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 211/17מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 
 השרון-הודבשטח השיפוט של עיריית 

 בעיתונות נוסח פרסום
 

 מהות המכרז 

שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים מבקשת לקבל הצעות למתן  השרון-הודעיריית  .1
 פתוחים בשטח השיפוט של העירייה.

המכרז כולל מתן שירותי נקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים לרבות הקצאת פועלי  .2
, לרבות כלי עירוניים ורכבי טיאוט, וכן הקצאת מנהלי עבודה , מפעילי חרמשיםנקיון

  רכב מתאימים לשימושם. 

, ע"י מתן הנחה המוצעת מטעמו הרכיבים נשוא המכרז לכלכל מציע נדרש לתת הצעתו  .3
 לעניין כל פריט בהצעת המחיר. 

   שלושים ושישה חודשים.ההסכם הינו לתקופה של  .4
)או חלק  נוספות, שנה בכל פעם שנתייםניתנת אופציה לטובת העיריה להאריך ההסכם ב

 ממנה(. 
 

     תנאי סף .5
 

לתנאי  2המפורטים בסעיף ים העומדים בתנאים המצטברים רשאים להשתתף במכרז מציע
  המכרז, שעיקרם הינם כדלקמן:

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום  .א
 בישראל.

הניקיון מטעם משרד התעשייה, מציע בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות בתחום  .ב
 .1996-ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-פי חוק העסקת עובדים על-המסחר והתעסוקה על

( נהגים בעלי 6)שישה מציע המעסיק כשכירים, ביום הגשת ההצעות למכרז לפחות  .ג
 ". 125 –רישיונות נהיגה מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת 

פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף כלי הרכב -רשותו עלמציע אשר בבעלותו ו/או ב .ד
המפורטים להלן שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק ו/או לטובת חברת 

 -ליסינג( או מעוקלים במועד הגשת ההצעה

 ואילך. 2013קו"ב( שנת ייצור  0.75-2.00( מכונות טיאוט קטנות )מיכל בנפח 3) שלוש

 ואילך.  2013שנת ייצור      קו"ב(  3-4.5וט בינוניות )מיכל בנפח ( מכונות טיא3שלוש )

 ואילך. 2013שנת ייצור                  טנדר דאבל קבינה )ללא עגלה נגררת(  ( רכב1)אחד 

)לא כולל מע"מ(, לפחות, ₪ ( מיליון 10) עשרהמציע אשר הינו בעל מחזור כספי שנתי של  .ה
מהכנסות בגין מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות  2016 -ו 2015, 2014, בשנים במצטבר

 בלבד. 

תן החודשים האחרונים שקדמו להגשת ההצעה, ברציפות, במ 36-מציע בעל ניסיון ב .ו
מקומית בת  כל רשותרשויות מקומיות לפחות כאשר  2 -בשירותי ניקיון וטיאוט רחובות 

בשתי הרשויות וזאת על פי תושבים  100,000של  מצטברתושבים או בהיקף  50,000לפחות 
 . הניסיון לעיל צריך שיהיה של המציע עצמונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה ע"י בנק בישראל שהינה   .ז
אשר , נספח א' לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז₪,  500,000בסכום של  המציעע"ש 

 ;15.8.2017 חות עד לתאריךתהיה בתוקף לפ

פי חוק -מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .ח
 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע  .ט
  שה לצרכי מס ערך מוסף. עוסק מור
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  מסמכי המכרז  .6
במשרדי  בשיק מזומן )אשר לא יוחזרו(₪  5,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  

  08:00-15:00ה' בין השעות: -, בימים א'ברח' ________________ העירייה
 

 מועדים .7
 

 פרטים שעה תאריך תאור
 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות

 

 ההגשה:  אופן 13:00 4.5.2017
 _____________.לפקס 

מועד אחרון להגשת 
 הצעות

ם, להכניס ידנית לתיבת המכרזי 13:00 18.5.2017
 __________________ לקתמח

 רח' __________________
 

 כללי .8
 האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.

 הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
_____________ 

 גולןחנה 
 מנכ"לית העירייה
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 מסמך א'
 211/2017מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים 
 השרון-הודבשטח השיפוט של עיריית 

 
 

 המכרז נשוא מהות העבודות .1
 

עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים מעוניינת לקבל הצעות לביצוע  השרון-הודעיריית  .1.1
, חרמשים מוטורים מכונות טיאוט, טנדריםבאמצעות  ח שיפוט העירייהשט בכלפתוחים 

 ופועלי ניקיון.
 

