חדשה,  קית 

 מסביב לאשפתון במקרה הצורך.

12   10% 

 

שתכלול מחיר  כל הצעה  .  מחיר הנמוך ממחיר המקסימוםלכל פריט  מובהר, כי המציע נדרש להציע  

 תיפסל.   -מעל מחיר המקסימום פריט 

 

 ואירועים מיוחדים עפ"י הזמנת עבודה תגבורים  גיליון מחירים לעבודות יזומות, מזדמנות,    -פרק ד'  

והאשכול והרשות   על הזוכה ועדת המכרזיםובהר כי מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת י) מראש

   אינם מחויבים לקבלת שירותים אלו מהמציע הזוכה(

 סוג העבודה מס"ד
 מחיר לשעת עבודה אחת  

 בש"ח לא כולל מע"מ 

יום  שבת/חג  יום חול

 שבתון

 90 70 50 מחיר לשעת עבודת עובד ניקיון ייעודי  .1

 150 125 100 מחיר להעסקת מנהל עבודה כולל טנדר   .2

מכונה/משאית    .3 להפעלת    טיאוט מחיר 

לעילהמפורטות  ) ב'  והוצאות  נהג  כולל    ( בפרק 

 ההפעלה הכרוכות 

250 275 300 

ההפעלה   .4 והוצאות  נהג  כולל  גזם  מנוף  משאית 

 הכרוכות

250 275 300 
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הכספיות  אופן חישוב ההצעותג' לעיל, ו –חובה עליי למלא את כל הפריטים בפרקים א' כי ידוע לי  .16

משקל ההצעות הכספיות בבחינת . כאמור שם  הוראות למשתתפים במכרז  –'  במפורט במסמך  יהא כ

,   35%  –עלות שכר עובדים    -א'    פרקהוא    משקל כל פרק לעילנקודות לכל היותר, ו  70ההצעה הוא  

   .  5% –עבודות נוספות  –פרק ג' , ו 60%  –עלות כלי רכב  –פרק ב' 

 

 הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז ונספחיו.  

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________ 

 

 אישיות משפטית: 

 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________ 

 

 _________________________________ ת.ז. או מס' חברה: 

 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:

 

 ________________________________________ 

 

 כתובת: ___________________________________

 

 טלפון: ____________________ 

 

 פקס': _____________________ 

 

 חתימה מלאה: _________________   תאריך: ________________ 

 

 

 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

 

 

ת.ז.    _______________ ה"ה  כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,______________ הח"מ  אני 

ו ת.ז.    -_____________  בשם  _________________  לחתום  מוסמכים   ______________

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

 

  חתימה: ____________________   תאריך: _________________ 
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 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז  -  1ג/נספח 

 

 נגב מערביאשכול רשויות  לכבוד 

 

 בנקאית מס'_____________________ הנדון: ערבות 

 

"( אנו  ערבים  )"המציעעל פי בקשת__________________________  ח.פ _____________ להלן :  

בתוספת  מאה אלף שקלים חדשים(   ₪ )ובמילים:  100,000  בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

למתן שירותי    4/2022מס' עם מכרז  שר  הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מהמציע בק

 . נגב מערבירשויות  רחובות באשכול  טיאוטניקיון ו

 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    - "  מדדבמכתבנו זה: "

 ולמחקר כללי.  

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי  

שפורסם    2022פברואר    חודשערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד של  

(, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש  המדד היסודי""  -להלן )  15.3.2022 תאריךב

 בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה     7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו,  

לטעון   ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המשתתפים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או 

 ו כלפיכם.   כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשה 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   

 עד בכלל . ו  14.7.2022 עד ליוםבתוקף  ערבותנו זו תישאר 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

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

   

   __________             ___________________               _________________________ 
 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                    

 
 

 ___________________                    _________________                  _______________ 
 תאריך                                           שם מלא                                           חתימה וחותמת         
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 1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -  2ג/ נספח

האמת וכי  אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

ה .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן    אשכול הנני 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   המציעלהלן: ")

 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובהמושגים בתצהיר זה יהיו לפי הגדרתם  .2

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 

עד מועד   ***  המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות  -חלופה א'    

 ; ההתקשרות****

 

ב'     עבירות***  -חלופה  משתי  ביותר  הורשעו**  אליו  זיקה*  בעל  או  מועד   המציע  עד 

****חלפההתקשרות ההתקשרות  במועד   אך  שנים  ,  שלוש  ההרשעה  ו  ממועד  לפחות 

 האחרונה. 

 

 ; 1976-ת גופים ציבוריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

ולעניין עסקאות   –"עבירה"   *** חוק שכר מינימום,  לפי  זרים או  עובדים  חוק  לפי  עבירה 

דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף   להגברת האכיפה של  -לחוק 

   . ירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק, גם עב2011

המועד האחרון להגשת    –עקבות מכרז  לעניין התקשרות בעסקה ב  –****    "מועד ההתקשרות"  

 ההצעות במכרז.  

 

  משש הפרות המהוות עבירה לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר   .4

 בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  

מינהל  מנהל  הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור  שלהן  לעניין זה יראו מספר הפרות שב

ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה  ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"

 משתלם לו שכר.  

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .5

  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    – חלופה א'         

 אינן חלות על הספק.   )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 

 אותן.    לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים 9הוראות סעיף   –חלופה ב'      
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יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות   -לעיל    4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6

 להלן: 

 עובדים.   100- מעסיק פחות ממציע ה  –( 1חלופה )    

         ( משרד   100מעסיק  מציע  ה  –(  2חלופה  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

לחוק   9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 . , כאמור לפי החוק ליישומן לשם קבלת הנחיות בקשר –, ובמידת הצורך זכויותן ושווי 

העבודה משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  והשירותים ,  במקרה  הרווחה 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב  2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום   – (  2כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9סעיף  חובותיו לפי  

שמסר לפי פסקה זו  תצהיר  המתחייב להעביר העתק מלעיל,    7( בסעיף  2חלופה )מציע  שסימן את   .7

ההתקשרות עם  ימים ממועד    30בתוך  ,  למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

   האשכול. 

 תוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ו .8

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר              

 

 אישור עו"ד

הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________  

וכי   האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 

 , עו"ד  ______________                                                                                                           

 ) חתימה+ חותמת(                 
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 נספח ג/3  – תצהיר העדר הרשעות 

 

אני הח"מ __________ ת.ז ._______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   

 

להלן:  )  אשכולהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה  .1

 ________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   "(. אני מכהן כ_______ המציע"

  

השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, המציע ו/או בעל זיקה אליו    3מהלך  ב .2

לא הורשעו בעבירה פלילית וכמו כן, לא    1976-)כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מתנהל כנגדם הליך פלילי לאחר הגשת כתב אישום. 

 
מה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציע ו/או  כל עבירה, לרבות עבירה שיש עי  –"  עבירה פלילית "

ו/או עבירות בתחום מרמה, זיוף,    נשוא מכרז זהעבירה שבוצעה במסגרת ובקשר מתן השירותים  

חוק  וה,  , והתקנות מתוקף החוק1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד,  גניבה, חוקי התכנון והבניה

ת מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  למעט: עבירה פלילי. זאת  1961- למניעת מפגעים, תשכ"א

 קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים.  

 

                                                                                זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .   .3

 

  

_____________________ 

 המצהיר              

 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  

וכי   האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________

יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא  

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 , עו"ד  ______________                                                                                                           

 ) חתימה+ חותמת(                 
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 תצהיר בדבר אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים -  4נספח ג/

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

 

)להלן:   אשכולהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם ה  .1

 _______ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  "(. אני מכהן כ________המציע"

 

 ביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:האשכול ההנני מצהיר בזאת כי   .2

 

א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו    122סעיף   2.1

בהונו או ברווחיו  או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  

יהיה צד ל בו, לא  עובד אחראי  או לעסקה עם העירייה;    הסכםאו שאחד מהם מנהל או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעניין זה, "קרוב" 

 

ברשויות    12סעיף   2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  בהודעה  )א( 

או לעסקה עם הרשות המקומית;   הסכםלא יהיה צד למועצה  "חבר ה  הקובע:  המקומיות

או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו    מועצה חבר    –"  מועצהחבר  " ה,  לעניין ז

 .(()ב(1) 5 -()ב( ו 1)1" ו"קרוב" בסעיף בעל שליטה)ראה הגדרות "

בהון או    10%מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על    -"  בעל שליטה"

 ברווחים של גוף. 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. -" קרוב"

 

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה    174סעיף   2.3

זוגו או שותפו או סוכנו,  -נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."  הסכםבשום 

 

 ר כי:  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהי .3

אין לי: בן זוג, הורה, בן  באשכול ובמוסדות האשכול  בין חברי מועצות הרשויות החברות   .3.1

 או בת, ואף לא סוכן או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  

 

אין חבר מועצה מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול, קרובו, סוכנו   .3.2

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד  או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  

באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, זולת ככל שמפורט  

 .להלן במפורש

 
בן   .3.3 לי  העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות    –אין  זוג, שותף או סוכן 

 האשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  
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שקיימת   לעיל,  ככל  כמפורט  הרשות  קירבה  שם  פירוט  כולל  הקרבה,  סוג  את  לציין  יש 

  :אשכולהרלוונטית, והיא תבחן ע"י ה

 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבהאשכול  ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה .3.4

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

  בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר   .3.5

 אמת.

  

הנני   .3.6 זו,  להצהרתי  הקשור  בכל  כלשהו  שינוי  יחול  אם  כי  ומתחייב  מצהיר  הנני  כן,  כמו 

 .מיד עם קרות השינוי אשכולמתחייב להודיע על כך ל

                       

לגרוע   .3.7 כדי  לעיל  באמור  האין  מועצת  לפיהן  דין,  כל  מחבריה    2/3ברוב    אשכולמהוראות 

 ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות ובלבד שההיתר ותנאיו פורסמו ברשומות.

  

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זהו .3.8

 
 

      _____________________ 

 המצהיר              

 

 

 אישור עו"ד

 

_____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני הח"מ  

וכי   האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  

 ו/ה עליו בפני. לעיל בחתמ

 

 , עו"ד  ______________                                                                                                           

 ) חתימה+ חותמת(                     
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 כתב המלצה  –  5ג/ נספח

 לכבוד 

 נגב מערבי רשויות אשכול -ועדת המכרזים 

 ג.א.נ.

 

 נגב מערבי רחובות ברשויות אשכול  טיאוטלמתן שירותי ניקיון וכתב המלצה הנדון: 

 4/2022מס' עבור מכרז 

 

אני החתום מטה מאשר בזה כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________  

" עבורנו   המציע )להלן:  ביצע  מקומית     ____________________________________"(,  רשות 

 שירותים הבאים :האת המונה __________ תושבים לפחות 

 

 תקופת השירותים:מהות ו .1

,  שטיפהמכונות  משאיות טיאוט ו,  , ציודח אדםכ, בין היתר, באמצעות  ניקיון רחובותטיאוט ו שירותי  

 )הקף בעיגול(. כקבלן ראשי / כקבלן משנה__, _בתקופה שבין:  _______ עד _____ 

 

 היקף השירותים:  .2

 ________________________    מספר  עובדים ליום               

 מספר מכונות טיאוט ליום       ________________________ 

 __ ______________________  היקף הניקיון בק"מ ליום        

 

 : חוות דעת על ביצוע .3

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

_ _________________________________________________ 

  

 פרטי המאשר

 

 ____________  _____________  _____________     __________  

 שם הרשות            תפקיד                             שם ושם משפחה              טלפון 

 

 ____________________                            תאריך: ________________

 חתימת וחותמת                                       

 )חובה(  ע/ תברואה/ מנכ"ל /גזבר מנהל אגף שפ"כתב ההמלצה יינתן ע"י 



 ניקיון וטאוט רחובות  למתן שירותי 4/2022מכרז פומבי 
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 הנדרשים בתנאי הסף פירוט כלי הרכב  -  6נספח ג/

מס' 

 סידורי 

 שם יצרן    שנת ייצור  מס' רישוי  מודל 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

שכירות  , והסכמים חתומים עם חברות ליסינג/  ביטוחי החובההרישיונות,  יש לצרף לטבלה זו את כל  

 כאמור במסמכי המכרז 

  



 ניקיון וטאוט רחובות  למתן שירותי 4/2022מכרז פומבי 

 

 111מתוך  40עמוד  חתימה וחותמת המציע:__________________ 
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 בדבר אי תיאום מכרז  ריתצה  -  7נספח ג/

במציע   משרה  נושא   _____________ ת״ז  __________________מס׳  הח״מ  אני 

(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם  המציע  - _______________ )שם המציע( )להלן  

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.   .1

 

 אני נושא המשרה אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.  .2

 

נגב  אשכול רשויות  שפורסם ע"י    4/2022תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מס'   .3

    .  מערבי

 

, ללא התייעצות, הסדר או  המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי .4

 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה   .5

אדם   או  גוף  כל  בפני  או  זה  במכרז  הצעות  להציע  הפוטנציאל  את  לו  יש  אשר  תאגיד  או 

 הקשורים עימם. 

 

 בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב  .6

 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .7

 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

 

סדר או דין ודברים כלשהוא עם  הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות ה .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 זה. מעת החתימה על תצהיר , על כל שינוי באחד הפרטים לעיללאשכול אני מתחייב להודיע  .10

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11

 

 
 

      _____________________ 

 המצהיר              
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 שור עו"דיא

 

בפני   הופיע/ה  ביום _________  כי  (, מאשר  )מ.ר. ________  עו"ד  אני הח"מ _____________, 

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

לעונשים   צפוי/ה  יהא/תהא  תוכן  וכי  את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 , עו"ד  ______________                                                                                                           

  ) חתימה+ חותמת(                     
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 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום  –  8נספח ג/

 

 נגב מערבירשויות  לכבוד אשכול 

 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום הנדון: 

והאשכול ורשויות אשכול נגב מערבי נדרשות לאיסוף ופינוי פסולת לאורך כל השנה   :הואיל 

 ואף ביתר שאת בתקופות חירום 

 לפיכך אנו, הח"מ, 

 שם הספק/קבלן: _____________________ 

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________ 

 ______________________ כתובת: _____

 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

השירותים   .1 של  והשוטפת  הרציפה  אספקתם  המשך  ולחשיבות  לחיוניות  מודעים  אנו 

זמני או קבוע מכל סיבה שהיא, כולל בשל מגיפה ארצית או עולמית, מצב   בתקופות חירום

 . ביטחוני, רעידת אדמה או כל סיבה שהיא

 הסכםבכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של ה .2

יתר   כל  את  ולקיים  ושוטף  רצוף  באופן  השירותים  כל  את  לכם  לספק  מתחייבים  אנו 

, במלוא היקפם, גם בתקופות חירום, לרבות בימים ושעות חריגים  הסכםהתחייבויותינו שב

 רותים. שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השי

שבסעיף   .3 התחייבויותינו  את  לקיים  מתחייבים  המוסכמת   2אנו  התמורה  בעבור  לעיל 

 , ללא תוספת כלשהי לתמורה האמורה. הסכםב

והפרתה תיחשב להפרה    הסכםהתחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מה .4

ה  של  בהסכםיסודית  הקבועים  והסעדים  הזכויות  כל  את  לכם  המקנה  אלה  ואת    הסכם, 

 המוקנים לכם בדין. 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________ 

____ __ _____________ 

  חותמת ו  חתימה
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 רואה חשבון אודות מחזור כספי נוסח אישור  -  9נספח ג/

 לכבוד 

 נגב מערבי אשכול רשויות  

 

 אישור על מחזור כספיהנדון: 

 

 "הלקוח"( הרינו לאשר כדלקמן: לבקשת חברת ________________ )להלן: 

 

הלקוח   .1 של  החשבון  כרואה  משמש    _______________ רו"ח  הח"מ,  אני 

משנת   החל   ,________________ )הלקוח(  ת.ז  ח.פ/     __________________

 _________ ועד היום.

 

ומאזן   .2  _________________ לשנים  הלקוח  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים  הדו"חות 

 _______, נערכו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. בוחן לשנת _

 

המחזורים   .3 כי  מאשרים  אנו  המבוקרים/סקורים,  האמורים  הכספיים  לדו"חות  בהתאם 

)כולל( בנוגע לעבודות טיאוט וניקוי רחובות    2018-2020הכספיים השנתיים של הלקוח בשנים  

הנ"ל  בישראל  ברשויות מקומיות בנוגע לעבודות  נדרש  כולל מע"מ(    )מחזור כספי  בשנה לא 

 כדלקמן:  

 

 : ____________  2018₪שנת 

 : ____________ ₪ 2019שנת  

 : ____________  ₪  2020שנת  

 

צו פירוק, או צו לכינוס נכסים, או צו המכריז עליו כפושט רגל ו/או לא    לא עומדכנגד המציע   .4

 , במועד הגשת ההצעה.  מונה לו מנהל מיוחד ו/או נאמן

 

 בדוחות הכספיים של המציע לא נרשמה הערת "עסק חי". .5

 

הלקוח  האישור הנ"ל ניתן עפ"י דרישתכם מהלקוח ועפ"י בקשת הלקוח לצורך עמידתו של   .6

מס'   פומבי  מערבי.   4/2022במכרז  נגב  רשויות  אשכול     של 

          

 רב, בכבוד

       __________________ 

 )חותמת וחתימה רו"ח(         
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 עלות שכר מעביד לעובדי ניקיון-נספח תמחירים - 10ג/נספח 

 טבלת עלות שכר מעביד מינימלית לשעת עבודה לעובד ניקיון

 

 בסיס חישוב אופן חישוב

 )לעזר בלבד(

השכר   עלות 

שעת   לכל 

עבודה 

 בש"ח

 

 מרכיב השכר באחוזים

ניקיון  ש לעובד  החודשי  היסוד  כר 

על   יעמוד  הניקיון,  עובדי  על  ולאחראי 

מלאה,    5,300 משרה  עבור  לחודש   ₪

שכר   12.29קרי   עבודה,  לשעת   ₪

עדכון   משרה    -    04/2018המינימום 

 .שעות 182מלאה לעובד חודשי  

 שכר יסוד   29.12 

החל   משולמת  ההרחבה.  צו  פי  על 

מהשנה   ואילך.  השנייה  מהשנה 

 .₪  46.0השישית ואילך התוספת היא  

גם   כולל  שהותק  לכך  לב  תשומת 

בהן   רצופות  קודמות  עבודה  תקופות 

 .רשותלנתן העובד שירותי ניקיון 

 תוספת ותק  1.20% 0.35 29.47

לסעיף   ההרחבה.    15בהתאם  לצו 

גם   כולל  שהותק  לכך  לב  תשומת 

בהן   רצופות  קודמות  עבודה  תקופות 

 . רשותלנתן העובד שירותי ניקיון 

 חופשה  4.62% 1.46 31.61

שעות    8.4כפול    12תשעה ימי חג חלקי  

 שעות חודשיות.  182בממוצע חלקי 

 חגים  3.46% 1.09 31.61

בהתאם לפרמיית חב' הביטוח לביטוח  

הנספח   לפי  מחלה  דמי  תשלום 

הקיבוצי   העבודה  להסכם  התמחירי 

 . 2018ממרץ 

 מחלה  2.50% 0.77 30.84

)ותק שנה שניה( חלקי  ₪7 כפול    426לפי  

העסקת    182חלקי    12 צו  לפי  שעות. 

 עובדים וצו ההרחבה הענפי. 

 הבראה  4.67% 1.37 
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נסיעה   כרטיס  בסך  לפי  חופשי  חודשי 

חלקי    213 בהתאם    ₪182  שעות, 

אזור גוש    1לחישוב עלות נסיעה טבעת  

 דן.

 נסיעות  4.02% 1.17 

ההרחבה   וצו  עובדים  העסקת  צו  לפי 

 הענפי. 

 שי לחג   0.20 

שכר   בגין  עובדים,  העסקת  צו  לפי 

עבודה   בעד  גמול  ללא  נסיעות  היסוד+ 

 בשעות נוספות/ביום מנוחה. 

 מענק מצויינות  1.00% 0.30 30.29

בגין    0.03  בשנה  3% -לפי הערכה של כ תוספת 

אבל   ימי 

וחופשה  

מסיבות  

 משפחתיות 

חל על כל הרכיבים למעט על ההפרשות  

וקה"ל פיצויים  בשיעור    –  לפנסיה, 

עד  3.55% מופחת  ₪(    6.164)תעריף 

לפי   המחושב  לשכר  ההפרש  בתוספת 

7.6% . 

 ביטוח לאומי  3.78% 1.35 35.86

ההרחבה   וצו  עובדים  העסקת  צו  לפי 

 הענפי. 

הפרשה   5.00% 0.06 

עבור   לפנסיה 

הוצאות   החזר 

 נסיעה 

ההרחבה   וצו  עובדים  העסקת  צו  לפי 

 הענפי. 

הפרשה   7.50% 2.56 34.16

 לפנסיה 

הפרשה   8.33% 2.85 34.16 בהתאם לקבוע בצו הרחבה. 

 לפיצויים 

סכום ההפרשה לקה"ל מחושב על רכיב  

דמי   בתוספת  החודשי  היסוד  שכר 

הבראה וכן על הרכיבים: חופשה, חגים  

 ומחלה. 

לקרן   7.50% 2.56 34.16 הפרשה 

 השתלמות 

שכר    45.24   עלות 

 לשעה 
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טבלת עלות השכר שלעיל מבוססת על הוראות הדין לרבות על צו ההרחבה בענף הניקיון, חוק   •

  – העסקת עובדים על ידי קבלני שרות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג  

 ועל פי הצו שפורסם מכוחו.   2013

יובהר כי אין באמור בטבלת עלות השכר לעיל כדי לגרוע מכל חובה שהיא החלה על הקבלן על   •

השמירה   בתחומי  שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  וחוק  הניקיון  בענף  ההרחבה  צו  פי 

ועל פי הצו שפורסם מכוחו, גם אם אינן מופיעות    2013  –והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג  

או מופיעות בחסר. כמו כן במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת  בטבלה זו לעיל 

 הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה. 