 .לנספח ד' לחוזה הקבלנות 1העבודות היומיות לביצוע מפורט בסעיף /מפתח אומדן .1.2
 

( מכמות העבודה נשוא מכרז 25%בסמכות העירייה להפחית עד עשרים וחמישה אחוזים )
 . ה מטעם העירייהשמבוצעים בהתאם לתוכניות העבוד זה

 

 ( מכמות העבודה נשוא מכרז זה50%כמו כן בסמכות העירייה להגדיל עד חמישים אחוזים )
, ובעבור תוספת העבודה ישולם לקבלן תמורה בהתאם לתוכניות העבודה מטעם העירייה

 בהתאם להצעת המחיר מטעמו, ללא כל תמורה נוספת. 

ו עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של לא תישמע ע"י הקבלן כל טענה ו/או זכות ו/א
כמות העבודה, כאמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי להשתתפות במכרז ולחתימה על חוזה 

 הקבלנות עם הזוכה.

על הקבלן לבצע את דרישתה כאמור של העירייה )הן לעניין הפחתה והן לעניין הגדלה של 
ם מיום דרישתה כאמור יריאנדקל ימים 30כמות העבודה( בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 בכתב. 

מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי עליות בשכר המינימום בהתאם לצווי ההרחבה שיחולו לעניין 
זה בכל הנוגע להעסקת עובדי נקיון במגזר הציבורי שיחולו בתקופת ביצוען של העבודות 

 . נשוא חוזה הקבלנות לא יחשבו להגדלה של היקף העבודה

ביצוע העבודות, לרבות הוראות שונות המפורטות בהרחבה בחוזה הקבלנות כלל דרישות  .1.3
 המצורף כנספח ח' להוראות המכרז משלימות להוראות המכרז.

 
 רשימת מסמכי המכרז: .1.1

 

 מסמך א'. –הוראות ותנאי מכרז  .1.4.1

 'אנספח  -נוסח ערבות בנקאית למכרז .1.4.2

 'נספח ב –/ מכונות טיאוטרשימת כלי רכב  .1.4.3

 'נספח ג –כתב המלצה  .1.4.4

 נספח ד' –ולהעסקת נהגיםאישור רו"ח למחזור כספי  .1.4.5

 נספח ה'  –ן עובדים זרים יתצהיר בעני .1.4.6

 2, ו'1נספח ו' –תצהיר קיום זכויות עובדים  .1.4.7

 'זנספח  –קירבה העדר  הצהרה בדבר  .1.4.8

 נספח ח'.  -תצהיר בדבר אי תאום למכרז .1.4.9

 '.   טנספח  –חוזה קבלנות ונספחיו  .1.4.10

 זה הקבלנות. נספח ד' לחו -טופס הצעות מחיר .1.4.11
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

 המצטבריםרשאים להשתתף במכרז זה, העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
  המפורטים להלן:

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום  .2.1
 בישראל.

וכל  בלבד )יחיד או תאגיד רשום עפ"י דין( המציע חייב להיות אישיות משפטית אחת
למכרז. לא שיות המשפטית שהגישה את ההצעה המסמכים הנדרשים במכרז יהיו ע"ש האי

 תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר גופים.

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד 
, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו אחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת

 בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.

הגיש את הצעתו  מדרגה ראשונהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו אדם מנוע מלה
כבעל  למכרז בין אם עצמו ובין אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או

 מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז.

 .בן או בת זוג, הורה, אח, אחות, בן בת -"דרגה ראשונה" לעניין סעיף זה 

מציע בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד התעשייה, המסחר  .2.2
 .1996-בלני כח אדם, התשנ"וידי ק-פי חוק העסקת עובדים על-והתעסוקה על

( נהגים בעלי רישיונות 6)שישה מציע המעסיק כשכירים, ביום הגשת ההצעות למכרז לפחות  .2.3
 ". 125 –נהיגה מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת 

פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף כלי הרכב -מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו על .2.4
משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק ו/או לטובת חברת ליסינג(  המפורטים להלן שאינם

 -או מעוקלים במועד הגשת ההצעה

 2013קו"ב( שנת ייצור  0.75-2.00( מכונות טיאוט קטנות )מיכל בנפח 3) שלוש .2.4.1
 ואילך.

 ואילך.  2013קו"ב( שנת ייצור  3-4.5( מכונות טיאוט בינוניות )מיכל בנפח 3שלוש ) .2.4.2

 ואילך. 2013ר דאבל קבינה )ללא עגלה נגררת( שנת ייצור טנד ( רכב1) אחד .2.4.3
 

יהיה גם רכישה באמצעות הסכם מכר או הסכם  ו/או "ברשות" "בעלות"לעניין זה 
ו/או הסכם התקשרות לשכירת כלי הרכב מבעליהם הרשומים  התקשרות עם חברת ליסינג

 .של כלי הרכב עפ"י הסכם התקשרות תקף בין הצדדים

)לא כולל מע"מ(, לפחות, ₪ ( מיליון 10) עשרהבעל מחזור כספי שנתי של מציע אשר הינו  .2.5
מהכנסות בגין מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות  2016 -ו 2015, 2014, בשנים במצטבר

 בלבד. 

ברציפות, במתן שירותי שקדמו להגשת ההצעה, החודשים האחרונים  36-ב מציע בעל ניסיון .2.6
מקומית בת לפחות  כל רשותת לפחות כאשר ושויות מקומיר 2 -ניקיון וטיאוט רחובות  ב

וזאת על פי נתוני תושבים בשתי הרשויות  100,000של  מצטברתושבים או בהיקף  50,000
 . הניסיון לעיל צריך שיהיה של המציע עצמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ראל שהינה ע"ש מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית שהוצאה ע"י בנק ביש  .2.7
אשר תהיה  ,א'נספח  לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז₪,  500,000בסכום של  המציע

 ;15.8.2017 בתוקף לפחות עד לתאריך

פי חוק -מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .2.8
 .1976-תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(

מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק  .2.9
 מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 

 

הסר ספק על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. במידה והוגשה הצעה  למען
ע"י תאגיד אזי צריכים להתקיים בתאגיד כל תנאי הסף ולא באף גורם אחר 

ב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. לא יתקבלו הצעות ע"י מציעים  המעור
 במשותף.
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 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .3
 

  –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים התקפים במועד הגשת ההצעה כמפורט להלן

כנספח א' להלן ולנוסח המצורף  7להגשת הצעה, בהתאם למפורט בסעיף  ערבות בנקאית .3.1
  .בלבד במקור-למכרז

פי חוק עסקאות -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .3.2
 .1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

 אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור. .3.3

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .3.4

-בלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה עלרישיון לפעול כק .3.5
 שם המציע.-, על1996-ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-פי חוק העסקת עובדים על

כתב הסמכה של  קצין הבטיחות המועסק אצל המציע וצילום של תעודת קצין בטיחות  .3.6
 בתוקף.

ורים על עריכת ביטוחי ף ואישלתנאי הס 2.4הרכבים המפורטים בסעיף  צילום רישיונות .3.7
 . חובה תקפים

יהיה גם רכישה באמצעות הסכם מכר או הסכם התקשרות עם חברת "בעלות" לעניין זה 
ליסינג  ו/או הסכם התקשרות לשכירת כלי הרכב מבעליהם הרשומים של כלי הרכב עפ"י 

 הסכם התקשרות תקף בין הצדדים.

ומתן צו התחלת עבודה, מתחייב המציע כי  חתימת חוזה עם הזוכה במכרזויודגש כי עם 
ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז -מכונות הטיאוט מהסוגים הנ"ל אשר תופעלנה על

חודשים מיום חתימת חוזה  6ואילך, וזאת לכל הפחות בתוך  2017בפועל תהינה משנת 
ה הזמנות הקבלנות. עם החתימה על חוזה הקבלנות, וכתנאי לחתימה, יעביר הקבלן לעיריי

 6חתומות עם יבואן/יבואנים מורשה/ים לרכישת מכונות טיאוט מהסוג הנ"ל וקבלתן בתוך 
 חודשים או הסכם רכישה אחר בו פרטי המכונות ומועד אספקתן.