בטבלה   • המופיעים  שינויים  לעיל  הפרטים  ייתכנו  כי  יובהר  המכרז.  פרסום  למועד  נכונים 

.  בתעריפים השונים הנובעים משינויי שכר המינימום ומשינויי חוקים והוראות שונות בתחום

 כל שינוי בדין יחייב את הקבלן בהתאם. 
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 הצהרה לעניין עלויות שכר ועלויות נוספות כולל ציוד ורווח  - 11ג/נספח 
  

  _______________ ת.ז.   __________ הח"מ  ת.ז. אני   _______________ והח"מ 

וכי  נו  כי עלינו  לאחר שהוזהר _____________________ לעונשים    יםהיה צפוי נ לומר את האמת 

 בזה כדלקמן:  ים עשה כן, מצהיר נהקבועים בחוק אם לא  

 

ה .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן    אשכולהנני 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציע)להלן: "

 

2. _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  ה  הנני  עם  להתקשר  המבקש  הגוף    אשכולשהוא 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציע)להלן: "

 
כי גובה השכר שישולם לעובד ומרכיביו יהיו לכל הפחות בהתאם למפורט בנספח    ים מצהירו  הננ  .3

 .להסכם זה 10ג/

  

בזאת כי  ים  מצהיר  וכי שכר זה ומרכיביו אינם סופיים ואנ נו  יחד עם זאת, ועל אף האמור, ידוע ל  .4

לן  נעמוד בכל התחייבויותינו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם אם אינן מופיעות בטבלה שלה 

 הוראות הדינים שלהלן:  )לרבות אך לא בלבד(

 
,  הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים .4.1

 ;2013  –התשע"ג 

נסיעה, פנסיה, דמי חגים    .4.2 הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות 

 ;ותוספת יוקר

הרחבה    .4.3 צווי  סעיף  הוראות  לפי  שנקבעו  שכר  רכיבי  שעניינן  להגברת   )ב(  28ענפיים  לחוק 

 ;2011 –האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

לחוק להגברת   )ב(  25הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע שר הכלכלה כקבוע בסעיף    .4.4

 ;2011–האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 עסקתם של עובדים בענף הניקיון.כל הוראת דין אחרת אשר חלה או תחול על תנאי ה  .4.5

  

ל  .5 ועשויים    נוידוע  סופיים  אינם  לעיל,  כמפורט  לעובדינו  לשלם  שעלינו  השכר  ומרכיבי  כי השכר 

להשתנות במרוצת הזמן, ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויותינו הנובעות מכל חוק, דין  

 .או הסכם כפי שיהיו מעת לעת

  

 עלויות ציוד ורווח קבלני 

קבלני והיא כוללת שכר מינימום עפ"י הדין )לכל    כוללת ציוד ורווח  נוכי הצעתי  יםמצהירו  הננ .6

הניקיון  עובדי  עבור  זה  לשכר  הנדרשות  המעביד  הפרשות  כל  ואת  הניקיון  לעובדי  הפחות( 

 שיועסקו בביצוע העבודות. 
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 , באמצעות מורשה/י חתימה מטעמו: מציע חתימת ה

  

  

 ________________                        _______________                    ____________ 

 חתימה וחותמת                                          שם מלא                                                     תאריך

  

  

  

________________                        _______________                    ____________ 
 חתימה וחותמת                                          שם מלא                                                     תאריך

  
  
  
  

 אימות חתימה 

עו"ד  ,______________ הח"מ  ____________    אני  ביום  כי  מאשר   ,)  _____________ )מ.ר. 

  ,_______________ ומר/גב'   ________________ ת.ז.   ,____________ מר/גב  בפני  הופיע/ה 

ת.ז. _______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה  

שר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה  לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אי

 .עליו בפני

הנני מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _______________, _________________, המופיעות מעלה,   

שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד,  

 .לכל דבר ועניין

 , עו"ד  ______________                                                                                                           

 ) חתימה+ חותמת(                     
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 מסמך ד'
 

 

 

 

 הסכם
 

 4/2022מכרז פומבי 

 

 רחובות  טיאוטניקיון ושירותי 

 נגב מערביאשכול רשויות ב
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 שנערך ונחתם ביום ________________ 

 

 

 

   נגב מערבי אשכול רשויות  בין: 

  

 - מצד אחד  -      האשכול ו/או המזמין ( –)להלן 

 

 

 

 _____________________  ח.פ: _____________    לבין: 

 _______________________________________ כתובת: 

 __________________   מייל: _______________    טלפון:

 ___________  פקס:

 

        הקבלן(   -)להלן

 – מצד שני  -

 

 

      לבין:  ______________________ 

 הרשות ו/או המזמין( -)להלן  

 - מצד שלישי -                                                       

 

 

   רחובות   טיאוטלמתן שירותי ניקיון ו  "(המכרזלהלן: ")  4/2022מס'  והאשכול  פרסם  מכרז   הואיל:

 ;"העבודות" ו/או "השירותים"( –)להלן 

 

כהצעה הזוכה במכרז   הומלצה והצעתו    "ההצעה"(  - )להלן  והקבלן הגיש הצעתו למכרז    והואיל: 

 ל;בוועדת המכרזים של האשכו 

 

 והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם להספקת השירותים; והואיל:  

 

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
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 הגדרות .1

 :המוגדרות להלן   להלן המשמעויותשלמונחים  תהיינה  זה, הסכםבכל מסמכי המכרז ו 

 

 .  בכל שטח הרשויות החברות באשכול, נגב מערביאשכול רשויות  -"אשכול"

 

רשות מקומית שהתקשרה בהסכם בנוסח המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ו/או    -"רשות"

 מסמכי מכרז זה.  

 

   רשות.אשכול רשויות נגב מערבי ו/או  -""המזמין

 

מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי ו/או מי  או  /מנכ"ל הרשות המקומית המזמינה ו  -  "המנהל"

 שנקבע מטעמם לרבות מנהל מערך הפסולת, מנהל מחלקת תברואה / שפ"ע וכיוב'. 

 

 לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים.   -"הקבלן"

 

במסמכי    לפקח על אופן ביצוע העבודות ע"י הקבלן כמפורט המנהל  ע"י  אדם שמונה    -  "המפקח"

   .המכרז

 

"העבודות"  "השירותים" וה   -ו/או  השירותים  מפסולת  ו  טיאוטלעבודות  כל  רחובות  ניקיון 

 .ומפורטים בהסכם ונספחיוהמזמין מעת לעת על ידי  מהקבלן יוזמנו ש

 

הבסיס" לצרכן,  הוא  "  מדד  המחירים  לסטטיסטיקה    שפורסם מדד  המרכזית  הלשכה  ידי  על 

 במועד חתימת הרשות להסכם זה.  , ולמחקר כללי

 תכנית עבודה כפי שתעודכן מעת לעת על ידי המזמין.   -"תכנית העבודה"

 

 מבנה ההסכם  .2

 

 : להלן פירוט אודות הנספחים המצורפים להסכם .2.1

  

 ערבות ביצוע  – 1ד/נספח      :נספחים להסכם

 אישור קיום ביטוחים   –2ד/ נספח                                  

 נספח בטיחות  – 3ד/נספח                                       

     טופס פניה לקבלת שירותי טיאוט - 4ד/נספח                                       

                    יומן עבודה – 5נספח ד/        

   מפרט טכני   –מסמך ה' ו 
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ונספחיו. מושגים או    הסכםזה הינן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ה   הסכםהכותרות ב  .2.2

ב הקבועים  ומקצועיים  טכניים  בו,    הסכםביטויים  מוגדרים  ואינם  מנספחיו  בנספח  ו/או 

 התברואה. פי הנוהג המקובל בענף - יפורשו על

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .3

רחובות המצורף    טיאוטהקבלן מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את מפרט עבודות ניקיון ו .3.1

 "(.  המפרט הטכני "  -)להלן  מסמך ה'-ומסומן כלהסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו  

הקבלן מצהיר כי ערך סיור ברחבי רשויות האשכול במטרה להכירן, לעניין העבודות נשוא   .3.2

כל הפרטים והמידע לצורך ביצוע העבודה עפ"י  את  לו    ומסרוהרשות  הסכם זה, וכי האשכול  

וכי הוא ביצע את כל הבדיקות שהוא נדרש לעשות על מנת לבצע את העבודות נשוא    ההסכם

 הסכם זה 

כי .3.3 מצהיר  כי  הקבלן  עליו  המפרט  מוסכם  הוראות  הנספחים  הטכני  כל  ולמכרז  ,  להסכם 

אותו, כי  מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים    – וחיובי הקבלן האמורים בו  

 כמפורט בו. ומתחייב לבצע כל התחייבויותיו נשוא ההסכם  עבודות ההוא מסוגל לבצע 

ולא    עם הרשות יום ממועד חתימת הסכם    45הקבלן מתחייב להפעיל מערך העבודה תוך   .3.4

 . אלא אם כן יוסכם על מועד מוקדם יותר.  יאוחר מהמועד שייקבע בצו התחלת עבודה

וכל הנדרש לביצוע העבודות  כלי הרכב,  כוח האדם, ציוד לרבות  הקבלן מצהיר כי יפעיל כל   .3.5

זה,   הסכם  ההפעלהנשוא  ממועד  ההתקשרות  החל  תקופת  כל  בהתאםובמשך    למקדמי  , 

 ברשות. הנדרש היקף העבודה הניקיון המפורטים בהסכם זה ול

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור   .3.6

 העבודות.  לביצוע  

ואשר ביצועה  עבודות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע ה  .3.7

או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת  מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/

 . על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו,  אותו רישיון / היתר / מילוי אותו תנאי

, כאמור בנספח  קלון  ן מיהקבלן מצהיר בזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעבירות שיש ע  .3.8

 המצורף למסמכי המכרז.  3ג/

 

 מהות ההתקשרות  .4

מי   .4.1 ו/או  המדרכות,הקבלן  הרחובות,  את  ינקו  המעברים,   מעובדיו  השטחים,    השבילים, 
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והעשבים,   החניות החולות  המטרדים,  האשפה,  את  יסלקו  המנהל,  ע"י  שיוגדר  אתר  וכל 

אחרת   פעילות  וכל  באשפתונים  השקיות  את  יחליפו  מהאשפתונים,  האשפה  את  ירוקנו 

   . מסמך ה' – ורף וכל פעילות שפורטה במפרט הטכני המצ שהתבקשה ע"י המנהל 

זה תתבצענה   .4.2 נשוא מכרז  ייעודי  העבודות  כוח אדם  הציוד  ובשילוב  מטעמו  באמצעות  כל 

לפי הוראות  ועוד    משאיות טיאוט, מכונות טיאוט מצוידות במתקן שטיפההנדרש לרבות  

   המפרט הטכני. 

  כל הציוד לרבות כלי הרכב הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו את הובלת הפועלים וישנע את   .4.3

המקומות   אל  עבודה,  יום  כל  ובמהלך  בתחילת  העבודה,  לביצוע  הדרושים  והחומרים 

 .שעליהם יורה המנהל בתוכנית העבודה

  העבודות יחולקו באופן הבא : .4.4

קבועות .4.4.1 ב  –  עבודות  קבועות  עבודות  של  אביצוע  העבודה  ובת  המופיעתר  כל  כנית 

 .  כפי שיתקבלו מעת לעת  עפ"י הוראות והנחיות המנהלזה ולרבות  הסכם  המצורפת ל

מזדמנות, הכרוכות וקשורות  ביצוע של עבודות יזומות ו  –   עבודות יזומות ומזדמנות .4.4.2

בעבודות נשוא הסכם זה, ובכלל זה אספקת ציוד לצורך ביצוע עבודות ניקיון שונות  

עזוביםרשותברחבי ה בתים  עבודות אלהוכיו"ב  הרשות, מתקני  ,  שיידרשו   ,.    , ככל 

ה לצרכי  ובהתאם  המנהל  דרישות  עפ"י  לעת  רשותתתבצענה  בכפוף    מעת  וזאת 

 להזמנת עבודה חתומה. 

ו .4.4.3 מיוחדיםתגבורים  לבצע    רשותה  –  אירועים  מהקבלן  לדרוש  לעת  רשאית  מעת 

ניקיון   מיוחדים  במסגרת  עבודות  העצמאות  פ  כגוןאירועים  יום  חגיגות  סטיבלים, 

 .  בכפוף להזמנת עבודה חתומהוכיו"ב, וזאת 

ו .4.5 אין בהוראה זאת    אולם   ,באחריותו המלאה של הקבלן  ו ארגון ביצוע העבודות הינניהול 

 בכדי לגרוע מכפיפותו למנהל כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז ונספחיו.  

מקומות ביצוע העבודות ותוכנית העבודה ישתנו בהתאם לכל רשות עימה יחתם ההסכם.  .4.6

הזכות לעדכן מעת לעת, ומכל סיבה שהיא את למזמין שמורה  למען הסר ספק מובהר, כי  

בודה כאמור ולרבות את תדירות ביצוע העבודות כמפורט  רשימת השטחים ו/או תוכנית הע

 בהסכם זה להלן.   

ודרישה נוספת, עפ"י דרישת המנהל, לרבות הוספה ו/או   .4.7 הקבלן מתחייב לבצע כל מטלה 

גריעה ו/או שינוי ובלבד שתהא מטלה זו במסגרת עיסוקו של הקבלן במסגרת העבודות נשוא  

 מכרז זה.
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  אופן ביצוע העבודות   .5

  המזמין   עבודות במועד שיקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי ביצוע ה הקבלן יחל ב .5.1

וכפי שתעודכן    בהתאם לתוכנית העבודהוכן ימשיך בביצוען  ,  ( "צו התחלת עבודהלהלן: ")

לעת תמעת  תדירות  ו.  הנדרשות,  המשמרות  העבודות,  פירוט  את  תכלולנה  העבודה  כניות 

 .  מבלי לגרוע מהאמור הקבלן יבצע את העבודות כמפורט להלן .  העבודות, ימי העבודה וכיו"ב 

תחנות אוטובוס    רבותל  והאלמנטים ברחוב   ניקיון וטיאוט יסודי של הרחובותידאג להקבלן   .5.2

איסוף  ריקון אשפתוני רחוב, החלפת שקיות אשפה באשפתונים,  , לרבות  ומקלטים ציבוריים

כלבים פגרים,  צואת  סילוק  מגומות  ,  עשבייהניכוש  ,  עפר  עודף  סילוק  וכן  חולות  סילוק 

אחרי  ,  העצים עבודהניקוי  מנהל  של  אחרת  בקשה  וכל  במפרט  תאונות  כמפורט  והכול   ,

 . הטכני

בקיץ    06:00-20:00בשעות הפעילות: בחורף מהשעה    בכל ימות השנהיתבצע  פגרים  ה   סילוק .5.3

,  מוסדות חינוךלרבות בממגרשים פתוחים ו/או שטחים ציבוריים ו  ,06:00-21:00מהשעה  

וזאת תוך שעה מרגע הודעת המנהל או מי  ,  ת המנהלי עפ"י הנחי  הרשותומוסדות  מתקני  

באמצעות    קשורות  ,בתוך שתי שקיות ניילון  הפגרסילוק הפגר יתבצע ע"י איסוף  מטעמו.  

הקבלן מתחייב לפנות את  ,  לגרוע מהאמור  מבלילמקום עליו יורה המנהל.  והובלתו  אזיקון  

את הפינוי כאמור והאחריות    ת כל תקנה, דין, הנחיה והוראה המחייבל  ובהתאם לפי    ים הפגר

 . רשותה לביצוע הפינוי עבור המצאת הוכחות מוטלת על הקבלן לרבות על הפינוי הבלעדית 

הקבלן יסלק וינקה באופן שוטף מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור  בנוסף לאמור לעיל,   .5.4

באמצעות ציוד    וכיו"ב  תחנות אוטובוס  ,על עמודי חשמל, ארונות חשמל ותקשורת, עצים

בצבע   ייעודי כגון: חומרים כימיים ודטרגנטים, שפכטלים, לחץ מים ו/או קיטור, ושימוש

ייעודי מסיליקון למניעת הדבקת מודעות למשך שנתיים. הקבלן יפעל עפ"י הוראות המנהל  

 באשר לאתרים נוספים בהם יש לבצע את השירות במסגרת המכרז.  

לחלוטין ולשביעות   יהיו נקייםהקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל השטחים בהם ביצע עבודה  .5.5

 .  םו/או מי מטעמ   המזמיןרצון 

מת .5.6 חוק  הקבלן  הוראות  על  הקפדה  תוך  שקטה,  בצורה  לעבוד  עובדיו  את  ינחה  כי  חייב 

תשכ"א מפגעים,  ה,  1961- למניעת  ביצוע  בעת  הפרעות  ולפעול    עבודות לצמצם  למינימום 

בהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בשטח במקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו  

רימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח  ימנע מגי הקבלן  מבלי לגרוע מהאמור    מעת לעת.

העבודה.   ביצוע  במהלך  הסביבה  מהאמור  ולתושבי  לגרוע  יעשה  מבלי  כי  מצהיר  הקבלן 

ובהתאם  dBA  65שימוש במכונות אשר הרעש המירבי מהפעלתן הינו עד   חוק למניעת  ל, 

 .  1961-מפגעים, תשכ"א
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ניהם כלי אצירה,  י ופרטי וב  ציבורירכוש  בעת ביצוע העבודות בשלא לפגוע    הקבלן מתחייב .5.7

. באם נגרם נזק, מתחייב  בוכיוצ"חשמל, גינון, ריהוט, ציוד, קווי מים, ביוב, כלי רכב חונים 

דית למנהל, לבצע את התיקונים על חשבונו מיד ובתיאום עם המנהל. לא  יהקבלן לדווח מי 

ב לאחר מכן את הקבלן  ולחיי  וחשבונל  ע לבצע את התיקון  יהא המזמין רשאי  עשה כן הקבלן,  

 .  25%בהוצאות התיקון כאמור ובתוספת תקורה של 

הקבלן ו/או מי מטעמו ישמרו ויקפידו על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם.  .5.8

 בכלל זה יקפידו הקבלן ו/או מי מטעמו על יחס אדיב כלפי כל אדם.  

ת תוך שמירה והקפדה מרבית  בזהירות ובאחריו ותהקבלן ו/או מי מטעמו יבצעו את העבוד  .5.9

לדרישות   ובהתאם  רלבנטיים  ותקן  חוק  לכל  בהתאם  הבטיחות  וכללי  הוראות  כל  על 

  1970  -  , ובכלל זה בהתאם לפקודת הבטיחות, תש"לוגהותהבטיחות של המוסד לבטיחות  

מכוחה שהותקנו  ב  והתקנות  המופיעות  הבטיחות  להוראות  בהתאם  ד/ולרבות    3נספח 

   .המצורף להסכם זה

לעבודות    ל הוצאות צריכת המים בהם הוא עושה שימוש במסגרת ובהקשרכיישא בהקבלן   .5.10

ירכוש על חשבונו שעוני מים מתאגיד המים כל    , בעבורמהישוב  /נשוא הסכם זה. הקבלן 

המהמשאיות  אחת   ברחבי  מים  מילוי  לצורך  מהאמור,  .  רשותוזאת  לגרוע  הקבלן  מבלי 

, רשותחל איסור מוחלט ליטול מים מברזי כיבוי המצויים ברחובות ה ש מצהיר כי ידוע לו  

 מבלי לחבר אליהם תחילה שעון מים שרכש כאמור.  

. הפרת הוראה זו כמוה כהפרה יסודית של מכני  ידוע לקבלן, כי אסורה הפעלת מפוח עלים .5.11

לי לגרוע מהאמור לעיל, הפעלת  . מבדייי מבביטול ההסכם באופן    מזמיןההסכם ותזכה את ה 

קיזוז תגרור  כאמור  עלים  לגרוע    5%של    אוטומטי  מפוח  מבלי  וזאת  החודשי  מהחשבון 

חויב לשלם בגין תלונה ו/או הליך משפטי  יבכל סכום ש   מזמיןמחובת הקבלן לשפות את ה 

 .כלשהו עקב השימוש במפוח העלים. הנ"ל כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט

 

   עבודה בימי גשם .6

שעות לפני תחילת העבודה, על יום העבודה הקרוב    12להודיע לקבלן, עד  המזמין יהא רשאי   .6.1

כאמור   ובמקרה  לעיל(,  ההגדרות  בפרק  )כהגדרתו  גשם  רשאי  כיום  יהא  להודיע  המזמין 

 : ןלקבל

 . על ביטול העבודה ביום הגשם באופן מלא .6.1.1

באופן   .6.1.2 הגשם,  יום  במהלך  העבודה  במתכונת  שינוי  עבודותעל  בו  סקירה    שיבוצעו 

 בלבד.   )ניקיון לבן(
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הבלעדי, להורות לקבלן על שינויים בהיקף העבודה, על  ו  , לפי שיקול דעת המזמין יהא רשאי .6.2

עפ"י המקדם   נהתבוצע עבודות סריקה    .דרך של המרת עבודות ניקיון בעבודות סריקה בלבד

 . מפרט הטכניב

   ומצבי חירום  רציפות העבודה .7

מקר האספקת   .7.1 בכל  להפסיקה  ניתן  ולא  חיונית  הינה  המבוקשים  לרבות  שירותים  ה, 

   .מתח בטחוני, שביתות והשבתותמגיפה, בתקופות מלחמה, 

 כנדרש עפ"י ההסכם ונספחיו גם בשעות חירוםברציפות  הקבלן מתחייב כי יבצע את עבודתו   .7.2

  , משרדי הממשלה העורף, הג"אניהם: פיקוד  יוזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים וב 

 לאספקת שירותים בזמן חירום.    8בנספח ג/ זאת גם בהתאם להתחייבותו  ומשטרת ישראל.  

  , וכחלק םכסדרהשירותים המבוקשים  אתיתן הקבלן מתחייב בכל מקרה להמשיך ול כןעל  .7.3

ביטול או  עיכוב,    בלתי נפרד מכך, לנקוט מראש בכל הפעולות והמאמצים על מנת למנוע כל

 אספקת שירותים אלו.  התקין של ך פגיעה במהל

רשאי    המזמיןיהא  ידי הקבלן,  אספקת השירותים המבוקשים על  בכל מקרה של הפסקת   .7.4

שלישי אחר ועל חשבונו של הקבלן.    באופן מיידי לידי כל צדלהעביר את ביצוע הסכם זה  

זמני סעד  כל  על  בזאת  מוותר  החלטת    הקבלן  ביטול  או  לרבות  זמין  המלעיכוב  כאמור, 

 חלוקים בעניין ביטול ההסכם ו/או התמורה המגיעה לקבלן.    במקרה שהצדדים

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  אשכול עשוי לקבל הכרה  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שה .7.5

ויוכרז על ידי הרשויות המוסמכות   שירותים קיומיים", והקבלן מתחייב בזאת כי במידה 

 : להוראות אחד או יותר מהחוקים שלהלןאחד המצבים בהתאם 

חירום   .7.5.1 שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  הכרזה 

 .1973- תשל"ד( סמכויות מיוחדות)

בסעיף   .7.5.2 כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  על  האזרחית,  9הכרזה  ההתגוננות  לחוק  ג 

 . 1951  -תשי"א

נוסח  )א לפקודת המשטרה  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף   .7.5.3

  .1971-, תשל"א(חדש

 . לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .7.5.4

 הכרזה על מצב חירום בשל מגיפה.  .7.5.5

 

או  /ו  1967- אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
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הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע  

 .זה הסכםהעבודות נשוא 

 

 תגבור עבודות לקראת חגים ומועדים .8

של   במתכונת מתוגברתיהיה ערוך לעבוד  , הקבלן  של כל הדתותהחגים  האירועים ולקראת   .8.1

ורכבי   אדם  על  טיאוטכוח  שיתבקש  ככל  המזמין,  אחד  ידי  כל  את  ינקה  זו  במסגרת   .

יבצע את כל המטלות  פי הסידור היומי, ובנוסף,  על  מהרחובות והאתרים אשר באחריותו  

  שייקבעו ע"י המנהל מעת לעת.

עפ"י שיקול    לעיל  רשאי לשנות את חלוקת ימי התגבור   יהא   המנהללמען הסר ספק מובהר כי   .8.2

 .   בכל עת ולאורך כל תקופת ההתקשרות דעתו

והמועדים  עוד   .8.3 האירועים  כי  לחגים""בבחינת    הינםמובהר  זכאי  תגבור  יהיה  והקבלן   ,

אלה תגבור  ימי  עבור  למחיר    לתשלום  הצעת  בהתאם  בטופס  ד'  בפרק  מראש  הקבוע 

 .  , ובגין ביצוע העבודות בפועל בלבדהמשתתף

 

 אירועים מיוחדים   .9

הבלעדי, על    מראש ובכתב, עפ"י שיקולושעות    48המנהל רשאי להודיע לקבלן, בהתראה של   .9.1

זה דרום  )פסטיבלים  קיומם של אירועים מיוחדים לבן  אדום,  -ובכלל  לילה  ירושלים,  יום 

כמות גדולה במיוחד של אשפה  רשות  אשר במהלכם ולאחר התרחשותם נערמת בוכיו"ב(  

 ופסולת.  

ייערך הקבלן בהתאם   .9.2 לנדרש בהודעה, לרבות  קיבל הקבלן הודעה מהמנהל כאמור לעיל, 

 . העבודותוהציוד הנדרשים לשם ביצוע   ח האדםוהכנת כל כ 

לצורך   .9.3 נוסף  כוח אדם  מיוחדים, ביצוע העבודות במסגרת  דרש המנהל מהקבלן  אירועים 

בהתאם. הקבלן  זהה  ייערך  במקרה  העבודה  את  יבצע  בכתב ,  קבלן  אישור  קבלת   לאחר 

 . מזמיןמה

מיד  )אלא אם המנהל עדכן אחרת את הקבלן(    ו בלילהבאירועים מיוחדים יתבצע  העבודות .9.4

 למחרת האירוע.  06:00ויסתיימו לכל המאוחר עד השעה   ,בתום האירוע

ל .9.5 במקביל  כי  מובהר  ספק  הסר  במסגרת  ביצוע  למען  י העבודות  מיוחדים    משיך אירועים 

 עפ"י תכנית העבודה. הקבועות  הקבלן לבצע את העבודות

לדרוש מהקבלן את ביצוע העבודות בימי בחירות ויום  ן רשאי  המזמיבנוסף, מובהר בזאת כי   .9.6

מקבלי שכר מהמחיר שהוצע על ידו עבור    200%הקבלן יהיה זכאי לתמורה של  .  העצמאות
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שלא להפעיל את הקבלן ביום הבחירות ויום העצמאות,  המזמין בחר  .  , כוח אדם ייעודיבלבד

 עובדים.ה הקבלן יהיה זכאי לתשלום מלא עפ"י הצעתו לאותו היום בשבוע בגין שכר 

 

 ים היקף העבודות ושינוי .10

אין באמור להוות התחייבות לכמות  . המזמיןלדרישות היקף העבודות השנתי הינו בהתאם  .10.1

 ת נתון לשיקול דעת המזמין בלבד.  מינימום או מקסימום והיקף הזמנת השירו

שינוי                              .10.2 כל  הקבלן  יבצע  ההסכם,  של  אחרות  בהוראות  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

בת  בעבודה,  שינויים  לרבות  העבודה  החומרים,ובמתכונת  הציוד,  לוח                                כניות, 

 כפי שיידרש ע"י המנהל.   וכיו"ב,הזמנים  

לנכון,    ולהקטין את היקף העבודה למשך כל זמן שיראה ל  ,מכל סיבה שהיא  ,המזמין רשאי .10.3

ביצוע   המרת  של  סריקההבדרך  עבודות  בביצוע  זה    .עבודות  רשאי במקרה  המזמין  יהא 

 .  החדש בהתאם להוראות ההסכם ולהתאימה למצב  להפחית מכמות העובדים,

הגדיל/הקטי .10.4 אבאם  המזמין  היקף  ן  להיקף    השטחיםת  בטופס  המופיע  העבודות  ביחס 

הרשות   של  ד/הפנייה  הקבלן  (  4)נספח  לביצוע  לה מתחייב  תשומותיו  את  גדיל/להקטין 

   . הטכני מפרטב כמפורטבהתאם למקדמים  העבודות 

כל  מבלי לגרוע מהאמור  כל שינוי בהיקף העבודה ייעשה באמצעות הוראה בכתב מהמנהל.   .10.5

ויכלול עבודה בכל השטחים    זה  הסכםשינוי בהיקף שטחי העבודה, יהיה בהתאם להוראות  

המפורטים בהסכם זה ובנספחיו לרבות באמצעות    שנוספו באמצעות כל האמצעים הנדרשים

 מכונות טיאוט.  

בטופס הפנייה של הרשות  המפורט  המתוכנן,    ותי לא יחרוג מהיקף העבוד הקבלן מתחייב כ .10.6

 .ממנכ"ל האשכול ו/או מי שהוסמך על ידו לכךללא אישור  ובתוכנית העבודה,   (4)נספח ד/ 

, לא יהיה זכאי לתמורה בגין  המנהלבכתב חתום ע"י    חרג הקבלן מהיקפים אלה ללא אישור

 חריגה זו.  

 

   כוח אדם .11

נשוא                             .11.1 העבודות  כל  לביצוע  הנדרש  האדם  כוח  כל  את  יספק  כי  מתחייב  הקבלן 

לצורך                              ,  ההסכם הדרוש  כל  ואת  עבורם  התחבורה  ואמצעי  העובדים  על  הפיקוח 

 ביצוע יעיל, מקצועי ונאות של הסכם זה.  

הנדרשות בהסכם   הקבלן מתחייב להפעיל מספר עובדים מספיק לצורך ביצוע כל העבודות .11.2

שנ פחות מהכמות  יהיה  לא  העובדים  ובכל מקרה, מספר  ונספחיו  עפ"י  זה    מפרט ה קבעה 

 הטכני להסכם.  
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להיקף   .11.3 בהתאמה  ישתנה  זה  הסכם  במסגרת  שיפעיל  העובדים  מספר  כי  מתחייב  הקבלן 

ל שינוי בהיקף עבודתו של הקבלן, ישתנה בהתאמה מספר העובדים המינימאלי  ח  עבודתו.

 הטכני.  מפרט ב  התאם לבסיס חישוב העובדים המפורט, ב שיחויב לספק

יהיו לשביעות רצון  שצוותי עובדים מיומנים וכשירים    העבודותצוע  הקבלן יעסיק לצורך בי .11.4

בשל אופיין הפיזי של העבודות, הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוען רק עובדים  . המזמין

, ובהפעלת מכונת הטיאוט רק עובדים הכשירים לעבודה מאומצת מגיל  67ועד לגיל   18מגיל  

 .  50ועד לגיל  18

 .  עובדיו יישאו תעודת זהות על גופם במשך כל שעות עבודתםכי  הקבלן מתחייב .11.5

כי    קבלןה .11.6 העבודות  מתחייב  ביצוע  ידלצורך  על  יועסקו  עובדים עובדים    ולא  שאינם 

הקבלן ימציא למנהל תעודות  עם תחילת העבודה ברשות,    המורשים, כדין, לעבודה בישראל.

לן לא יורשה להעסיק עובדים ללא  שיונות עבודה של צוות העובדים שיועסקו על ידו. הקב יור

ו/או מי מטעמו.  ורישיון    אישור  מראש  של המנהל  בכל החלפה של עובד, תוצג התעודה 

 העבודה הנדרש.  

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי בטיחות, בריאות ורווחת העובדים עפ"י כל דין,   .11.7

 עפ"י דרישת המנהל.   –ובאין דרישה חוקית 

יהיו לבושים זה    הסכםכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על פי  כי  הקבלן מתחייב   .11.8

  מנהלוצג ליאשר    , לקיץ ולחורף,יחליט המזמין)מכנס וחולצה( עם כיתוב עליו    בלבוש אחיד

, בנעליים גבוהות. בנוסף יצייד הקבלן כל עובד בלבוש הולם ומחזירי  מראש  ו,אושר על ידיו

 אור. 

  דו במסגרתייקורת על העובדים מטעמו וכל מי שיועסק על  הקבלן מתחייב לקיים פיקוח וב .11.9

 זה ועל עבודתם.   הסכם

מהעובדים .11.10 מי  היעדרות  של  מתחייב,  במקרה  באופן  להעסיק    הקבלן  מחליף  די.  ימיעובד 

 ד בכל הדרישות המפורטות בהסכם זה.ויעמ   החלופיעובד  ה

להוראות  ייתו  יצ  העבודות על ידוהקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע   .11.11

 .  כל דין

עובדיי   קבלןה .11.12 למהימנות  מוחלטת  באחריות  אחראי  והיה  וו  האישי,  את י ליושרם  פצה 

נזק שייגרם למזמין  ה כל  או    ובגין  או הפרת אמון, או כל מעשה  כתוצאה מגניבה, חבלה 

 .הםמ  ל ידי מימחדל שנגרמו ע 

ביצוע   .11.13 לצורך  כי  מתחייב  עובדיהקבלן  ידו  על  יועסקו  לא  מנהלי    העבודות  נהגים,  כפיים, 

 בעלי עבר פלילי. ,  מנהלי עבודה וזריעבודה, ע 
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האשכול או עובדי  לא יועסקו על ידו עובדים שהנם עובדי    עבודות הקבלן מתחייב כי בביצוע ה  .11.14

 . רשותה

 

 יחסי הצדדים   .12

האחריות    ולה עלי עצמאי, וחקבלן  הוא של    הסכםלצורך    ו של הקבלןמוסכם בזה כי מעמד  .12.1

  מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, ו/או    ו מנהליהעסקת מי מבכל הנוגע ל המזמין,  כלפי  המלאה  

זה ו/או בכל תנאי מתנאיו,    הסכםאו באמור בהוראות    קבלןעל ידי ה  עבודותה  ביצועואין ב

  המזמין ביישומם ובביצועם, ולא יהא בהם, כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעסיק על  

ו/או   ו עובדימ  קבלן ו/או מימנהלי המי מובין  המזמין ו/או כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין  

   .וי מטעמ מ

גורם מוסמך  כל  משפטית או    ערכאה  ל ידיע או יורה בדין או  אם למרות האמור לעיל ייקבע   .12.2

ד,  יביחסי עובד מע  אשר נדרש לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעניינה קיום אחר,  

יחסים חוזיים  במשותף או לחוד,     ום ו/או קי  עובדי הקבלן  לביןהמזמין    בין  אחרים  ו/או 

אמורים  המי מ  כלפיהמזמין    שלחבות מכוח דיני עבודה ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית  

המזמין  הראשונה בגין כל סכום ש  ומיד עם דרישת המזמין  לשפות את    קבלן , מתחייב הלעיל

עקב   ו ההוצאות שנגרמו ל כל  לרבות  , במישרין או בעקיפין,  לשלם בשל כךיהא חייב  שלם או  י

מבלי לגרוע    .לקבלן מבעוד מועד על קיומה  שהמזמין יודיע, ובלבד  לרבות שכ"ט עו"ד  כך

  מי מעובדי הקבלן   ל ידיע המזמין  כי היה ותוגש תביעה נגד    ,מהאמור לעיל ובנוסף, מובהר

הי ה  קבלןודיע  כי  בדבר,  הנוגעת  המשפטית  ו ו לערכאה  האמיתי,  הנתבע  סכים  יעתור/ יא 

 . ללא צו להוצאות  על הסףהמזמין לדחיית התביעה נגד 

זה יהיו    הסכםכל העובדים שיבצעו את העבודות ואת התחייבויותיו על פי    הקבלן מתחייב כי .12.3

עובדיו   הינם  כי  במישרין,  ידו  על  להם  משולם  שכרם  ואשר  ידו  על  המועסקים  עובדים 

במישרין בלבד, כי תלושי שכרם יוצאו על ידי הקבלן בלבד, כי הם נתונים להוראותיו, פיקוחו  

כ  אחראי  יהיה  והוא  המלאים  והתשלומים  המזמין  לפי  והשגחתו  ההוצאות  בכל  לשאת 

 הכרוכים בהעסקתם.  

כלפי   .12.4 הבלעדי  האחראי  הינו  העובדים המזמיןהקבלן  שכל  לכך  והוצאותיו,  חשבונו  על   ,

יהיו   ידו  על  ניסיובעלי  עובדים  שיועסקו  מיומנות  ןכישורים,  אישית.ו,  רשימת    מהימנות 

בציון פרטיהם, וכן כל מידע נוסף או אחר   העבודותיצוע  קבלן בבהעובדים שיועסקו על ידי ה

 .  מנהלמעת לעת, ימסר ל המנהל,שיידרש על ידי  

  עבודות לחדול מלהעסיק בביצוע ה,  בין בעל פה ובין בכתבקבלן,  להורות ל יהא רשאי    המזמין  .12.5

  שהמזמין יידרש זאת מבלי  ו  ,את עבודת העובד  סייםהיה חייב לי  קבלן והו,  כל עובד מעובדי

היה והקבלן יחליט עקב כך על פיטורי    .קבלן בעניין זהו/או לפצות את ה  ואת הוראתלנמק  

ו  דין  כל  פי  על  זאת  לעשות  והוא מתחייב  על דעתו בלבד  זה  יהא   הסכם העובד מעבודתו, 
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 בהליך תקין 

  ן לגביה  ביצוע העבודותהוא במסגרת    המזמיןכי ביצוע עבודתם עבור    ויידע את עובדי   קבלןה .12.6

, ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק הקיימים  המזמיןכלפי    קבלן התחייב ה

 . ולעובדי קבלן בלעדית בין ה

כל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגנים ותקינים  המזמין בכלפי    היה אחראיי   קבלןה .12.7

עובדים,  להעסקת  הרלוונטיות  והנורמות  ההוראות  כל  קיום  על  יתרה  הקפדה  הכוללים 

וההסכמים   הפסיקה  החוק,  הוראות  ולרבות  ככלל,  זכויותיהם  ושמירת  שכרם  תשלום 

ול כפי שיעמדו  הקיבוציים צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו, והכ 

 בתוקפם וכפי שישונו, מעת לעת. 

והתנאים   .12.8 השכר  את  לעובדיו  לשלם  הקבלן  מתחייב  זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  מבלי 

מינימום   שכר  לחוק  בהתאם  לרבות  דין  כל  הוראות  פי  על  זכאים  הם  להם  הסוציאליים 

  ; 1976-חוק דמי מחלה תשל"ו  ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א ;  1987  -התשמ"ז

חוק  ;  1988  -חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח   ;1950-חוק חופשה שנתית התשי"א 

; חוק עבודת נוער,  1951  -חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א  ; 1954-עבודת נשים התשי"ד

- התשמ"חחוק שכר שווה לעובדת ולעובד  ;  1953  -; חוק החניכות, התשי"ג1953  -התשי"ג

תשי  ;1988 השכר  הגנת  תשכ"ג   ; 1958-"חחוק  פיטורין  פיצויי  הודעה    ;1983-חוק  חוק 

התשס"א  והתפטרות,  לפיטורים  עבודה(  2001  -מוקדמת  )תנאי  לעובד  הודעה  חוק   ;

; חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל  2002  -התשס"ב

התשנ"ז התשנ"ח1997  -תקין(  מינית,  הטרדה  למניעת  חוק  חו1998  -;  זכויות  ;  שוויון  ק 

חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח  ;  1988  - לעובדים עם מוגבלויות, התשנ"ח

ממלכתי נוסף  1994  - התשנ"ד   ,בריאות  חוק  כל  לרבות  לעת;  מעת  שיעודכנו,  כפי  הכול   ,

קיבוציים   הסכמים  מכוח  ולרבות  בעניין,  מוסמכת  רשות  והוראות  העבודה  יחסי  בתחום 

רבות ההסכם קיבוצי בענף הניקיון וכולל צווי הרחבה, ולמלא כלפיהם את החלים עליהם ל

הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות,  

הקבלן יקיים את כל התחייבויותיו בהתאם  ,  ביטוח, בטחון ובטיחות. מבלי לגרוע מהאמור

 . המצורף למסמכי המכרז 10ג/ נספח לאמור ב

דין, לרבות מס   .12.9 פי  על  לנכותם  עובדיו את כל הסכומים שמעביד חייב  ינכה משכר  הקבלן 

כל   את  יבצע  הקבלן  לתעודתם.  יועברו  ואלה  בריאות,  ומס  לאומי  ביטוח  דמי  הכנסה, 

לקרנות   לגופים,  הניכויים  כל  את  ויעביר  עובדיו  בגין  לבצע  שעליו  והניכויים  התשלומים 

 מהמועדים המתחייבים על פי החוק.  ולרשויות המתאימות לא יאוחר

יידרשו לעבוד שעות   .12.10 הקבלן מתחייב בזאת לתכנן את העבודות כך שהעובדים מטעמו לא 

תשלום שעות נוספות וככל שהקבלן יעסיק  המזמין לא יאשר  נוספות כלל. מובהר בזאת, כי  

נוספות בשעות  יישא  עובדים  לא  המזמין  לשכר ,  הרגיל  השעה  שכר  בין  התשלום  בהפרש 
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השעה הנוספת והקבלן יידרש לשאת בעלויות הכרוכות בהעסקת עובדים בשעות הנוספות  

 .בעצמו

העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר    הסכםהקבלן יתקשר עם עובדיו, מיד עם קבלתם לעבודה, ב .12.11

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה  ומפורט והעולה בין השאר בקנה אחד עם  

תשס"ב לעבודה(,  וקבלה  מיון  מלוא      2002-והליכי  יוגדרו  בו  ואשר  עבודתו,  תנאי  על 

ו  דין  כל  פי  על  מהסכםזכויותיהם  עותק  להם  תיתן  וכן  ומההסכמים    הסכם,  העסקתם 

 . בוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיוהקי

השכר  .12.12 את  שישקפו  שכר  תלושי  בחודשו,  חודש  מדי  לעובדיו,  להנפיק  מתחייב  הקבלן 

לעובדים,  ומובן  נהיר  בהיר  באופן  ערוכים  שיהיו  לעיל,  כאמור  להם  המגיעים  והזכויות 

הסר ספק התלוש יכלול בין   ויעמוד לרשותם לכל הסבר או הבהרה בנוגע לכך בכל עת. למען

 .  השאר סיכום שעות העבודה שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה

אישור של רו"ח בדבר עמידתו בהתחייבויותיו  מזמין  בתחילת כל רבעון קלנדרי יגיש הקבלן ל .12.13

המזמין  על תתי סעיפיו וכפי שיעודכן מעת לעת. כמו כן, בהתאם לבקשת   זהכמפורט בסעיף  

ל הקבלן  ימציא  לנכון,  שתמצא  ותדירות  מועד  מטעמ מזמיןבכל  למי  או  תוך  ו,  ימים    7, 

העתק מדויק של תלושי שכר הניתנים לעובדיו, הסכמי העסקה דוחות נוכחות,    םיקלנדרי 

ביחס   לעיל  ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בהתאם למפורט  וכן כל מסמך אחר להוכחת 

לכלל עובדיו, לרבות, לאחר סיום העסקתו של כל אחד מעובדיו, מכל סיבה שהיא, וזאת  

תחייבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל דין. בנוסף  לצורך פיקוח ובקרה כי אכן עומד הקבלן בה

לפנות לכל אחד מעובדי הקבלן על מנת לוודא את ביצוע התחייבויות    יהא המזמין רשאי

 . המזמיןהקבלן כאמור ישירות מולו. מובהר כי אין כאמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהי על  

עובדי הקבלן, במישרין או    מעיון ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחותיה עם  מזמין היה ויוכח ל .12.14

בעקיפין, כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר להפרה מהותית  

המקנה  הסכםשל הקבלן את ה לחילוט    למזמין,  וכן  זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר, 

או   או תרופה אחרים  לכל סעד  בנוסף  וזאת  וקבוע מראש,  מוסכם  כפיצוי  סכום הערבות 

זה ועל פי כל דין, הכול לאחר מתן הודעה, בכתב, של  הסכםעל פי למזמין  ים המוקנים נוספ 

 ימים מראש לתיקון ההפרה.  7

ה  .12.15 מחיובי  חיוב  כל  ספק,  הסר  עובדיו  למען  כלפי  בין  קבלן  משתמעת  צורה  בכל  יחול  לא 

  ו עובדי א ו/או מי מוה   –הא מנוע מלהעלות בעתיד  י   קבלןוה  ,המזמיןבמישרין ובין בעקיפין על  

כל טענה שיהא בה כדי להטיל חיוב כלשהו מחיובי    –  וו/או חליפי   וו/או משתמשי   וו/או שליחי 

 . המזמיןעל  ,על פי סעיף זה קבלן,ה

היו התחייבולמען הסר ספק,   .12.16 סעי  קבלןת  ה  תחולנהזה    ףמכוח  גם ו  הסכםביחס לתקופת 

 . , ללא הגבלת זמןהסכםלאחר סיום ו/או פקיעת ה
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  ואכיפת זכויות עובדיםביקורת  .13

בדיקות תקופתיות עפ"י הוראות החוק  שהמזמין יערוך  הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו   .13.1

, לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט העבודה ע"י  2011  -תשע"בלהגברת אכיפה  

 "בודק שכר מוסמך" שיוכר ע"י משרד התמ"ת. 