רשימת כלי הרכב, ככל שהמכונה  –במלואו  נספח ב' למכרזלצורך כך ימלא המציע גם את 
ייצרף המציע את הסכמי ל סמך הסכם, או כלי הרכב נמצאים בבעלותו של המציע ע

 הרכישה או הסכמי ליסינג עם בעליהן או חברות הליסינג, בהתאמה.

" של 125 –צילום  של רישיונות נהיגה בתוקף מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת  .3.8
נהגים אשר מועסקים כשכירים אצל המציע ביום הגשת ההצעות למכרז; שישה לפחות 

המאשר את העסקת של הנהגים הנ"ל כשכירים אצל  חשבון-אישור רואהם המציע יצרף ג
 ., בהתאם לנוסח נספח ד' למכרזהמציע כאמור

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או  –למציע שהוא תאגיד  .3.9
רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות 

 לים של התאגיד. והמנה

של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו  דין-אישור עורךכמו כן יש לצרף 
הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה 

 .צילום תעודת זהות –למציע שהוא יחיד  ידי מורשה החתימה.-נחתמה על

ות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי ניקיון על המציע לצרף לפחות שתי המלצ .3.10
 בנספח ג' למכרזדלעיל, בהתאם לנוסח הקבוע  2.6וטיאוט רחובות בהתאם לקבוע בסעיף 

 -במלואו  נספח ג' למכרז)ו/או בנוסח דומה(. מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את 
 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים.

חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק -שור רואהעל המציע לצרף אי .3.11
 בנספח ד' למכרז.לעיל, ובהתאם לנוסח המפורט  2.5בהתאם לקבוע בסעיף 

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  .3.12
 .רזכנספח ה' למכידי בנוסח המצורף -חתום על 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
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  –תצהירים בכתב, שלו ושל בעלי השליטה במציע כדלקמן  .3.13

המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת 
זכויות עובדים על פי דיני עבודה העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על 

. בתצהיר יפורט כנספח ו' למכרזהקבוע המציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים בנוסח 
 בין היתר המידע הבא: 

 ההרשעות הפליליות של המציע;  (א)

 ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע; (ב)

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

 פסקי דין חלוטים;  (ד)

עבודה על ידי מינהל ההסדרה כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי ה (ה)
(, בשנתיים האחרונות התמ"ת –והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן 

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

 במשרד התמ"ת בדבר אישור מעודכן מטעם מינהל ההסדרה והאכיפההמציע יצרף  
נסות בשנה השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה וק 3 -הרשעות ב

 האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעה, או היעדרם.

החלטה  ת המציע בהתאם לממצאים ו/או לקבל כלמובהר כי העירייה רשאית לפסול א
 אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-אישור על רכישת המכרז על .3.14

אודות הצעת המחיר כפי שהיא הוגשה על ידם,  יתחשיב כלכלעל המציעים לצרף להצעתם  .3.15
עלויות העסקת עובדים )לרבות מנהלי  )אך לא רק( המכרז ובכללם עלויותכלל לרבות פירוט 

רכבי מנהלי עבודה, דלקים, , חרמשיםעבודה(, הקצאת ציוד לעובדי הנקיון, מכונות טיאוט, 
כל מימון וכן רפרנט מפקח,  תפעול, עלויות העסקתטיפולי מוסך ותחזוקה שוטפת, עלויות 

כלל האמצעים המפורטים בהוראות המכרז וחוזה הוצאה נוספת מכל מין וסוג שהוא לעניין 
 . הקבלנות )לרבות עלויות בגין הנהלה וכלליות וכן רווח קבלני(

יובהר כי בעריכת התחשיב כאמור יש לוודא עמידה בכלל דרישות השכר של העובדים 
בכלל דיני העבודה ואי היותה של הצעתם לרבות עמידה בכלל המועסקים מטעם המציע, 

פוגענית בזכויות העובדים העתידים להיות המועסקים על ידם בביצוע העבודות נשוא 
 .וחוזה הקבלנות המכרז

בחותמת נאמן  למסמכי המכרז, כשהוא מאומת כדין 2נספח ו'מציעים יצרפו להצעתם  .3.16
 למקור ע"י עו"ד מטעם המציע.

  ים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.כל האישור

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס 
 צעה.לישות המשפטית אשר מגישה את הה

תהא רשאית להורות ו/או לבקש המצאתם של מסמכים נוספים ו/או הבהרות,  ת המכרזיםוועד
אשר יהווה חלק ממסמכי ותנאי המכרז, ואי המצאתם בכוחה להביא לפסילת הצעת המציע, 

                                                                                בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה בנושא.
ידי -חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על

 .די המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתוי-העירייה(, ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

)לפי אמצעים( הצעת מחיר למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  .1
 .לא כולל מע"מ

 

מצוינים המחירים  כנספח ד' לחוזה הקבלנותבטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף  .4.1
של העירייה למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים )כהגדרתם  המרביים

)לא כולל לפי אמצעים בחוזה הקבלנות(, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות, 
 מע"מ(.

ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים  ההנחהעור המציע נדרש לנקוב את שי .4.2
חדשים לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין 

המציע המדד  רישום המחירים לאחר ההנחה מטעםרישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה 
 ניתן על ידי המציע.אשר למחיר הקובע וכל טעות חשבונאית תתוקן על ידי העירייה בהתאם 

 פי נתונים אלו בלבד.-וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על
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אשר נקבע לשם כך  המרבייםהגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים  .4.3
 . תיפסל –על ידי העירייה 

 מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, אזי הצעתו תיפסל.

חה לצרכי מכרז זה. הצעה אשר תוגש ללא איננה מהווה הנ 0%)הנחה בשיעור 
 , תיפסל(.0%אחוז הנחה מוצע ו/או עם אחוז הנחה 

האומדן כולל את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים,  .4.4
עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, כלי רכב, אגרות, 

ל מערכות איתור ברכבים, שילוט וכיו"ב וכל הוצאה נוספת מכל מיסים, אספקה והתקנה ש
 מין וסוג. 

ידי הקבלן משטח שיפוט העירייה )לרבות, -כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על .4.5
פסולת הטיאוט( לאזור עליו תורה העירייה יהיו על חשבון הקבלן, העירייה ו/או מי מטעמה 

ועל בשטח שיפוט העירייה( יפעלו לשינוע הפסולת )לרבות קבלן פינוי האשפה והפסולת הפ
אל אתרי הטיפול בפסולת. עלויות אגרות ההטמנה וסכום היטלי הטמנה בגין פסולת 

 הטיאוט לא תחולנה על הקבלן.

 הליכי הצבת כלי אצירה ייעודיים לפסולת טיאוט תעשינה ע"י העירייה 

לחוק שמירת  9בתיקון מס'  הוא הסכום הקבוע "סכום היטל ההטמנה"לעניין מכרז זה, 
ובתוספת לתיקון, בהתאם לעדכונו בכל שנה ושנה ו/או תיקוניו  1981-הניקיון, התשמ"ד

 השונים. 

המחיר של המציע כולל את העלויות להעסקת העובד, לרבות עלויות שכר, זכויות  הצעת .4.6
העבודה  והכשרה, כל הציוד והכלים הנדרשים לצורך ביצוע כל הדרכהסוציאליות, עלויות 

 פי הוראות חוזה הקבלנות וכיו"ב כל הוצאה מכל מין וסוג. -בשלמותה על

לא פחות מהקבוע בחוק שכר מצהיר כי ישלם לעובדים שיעבדו במסגרת חוזה זה,  המציע
. בנוסף מתחייב המציע להגיש אחת לחצי שנה הצהרה של רואה חשבון לפיו הוא מינימום

התנאים הסוציאליים המגיעים להם. בנוסף המציע משלם על פי החוק לעובדי לרבות כל 
מתחייב להמציא לעירייה, חודש בחודשו עם הגשת החשבונית את תלושי השכר של כל 

 עובדיו. 

המציע מצהיר כי ישלם לעובדים שיעבדו במסגרת מכרז זה, שכר על פי כל חוק ו/או צו 
א יפחת מהסך אשר יקבע הרחבה ו/או הסכם קיבוצי שחל לעניין העבודות נשוא המכרז ושל

למסמכי המכרז( כפי שיקבע מעת לעת ובכל מקרה לא פחות  2על ידי החשכ"ל )נספח ו'
 מהקבוע בחוק שכר מינימום.