בכל הנוגע לקיום הוראות    ומי מטעמאו  /והמזמין  הקבלן מתחייב למלא ולשתף פעולה עם   .13.2

על תקנותיו. בכלל זה מתחייב הקבלן    2011החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב  

ו/או גורם    ומי מטעמ  ו/אוהמזמין  כל מסמך ו/או נתון שיידרש לשם כך לידי  למזמין  להציג  

 . ו/או בודק שכר מוסמךהמזמין מוסמך על פי דין ו/או רואה חשבון שימונה על ידי 

נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים לקבלן עם העתקים לכל   .13.3

, כאשר האשכול יהיה רשאי  גורם המוסמך לערוך ביקורת, על פי דין לרבות משרד הכלכלה

 הדבר יחשב הפרה מצד האשכול לבטל הסכם זה מבלי ש

ו/או על ידי כל גורם מוסמך, המזמין  הקבלן מתחייב להמציא בתוך הזמן שיידרש על ידי   .13.4

מפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום  ון התצהיר בכתב בחתימת רואה חשב 

התשלום הבא לקבלן יושהה    רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך

 . מילוי תנאי זהעד ל

תביעה   .13.5 או  ויתור כלשהו על טענה  יהיה משום  לא  כי בהפסקת ההתקשרות  מובהר בזאת 

 . על פי תנאי ההתקשרות על פי דיןהמזמין לוא זכויות  מ-למיצוי 

ידי   .13.6 ו/או שיידרש על ידי כל  המזמין  הקבלן מתחייב להשיב בכתב בתוך הזמן שיידרש על 

ההסדרה והאכיפה במשרד   ממנהל או  מהמזמין  ו  גורם מוסמך, על כל תלונה שתועבר אלי

. רשותהכלכלה ו/או כל גורם מוסמך, בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו ב 

  ה. בתשובתו יפרט הקבלן הליך בדיקת התלונה והאופן בה טופל

שמורה כל זכות ו/או סעד השמורים לרשות ציבורית על פי החוק להגברת האכיפה  למזמין   .13.7

תשע"בשל   העבודה,  ביטול    2011  -דיני  ו/או  ההפרה,  לתיקון  דרישה  לרבות  תקנותיו,  על 

 . ההסכם ו/או חילוט הערבות

ו/או מי מטעמו ולמסור כל מסמך המזמין  מובהר כי הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות   .13.8

   .וובודק השכר מטעמהמזמין והכל בהתאם לדרישת  שיידרש

 עבודה מטעם הקבלן  ימנהל .14

העבודה    ימנהל .  בטנדר פתוח+ עגלה נגררתעבודה מטעמו, אשר יתנייד    ימנהל   הקבלן ימנה .14.1

במהלך כל יום  ברשות    יםנוכח  ובמהלך כל המשמרת הראשונה, ויהי  מטעם הקבלן   ויפקח 
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 "(. מנהל העבודה" העבודה )להלן:

בעל יכולת    זה  הסכםלפחות בעבודות נשוא    שנהמנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מוכח של   .14.2

מטעם הקבלן  , ויהווה את איש הקשר אם -ברמת שפת  ערבית/קריאה, כתיבה ושפה עברית 

 .  ובהתאם למפורט במפרט הטכני עם המנהל ויעבוד באופן ישיר  מזמין  ל

 .  המנהלמנהל העבודה יאושר על ידי   .14.3

לצורך מתן הנחיות וקבלת דיווח  ו/או מי מטעמו  מנהל  דה יעמוד בקשר רצוף עם המנהל העבו .14.4

 שוטף. 

מנהל העבודה ידאג לביצוע העבודות באזורו לשביעות רצון המנהל ובהתאם לאמור בסעיפי   .14.5

 ההסכם. 

מנהל עבודה יצויד באמצעי תקשורת על חשבון הקבלן )מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי(   .14.6

 נהל.                        בהתאם להוראות המ

 כל החלפה של מנהל העבודה תהיה רק באישור או עפ"י דרישתו של המנהל.   .14.7

חשבו כאילו ניתנו  יי מנהל העבודה ל מובהר וברור כי כל הוראה, הסבר ו/או התרעה שניתנה   .14.8

 לקבלן ישירות.  

 לשביעות רצונו של המנהל.  בהם  מנהל העבודה ירכז את כל הפניות והתלונות ויטפל  .14.9

 

העבודה   .14.10 של  מנהל  אפליקציה  הפעלת  לצורך  טכנולוגית  יכולת  בעל  שיפעיל  מוקד  יהיה 

 . מקרה הצורך, ב המזמין

 בכל יום. 08:30מנהל העבודה ינהל יומן עבודה כמפורט להלן ויעבירו למנהל עד השעה  .14.11

ע .14.12 מנהל  בלכל  המשמרת  כל  במהלך  עובד  יצטרף  הבאות   רשותבודה  המטלות  את    ויבצע 

 :)אופציונלי(

 . ברחבי הרשותניקיון סביב מוטמנים מכולות וכלי אצירה המוצבים  .14.12.1

 פינוי פגרים.  .14.12.2

 שינוע עובדים באזור שבאחריותו.  .14.12.3

 .רשותפינוי מפגעים מרחובות ה .14.12.4
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 סמכויות המנהל   .15

יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על התאמה, טיב ואיכות העבודות  ו/או מי מטעמו  המנהל   .15.1

 .  הסכםלהוראות ה

ו/או  קביעת איכות ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובדיקת טיב העבודה תתבצע על ידי המנהל   .15.2

 במהלך משמרת העבודה או עם סיומה.  מי מטעמו 

מקצועיב .15.3 באורח  שלא  עבודה  ובוצעה  תכ  מידה  היומיתבמסגרת  העבודה  עפ"י    נית  ולא 

לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצונו של המנהל עד    מחויבהקבלן  אזי    ,דרישות המנהל

למען הסר ספק  למחרת ובתיאום עם המנהל.  09:00באותו היום או עד השעה  14:30השעה 

 הקבלן יעשה זאת על חשבונו המלא והבלעדי.   מובהר כי 

החלק   .15.4 לקבלן  ישולם  ונכון,  מקצועי  לא  באורח  ממנה  חלק  או  העבודה  את  ביצע  הקבלן 

 היחסי, בגין החלק שבוצע באורח נכון ומקצועי ולשביעות רצונו של המנהל.  

ומאחריותו בגין    מזמיןאין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי ה .15.5

, וביקורתו אינה מקטינה את אחריותו של  הסכםטיב, איכות והתאמת העבודות להוראות ה 

 .  הסכםהקבלן לביצוע העבודות, טיבן, איכותן, והתאמתן להוראות ה

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות עומדות בתנאי הסכם זה והחלטתו  .15.6

 .   בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי ההסכם תהא סופית ומכרעת

זה.   הסכםמלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר לביצוע העבודות על פי  הקבלן מתחייב ל  .15.7

להוראה שמשמעותה הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלן, לא  מובהר כי    ספק למען הסר  

 .  ובצרוף הזמנת עבודה חתומהע"י המזמין   יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה בכתב

בכל שלביו    הסכםביצוע ה לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר    אין .15.8

יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וקבלן עצמאי הן במידה   על ידי הקבלן, ואין היא 

כל צד שלישי אחרהן  והמדובר   לגבי  ביצוע    באחריות  והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן 

 . ולתוצאות הביצועמזמין התחייבויותיו כלפי ה 

את הציוד  לקבלן לנייד את עובדי הקבלן ו/או  מובהר בזאת כי למנהל, שיקול הדעת להורות  .15.9

כניות העבודה ו/או משמרות העבודה, לטובת אירועים  ו, שעל פי ת ב(")משאיות, טנדרים וכיו

ראש    שונים חשובים  הרשות)סיור  אורחים  ביקור  ולנייד    ברשותהמתקיימים    ברשות(, 

ירוכזו לעבודות ניקיון הקשורות  עובדים מאזור לאזור ובתוך אותו אזור באופן שהעובדים  

אלה ו/או    ,באירועים  עובדים  לנייד  האזוריםציודיםאו  בין  או  אזור  באותו  צורכי    ,  לפי 

החליט המנהל לנייד עובדים ולהסיטם    .העבודות ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל

 ח ובקרה.צורך פיקו לן העבודה את השינויים הנדרשים  מ יתעד הקבלן ביו,  מתוכנית העבודה
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 סמכויות המפקח  .16

 .על ביצוע העבודות ומטעמ  יםמפקחלמנות מזמין יהא רשאי ה .16.1

,  העבודותאופן ביצוע כוח האדם, הציוד ואת המפקח יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את  .16.2

לפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות  

 . המנהלומבצע את הוראות    הטכני עומד בתנאי ההסכם והמפרטובאיזו מידה הוא  

   .הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות תחייבנה את הקבלן .16.3

 הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות ולשתף פעולה ככל שיידרש.   .16.4

מובהר וברור כי המפקח יערוך ביקורת מתמדת באשר לטיב העבודה המתבצעת ע"י הקבלן,   .16.5

 ובכלל זה ביקורות איכות וכמות, וביקורות בטיחות.  

לדיווח בטופס הבקרה  מזמין  לעבוד על אפליקציה של האת האופציה    ושומר לעצמהמזמין   .16.6

 . היומית

באזור   .16.7 המוקצים  המשאבים  כל  הפעלת  יוודא  העבודות  המפקח  ביצוע  לשם  העבודה 

 כנית העבודה ועפ"י שיקול דעתו.  והנדרשות, בהתאם לת 

המפקח אינו מורשה לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין   .16.8

על   המתבססת  נוסף,  לתשלום  הקבלן  מן  תביעה  כל  תשלום.  מחייבת  איננה  אשר  חריגה 

 לא תתקבל.   ,פקחמהמאישור 

 

   לביצוע העבודה הציוד  .17

האדם   .17.1 כוח  כל  את  חשבונו  על  יספק  לביצוע                             והציוד  הקבלן  דרושים  אשר 

 העבודות והמפורטים בהסכם זה ובנספח הטכני.   

  את פירוט כלל למנהל,    WORDהקבלן יציג במסמך  ברשות,    ימים טרם תחילת העבודה  14 .17.2

האדם    הציוד לביצוע  וכוח  )הנדרש  רכבהעבודות  כלי  טנדר,  מכונות,  חומריםמשאיות,   ,  

ה העבודותוכיו"ב(,  בביצוע  אותו  ישמשו  אשר  הרכב  כלי  של  וביטוחים  ויעביר  רישיונות   ,

הרשות ע"י  שייקבע  למיקום  השירותים  למתן  הנדרשים  החומרים  את  אשר ,  לרשות  וכל 

לא קיבל  .  אישורו לגביהםקבל  יו,  יידרש ע"י המנהל ובהתאם למסמכי הסכם זה ונספחיו

 הקבלן את אישור המנהל, יחליף הקבלן את הנדרש לשביעות רצונו של המנהל.  

טנדר + עגלה נגררת לכל אחד  זה,   הקבלן יחזיק ברשותו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם .17.3

לעיל)בהתאם    מהם המיועד למפורט  העבודה   (  מנהל  ניוד  ברשות  לשימוש  לצורך  זאת   ,
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   .ואיסוף מפגעים, ציודההעובדים ו

דלק, שמן וכל טיפול שוטף הנדרש. כל   ים, מלאיםנקי   ויהי  הטנדרים,  העבוד ה עם תחילת   .17.4

 אלו לא יבואו על חשבון שעות העבודה בפועל.  

מתחייב .17.5 תקופות  מטעמו    עילשיפ  הטנדריםכי    ,הקבלן  כולל  ההתקשרות  תקופת  לאורך 

 .שנים 5 -למעלה מ   ניב והיילא   (הופעלו)ככל שהאופציות 

כי .17.6 מתחייב  ב  שטיפה/אוטיהט  משאיות/מכונות  הקבלן  כל   רשותשיפעלו  לאורך  מטעמו 

 3  -לא תהיינה בנות למעלה מ  (באם הופעלו)תקופת ההתקשרות כולל תקופות האופציות  

   .והכל כמפורט במפרט הטכני שנים

כלי הרכב   .17.7 אחד מ  -שילוט  כל  וכיוב'( אשר על  טנדר  טיאוט,  מכונות  )משאיות  כלי הרכב 

של האשכול והרשות  עם לוגו    יםיציב הקבלן שלט  ייעשה בהם שימוש לצורך ביצוע העבודות

יתואמו    הםוהכיתוב ב   ים. גודל השלטרשותההאשכול וע"י    ושיוחלט  ים, כפיומסר  המקומית

. הקבלן יהיה  רשותאשכול ובב  םוכמו כן, עם הגורמים הרלוונטיי  על ידו  עם המנהל ויאושר

 . כל זאת על חשבון הקבלן. אחראי על תקינות השלטים והחלפתם בהתאם לבלאי

  הטיאוט, יהיו נקיים מכונות  /משאיותכל יום עבודה ברשות, כלי הרכב לרבות  עם תחילת   .17.8

בו כל אלו לא   מים, דלק,  ים, מלאץמכל  טיפול שוטף הנדרש.  וכל  שמן, מברשות תקינות 

 יבואו על חשבון שעות העבודה בפועל. 

על פני כל שטחי אזור    נהמכונת הטיאוט תעבורמשאיות הטיאוט,  באחריות הקבלן לוודא כי   .17.9

הרשות,  שבאחריותו  ברשות  העבודה   של  הפנייה  וטופס  העבודה  תוכנית  זה  לפי  הסכם 

 ונספחיו.  

לצורכי ביצוע העבודה  אשר ישמש   הציוד )לרבות כלי הרכב וכיו"ב(ייב כי כל  הקבלן מתח  .17.10

  הציוד הקבלן יתחזק באופן שוטף את  .  במשך כל תקופת ההסכם  יהיה תקין  נשוא הסכם זה,  

 . םעל מנת להבטיח את תקינות 

העבודה  הנדרש לשם ביצוע  (  החומריםהציוד )לרבות כלי הרכב ו הקבלן מצהיר כי ברשותו כל   .17.11

עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו וכי הינו בעל כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע  

השירותים, לרבות, ומבלי למצות, רישיונות רכב ברי תוקף לרכבים השונים ו/או לכל ציוד  

ויציג, במועד   אחר הטעון רישוי וכן פוליסת ביטוח חובה ומקיף בתוקף ומתחייב כי ישיג 

יקבע לכך, כל רישיון ו/או ביטוח ו/או דרישה אחרת שתוצא על ידי רשות מוסמכת החוקי ש

לאחר מועד חתימתן של הסכם זה ואשר תהיה דרושה לצורך ביצוע התחייבויותיו של הקבלן  

 במסגרת הסכם זה. 

העבוד  .17.12 לביצוע  חלופי  ציוד  להמציא  מתחייב  שאחד   ותהקבלן  עת  בכל  שיהוי,  ללא 
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צוע העבודה יתקלקל, באופן שימנע או יעכב את ביצוע העבודות  מהמרכיבים הנדרשים לבי

ותוך פרק זמן שלא  או יפגע בביצוען התקין של העבודות.   הקבלן יעשה זאת על חשבונו, 

זיהה הקבלן תקלה באחד מהמרכיבים הנדרשים לביצוע העבודה, ידווח    יעלה על שעתיים.

 ופי ברמה זהה.  מיידית למנהל ויחליפו, כאמור, ללא שהות, בציוד חל

משימוש   .17.13 להימנע  לקבלן  להורות  רשאי  המנהל.  בציוד  המנהל  זיהה  שאותה  תקלה  בגין 

ידאג הקבלן להחליפו תוך שעתיים  ,  במקרה של אי כשירות שזוהתה ע"י הקבלן ו/או המנהל

 ממועד גילוי התקלה. 

משאיות  הנדרשים במסגרת מסמכי הסכם זה ונספחיו ובכלל זה  הציוד    כל שינוי במרכיבי .17.14

 עשה אך ורק באישור המנהל.  ירכבי ההסעה, הציוד והמתקנים ימכונות הטיאוט, טיאוט, ה

ה   טנדרכל   .17.15 בשירות  שיעבוד  הקבלן  הקבלן    רשות של  חשבון  על  תקשורת  באמצעי  יצויד 

 )מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי( בהתאם להוראות המנהל. 

באמצעי   ויצויד  רשות בשירות ה  ושל הקבלן שיעבד   טיאוטוהמשאיות    טיאוטמכונות הכל   .17.16

G.P.S    מערכת ה  .  על חשבון הקבלן בהתאם להוראות המנהלG.P.S.   תהיה בעלת יכולת

. רשותה האשכול והקבלן ידאג להרשאת צפיה לנציגי  .  יום לפחות אחורה  21שמירת נתונים  

 !רשותת זו נגישה לצפייה ללא תתחיל עבודת הקבלן ללא מערכ

מערכת ניטור ובקרה ו/או   -ובין באמצעות הקבלן    ובין באמצעות  -תקין  לההמזמין רשאי   .17.17

סכם זה הנדרשים במסגרת ההציוד מרכיבי מאמצעים טכנולוגיים נוספים על גבי כל אחד 

וכיו"ניקיון  )עגלות הקבלן מתחייב    .(ב, משאיות טיאוט, מכונות טיאוט, טנדר, כלי רכב 

  לצורך התקנת האמצעים   םאו מי מטעמו/  רשותההאשכול ו/או  לשתף פעולה באופן מלא עם  

בבעלות    כאמור יהיו  אלה  מערכות  כי  מובהר  המנהל.  הוראות  עפ"י  ו/או  והכל  האשכול 

 .  הסכםבמצב תקין עם סיום האליהם, לפי הוראות המנהל, ויוחזרו  הרשות

 יומן עבודה  .18

יומן עבודה בהקבלן   .18.1 המצורף   תקים, עפ"י דוגמת יומן העבודהוע   שנימתחייב בזאת לנהל 

 למסמכי המכרז.  5נספח ד/כ

 : וביניהםנטיים לביצוע העבודה באותו יום  וו יומן העבודה המלא יפרט את הנושאים הרל  .18.2

נעשה שימוש, מזג האוויר, אירועים חריגים בעבודה   בו    ועיכוביםמספר העובדים, הציוד 

שנגרמו, הוראות והודעות שנמסרו לקבלן וכל נושא רלבנטי אחר שנדרש הקבלן לרשום על 

 . המנהל ו/או המפקח ידי

הקבלן ימציא למנהל העתק מהיומן של כל יום עבודה חתום על ידו בבוקר יום העבודה ולא   .18.3

    .08:30יאוחר מהשעה  
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 לקבלן.   ב כאילו הועברה ישירותחש יכל הודעה המיועדת לקבלן ונרשמה ביומן העבודה, ת .18.4

משלא הסתייג הקבלן יהוו הערות    .הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן .18.5

 המפקח ראיה חלוטה לנכונותן ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקח. 

מובהר בזאת כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה ו/או קביעה מטעמו בעניין זה אינן   .18.6

ביומן  מהוות הרישום  לנכונות  העבודה  וא  אישור  מנהל  ו/או  הקבלן  מאחריות  גורעות  ינן 

 מטעמו.   

 .עבודהה במקום יומן  טכנולוגית בקרה להפעיל מערכת המזמין רשאי .18.7

 דיווח וביקורת  .19

וראותיו  הההסכם, ויפעל עפ"י    בכל עניין הנוגע לביצועמפקח  ול   הקבלן יהיה כפוף למנהל .19.1

 והנחיותיו.  

למנהל .19.2 לדווח  מתחייב  התקדמות  מפקחול   הקבלן  על  שוטף  בעיות    באופן  ועל  העבודות 

 הכרוכות בהן.  

בנוגע לעבודות, ככל שיידרש, בכתב   מפקחול  הקבלן מתחייב לספק הסברים ותשובות למנהל .19.3

 פ.  "ו/או בע

על כל פגם או פיגור בעבודה, מיד עם התגלותו של הפגם ו/או    מפקח ול  הקבלן ידווח למנהל .19.4

 העיכוב.

הקבלן מתחייב להעביר דוחות ביצוע על פי רשות/שירות חציוני ושנתי וכל דוח נוסף אשר  .19.5

 יבוקש על ידי האשכול. 