לכל  למעבידעלות שכר  –המציע מצהיר כי קרא והבין את הנספח התמחירי  .4.7
 למכרז.  2שעת עבודה המצורף כנספח ו'

 2ובדיו יהיו בכפוף לנספח ו'המציע מתחייב כי התנאים בהם יעסיק את ע .4.8
 למכרז כפי שיעודכן מעת לעת.

 

הצעת מחיר אשר לא תעמוד בהוראות החוק ביחס לעלויות שכר מינימום ויתר דיני העבודה  .4.9
 תיפסל. –

 -ערבות להשתתפות במכרז .5

מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם  .5.1
שם המציע בלבד בסך של -ת בלתי מותנית לטובת העירייה עללהצעתו, ערבות בנקאי

והכל  18.8.2017ידי בנק בישראל, ושתוקפה יהיה עד ליום -ואשר הוצאה על₪  500,000
 ' למכרז.כנספח אבהתאם לנוסח המצורף 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  .5.2
יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת העירייה, כאמור בסעיף  במידה אם המציע לא

 להלן. 5.4

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות  .5.3
במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית 

וספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או לא יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נ
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-נוספים אשר יגרמו לעירייה על
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פי דרישת ראש העירייה או גזבר -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .5.4
העירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייה. אם יתנהלו 

ות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד הליכים משפטיים וזה
 פי דרישת העירייה.-לאחר סיום ההליכים המשפטיים על

( ימים לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .5.5
שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהיו 

 ( יום, לפי המאוחר.14עשר )-ים מכרזים( ועוד ארבעההליכ

' טכנספח לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף 
יפקיד בידי העירייה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח  בד בבד לחתימהעם העירייה ו למכרז

על עריכת  , אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו,לחוזה הקבלנות בנספח א'המפורט 
, טופס עדכון פרטי חשבון בנק בנספח ב' לחוזה הקבלנותביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 

, חתום על ידי בנספח ג' לחוזה הקבלנותעל גבי דוגמת הטופס המצורפת למסמכי המכרז 
ידי הבנק בחתימת מורשי החתימה -הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר על

וכן  בנספח ה' לחוזה הקבלנותת בנושא בטיחות בנוסח המפורט כתב התחייבו ,מטעמו
וג הנדרש הזמנות חתומות עם יבואן/יבואנים מורשה/ים לרכישת מכונות טיאוט מהס

חודשים או הסכם רכישה אחר בו פרטי  6וקבלתן בתוך ואילך  2017במכרז משנת 
 המכונות ומועד אספקתן.

פי פנייה חד צדדית -איה לחילוט אוטומטי עלפי תנ-הערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על .5.6
 של ראש העירייה או גזבר העירייה לבנק.

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

 הוצאות המכרז .6
 

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך על
רז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכ

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. ועל חשבונו.
 

 עדיפות בין מסמכים .7
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות 
 לנות ונספחיו.ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקב

 

 זהות בין הצעות כשירות .8
 

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות כשרות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן, 
( ימים 3תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )

 תיקבע ההצעה הזוכה. יהןנובימיום קבלת הודעה על כך, 
 

ר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש אם לאח
תיקבע ההצעה  ומבניהן( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, 3הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.
 

 

 הבהרות ושינויים .9
 

ה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב פ-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל
 תחייבנה את העירייה. –

העירייה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו 

מכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה
ידי המציעים בעת -לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על ו/או דוא"ל ו/או בדואר

 רכישת המכרז.
 

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .10
 

  –שלבים  לושהההצעות תיבחנה בש .10.1
 

 .2המפורטים בסעיף  ים בתנאי הסףבו תיבחנה עמידתן של המציע ראשוןהשלב ב .10.1.1
 

 

, לעיל 10.1.1בהוראות סעיף הצעותיהן של המציעים אשר עמדו  ידורגו נישהשלב ב .10.1.2
  –פי הפרמטרים שלהלן -על
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)כולל אספקת חומרים  נקיוןעובד העסקת ליום הזולה ביותר הכשרה והצעת המחיר  (1)
, לא ביום מנוחה ת בוקרמשמר שעות עבודה( 7)נלווים לביצוע עבודות הניקיון הידני( 

 -שלהלןפי הנוסחה -על נהנקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקד 50תקבל 
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 50הזולה ביותר ו הכשרה הצעת המחיר
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 
 

 