 התמורה  .20

 עלות שכר עובדים  –פרק א'  .20.1

 

 לשעת עבודה  מחיר  כמות פריט  מס"ד

 מ "לא כולל מע

  1 עובד ניקיון ייעודי    .1

  1 מנהל עבודה     .2
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   1 עובד מפעיל גרניק   .3

 

 עלות הפעלת רכבים –פרק ב'  .20.2

 

 ליום עבודה  מחיר  כמות )בהתאם למפרט הטכני( פריט  מס"ד

 מ "לא כולל מע

  1 נהג טון כולל  12 טיאוטמשאית   .1

  1 נהג טון כולל   7.5 טיאוטמשאית   .2

   1 נהג קו"ב כולל   5ייעודית  טיאוט מכונת   .3

קטנה    טיאוטמכונת    .4 קו"ב    2ייעודית 

 נהג כולל  

1  

  1 עגלה נגררת  + טנדר פתוח  .5

  1 טנדר עם מהפך   .6

 

ג'   .20.3 עבודה  –פרק  להזמנת  בכפוף  נוספות  ו/או  )  עבודות  מחויבים הרשות  האשכול  אינם 

 לביצוע עבודות אלו ע"י הקבלן הזוכה( 

 

לאחר  מחיר   פריט  מס"ד

לא    הנחה

 כולל מעמ 

שעות( הכולל רכב ייעודי,    8) ריסוס    יום עבודה   .1

 חומרי הדברה, צוות נהג + עובד. 
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  שעות עבודה(+עובד. 8)  יום עבודת חרמש  .2

כולל מברשות   שעות עבודה(  8יום עבודה בובקט )  .3

עם כף לצורך פינוי עודפי עפר ו/או    /לניקוי כביש

 בוץ 

 

מצלמות    .4 בודד מערכת  פעמית    לרכב  חד  )רכישה 

 חודש(.  60-+ריטיינר חודשי ל

 

לעגלות   S.P.Gחיישן    .5 פעמית    בודד  חד  )רכישה 

 חודש(.  60-+ריטיינר חודשי ל

 

 

ד'   .20.4 מזדמנות,    - פרק  יזומות,  לעבודות  מחירים  עפ"י תגבורים  גיליון  מיוחדים  ואירועים 

 הזמנת עבודה מראש 

 פריט מס"ד
 מחיר לשעת עבודה אחת 

 בש"ח לא כולל מע"מ 

יום  שבת/חג  יום חול

 שבתון

 90 70 50 עובד ניקיון ייעודי   .1

 150 125 100 מנהל עבודה כולל טנדר   .2

)המפורטות    .3 טיאוט  מכונה/משאית  הפעלת 

בפרק ב' לעיל( כולל מפעיל והוצאות ההפעלה  

 הכרוכות  

250 275 300 

מפעיל    .4 נהג  כולל  גזם  מנוף  משאית  הפעלת 

 והוצאות ההפעלה הכרוכות 

250 275 300 

 

מכל    4%המחירים המופיעים לעיל במסגרת המכרז כוללים בתוכם תקורה לאשכול בסך  כל   .20.5

    כם. אחת מהעבודות שיוזמנו ממני במהלך כל תקופת ההס
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, החל מהמועד  הקבלן זכאי  יהזה יה  הסכםתמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי   .20.6

העבודות   התחלת  ממועד  או  העבודה  התחלת  בצו  מבניהם, שנקבע  המאוחר  לפי    בפועל, 

ה פי  על  המכרז  לתמורה  ג'מפורט בהצעתו המצורפת למסמכי  העבודות,  היקו  במסמך  פי 

.למען הסר ספק, התמורה  "(התמורהבפועל בתוספת מע"מ כחוק )להלן: "  בוצעו על ידוש

כוללת את כל הציוד והאמצעים אשר להם יידרש הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  

 ובין היתר את כל האמור להלן:  תמורה על הנקוב לעיל

התשלומים   .20.6.1 כל  לרבות  העבודות,  לביצוע  הנדרשים  הקבלן  עובדי  העסקת 

 המתחייבים על פי כל דין, צו הרחבה והסכם קיבוצי, בגין העסקתם. 

פי הוראות   .20.6.2 על  והציוד האחר הנדרשים  כל הרכבים  זה לשם    הסכםאספקת 

 וניקיונם.  ביצוע העבודות לרבות תחזוקתם

עזר,  ה כל  אספקת   .20.6.3 וחומרי  לוואי  עבודות  מכנים,  מוצרים  זה  בכלל  חומרים, 

 . הסכםעל פי ה  ותהדרושים לביצוע העבוד

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .20.6.4

ל .20.6.5 אחר  וציוד  המוצרים  הקבלן,  ידי  על  שסופקו  החומרים  כל  ביצוע  הובלת 

תם וכן הסעת עובדים לאתר  יקר, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופהעבודות

 העבודה וממנו. 

לאתר פסולת או לכל    טיאוטפסולת שנאספה ע"י משאיות/מכונות ההובלת   .20.6.6

 מקום עליו תורה הרשות. 

 . זה הסכםפי  ל  עבודותכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע ה .20.6.7

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,   .20.6.8

 כס, בלו, מיסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא. מ

 של הקבלן. אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון .20.6.9

מילוי   .20.6.10 עם  בקשר  הקבלן  של  והנזקים  ההוצאות  פי  כל  כל  על  התחייבויותיו 

 . הסכםה

על כל פרטיהם, או הקשורות עמם,  זה  הסכםכל יתר ההוצאות המתחייבות מ .20.6.11

או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן,  

לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה  
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 לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד.

 רווחי הקבלן.  .20.6.12

 

מכל   .20.7 לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  האין  של  כוח  או  לקזז    אשכולסמכות  לחלט,  לעכב, 

 ממנו. וכל סכום המגיע ל  ולרבות זה הסכםולהפחית מהכספים המגיעים לקבלן על פי 

 תנאי התשלום .21

למנהל    .21.1 יגיש  המאוחר    1-בהקבלן  ולכל  הלחודש  חודש   5  -  עד  ביחס    בכל  מס  חשבונית 

פי את  יכלול  החשבון  החולף.  החודש  עבור  לו  המגיעים  שבוצעו לתשלומים  העבודות    רוט 

ע"י הקבלן,    שנוקועל ידו בחודש החולף. בחשבון יפורטו אורך הרחובות והשטחים    בפועל

 ושאר הנתונים הרלבנטיים ותחשיבי התמורה לה הוא זכאי.  

עבור   .21.2 בתשלום  שמדובר  עבודהככל  הזמנת  המצריכות  נוספות  הקבלןעבודות  יצרף   , 

את העבודות שבוצעו  דו"ח מפורט המתעד  ו  את הזמנת העבודה החתומה  לחשבונית המס 

 . בפועל

ל .21.3 ויעבירה  תיקונים,  בלי  או  עם  ויאשר החשבונית,  יבדוק  . ברשותגזברות  מחלקת  המנהל 

ע"י   לו  ישולם  לקבלן  המגיע  +  בתנאי  האשכול  התשלום  ממועד    45שוטף  אישור   ימים 

המנהל ע"י  מוהחשבון/חשבונית  לחוק  ובהתאם  תשלומים,  בכפוף    2017  -התשע"ז,  סר 

. יובהר כי חשבונית מס שהוגשה טרם אישור החשבון  לקבלת התשלום מהרשות המקומית

יום אלא רק מיום אישור החשבון על   45על ידי הגורם המנהל לא תתחיל ספירה של שוטף+

ל עד  וזאת  האשכול  של  המנהל  הגורם  ידי    15- ידי  על  החשבון  שליחת  מיום  הקבלן  יום 

 .  לאשכול

 :  כדלקמן, וזאת בהתאם לרכיב השכר ורכיבים שאינם שכרהתמורה תתעדכן  .21.4

   -שכר א. 

צו   .21.4.1 או  חוק  הוראות  מכוח  העבודה  שעת  ערך  מרכיבי  רכיב  שעודכן  במקרה 

, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן  ארגון המעסיקים  םהרחבה או כל הסכם שחת

 השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים.  

 מובהר ומוסכם שתקורת הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת עבודה.   .21.4.2

לעובדיו   .21.4.3 אלו  שכר  תוספות  להעביר  מתחייב  זה  הסכם  על  בחתימתו  הקבלן 

 במלואן. 
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   - רכיבים שאינם שכר .א

בגובה עליית המדד ביחס למדד  תעודכן  התמורה ביחס לרכיבים שאינם שכר   .21.4.4

על   הסכםהמדד הידוע שנקבע ביום חתימת ה )  זה הסכםהבסיס שהינו לעניין 

 . רשותה על ידי  הסכםחודשים מחתימת ה 12בחלוף  (רשותהידי 

לאחר העדכון הראשון, תעודכן התמורה ביחס לרכיבים שאינם שכר וזאת כל   .21.4.5

 חודשים ובגובה עליית המדד בין מועדן העדכון למועד העדכון שקדם לו. 12

למען הסר כל ספק מובהר כי האמור לעיל ביחס לעדכון התמורה, חל גם במקרה של ירידת  .21.5

להפחית את  האשכול יהא רשאי בכל מקרה שבו המדד ירד ביחס למדד הקודם,  המדדים.

 .  התמורה המשולמת לקבלן, לפי שיעור הירידה

כל ההוצאות והתשלומים מכל סוג ומין  בהר כי התמורה הנה כוללת וסופית ומניעת ספק מול .21.6

זה וכל הנובע ממנו במישרין או    הסכםשהוא הכרוכים בביצוע התחייבויות הקבלן על פי  

זה במפורש כי   הסכםבעקיפין, ישולמו ע"י הקבלן בלבד )למעט תשלומים שנקבע לגביהם ב 

   זה. הסכםאספקת החומרים כהגדרתם בכולל  , שלם אותם(המזמין י

זכאי   .21.7 הקבלן  יהיה  לא  לעיל,  המפורט  למנגנון  בהתאם  התמורה  עדכון  למעט  כי  מובהר, 

לתוספת כלשהי לתמורה המשולמת לו לכל אורך תקופת ההסכם )לרבות, במהלך תקופות 

ידי המזמין(, והתמורה תישאר לכל אורך תקופת ההתקשרות -האופציה, ככל שימומשו על 

   . ין הצדדים וללא כל שינויב

 .  ספרי החשבונות של האשכול יהוו ראיה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן .21.8

רצונו   .21.9 לשביעות  בוצעו  שלא  עבודות  בגין  סכומים  מהחשבון  להפחית  רשאי  יהא  האשכול 

 לרבות קיזוזים של תשלומים ביתר ששולמו בטעות ו/או קנסות ו/או פיצויים לפי הסכם זה.  

מוסכם כי קבלת התשלום האחרון בגין הסכם זה תהא מותנית בחתימת הקבלן על הצהרה   .21.10

 .  בדבר העדר תביעות

 תקשרותתקופת הה .22

)להלן    3תוקפו של הסכם זה הוא למשך   .22.1 "(. ההסכם  תקופה"  -שנים מיום החתימה עליו 

האשכול והרשות יהיו רשאים להאריך את תוקף החוזה בשתי תקופות בנות שנה כל אחת,  

שנים מיום חתימת של    5על דעתן הבלעדית. וכל זאת בתנאי שתוקף ההסכם לא יעלה על  

 הקבלן עם הרשות והאשכול.   

ייכנס   ההסכם  תוקף  לפיה,  החלטה  לקבל  יכולה  האשכול  של  המכרזים  ועדת  כי,  יובהר 

 וקפו ביום החתימה של הקבלן על הסכם ראשון עם רשות מקומית.  לת



 ניקיון וטאוט רחובות  למתן שירותי 4/2022מכרז פומבי 

 

 111מתוך  75עמוד  חתימה וחותמת המציע:__________________ 

 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.  

 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il|  נתיבות  5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 
 

 

ה .22.2 תקופת  הארכת  לביטול  מוקנית    הסכםלתקופת/תקופות    הסכםהזכות  נוספת/נוספות, 

תוארך לתקופה/ות    הסכםבלבד, והקבלן אינו ולא יהיה זכאי לדרוש כי תקופת ה  אשכולל

 נוספת/ות כלשהן. 

להורות על הארכת ההסכם בתום    םבזכותת  ישתמשו האשכול והרשולמען הסר ספק, אם   .22.3

תקופת ההתקשרות, או הארכות מכוחה, תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה  

 להלן.  המפורטת  לרבות התמורה

ומכל   .22.4 זה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי  לאשכול בהתייעצות עם הרשות הזכות לבטל הסכם 

  יהיו חייבים   אשכול ו/או הרשותמבלי שהיום לקבלן,    30סיבה שהיא, בהודעה מראש של  

עקב הפסקת ההתקשרות, לא תהיה לקבלן  .  לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם

עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו  

 .  על פי סעיף זה םבזכות רשותההאשכול ועקב שימוש  

סכם זה או במקרה של ביטולו יחזיר הקבלן לאשכול ו/או הרשות את  עם תום תוקפו של ה .22.5

ככל שהותקנו    –משאיות הקבלן  עגלות הניקיון או  הטכנולוגיות שהותקנו על גבי  המערכות  

 .  כשהם תקינים -כאלה 

 

 איסור הסבה ו/או העסקת קבלני משנה   .23

כולן  קבלן אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את ההסכם או ביצוע עבודות  ה .23.1

על פיו ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, כולן או    או חלקן

 אישור האשכול. לכך מראש ובכתב   חלקן, אלא אם כן קיבל

יו  .23.2 לא  שהקבלן  במקרה  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  נשוא  מבלי  העבודות  את  לבצע  כל 

בביצוע   שיחליפו  משנה  לקבלן  לדאוג  הקבלן  מתחייב  שהיא,  סיבה  מכל  בעצמו,  ההסכם 

 . בלבד מראש ובכתבהאשכול  העבודות, באישור 

להסכים להסבת או העברת ההסכם כולו או חלקו  האשכול  אמור לעיל כדי לחייב את  ב אין   .23.3

נה ובכל מקרה שבו הקבלן לא יבצע או  לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן מש 

והרשות    רשאים האשכולאו חלקן, בעצמו,  , כולן  לא יוכל או לא ירצה לבצע את העבודות

 לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.   

יחשב להעברת    המזמין כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן ללא אישור מראש ובכתב של   .23.4

 סכם, על כל המשתמע מכך. זכויות אסורה ולהפרה יסודית של הה

קבלני   .23.5 עבודות  בגין  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  ספק,  הסר  למען  מובהר, 

 המשנה הפועלים מטעמו באופן חוקי ו/או לא חוקי.  
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 הפרות וסעדים  .24

זה .24.1 הסכם  עפ"י  הקבלן  והתחייבות  העבודות  ביצוע  ורמת  טיב  בסמכותו    -קביעת  תהא 

דעתו הבלעדית של המנהל. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא  הבלעדית ולפי שיקול  

זה   בחוזה  והמוסכם  המפורט  עפ"י  לקבלן,  המגיע  תשלום  מכל  קנס  ינוכה  כראוי,  בוצעו 

 .  ונספחיו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן אינם   .24.2

אם לא שופר המצב תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל  לשביעות רצונו, יזהיר את הקבלן בכתב ו

 בעת מתן אזהרה וייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם. 

הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות   .24.3

ייחשב הדבר הפרה יסודית של   ,ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין

 ם.  ההסכ

ימלא   .24.4 לא  הקבלן  אם  לה,  ובנוסף  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  בכל  לפגוע  או  לגרוע  מבלי 

לפעול למילוי    רשותההאשכול ו/או    םהתחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאי

לפי בחירת ג'  צד  ע"י  ע"י הקבלן  םההתחייבות  וישולמו  יחולו  עלויות הכרוכות בכך  וכל   ,

 תמורה. ל  25% בתוספת תקורה של 

זה, מוסכם בין    הסכםעפ"י  והאשכול    רשותכל סעד ו/או תרופה המוקנים למבלי לגרוע  מ .24.5

 לפיצויים מוסכמים:  יהא זכאי האשכולכמפורט להלן  הסכםהצדדים כי בגין הפרת ה

 

 פיצוי מוסכם  ההפרה  מס"ד

 לכל אירוע ₪  1,000 אי מילוי הוראות המנהל   .1

כנדרש     .2 עובדים  התייצבות  )כולל(    - אי    3עד 

 בחודש(. אירועים 

עובד לכל  ₪ לכל    350

 אירוע  

מעל    .3 כנדרש  עובדים  התייצבות    אירועים   3אי 

 בחודש קלנדרי    

לעובד  700 כל  ל  ₪ 

 אירוע 

  רשות שיצא מתחומי ה  ע. מנהל עבודה/ מנהל עבודה  .4

 ללא אישור 

 אירוע כל ₪ ל 1,500

 ₪ לכל אירוע   1,000    ע. מנהל עבודה /מנהל עבודהאי התייצבות    .5

רכב    2,500   שטיפה/אי התייצבות רכב טיאוט  .6 לכל   ₪

 ליום 

 ₪ ליום  400 מכונת טיאוט ללא שעון מים   .7

 ₪ לאירוע  1,000 חיבור לברז ומשיכת מים ללא שעון מחובר   .8
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טיאוט  .9 למכונת  מברשת  החלפת  עפ"י    שטיפה/אי 

 הנחיית המנהל 

 ₪ לכל מקרה  750

טיאוט  .10 מכונת  עבודת  השלמת  במקרה    שטיפה/אי 

 שעות  24של תקלה תוך 

2,000   ₪ 

יום    2,000 שלא בהתאם לנדרש בהסכם  שטיפה /מכונת טיאוט  .11 לכל   ₪

 עבודה 

 ₪ ליום  800 טנדר אי התייצבות    .12

 ₪ ליום  500 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל   .13

לגיל  העסקת    .14 מתחת  מעל   18עובד  או    67  גיל  או 

   50בהפעלת מכונת הטיאוט מעל גיל 

₪ לכל עובד לכל    500

 יום 

 ₪ ליום  1,000 העסקת מנהל עבודה בניגוד להוראות המנהל   .15

עובד    100 דקות(  15איחור בהתייצבות עובדים )מעל   .16 לכל   ₪

ועד   איחור  לשעת 

 השעה השלישית 

ו/או אי ניקוי    החלפת שקית אי פינוי אשפתון ו/או    .17

 .  אלמנט ברחוב

 ₪ לכל אשפתון.   100

 ₪ לכל אירוע  100 פסולת סביב האשפתון שלא נוקתה     .18

 ₪ לשקית  200 אי איסוף שקיות אשפה מאיסוף עצמי    .19

 ₪ לכל פועל  250 ללא בגדי עבודה כנדרש   מנהל/התייצבות עובד  .20

 ₪ למקרה  350 שלא נוקה   שטיפה/התייצבות רכב טיאוט  .21

 שעה ₪ לכל  500 אי הצבת רכב חלופי תוך שעתיים     .22

 ₪ ליום  2,000 אי טיפול בבעיות תחזוקה בציוד    .23

נשוא    .24 התחייבות  ו/או  הוראה  של  חמורה  הפרה 

   הסכםה

5,000  ₪ 

עד    200  שטיפה /איחור מכונת טיאוט  .25 לשעה   ₪

השעה השלישית. החל  

השלישית   -   מהשעה 

המכונה   תיחשב 

 כנעדרת.  

פריקת פסולת מכונת טיאוט / מכונת שטיפה שלא    .26

 באתר מורשה  

 ₪ לאירוע  10,000

 ₪ לכל פעם  500 אי הגשת יומן עבודה    .27

 ₪ לשעה  100 איחור בהגשת יומן עבודה    .28

 ₪ ליום  8,000 בגין אי ביצוע העבודה בכללותה    .29

 לעובד ₪  800 אי הגעת עובד במסגרת תגבור לחגים   .30
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 ₪ לכל אירוע  1,000 כנית העבודה היומית וסטייה מת  .31

 ₪ לאירוע  500 דקות(  60) אי פינוי פגר בזמן הנדרש  .32

המנהל   .33 רצון  לשביעות  שלא  ניקיון  עבודת    ביצוע 

 ח האדם( ו )באמצעים מכניים או באמצעות כ

 לכל אירוע ₪  500

 לכל מקרה ₪  1,000 אי סיום ביצוע תכנית העבודה בתום יום העבודה   .34

כנית עבודה לכל  ואי השלמת העבודות בהתאם לת  .35

 עובד  שטיפה/יום לכל מכונת טיאוט/

 לכל מקרה  ₪  800

ו/או לאמצעים הטכנולוגי  .36   ם נזק למערכת הבקרה 

על   ו/או  המשאיות  גבי  על  המותקנים  הנוספים 

 . הרשותציוד אחר של ו/או עגלות הניקיון  

 ₪ למקרה  2,000עד 

יציאה להפסקה ללא אישור של מנהל/עובד/צוות    .37

 משאית 

 ₪ לכל אירוע  500

 ₪ לכל יום נוסף  500 שעות  48אי החלפת חיישן/מצלמה תקול תוך  .38

 ₪ לכל יום נוסף  500 שעות  24אי תיקון חומרה על משאית/עגלה תוך  .39

 ₪ לכל יום נוסף  500 שעות  4אי תיקון בתקלת מערכת תוך  .40

 

וסע'    23,  19,  15,  11-13,  9,  8,  4-6  הפרה של אחד או יותר מהתחייבויות הקבלן על פי סעיפים .24.6

הטכני  9 של  ,  למפרט  יסודית  הפרה  כי  ההסכםמהווים  יובהר  ספק,  הסר  למען  ת  רשימ. 

 .  רשימה סגורהההפרות היסודיות אינה מהווה 

לבטלו לאלתר במשלוח הודעה  זכאי המזמין  במקרה של הפרה יסודית כלשהי של ההסכם   .24.7

יהא  במקרה של הפרה כאמור,  מבלי לגרוע מהאמור  בדואר רשום או במסירה אישית לקבלן.  

ולקבלן לא יהיו כל טענות או    ,למסור העבודות עפ"י הסכם זה לצד שלישיהמזמין רשאי  

 ההסכם ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו.  בגין ביטול  מזמיןתביעות נגד ה

לו כל הפסד או נזק שייגרם    מזמיןבמקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ישלם הקבלן ל .24.8

בו   תשלום  לכל  זה  הסכם  עפ"י  התמורה  בין  ההפרשים  לרבות  מהביטול,  ישא כתוצאה 

לקבלן אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת תחולתו המקורית של ההסכם   המזמין

 או כל הארכה שלו. 