ולל אספקת חומרים )כ נקיון עובדהעסקת הכשרה והזולה ביותר ליום הצעת המחיר  (2)
ביום לא  משמרת צהריים שעות עבודה( 4) ים לביצוע עבודות הניקיון הידני(נלוו

 –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על 3, תקבל מנוחה
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 3הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 ת המחיר הנבדקת הצע                         

 

)כולל אספקת חומרים  עובד נקיוןהצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר ליום העסקת  (3)
, ביום מנוחה משמרת צהריים שעות עבודה( 4) ים לביצוע עבודות הניקיון הידני(נלוו

 –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על 2תקבל 
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 2 הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 

הכולל עובד נקיון משימתי )צוות הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר ליום העסקת  (4)
ונהג הרכב המשימתי, לרבות הקצאת רכב משימתי מסוג טנדר פתוח עם עגלה 

נקודות, ויתר  10, תקבל לא ביום מנוחהלמשמרת בוקר, שעות עבודה(  7) (נגררת
 –פי הנוסחה שלהלן -ההצעות המחיר תנוקדנה על

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 10הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 

בד נקיון הכולל עומשימתי )צוות הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר ליום העסקת  (5)
ונהג הרכב המשימתי, לרבות הקצאת רכב משימתי מסוג טנדר פתוח עם עגלה 

נקודות, ויתר ההצעות  1, תקבל למשמרת אחה"צ, ביום מנוחהשעות עבודה(  4) (נגררת
 –פי הנוסחה שלהלן -המחיר תנוקדנה על

 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 1הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          
 

 יעובד ים שניהכוללמשימתי )צוות העסקת הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר ליום  (6)
נקיון ונהג הרכב המשימתי, לרבות הקצאת רכב משימתי מסוג טנדר פתוח עם עגלה 

 , לרבות אספקת ציוד וחומרים מתאימיםולשם ביצוע עבודות ניכוש עשבייהנגררת 
שלא , בוקרלמשמרת שעות עבודה(  7( )ובכלל זה לכל הפחות שני חרמשים מוטוריים

 –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר ההצעות המחיר תנוקדנה על 2, תקבל ביום מנוחה
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 2הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 דקת הצעת המחיר הנב                         

 

קצאת רכב )הכולל המנהל עבודה הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר ליום העסקת  (7)
נקודות, ויתר ההצעות  10, תקבל ביום מנוחהשלא שעות עבודה(  8)( טנדר דאבל קבינה

 –פי הנוסחה שלהלן -המחיר תנוקדנה על
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X 10הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 

)בעלת מיכל עם קטנה הזולה ביותר עבור העמדת מכונת טיאוט הכשרה והצעת המחיר  (8)
שעות עבודה יומיות, תקבל  8 -קוב( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט ל 0.75-2.0קיבולת 

  –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 10
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X10הזולה ביותר הכשרה והמחיר  הצעת
 הצעת המחיר הנבדקת                          

 

)בעלת מיכל  בינוניתהצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר עבור העמדת מכונת טיאוט  (9)
 שעות עבודה יומיות, תקבל 8 -קוב( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט ל 3-4.5עם קיבולת 

  –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על 10
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X10הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
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 הצעת המחיר הנבדקת                          
)בעלת מיכל עם  גדולההצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר עבור העמדת מכונת טיאוט  (10)

 2שעות עבודה יומיות, תקבל  8 -( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט לומעלה ובק 5קיבולת 
  –פי הנוסחה שלהלן -נקודות, ויתר הצעות המחיר תנוקדנה על

 
 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X2הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 

 הצעת המחיר הנבדקת                          
 

ביצוע עבודות ריסוס והדברת עשבייה לה ביותר עבור ר הכשרה והזוהצעת המחי (11)
נקודות, ויתר הצעות  0, תקבל מ"ר( למ"ר בודד 540,000עירונית )מדרכות בהיקף של 

  –פי הנוסחה שלהלן -המחיר תנוקדנה על
 

 = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת   נקודות X0הצעת המחיר הכשרה והזולה ביותר 
 המחיר הנבדקת  הצעת                         

 

הניקוד הכולל אותו תקבל כל הצעה, הינו סיכום הנקודות של הפרמטרים הנקובים  .10.2
 פי החישוב המפורט בו.-, ועללעיל 10.1.2בסעיף 

העבודות נשוא המכרז וחוזה  כללמובהר כי על המציעים להגיש הצעותיהם לעניין  .10.3
 .בלנותהק

להצעתו, אם המציע יסרב למסור העירייה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח  .10.4
הסבר ו/או ניתוח כאמור ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא 

 וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 הוראות כלליות .11

או תוספת אשר ייעשו ו/או השמטה ו/ השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי אי .11.1
כרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף במסמכי המ

הצעה הלפסילת עלולים להוביל המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת 
 למכרז.