לבטח ההסכם או לפגוע בכל זכות  המזמין  אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על   .24.9

 ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן.   עפ"י הסכם זהלמזמין העומדת  

לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע    האשכול רשאי   מסוכם כילמען הסר ספק, ברור ו .24.10

 .  מזמיןהבלעדי של ה ולקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעת

 אחריות ושיפוי בנזיקין .25
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למזמין    שייגרמו   ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר,   אובדןו/או    נזק   לכלאי  אחר  הקבלן  .25.1

ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי    כלשהו  שלישי  לצדו/או    ומטעמלמי    או/ו  ולעובדי  או/ו

 זה.  הסכםו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הפרת התחייבויותיו על פי   קבמטעמו ע 

הקבלן .25.2 של  שגיאה מקצועית  עקב  שיגרם  אובדן  ו/או  נזק  כל  בגין  מי    הקבלן אחראי  ו/או 

מחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או  טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או ב  ,מטעמו

  חוסר   או /ו  המזמין  לדרישות   התאמתם  חוסר   או /ו  עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר    .הנדרשים   לתקנים   התאמתם

. אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול  זה  הסכםההתקשרות על פי  תום תקופת  

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו.  בוצעוששירותים גם בגין 

תוך כדי ו/או  המזמין  הקבלן אחראי לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד   .25.3

פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת  -בקשר עם מתן השירותים על 

 ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.  הקבלן

ו/או כלי הרכב  לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  בלעדית  הקבלן אחראי   .25.4

בקשר עם ביצוע השירותים,   וו/או על ידי מי מטעמ  ו על יד  ובשימושו או שהובא  יםהנמצא

  את   פוטר  העבודות והוא  לביצוע  ו/או למערכות הנדרשים  לחומריםו   לאביזרים  זאת  ובכלל 

 . כאמור לציוד שייגרם  אובדן או/ו נזק מכלהמזמין 

, מכל אחריות לכל אובדן  וו/או כל אדם הנמצא בשירות  וו/או עובדי המזמין  הקבלן פוטר את   .25.5

זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות    הסכם שהם באחריותו על פי  ו/או נזק  

בכל    ו ו/או את שלוחי   ו ו/או את עובדיהמזמין  מיד עם קבלת דרישה בכתב, את   באופן מלא,

בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או    וסכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתיגרם ל

ן, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות  זה ו/או על פי כל די   הסכםלרכוש שהם באחריותו על פי  

אפשר ידיע לקבלן על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה והמזמין יובקשר לכך.  

 לו להתגונן מפניה.  

 ביטוח  .26

המזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול   .26.1

שמקבל    יישובי מי  ו/או  מערבי  נגב  אשכול  של  הטיפול  בתחום  רשויות  ו/או  מערבי  נגב 

 . משרדי הממשלה המממניםשירותים מהאשכול ו/או גופים קשורים לאשכול ו/או 

על .26.2 הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  יהיה  - מבלי  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  הסכם  פי 

 כמפורט בהסכם זה.  פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים-אחראי על

הביטוח   .26.3 דרישות  כל  בלבד.  הקבלן  על  יחלו  העצמיות  וההשתתפויות  הביטוחים  עלות 

 הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. 
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 .הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה .26.4

ה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין  בגין  הקבלן מצהיר בז 

כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות  

אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ,  תביעות תחלוף מחברות ביטוח

 בזדון. 

וסכ .26.5 האחריות  גבולות  הנדרש,  קיום  הביטוח  ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  ומי 

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד     2ד/ביטוחים המצ"ב כנספח  

מהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל  

ככל האפשר וכפי    הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי. 

הרשו .26.6 ביטוחים"  קיום  "אישור  כי  בזה  זה  םמובהר  את    בהסכם  לצמצם  נועד  לא 

התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי    התוכןהתחייבויות על פי ההסכם, ו

לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים.  

יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת    הקבלןעל  

 להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות. 

הקבל .26.7 זכויות  הפר  ו/או את  זכויותיו  את  באופן המפקיע  פוליסות הביטוח  הוראות  ן את 

המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל  

כלפי המזמין   מנוע מלהעלות  יהיה  והוא  כלפיו,  או אחרות  כספיות  טענות,  ו/או  תביעות 

 והבאים מטעמו כל טענה כאמור.

נזקים שהם מתחת  הקבל .26.8 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  דין  פי  על  יהיה אחראי  ן לבדו 

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימת המזמין על ההסכם, ימציא הקבלן    14 .26.9

ש על למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדר 

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק  -פי הסכם זה, כשהם חתומים על

 בסוגי הביטוח הנדרשים. 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות,    14 .26.10

 ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. 

26.11. " כי  בזה  את מובהר  לצמצם  נועד  לא  זה   בהסכם  הרשום  ביטוחים"  קיום  אישור 

התחייבויות על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי  

לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים.  

באנשי ביטוח מטעמו על מנת  על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר  

 להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות. 



 ניקיון וטאוט רחובות  למתן שירותי 4/2022מכרז פומבי 

 

 111מתוך  81עמוד  חתימה וחותמת המציע:__________________ 

 © כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.  

 073-3323017 -פקס 073-7269274 -| טל info@westnegev.org.il|  נתיבות  5050| ת.ד.  501400634מס' איגוד 
 

 

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  .26.12

מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  

ור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין  התחייבה לשפות על נזקים כאמ

 בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או   .26.13

בדיקתם על ידי  הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי  

המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם 

 זה.

הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין,   .26.14

 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את  .26.15

הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות  

 חריות כל שהיא. ולא תחול עקב כך על המזמין א

פי   .26.16 על  ההתחייבויות  ביצוע  בתחילת  עיכוב  יחול  באם  כי  הצדדים,  בין  ומוסכם  מוצהר 

ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה 

 או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

לא מתאים בפוליסת  הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום   .26.17

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים   .26.18

מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה( עפ"י הביטוחים  

והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור    הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר,

 לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן. 

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות   .26.19

 מעבידים.  

מתנייע וממונע אחר אשר בנוסף לביטוחים לעיל, יסדיר הקבלן פוליסות לביטוח כלי רכב   .26.20

 ישמש אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה. 

על   .26.21 יחולו  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולנה:  הפוליסות  כל 

הקבלן. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור  

כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת  כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון 
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ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך 

לפגוע בזכויות    ביטול חריגעל ידי המזמין.   רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי 

צפוי. סעיף  -תאונתי ובלתיהמבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי  

תימסר  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה  לא  הפוליסות  לפיו 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה    60הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות  

 או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי. 

ת סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של הפוליסה לביטוח אחריו .26.22

המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל  

 כשירי הרמה.רכוש כולל רכוש בבעלות המזמין. שימוש במ

 הרחבי שיפוי: .26.23

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, יכלול הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו   .26.23.1

למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ויכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב  

 הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 

חשב כמעביד של עובדי  ילשפות את המזמין באם    ביטוח אחריות מעבידים יורחב .26.23.2

 הקבלן. 

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  .26.24

כפי הפוליסה    – ₪. ביטוח אחריות מעבידים    5,000,000  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 של הקבלן הזוכה.  

 שם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע ב .26.25

ביטוחים   .26.26 לערוך  ו/או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 

נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו  

 הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

סכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בה .26.27

הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה  

החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם 

 למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי   .26.28

הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, 

כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו  
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ערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין(  קיימות כלפיו, אלמלא נ 

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .26.29

 ערבות ביצוע .27

 עם הכרזה על זכייה, יאריך הקבלן את תוקף ערבות ההשתתפות לכל תקופת ההתקשרות.  .27.1

עם חתימת הרשות הראשונה ולהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן,   .27.2

נספח   –   ימסור הקבלן לידי האשכול ערבות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצ"ב

 . 1ד/

מהיקף ההתקשרות עם הרשות והיא תהיה צמודה    10%הערבות הבנקאית תהיה בסך של   .27.3

 למדד הידוע באותה עת.  

יהיה   .27.4 הערבות  שניםתוקף  ההסכם  ו  לשלוש  ויוארך  עובר  במידה  לחידושה  ידאג  הקבלן 

ידרוש האשכול פירעונה. הערבות הבנקאית    –לפקיעת תוקף הערבות. לא חודשה הערבות  

 ל עובר לחתימת הסכם זה. הנ"ל תימסר לאשכו

יובהר כי, הקבלן יספק ערבות חדשה, בכל הצטרפות של רשות נוספת להסכם, כך שהערבות   .27.5

בסך תהיה  האשכול  בידי  ובנוסף    שתהיה  שהוארכה  ההשתתפות  מהיקף    10%ערבות 

הכולל.   תוחזר  ה ההתקשרות  נשוא  ערבות  התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  סיום  עם  לקבלן 

 ההתקשרות, לפי המועד המאוחר.  ההסכם ובתום תקופת

לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה    האשכול יהא רשאי .27.6

ימים טרם תיקון ההפרה    7מצד הקבלן, ובלבד שנשלחה התראה בכתב    הסכםיסודית של ה

והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב  

 קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.כפיצוי 

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של האשכול לתבוע   .27.7

פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לו בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל  

בות מכוח  , לרהסכםזה או על פי כל דין בשל הפרת ה  הסכם תרופה אחרת המגיעה לה על פי  

 . 1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד    חולט סכום .27.8

מאת   דרישה  עם  מיד  המקורי  הערבות  סכום  הערבות  האשכולגובה  סכום  השלמת  אי   ,

מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על  כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ומהווה תנאי  

 פי הסכם זה. 
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כי   .27.9 בזאת  מובהר  ספק  הסר  הוצאה  למען  כל  וכן  כאמור,  הביצוע  לערבות  ביחס  הוצאות 

 בלבד.   הקבלןכלשהי, תהיה על חשבון  

 זכויות, שמירת סודיות וניגודי עניינים  .28

ב  .28.1 ידי הקבלן  על  יוכנו  וסוג שהוא, אשר  היוצרים בכל המסמכים, מכל מין  מסגרת  זכויות 

ל שייכים  יהיו  העבודות  בחלקן,  י  ואוה  אשכולביצוע  או  בכולן  בהן,  להשתמש  זכאי  היה 

 בהתאם לחוק. 

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא,   .28.2

, לרבות  אשכול/רשותבכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות העבודות ו/או אודות ה

והבטיחות  עניי המידע  אבטחת  הביטחון,  טכני,  מידע  עבודה,  שיטות  כללים,  נהלים,  נים 

"( שיגיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר המידעהנהוגים אצלה )להלן: "

 עם ביצוע העבודות.  

הקבלן מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט   .28.3

ידי  המזמין  עובדי   על  , בהסכמה מראש ובכתב של המזמיןו/או מי מהאנשים המועסקים 

, הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם ביצוע העבודות ובהיקף  המזמין

 שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל. 

לצורך ביצוע  הקבלן מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש   .28.4

 ( את המידע.אשכול/הרשותהעבודות, ולא לנצל לטובתנו או לטובת מישהו אחר )זולת ה

מובהר בזאת שעל הקבלן וכל עובדיו וכל מי מטעמו לפעול על פי הוראות כל דין לרבות, ותוך   .28.5

התשל"ט סתר,  האזנת  חוק  הוראות  שמירת  על  הפרטיות,    1979-הקפדה  הגנת  וחוק 

 . 1981 -התשמ"א

 תשונו .29

כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על   .29.1

מהתמורה המגיעה  האשכול ינכה  זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.    הסכםהעסקה לפי  

לנכות לפי כל דין )לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה( והעברתם   ולקבלן כל סכום שעלי

 לזכאי, תיחשב כתשלום לקבלן.  

זה   הסכםממנו, בין על פי    וכל סכום המגיע ל   קבלןזכאי לקזז מהכספים המגיעים ל האשכול   .29.2

 ובין מכל עילה אחרת שהיא. 

היה  ילא  המזמין      זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  הסכםנאי  ת .29.3
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פה,  -קשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל

זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או    הסכםשאינם נכללים ב

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים,   הסכםשינוי מהוראות 

 ן שלא נעשה בדרך האמורה.י הא מנוע מלהעלות כל טענה בעניי קבלןוה

זה תינתן במסירה אישית או במכתב   הסכםכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי   .29.4

אילו  חשב כ י זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום ת  הסכםרשום לפי הכתובת המצוינת במבוא ל 

 ישראל.שלחה מבית דואר במועד בו נשעות לאחר ה 72נתקבלה  

ועני .29.5 דבר  כל  לגבי  הבלעדית  השיפוט  מי סמכות  הנובע  המשפט    הסכםן  לבתי  תהיה  זה 

 בלבד.בדרום הארץ המוסמכים 

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף   .29.6

 אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים. 

 

 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:  

 

 אשכול רשויות נגב מערבי: _______________________________ 

 

 הרשות המקומית:_____________________________________ 

 

 הקבלן: ____________________________________________ 

 

שעות לאחר   72אצל הנמען  מכתב שיישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו ייחשב כאילו נתקבל  

 מסירתו במשרד הדואר.  

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ______________________   _________________     ___________________ 

 האשכול                                                                  הקבלן                            הרשות המקומית       
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 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

 

 

ה"ה   כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,______________ הח"מ  ת.ז.  אני   _______________

ו  בשם    -_____________  לחתום  מוסמכים   ______________ ת.ז.   _________________

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

 

 חתימה: ____________________   תאריך: _________________ 
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 ערבות ביצוע הסכם  -  1נספח ד/

 לכבוד   

 אשכול רשויות נגב מערבי   

 

  : להלן   _____________ ח.פ  בקשת__________________________   פי  אנו   )"המציעעל   )"

עד   סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזאת  של   ערבים  )ובמילים:  לסך   ₪_____________

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן,  _____________________שקלים חדשים(  

 ידכם.   -על  , שפורסם4/2022מס'  שתדרשו מהמציע בקשר עם מכרז

" זה:  המרכזית    -"  מדדבמכתבנו  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד  משמעו 

 י. לסטטיסטיקה ולמחקר כלל 

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל,  

על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש __________  

בתאריך )  שפורסם  היסודי""  -להלן  ___________  השווה  המדד  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   ,)

 דד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. להכפלת המ

יום מקבלת דרישתכם הראשונה     7אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך

בכתב שתגיע אלינו , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן  

לה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  כלשהו, או לדרוש את הסכום תחי 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.    

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

י שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנא

 הנ"ל. 

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת 

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום ___________ ועד בכלל. 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

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

   

                 __________             ___________________ _________________________ 

 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                    

 ___________________                    _________________                  _______________ 

 שם מלא                                           חתימה וחותמת                                   תאריך                 
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 נספח ד/2  - אישור קיום ביטוחים 

 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

ישור זה מיטיב עם מבקש  התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי בא 
 האישור. 

אישור מבקש המ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

שם:  אשכול יישובי הנגב  
''מ ו/או איגוד  מערבי בע

ערים אשכול יישובי נגב  
מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
נגב מערבי ו/או מי שמקבל  

שירותים מהאשכול ו/או  
גופים קשורים לאשכול  

משרדי הממשלה  ו/או  
 המממנים 

 שם: 
 

שירותי ניקיון וטיאוט  

 רחובות 

 ברשויות אשכול נגב מערבי 

 

משכיר ☐   

שוכר ☐   

זכיין ☐   

קבלני משנה ☐   

מזמין שירותים ☒   

מזמין מוצרים☐   
 

501400634ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.  
 

,  8מען : ד''ר סמלו יוסף 
 נתיבות 

 מען 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/ סכום  גבול 
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות   – 302 ₪  5,000,000   ביט    צד ג' 
 צולבת  

קבלני משנה  – 307  
ויתור על   - 309

תחלוף לטובת מבקש  
 האישור 

כיסוי   – 315
 לתביעות מל''ל 

מבוטח נוסף   – 321
מחדלי  בגין מעשי או 

מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 
ניקיון   - 057  
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 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח בטיחות כללי  -  3נספח ד/

 הצהרת הקבלן   א. 

איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו  

ב הבטיחות  על  הממונה  אצל  בטיחות  תדריך  בטיחותיים  רשותשעבר  בנושאים  הדרכה  קיבל   ,

כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני    -הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות

רכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא  הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הד

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון    - את נספח הבטיחות

תשי"ד  העבודה  על  תש"ל  1954  -הפיקוח  חדש(  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  נספח  1970  - ופקודת   ,

 הבטיחות והוראות הדין.  

לעבור את תד בזאת  לעיל  הקבלן מתחייב  כמפורט  הצהרת הבטיחות  על  ולחתום  הבטיחות  ריך 

 בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.  

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות,  

   ונספח הבטיחות כללי.  רשותעל פי כל הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ואו המפקח ב

 

 נושאי בטיחות: דגשים   ב.

על הקבלן במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה,   .1

תשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  עפ"י  "  1954  -לרבות  הפיקוח)להלן:  ארגון  "(  חוק 

"( והתקנות על  פקודת הבטיחות)להלן: "  1970  - ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 פיהם.  

רווחתם,   .2 לשמירת  בטיחותי,  באופן  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיו  במילוי  לפעול  הקבלן  על 

וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים    , עובדי הרשותשלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי האשכול

את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח  

 .  רשותב

ביצוע   .3 עקב  וסביבתו  העבודה  ביצוע  במקום  הקיימים  הסיכונים  מהם  ויוודא  יאתר  הקבלן 

והחומרים אשר   הציוד  לטיב העבודות, התהליכים, המיבנים,  היתר, בהקשר  בין  העבודות, 

הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את  

 תחילת העבודה.  עובדיו בהתאם לפני 

הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא  במבלי לפגוע   .4

של   ומהנדסים  מפקחים  עובדיו,  ולשלום  לבטיחות  זה  ו/או  הסכם  או  ו/האשכול  הרשות 

ושבים הנמצאים בסביבת העבודה    םמטעמ עוברים  וכן  לבדיקות שונות  הבאים לפיקוח או 

 פועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.  ושאר המועסקים וה

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי   .5

עים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה,  גזהרה מתאימים ומובנים מפא
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ח )בהתאם להוראות פיקוח  העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר, לבט

הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים  

למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בעירה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט  

 באמצעי בטיחות נאותים ומספיקים לאבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה.  

כנית הבטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  ולפעול בהתאם לת על הקבלן  .6

 לדרישת הדין, הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום.  

 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים   .7

טוב ותקין,   טובה, במצב  יהיו באיכות  זה  ליקויים  בשימוש במסגרת הסכם  פגמים או  ללא 

 העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

 

צריך   .8 שאדם  מקום  לכל  ובטוחים  נאותים  גישה  אמצעי  של  לקיומם  לדאוג  מתחייב  הקבלן 

 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

צות ו/או למניעת פגיעה באדם הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצ .9

וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות  

 הדין וכללי הבטיחות. 

 

ו/או   .10 בגופו  לפגיעה  לגרום  היה  עלול  ו/או  גרם  מפגע אשר  ו/או  התרחשה תאונה  בו  במקרה 

,  רשותדי למנהל ולמפקח בברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיי

 ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין.(  

מנהל והמפקח  למבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע  

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים   72תוך  רשותב

 דומים בעתיד. 

וי .11 המפקח  במידה  ו/או  המנהל  מפר    ברשות מצא  הקבלן  כי  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

דנן,   הנספח  נשוא  מהתחייבויותיו  כלשהיא  ו/או  המזמין    יוכלהתחייבות  המנהל  באמצעות 

ימים    7המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך  

  ו באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותהמזמין  יוכל  ממועד קבלת ההתראה,  

 עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.  

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות  

 במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין. מזמין ההעומדים לרשות  

  רשות למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות ב .12

הקבלן   על  החלים  והגהות  הבטיחות  דרישות  כל  של  ומוחלטת  סופית  רשימה  להוות  כדי 

 במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  
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פוטרת אותו מן    כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או

החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על הזוכה במכרז זה  

 . הוא כפוףוהארגונים להם 

 ציוד מגן אישי  

ובפרט   .13 דין  כל  להוראות  בהתאם  אישי,  מגן  ציוד  עובדיו  לרשות  להעמיד  מתחייב  הקבלן 

בעבודה   הבטיחות  לתקנות  אישי)בהתאם  מגן  מגן "  )להלן:  1997-,תשנ"ז(ציוד  ציוד  תקנות 

 "( , להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  אישי

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק  .14

למנוע,    ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא

   .ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות ציוד מגן אישי

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.  .15

באמצעות המנהל ו/או מפקח    מזמין וכל היבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה,   .16

ייבות אשר לא מולאה תוך  שיקול דעתם הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע התחלפי  והרשות  

 ימים, להפסיק את עבודות הקבלן.   7

   ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות   .17

צריכים לעבור בדיקת    הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות",

כנדרש  מוסמך  בודק  ע"י  יבדקו  הבטיחות,  בפקודת  כהגדרתו  מוסמך  בודק  י  ע"  תקינות 

ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק  

מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים  

דק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא  בבדיקה חוזרת של בו

מילוי   מאי  כתוצאה  הנגרם  אדם  ו/או  גורם  כל  של  רכוש  ו/או  לגוף  נזק  לכל  באחריות 

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  

לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב   .18 לעיל, חובה על הקבלן  לפגוע באמור  מבלי 

יבדקו מדי יום  המצויי ם בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה 

המוסמכים   הגורמים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  לוודא  מנת  על  תקופה  ומדי 

לפגוע   מקובלים. מבלי  וכללי מקצוע  היצרן  הדין,  להוראות  הנ"ל  בהתאם  המכשור  לבדוק 

ן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם  בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבל

 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  
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מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים    ברשותעל הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח   .19

כגון חשמלאי) הבדיקה  ביצוע  על  הגוף המקצועי האמון  ו/או  וכיו"ב  בודק מוסמך    ( מוסמך 

ע"י הגורם המוסמך,   נבדקו במועד,  וכיו"ב  המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים 

ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים  המפורטות לעיל  בהתאם לדרישות  

 לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות  

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים   .20

לבטח"   "ממוגנים  יהיו  זה  הסכם  נשוא  ההתחייבויות  ביצוע  ביצוע/אי  במסגרת  בשימוש 

וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד,  

ביצוע  האביזרים,   ביצוע/אי  במסגרת  בשימוש  המצויים  וכיו"ב  המערכות  הכלים, 

ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא  

 להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק   .21

 ומגן לעומס יתר.    (פחת)ף מגן לזרם דל 

שיון חשמלאי  יעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ר  .22

  . כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(

 שיונותיהם על פי דרישתו.  יהקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את ר 

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י   .23

תקנות   פיו,  על  והתקנות  החשמל  חוק  לרבות  דין  כל  דרישות  פי  על  יבוצעו  משנה,  קבלני 

)חשמל( ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק    1990תש"ן  ,  הבטיחות בעבודה 

תשי"ג  הקב 1953-התקנים,  לרכוש  .  ו/או  לגוף  לאדם,  פגיעה  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהא  לן 

 כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.  

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי   .24

 פיו.  - הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על

כל דין    י" פ מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע .25

לנציג  יוצגו  התעודות  כך.  על  המעידות  תקפות  תעודות  וברשותו  "י  עפ  מזמיןה  ילהפעלתם 

 דרישתו.  

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 
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נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על    על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או .26

עבודה על גגות  )גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

תלולים או  שבירים""  )להלן:  1986תשמ"ו    ,(שבירים  גגות  על  העבודה  בהתחשב ,  (תקנות 

 במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.  

לעין   .27 ברור  באופן  ייכתב  עליהם  אזהרה  שלטי  יוצגו  שביר  לגג  והעלייה  הגישה  במקומות 

 ."  גג שביר, "זהירות

הכולל   .28 אישי  מגן  וציוד  ותקניים  בטוחים  פיגומים  סולמות,  גגות  על  לעובדים  יספק  הקבלן 

.  תקנות העבודה על גגות שבירים  "יאמצעים הנדרשים עפ חגורות ורתמות בטיחות ושאר ה

הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל  

 וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.  

יתבצעו   .29 תלולים  או  שבירים  גגות  על  עבודות  כי  מתחייב  הקבלן  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 

 ות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.  בהתאם להורא

 .  2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"ז  .30

 עבודות במתקני לחץ גבוה  

תבוצע על פי הוראות   (מדחסים, משאבות וכד')על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה  .31

 הבטיחות על פי כל דין.  היצרן והוראות 

 גהות תעסוקתית 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו   .32

מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,  

לוי התחייבויותיו נשוא  בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מי 

 הסכם זה.  

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים   .33

מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר  

 במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

והגהות    הקבלן .34 הבריאות  הבטיחות  סיכוני  מהם  לעובדיו  ולהסביר  לעדכן  להדריך  ידאג 

הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת  

 למנוע הסיכונים הנ"ל.  
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 הצהרת בטיחות 

 

___________________ מצהיר ומאשר אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז   .1

ו/או   לי  שנמסר  אחר  חומר  וכל  כללי"  בטיחות  "נספח  את  שקראתי  ידי  בחתימת  בזאת 

ב על הבטיחות  ידי הממונה  על  בו,  לעיין  על  רשותשנתבקשתי  הממונה  , שמעתי את תדריך 

 , הבנתי אותם במלואם, אני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.  רשותהבטיחות ב

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו   .2

 את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.  

אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלומם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות   .3

מכל אחריות  או הרשות  ו/לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את האשכול  

כלפי עובדי וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי  

ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח  

 הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.  

שוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים  הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נ .4

נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות  

העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח  

 מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

נאותים  והרשות  האשכול    יםמודע לחשיבות העליונה שמייחס  הנני .5 להבטחת תנאי בטיחות 

בביצוע העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי  

לנושאי הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים  

 ו/או הרשות.   , לרבות מי מטעם האשכוללגופו ו/או רכושו של מאן דהוא

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם   .6

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד )נוסח    1954  - להוראות  בעבודה  ופקודת הבטיחות 

 והתקנות על פיהם.   1970 - חדש( התש"ל

 
 _______________   חתימה: ________________ שם מקבל התדריך: __________

 
 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ______________________ )נא לפרט(   

 
 ת.ז/ ח.פ: ___________________________________ 

 
 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות 

 

חתום מעלה,  , מאשר כי הקבלן ה רשותאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות ב .1

 עבר תדריך בטיחות, בנושאים הבאים:  

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________ ____ 

 חתימה: ___________________________   תאריך: ______________________ 
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 טיאוטניקיון ולקבלת שירותי מטעם הרשות   טופס פניה -  4נספח ד/

 לכבוד  

   נגב מערבירשויות  אשכול 

 ניקיון וטיאוט בקשה לקבלת שירותי הנדון: 

,  4/2022אשכול נגב מערבי למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות מס'  מכרז  מפורט במסמכי  בהמשך ל .1

 נבקש הצעת מחיר עפ"י מחירי המכרז לפריטים הבאים: 

כמות  פריט 

מבוקשת 

 ביום

שעות 

 נטו   עבודה

 ברצף ביום

 משמרת:

בוקר/צהריים

 לילה /

כמות  סה"כ 

 עובדים/רכבים

מבוקשת 

 בשבוע 

הערות:   

  לדוגמא, ימים 

מבוקש   בהם 

 השירות 

      עובד ניקיון ייעודי

      מנהל עבודה   

      עובד מפעיל גרניק 

טון    12  טיאוטמשאית  

 כולל מפעיל 

     

טון     7.5  טיאוטמשאית  

 כולל מפעיל 

     

  5ייעודית    טיאוטמכונת  

 קו"ב כולל מפעיל

     

ייעודית    טיאוטמכונת  

 קו"ב כולל מפעיל 2קטנה 

     

      טנדר פתוח+ עגלה נגררת

      טנדר עם מהפך

  שעות   8)ריסוס    יום עבודה 

ייעודי, עבודה ( הכולל רכב 
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חומרי הדברה, צוות נהג +  

 עובד.  

שעות    8)  יום עבודת חרמש

 עבודה(+עובד 

     

שעות   8)  יום עבודה בובקט

מברשות  כולל   עבודה(

 לניקוי כביש 

     

מערכת מצלמות לרכב בודד  

פעמית  חד  )רכישה 

ל חודשי    60+ריטיינר 

 חודש(. 

     

בודד עגלות    S .P .Gחיישן  

פעמית   חד  )רכישה 

ל  חודשי    60+ריטיינר 

 חודש(.  

     

 

 

 _______________ את ההצעה יש להגיש עד ליום ________ בשעה: _______ למייל: 

 סיור בשטח, במידת הצורך יש לתאם עם: ________________ בטלפון: ___________ 

 

 בברכה, 
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 דוגמה  –יומן עבודה    –  5ד/נספח 

 קבלן מבצע: ______________  

 

 

 

 ל מח' תברואה:_________________ מנה  עבודה קבלן:_______________  מנהל          :08:30חתימה ראשונה 

 

 ____________ ___מנהל עבודה קבלן:______________       מנהל מח' תברואה:__    חתימה שניה סיום עבודה: 

  

 תאריך:

 

  מזג אוויר: יום בשבוע:

  :מהות הטיפול  תקלות/משימות 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 הערות שעת עזיבה  שעת הגעה  כמות  תשומות

מנהל עבודה עם טנדר+ 

 עובד

    

     מכונות טיאוט

     עובדים ייעודיים
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 מפרט טכני   -מסמך ה' 

 הגדרות .1

 : המוגדרות להלן  להלן המשמעויותשלמונחים  תהיינה  ,לרבות ההסכםבכל מסמכי המכרז 

 

ו/או  " אריזות,    -  "אשפה"פסולת  קופסאות,  קליפות,  ופירות,  ירקות  פסולת  מטבח,  שיירי  לרבות 

ניירות, קרטונים, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים ועלים, עשבים, עפר, סחף חולות, פגרי    סמרטוטים,

, חלקי פלסטיק ומתכת, צואת  ביתיותבעלי חיים, פסולת הנובעת מניקוי שטחים ציבוריים, גרוטאות  

 .  היוצר לכלוךוכל סוג אחר  פסולת המצטברת במיכל מכונת הטיאוט, כלבים

 

מקומות בהם מתבצעות עבודות נשוא מכרז    - "השטחים"  או "מקום ביצוע העבודות" או  "האתרים"

 . הרשותרחובות וכבישים ברחבי  ,ומוסדות הרשות: שטחים פתוחים, מוסדות חינוך, מתקני  זה

 

, חניונים, שבילים,  )כולל רוחב ושולי הרחוב(  לרבות כבישים, מדרכות, רחבות  -"רחובות"ו/או    "רחוב"

בתים   חזיתות  עמודים,  מדרגות,  משתלבת,  באבן  מרוצפים  מעברים  מאספלט,  וכיו"ב  מעברים 

הנמצאים בתוך ובגבול הדרך, איי תנועה בלתי מגוננים וכל מקום פתוח שזכות הציבור לעבור בו בין  

כמו כן, כולל הרחוב גם קטעים המתפצלים מכל אחד מהרחובות עד מרחק של    אם הוא סלול או לא.

 מטר לכל צד.   30

 

גבולות  מ  3עומק של  הרחוב משני צדדיו, מקצה אחד של הרחוב ועד לקצה השני ועד ל  -"אורך ניקיון"

אורכו הפיזי  ניקיון שני צדדיו של רחוב אינו מכפיל את  , מובהר בזאת כי,  המגרשים הגובלים ברחוב

 .  של הרחוב

 

אורכו הפיזי של רחוב במטר/ ק"מ רץ, לעניין זה ייחשב אורך מגרשי חניה וחניונים    -"אורך הרחוב"

 .    10 -כאורך פיזי של רחוב/ כביש, כאשר האורך יקבע על פי חלוקת שטח מגרשי החניה והחניונים ל 

 

מטר    3או המדרכה ועד לרוחב של  המגרשים ו/או השטחים הסמוכים לשפת הרחוב ו/  -"מגרשיםה"

 .  לעומק המגרש/שטחלפחות 

 

בעונת החורף )עשביית חורף( ובעונת הקיץ למניעת עשבייה )עשביית קיץ( ,  ריסוס    –"  ריסוס עונתי"

לא יבוצע ריסוס לפני צפי ירידת גשמים.    -בכל מקרה.  יום מהודעתו  14בהתאם להוראת המנהל תוך  

יתבצע בכל   וברשות הרביםהריסוס  עצים, במדרכות  בגומות  יהיה  .  הרחובות,    מ'   2המרחק הקובע 

מקצה המדרכה. העבודה תתבצע ע"י עובד/ים בעל תעודת מדביר ועם חומרי הדברה מאושרים לשימוש  

 הריסוס יהיה על גבי כלי רכב מתאים.  מתקן . כדין

 

 משור דיסק. כלי מכני ידני לניכוש עשביה באמצעות חוט או   –" חרמש"
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   של כל הדתות, אלא אם נאמר אחרת ע"י המנהל. כל ימות השנה למעט שבתות, חגים -"ימי עבודה"

 

טיאוט"   טיאוט    -  "המשאי/ות"  או"משאית  טיאוט  טון    7.5משאית  משאית  שעומדת    12או  טון 

 בדרישות הטכניות אשר יפורטו להלן.   

 

שוטפת" ייעודית  ייעודי  "מכונה  "מכונה  "מכונת טיאוט  תאו  או  טיאוט    –  קו"ב"    5-2  - "  מכונת 

 , שעומדת בדרישות הטכניות אשר יפורטו להלן.   קו"ב  2קו"ב או מכונת טיאוט ייעודית  5ייעודית  

 

טנדר דאבל קבינה עם ארגז פתוח הכולל וו גרירה    –  או "טנדר" או "טנדר הסעה"  י הסעה"/"רכב

 . מטר לפחות 2.5X1.8ועגלה בגודל   מאושר ברישיון הרכב

 

, כלי  נדריםטטיאוט,    משאיות/כל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות לרבות מכונות  -"ציוד"

 . וכיו"בשקיות בגדי עבודה, ציוד מגן, עבודה, 

 

 ' עפ"י הוראת המנהל.  בוכיו"לרבות פסטיבלים, חגיגות יום העצמאות,  –"אירועים מיוחדים" 

 

   (. כלבים, חתולים חולדותלדוגמא )  פגרי בעלי חיים -"פגרים" 

 

 כללי  .2

מערבי   .2.1 נגב  מקומיות  רשויות  אשכול  מסוג  ערים  עשרה   "(האשכול" )להלן:איגוד  באחת  פועל 

המערבי: בנגב  מקומיות  שמעון,  אופקים רשויות  בני  אזורית  מועצה  אשכול,  אזורית  מועצה   ,

לקייה,   אזורית  מועצה  אשקלון,  חוף  אזורית  רהט,  מועצה  נתיבות,  מרחבים,  אזורית  מועצה 

 "(. האשכול רשויותב )להלן: "מועצה אזורית שער הנגונגב, שדרות, מועצה אזורית שדות 

 תושבים.  281,015 - כ האשכול מונות  רשויות .2.2

 

ומכונ .3 כפיים(  )עובדי  ייעודי  אדם  כוח  באמצעות  הנדרשות  שטיפהוהעבודות  ומשאיות ייעודיות    ת 

 :  )לפי פרק א' ופרק ב' לטופס הצעת המשתתף( טיאוט

  העבודות כוללות : .3.1

 . מכל פסולת ואלמנטים ברחוב  וטיאוט יסודי של הרחובות ניקוי .3.1.1

ואיסוף  , מכולות וטמוני קרקע  מחזורלרבות מתקני  ניקוי יסודי מסביב לכלי אצירה   .3.1.2

 פסולת שגלשה )בכמות שאינה דורשת אמצעים מיוחדים(. 

 , פינות, תיבות חלוקת דואר, ריהוט רחוב, וכיוצ"ב.  מחזורניקוי יסודי סביב מרכזי  .3.1.3

 מטר במקום בו אין מדרכה.  3ניקוי שולי הכביש לרוחב עד   .3.1.4
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 מטר מקצה המדרכה.  3סריקה )ניקיון לבן( עד  .3.1.5

 איסוף לכלוך גס מהכביש כולל שאריות של ערמות גזם.   .3.1.6

 ניקוי גלישת חולות לאחר עבודות / גשם / זרימת מים.   .3.1.7

 ניקוי פתחי קולטנים.   .3.1.8

 ניקוי איי תנועה שאינם מגוננים.   .3.1.9

 .  ומיגוניות ת תחנות אוטובוס ניקוי ריצפ  .3.1.10

 הרחובות באמצעות מכונות תפעול שוטפות בלחץ אוויר עפ"י המפרט המצורף.  ניקוי   .3.1.11

 ריקון אשפתוני הרחוב במהלך טיאוט הרחובות והחלפת שקיות בחדשות.   .3.1.12

  סילוק שוטף של מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על גבי עמודי חשמל, עצים,  .3.1.13

 . לפי צרכי הרשותתחנות אוטובוס וכל אלמנט אחר הנמצא במסלול הניקיון 

 וסילוק עשבייה במסלול הניקיון והטיאוט.  וי ניק .3.1.14

 יסודי של אלמנטים בתוואי הדרך.  ניקוי  .3.1.15

 ליטר.   70פינוי ערימות פסולת וגזם עד לנפח של  .3.1.16

 .  פינויי פגרים .3.1.17

 פינוי מפגעים מהשטח הציבורי.  .3.1.18

 בשעות הלילה.  ניקיון אזורי תעשייה  .3.1.19

 כל פעילות אחרת הנדרשת במסגרת מסמכי המכרז.   .3.1.20

 תדירות ביצוע העבודות  .3.2

תהא בכל אחת מהשכונות, הכבישים, השבילים והרחובות  והטיאוט  תדירות הניקיון   .3.2.1

  4נספח ד/   – בטופס הפנייה מטעם הרשות לקבלת שירותי ניקיון וטיאוט  כפי שמצוין  

   למסמך זה. 

:  בשני צבעים  שקיות חדשות   ישים הקבלן יפנה את שקיות האשפה מן האשפתונים ו  .3.2.2

 גודל שייקבע ע"י המנהל. הקבלן יפנה בוצבע אחד ליום זוגי וצבע השני ליום האי זוגי  

,  כי  יצוין פסולת באשפתוני הרחוב.    שלא תהיהאת האשפתונים ככל שיידרש ובלבד  

ירוקן הקבלן  '(  ב , אזורי תעשיה וכיו"ם)מרכזים מסחריי  רשותבזורים מרכזיים  בא

 פעמים ביום.   3-8 בין - ע"י המנהל האשפתונים עפ"י תדירות שתוגדר את

 מקדמי ניקיון  .3.3

השטחים הנדרשים לניקיון ו/או    תהנדרשת לפי חישוב של כמו  קבלן יצוות את כמות העובדיםה

 מפורט להלן:  הסוג העבודה בהתאם לחישוב 

 

ועד  יסודי  ניקיון    ביצוע עבודותבגין   .3.3.1 / מדרכה מכל סוג  צדו של    3כביש  מטר מכל 

. דהיינו, הקבלן יצוות  לשעת עבודהלעובד    מטר רץ  165הכביש יחושב עפ"י מקדם  
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בהתאם   לניקיון  הנדרשים  השטחים  של  חישוב  לפי  הנדרשת  העובדים  כמות  את 

 מטר לאורך ניקיון. 165לכל   1עובד שעת  לחישוב של 

 

)לבן(  ביצוע עבודותבגין   .3.3.2 / מדרכה מכל סוג ועד    סריקה  מטר מכל צדו של    3כביש 

. דהיינו, הקבלן יצוות  לשעת עבודהלעובד    מטר רץ  410הכביש יחושב עפ"י מקדם  

בהתאם   לניקיון  הנדרשים  השטחים  של  חישוב  לפי  הנדרשת  העובדים  כמות  את 

 מטר לאורך ניקיון. 410לכל   1עובד שעת  לחישוב של 

)סריקה( במגרשים הפתוחים לאורך הרחוב    מובהר בזאת כי הקבלן יבצע ניקיון לבן

 מטר לתוך המגרש.  3מקצה המדרכה הגובל עם המגרש ולעומק של  

 

  ק"מ   35  מקדם של  חושב עפ"יי  טיאוטביצוע עבודות ניקיון באמצעות משאית  בגין   .3.3.3

 . שעות נטו 8בן  ליום עבודהנסיעה 

 

ק"מ ליום   6 מקדם של חושב עפ"יי  שירות שטיפה באמצעות מכונת טיאוטמתן בגין  .3.3.4

  6לפי חישוב של    מכונות השטיפה הנדרשות הקבלן יצוות את  .  שעות נטו  8בן    עבודה 

 . ונהק"מ לפחות למכ

 

מכונת   .3.3.5 המרת  על  להורות  רשאי  ) ב,  כאמור  טיאוט המנהל  כפיים  (  6שישה  עובדי 

 ו לחילופין. אלביצוע עבודות הניקיון  

 

 )לפי פרק ג' בטופס הצעת המשתתף( ואופן ביצוען  עבודות נוספותפירוט  .4

 

זה .4.1 בסעיף  המנויות  עבודה    העבודות  להזמנת  ובכפוף  מהמנהל  בכתב  לאישור  בהתאם  יבוצעו 

 התמורה תהא בעבור ביצוע העבודות בפועל. .  חתומה

 

ספקת השירותים המפורטים  אל  שעות מרגע קבלת הזמנת העבודה  72הקבלן יהיה ערוך בתוך   .4.2

 להלן: 

 

 שעות(  8)משמרת  הדברה, ריסוס וניכוש עשבייה .4.2.1

 

מסר לו  יכנית עבודה שתובכפוף לת  וריסוסהקבלן מתחייב לביצוע הדברה   .4.2.1.1

יצוי  ובה  המנהל  המאושר  נע"י  החומר  סוג  העבודה,  תחילת  מועדי  ו, 

כנית ביצוע לפי אזורים, הקבלן מתחייב לפעול עפ"י הנחיות  ולשימוש ות 

 המנהל. 
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  להדברה וריסוס באמצעות בעל מקצוע מוסמך בעל רישיון   על הקבלן לדאוג  .4.2.1.2

 והיתר הדברה ממשרד להגנת הסביבה בתוקף לכל תקופת ההסכם.  

 

 כל חומרי ההדברה והריסוס הינם על חשבון הקבלן.  .4.2.1.3

 

ייבוש   .4.2.1.4 להבטחת  נוסף  ריסוס  יבצע  הקבלן  נתפס,  לא  והריסוס  במקרה 

 . העשבייה

 

אישורו כי אלו  ו    התשלום עבור ביצוע העבודות יאושר לאחר בדיקת המנהל .4.2.1.5

הקבלן מתחייב לתקן את הדרוש  . אחרת,  לשביעות רצונו המלאההתבצעו  

 שעות.  24תיקון בתוך  

 

  :תשומות לביצוע עבודת הריסוס וניכוש העשבייהה .4.2.1.6

 +   כולל מתקן לריסוס לביצוע ריסוס םהמותא  -ייעודי כב ר 1    

 +  נהג   1                 

 שעות עבודה ביום( 8)  לביצוע ריסוסהכשרה   עובד בעל 1        

      

וניסיון בביצוע   מובהר בזאת כי, העובדים המוזכרים לעיל יהיו בעלי הכשרה

 .וניכוש ריסוסהדברה עבודת 

 

 שעות( 8)משמרת  עבודת חרמש .4.2.2

 

לביצוע   .4.2.2.1 מתחייב  חרמש  הקבלן  באמצעות  העשבייה  ניכוש  בכפוף  עבודת 

ו, מועדי תחילת העבודה,  נ המנהל ובה יצוימסר לו ע"י  י כנית עבודה שתולת

 הקבלן מתחייב לפעול עפ"י הנחיות המנהל. .  כנית ביצוע לפי אזוריםוות

 

 קוצץ עד סיום יום העבודה. מהקבלן מתחייב לנקות את השטח מהעשב ה .4.2.2.2

 

אישורו כי אלו  התשלום עבור ביצוע העבודות יאושר לאחר בדיקת המנהל ו .4.2.2.3

רצונו לשביעות  תיקון  .  המלאה  נמצאו  את הדרוש  הקבלן מתחייב לתקן 

 שעות.  24בתוך 

 

  :חרמשתשומות לביצוע עבודת  .4.2.2.4
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 +  חרמש מכני עם חוט או דיסק 1    

 (.שעות עבודה ביום 8) ניסיון בהפעלת חרמש  עובד בעל 1        

 

  כלול במחיר לשעת עובד ייעודיההציוד  .5

חרמשים מכנים תקינים ובאופן קבוע, ויוודא    2הקבלן יחזיק ברשותו  חרמשים לניכוש עשביה.    2 .5.1

 כי בכל שלב עומדים לרשותו עובדים המוסמכים להפעיל מכשירים אלה.  

 עגלה לכל עובד טיאוט.  -עגלות  .5.2

 מטאטא לכל עובד טיאוט.   -מטאטאי כביש .5.3

 ברשות כל מנהל עבודה  -אתים .5.4

 יעה לכל עובד טיאוט.    -יעים .5.5

 . סכין לכל עובד טיאוט –סכיני גירוד  .5.6

מיקרון בכמות מספקת להחלפת השקיות באשפתונים ואיסוף    18שקיות ניילון בעובי מינימלי של   .5.7

 עצמי של העובדים שבתוכנית העבודה היומית.  

י עבודה לרבות: מטאטא קש, מטאטא כביש,  יצוידו בכל   העובדיםכל  למען הסר ספק מובהר כי   .5.8

רחבים   שוליים  עם  מאלומיניום  בצבע    5של    בגובהאתים  ניילון  שקי  צדדיהם,  משלושת  ס"מ 

ליטר, שישמשו את עגלות העובדים ושקיות ניילון להחלפה באשפתוני    70שייקבע המנהל בנפח  

 ס"מ.   80*70הרחוב, שבצבע שייקבע המנהל ובגודל  

ליטר בעלות מתקן לנשיאת כלי העבודה,    60תאימות לנשיאת מיכלי אשפה בנפח  המ  ניקיון  עגלות .5.9

 תיק אוכל ומים ועפ"י המפרט הטכני.  

גוף העגלה הנ"ל יהיה בצבע ירוק, אלא אם אושר אחרת בכתב ע"י המנהל. מובהר וברור כי טרם 

ראשון לאישור המנהל יועבר דגם  ע"י המנהל ישמש  .  תחילת העבודה  לביצוע  רק דגם שאושר 

 העבודות.  

אלא אם אושר אחרת  .  ליטר יהיה בצבע ירוק זהה לצבע העגלה או שחור  60מיכל האשפה בנפח  

 בכתב ע"י המנהל.  

 , שישמשו כעתודה.  5%מספר העגלות הנ"ל יהיה כמספר העובדים בתוספת  

 

 משאיות טיאוט    –מפרט  .6

בעלת  תהא    ק"ג  7,500מעל  במשקל כולל    -על שלדת משאית( מכונת טיאוט  )  משאית טיאוט .6.1

 המאפיינים הבאים:  

 מכונת טיאוט בשיטת היניקה עם כושר תמרון רב.   .6.1.1

  .6תקן יורו  בעומדת  .6.1.2

 . מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה .6.1.3
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יכולת טיאוט ושאיבת פסולת מסוגים שונים כגון חול, חצץ, בקבוקים, פחיות משקה   .6.1.4

ליטר, עלי שלכת, שאריות מזון וכל סוגי פסולת רגילה הנמצאת    1.5בקבוקי משקה  

 ברחוב.  

בצידי   .6.1.5 היניקה  לפתח  צמודות  מברשות  ע"י  תתבצע  היניקה  לפתח  הפסולת  הזנת 

 המכונה.  

 ס"מ.   200 -ם ברוחב אפקטיבי שלא יקטן מיכולת טיאוט מלאה, ללא מרווחי .6.1.6

 לפחות. מ"ק  3מיכל האשפה בנפח של  .6.1.7

 טר.  לי  600  -מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת מ .6.1.8

 גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים או כל מכשול.  .6.1.9

 מערכות השקטה ומסננים, על פי התקן ועל פי כל  דין למניעת רעש וזיהום אויר.   .6.1.10

מערכת שטיפה בלחץ מים גבוה ובספיקה נמוכה, כולל תוף גלילה עם צינור באורך   .6.1.11

 מ' לפחות המאפשרת ניקוי מדרכות ושפת הכביש במשולב עם עבודת  המכונה.   15

לרשות  לן בתאגיד המים המשויך  כל מכונה יוחזק שעון מים שיירכש על ידי הקבב .6.1.12

 וישמש למילוי מים ולשטיפת  המכונה.  

ע"י הקבלן  במכונה  GPSמערכת איתור מסוג   .6.1.13 לנציגי  ותכלול    שתותקן  צפיה  גישת 

 האשכול והרשות.  

כמפורט   כמותיים  למאפיינים  ביחס  כי  בעלי לעילמובהר  טיאוט  רכבי  לספק  יהיה  ניתן   ,

 זה.  מהממדים שבמפרט  10% –עור של לא יותר מ י בש (-+ או )מפרט הסוטה 

 

כולל    -על שלדת משאית(מכונת טיאוט  )  משאית טיאוט .6.2 בעלת  תהא    ק"ג  12,000עד  במשקל 

 המאפיינים הבאים:  

 מכונת טיאוט בשיטת היניקה עם כושר תמרון רב.   .6.2.1

  .6תקן יורו  בעומדת  .6.2.2

 . לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה  מערכת מים ומתזים .6.2.3

הכביש/המדרכה   .6.2.4 צידי  בשני  טיאוט  המאפשרות  ומברשות  ימין  מצד  היגוי  מערכת 

 ל(.  ימין ושמא)

יכולת טיאוט ושאיבת פסולת מסוגים שונים כגון חול, חצץ, בקבוקים, פחיות משקה   .6.2.5

ה הנמצאת  ליטר, עלי שלכת, שאריות מזון וכל סוגי פסולת רגיל  1.5בקבוקי משקה  

 ברחוב.  

בצידי   .6.2.6 היניקה  לפתח  צמודות  מברשות  ע"י  תתבצע  היניקה  לפתח  הפסולת  הזנת 

 המכונה.  

 ס"מ.   200 -כולת טיאוט מלאה, ללא מרווחים ברוחב אפקטיבי שלא יקטן מי .6.2.7

 לפחות. מ"ק  4.5מיכל האשפה בנפח של  .6.2.8
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 טון.  4.5 -כושר בעמסת פסולת של יפחת מ .6.2.9

 טר.  לי  850  -מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת מ .6.2.10

 מערכות השקטה ומסננים, על פי התקן ועל פי כל  דין למניעת רעש וזיהום אויר.   .6.2.11

מערכת שטיפה בלחץ מים גבוה ובספיקה נמוכה, כולל תוף גלילה עם צינור באורך   .6.2.12

 במשולב עם עבודת  המכונה.  מ' לפחות המאפשרת ניקוי מדרכות ושפת הכביש  15

לרשות  בכל מכונה יוחזק שעון מים שיירכש על ידי הקבלן בתאגיד המים המשויך   .6.2.13

 וישמש למילוי מים ולשטיפת  המכונה.  

ותכלול    במכונה  GPSמערכת איתור מסוג   .6.2.14 ע"י הקבלן  לנציגי  שתותקן  צפיה  גישת 

 . האשכול והרשות

 

ל כמפורט  כמותיים  למאפיינים  ביחס  כי  בעלי מובהר  טיאוט  רכבי  לספק  יהיה  ניתן  עיל, 

 זה.  מהממדים שבמפרט  %10 –בשעור של לא יותר מ  (-+ או )מפרט הסוטה 

 

 מפרט מכונות טיאוט ייעודיות  .7

)לא על שילדת משאית(   קו"ב  5מכונה ייעודית  - עם ציוד שטיפה קו"ב  5מכונת טיאוט ייעודית   .7.1

 לטיאוט כבישים המצוידת במערכת שטיפה ובעלת המאפיינים הבאים: 

 מכונת טיאוט בשיטת יניקה עם כושר תמרון רב.   .7.1.1

   .6עומדת בתקן יורו   .7.1.2

 . מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה .7.1.3

יכולת שאיבה של פסולת מסוגים שונים כגון: חול, חצץ, בקבוקים, עלי שלכת, וכל   .7.1.4

 הפסולת הנמצאת ברחוב.  

צמודות   .7.1.5 מברשות  ע"י  תתבצע  היניקה  לפתח  הפסולת  בחזית  לפתח  הזנת  היניקה 

 המכונה.  

וזאת בכדי לאפשר    -   טון  3מ"ק בעל יכולת העמסה של    5מיכל אשפה בנפח של עד   .7.1.6

 עבודה רציפה.  

 אוויר.   רכת שטיפה בלחץ מים גבוה ובעל אפשרות ויסות יחסי מיםמע .7.1.7

 גשר עילי להעברת הצינור מעל רכבים חונים או כל מכשול.  .7.1.8

 מ'.   20תוף גלילה עם צינור באורך  .7.1.9

בכל מכונה יוחזק שעון מים שיירכש על ידי הקבלן בתאגיד המים המשויך לרשות   .7.1.10

 וישמש למילוי מים במכונה.  

ותכלול    במכונה  GPSמערכת איתור מסוג   .7.1.11 ע"י הקבלן  לנציגי  שתותקן  צפיה  גישת 

 . האשכול והרשות
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בעלי  טיאוט  רכבי  לספק  יהיה  ניתן  לעיל,  כמפורט  כמותיים  למאפיינים  ביחס  כי  מובהר 

 . מהממדים שבמפרט הנ"ל 10% –עור של לא יותר מ י בש (-+ או )מפרט הסוטה 

  

 קו"ב לניקיון מדרכות   2מכונת טיאוט ייעודית  .7.2

 

 מכונת טיאוט בשיטת יניקה עם כושר תמרון רב.   .7.2.1

 כ"ס.   70הספק  - מנוע .7.2.2

 נסיעה אוטומטיבית מנהלתית מבוקרת ע"י מחשב.  -הינע  .7.2.3

 הידראולי.  –היגוי  .7.2.4

אשפה   - מערכת טיאוט  .7.2.5 ממיכל  יפחת  אל  2  - שלא  פלדת  עשוי  פריקה  - מ"ק,  חלד, 

של   לגובה  מים                                         1,525הידראולית  מערכת  ידני,  הרמה  גיבוי  עם  מ"מ 

 מ"מ.   850לדיכוי אבק, שתי מברשות צד בקוטר 

 ליטר.  250 –נפח מיכל מים  .7.2.6

 טון לפחות.  1 –כושר העמסה  .7.2.7

 ס"מ.   130עד   –רוחב מכונה  .7.2.8

נהג   .7.2.9 וחימום    2  -תא  אוורור  אוויר,  מיזוג  פניאומטית.  משוכך  נהג  מושב  מושבים, 

לנתוני מערכות והתראות. משענת יד הכוללת לחצני בקרה של כל    LCDמקורי, צג  

 מערכת ההפעלה, כולל סל"ד מנוע ובקרת שיוט.  

 ס"מ.  160  –גובה שפיכה  .7.2.10

 ס"מ לפחות. 200  –רוחב טיאוט  .7.2.11

לרשות  ש על ידי הקבלן בתאגיד המים המשויך  מים שיירכ  בכל מכונה יוחזק שעון .7.2.12

 וישמש למילוי מים במכונה.  

ותכלול    במכונה  GPSמערכת איתור מסוג   .7.2.13 ע"י הקבלן  לנציגי  שתותקן  צפיה  גישת 

 האשכול והרשות 

 

בעלי  טיאוט  רכבי  לספק  יהיה  ניתן  לעיל,  כמפורט  כמותיים  למאפיינים  ביחס  כי  מובהר 

 זה.  מדים שבמפרט מהמ 10% –בשעור של לא יותר מ  (-+ או )מפרט הסוטה 

 

יובהר כי, האשכול שומר על זכותו להעמיד לקבלן לצורך העבודה מכונת טיאוט עפ"י המפרט, כשהיא 

קבלן יפעיל את המשאית ויהיה אחראי על תחזוקתה המלאה. במקרה  חדשה או לכל היותר בת שנה, ה

שהאשכול / הרשות יעמידו כאמור את המשאית/יות, המחיר יהיה עפ"י המחיר המופחת בהצעת  

 המחיר.  
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  שטיפה  מכונת/פירוט פעולות ניקיון הרחובות באמצעות משאית .8

 

הטיאוט השוטפת יבצע הקבלן שטיפה של המדרכות באמצעות    מכונת/במסגרת עבודת משאית .8.1

כביש, ושם תיאסף הפסולת ע"י  ל"אקדח מים" המחובר למכונת השטיפה, יגרוף את הפסולת  

 מכונת הטיאוט. 

 

שעות נטו )תדלוק ושטיפת המשאית יבוצעו    8מכונת הטיאוט השוטפת תבצע את עבודתה במשך  .8.2

 לפני או אחרי שעות העבודה(.

 

המונה   .8.3 צוות  באמצעות  תופעל  הטיאוט  מאומצת  נהג  ,  עובדים   2מכונת  לעבודה  הכשיר  ועובד 

 .18-50בגילאים 

 

יורה   .8.4 יפנה את הפסולת של מכונת הטיאוט ככל הנדרש לתחנת מעבר מאושרת שעליה  הקבלן 

 המנהל. מובהר כי עלות הטמנת הפסולת חלה על הרשות. 

 

סיבה שהיא ולו באופן זמני הקבלן מתחייב להציב  ככל שמשאית הטיאוט השוטפת תושבת מכל  .8.5

עובדים, ובכל אופן שיביא להשלמת עבודות   6או להשלים את העבודה באמצעות   מכונה חלופית 

 ולשביעות רצונו של המנהל.  היומית כנית העבודהוהניקוי שנותרו בת

 

 הקבלן יישא בלעדית בעלות המים הנדרשים בעבודה מסוג זה.  .8.6

 

  ילות בהם יבצע הקבלן את התחייבויותיומועדי ושעות הפע .9

וברציפות,   .9.1 שוטף  באופן  ינוקו  שהרחובות  לכך  מתחייב  )כהגדרתן  הקבלן  המשמרות  במהלך 

 להלן(: 

 :  משמרת ראשונה .9.1.1

, הרשות תקבע את משך שעות העבודה  06:00תחילת עבודה בשעה   :עובדים .9.1.1.1

צרכיה, לפי  בתחומה  ה  לעובדים  ברחבי  יבוצעו  בהתאם    רשות העבודות 

 כוח אדם.   באמצעותלתוכנית עבודה 

, הרשות תקבע את משך שעות העבודה  06:00תחילת עבודה    עבודה:  ימנהל  .9.1.1.2

 לעובדים בתחומה לפי צרכיה.

 .(נטושעות  8  -  6:00-:0014בין השעות ) :משאיות טיאוט/מכונות טיאוט .9.1.1.3
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   עבודת לילה: .9.1.2

 04:00-20:00בין השעות  .9.1.2.1

  :משמרת שנייה .9.1.3

ברוטו חצי שעה על    שעות  6.5)משמרת בת    14:30-21:00השעות  בין    -בקיץ   .9.1.3.1

   (.חשבון העובד

ברוטו חצי שעה על    שעות  6.5)משמרת בת    13:30-  20:00בין השעות    -בחורף   .9.1.3.2

 .  (חשבון העובד

באזור בו מתבצע    ים מוצבמוטמנים וכל כלי האצירה ה   ,ניקיון סביב מכולות  ביצוע של עבודות .9.2

 העבודה במשמרת הראשונה. ניקיון לפי סידור 

,  תהא על חשבון העובד שעות ומעלה, ההפסקה בת חצי שעה    6מובהר בזאת כי, במשמרת בת   .9.3

 . שעות בלבד 6שעות הרשות תשלם לקבלן עבור  6.5כלומר במשמרת בת 

מובהר כי שעות העבודה של עובדי הניקיון מנהלי העבודה ורכבי הטיאוט יהיו ברצף שעות.    .9.4

 .  08:00-12:00שעות יומיות, המנהל בשעות  4שה מנהל עבודה ל  כלומר, רשות ביק

) וזאת מבלי לגרוע מחובתו    10:30ועד    10:00יצאו להפסקת עבודה בין השעות    טיאוטפועלי ה .9.5

לא תותר יציאה להפסקת עבודה במועדים  .  של הקבלן לתת לעובדיו הפסקות בהתאם לכל דין(

ה ,אחרים זמן  המנהל.  של  מראש  באישור  שעות  אלא  במסגרת  ייחשב  לא  כאמור  הפסקה 

 העבודה נטו שעל פועלי הטיאוט לעבוד, בהתאם להוראות ההסכם. 

 
 אשר חובה על הקבלן להתקין על כל הרכבים )משאיות/מכונות טיאוט(  –  GPSמפרט מערכת האיתור   .10

   –המבצעים עבודות במסגרת הסכם זה 

או   .10.1 סקיילוק  מכשיר  )כגון  האינטרנט  דרך  לצפייה  הניתן  רציף  אימות  בעל  איתור  מכשיר 

 . הרכבים המשמשים לצורך ביצוע העבודות  בכלאיתוראן או כל מכשיר שווה ערך אחר(, 

להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור    אשכול ולרשותידאג למתן הרשאה ל הקבלן   .10.2

 פי הנחיית המנהל. נקודות מחשב, על   3 -האמורות ב

בנוסף ליכולת ניטור בזמן    יום לפחות(  30)  מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר .10.3

 אמת. 
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הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה בנתוני המערכות הללו.   .10.4

ו/או   האיתור  במערכות  תקלה  כל  על  למנהל  מידית  לדווח  מתחייב  הצפייה  הקבלן  ביכולת 

 שעות.  72בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך 

 

 מערכות טכנולוגיות )אופציונאלי(  .11

הטכנולוגיות זה  המערכות  בסעיף  ובכפוף    המנויות  מהמנהל  בכתב  לאישור  בהתאם  יבוצעו 

 התמורה תהא בעבור ביצוע התקנת המערכות בפועל.. להזמנת עבודה חתומה

  :)תוכנה וחומרה(מפרט טכני חיישנים לעגלות ניקיון  .11.1

 ימי עבודה לכל פועל.  –הגדרת תוכניות עבודה לפי המכרז  .11.1.1

 תכנון מול ביצוע.   .11.1.2

 הגדרת פוליגונים.   .11.1.3

 התראה על ניתוק המכשיר מהעגלה.    .11.1.4

לפי   .11.1.5 שונים  בחתכים  דוחות  יציאה   –הפקת   , עצירות   , עבודה  זמני   ,   ק"מ 

 מגבולות המוגדרים במכרז.   

 שניות.    180ימים בקצב דגימות של    60-ות להטענה של לילה אחד מספיק לפח .11.1.6

 חומרה קשיחה.   .11.1.7

 ה מתוכניות העבודה לתקופה ממושכת.  גחרי .11.1.8

 לפחות.   2Gהמכשיר עובד בטכנולוגית   .11.1.9

 ם . זעמידה בפני ונדלי .11.1.10

 אפשרויות להתחבר לכל עגלה עם צינורות שונים.    .11.1.11

 אחריות החברה לשירותי הטענת הסוללה.   .11.1.12

 . EXELדוח יומי מרכז על כל פעילות העגלה לפי חתך  .11.1.13

  רכבי טיאוט  ניטור ובקרתלוידאו  מצלמות מפרט מערכת .11.2

על דופן  מצלמות וידאו,  י הסכם זה, שתת  יתקין על כל משאית מטעמו הפועלת במסגר  קבלןה

המפרט הטכני של כל מצלמה    את סביבת העבודה.  מוצלי, כך שימין ודופן שמאל של המשאית

  יכלול לכל הפחות את הפונקציות להלן:

למשך   .11.2.1 נתונים  ושמירת  מאוחרת  צפייה   + אמת  בזמן  לצפייה    30אפשרות 

 ימים לכל הפחות. 

 אפליקציה מותאמת לשימוש בטלפון סלולרי חכם.   .11.2.2

 ניהול ציי רכב בחתך מספר לוחית רישוי ,שם נהג ,מספר קו ועוד.   .11.2.3

 הצגת מיקום כלי הרכב בזמן אמת על מפה אינטראקטיבית )כגון מפות גוגל(.   .11.2.4

 אפשרות לצילום תמונות סטילס.   .11.2.5

וזאת   .11.2.6 טקסט  ומסך  וידאו  מסך  הקפצות  באמצעות  אמת  בזמן  התראות 

במקרים של חריגה ממהירות נסיעה מוגדרת, חריגה ממסלול או אזור נסיעה  

 מחוץ לשעות עבודה וכיו"ב. , נסיעה  )יציאה וכניסה לפוליגון( מוגדר
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של   .11.2.7 הבלעדי  חשבונו  ועל  באחריותו  וזאת  תקשורת,  לצורך  סים  כרטיסי 

 הקבלן. 

בכל משאית יותקן חיישן על גבי הכף, שתפקידו לאשר את תחילת ההקלטה   .11.2.8

 וסוף ההקלטה, בהתאם לתזוזת הכף ופעילות המשאית. 

ו/או מי    רשותההאשכול ו/או  הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם   .11.2.9

למ  םמטעמ זיהוי  תגי  של  התקנה  מלצורך  גבי  על  הצלמות    טיאוט שאיות 

הנחיות   פי  והכל  ההתקנה,  לצורך  הדרושים  התיאומים  כל  את  ולבצע 

 והוראות המנהל.  

יותר מ לא  בתוך  לעיל  ידאג להתקנת האמצעים הטכנולוגיים המפורטים  ם  ימי  14  -הקבלן 

 . והנחיית המנהל לעשות כן תחילת העבודהממועד 

 אחריות הקבלן על המערכת הינה לכל משך תקופת ההתקשרות.   -אחריות 

SLA –  :הקבלן מתחייב למתן שירותים כדלהלן 

 שעות.   48תקול תוך  מצלמה/החלפת תג -

 שעות.   24תוך   -תיקון חומרה על המשאית -

 שעות.   4תתוקן תוך   – תקלת מערכת  -