למען הסר ספק, על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים ללא עריכת שינוי  .11.2
צורך להחתים את המבטח של המציע  בשלב הגשת ההצעות למכרז אין כלשהו על גביו.

אולם על המציע להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר כי 
 ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז.

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף  שותאימציע שהוא  .11.3
מיחידיו של הגוף המאוגד  משפטית נפרדת, במידה ואחד ותיישאמאוגד אחר, שהינו 

האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. 
 אדם מנוע מלהגיש הצעה/ות מטעם כל גוף משפטי אחר.

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו  ותיישאשהוא  מציע
מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או 

 הצעתו למכרז. 

אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את 
הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש 

עתו כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצ
 למכרז.

 בן או בת זוג, הורה, אח, אחות, בן, בת. –ין סעיף זה י"דרגה ראשונה" לענ

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 

הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר 
 תיפסל ולא תובא בחשבון. –במשותף 

כזוכה  ,ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיאכי ע מתחייבת לקבו עירייהה אין .11.4
 במכרז.

, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת לקחת בחשבון שיקוליהוועדת המכרזים רשאית  .11.5
המציע לבצע את החוזה המוצע וכושרו של  , ניסיונואת אמינותוההצעות למכרז, 

 במכרז. 
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ן לא טוב ו/או בעיות רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיו עירייההבמסגרת זו  .11.6
במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את  מציעעם  עירייהבאמינות אשר היו ל

הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( 
 אחר תחתיו. מציעולבחור 

רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או  עירייהה .11.7
רות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה, כל זאת גם הבה

 והצעתו במסגרת שיקוליה. מציעלאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את ה

נוספים ו/או משלימים רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים  עירייהה .11.8
ל הצעת המחיר ביצוע העבודות במכרז לרבות עמידת שו/או אחרים לעניין עלויות 

 .מציעבתשלום כל זכויות עובדיו של ה

 תיפסל. –ת בזכויות עובדים הצעה גירעונית אשר פוגע

בו מפורטות מפורט מובהר למציעים, כי ברשות העירייה ימצא אומדן מחירים ועלויות  .11.9
העלויות להענקת שירותי ניקיון כאמור וכנדרש בחוזה ובמכרז. במידה וההצעה תהיה 

חריג )בהתאם לשיקול דעת העירייה( ביחס לאומדן העירייה, יזומן נמוכה באופן 
המציע לשימוע בפני וועדת המכרזים ליתן הסבר מפורט באשר להצעתו ועלויותיו, 
לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המציע יועבר לוועדת 

ת טרם , וזאהמציעחשבון של -המכרזים בצורה מפורטת בכתב ובאישור רואה
התכנסות וועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגוע בזכויות העובדים 

 פי חוק.-ובשכרם על

בצע את העבודות נשוא המכרז שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ל עירייהה .11.10
 בעצמה.

 ההצעה .12

ות שלו, ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזה-הצעה המוגשת על
 כתובתו וחתימתו.

ידי מורשי החתימה של -משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על ישותידי -הצעה המוגשת על
עה תכלול צהתאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. הההתאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם 

וכן ובתם, פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם התאגיד וכת
עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת עדכני של אישור 

 .את התאגיד

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( 
ציע, כאשר תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המ

 ידי המציע.-היא ממולאת וחתומה על

וסגורה ועלייה יצוין  נפרדתהצעת המחיר מטעם המציע וכן תחשיב כלכלי יוגשו בתוך מעטפה 
 מספר המכרז בלבד בציון המילים "הצעת המחיר מטעם המציע".

בד תימסר במסירה ידנית בלהצעת המחיר ויתר מסמכי ההצעה(  -ההצעה בשלמותה )על שני חלקיה
 ת המכרזים בעירייה. ידנית בלבד  לתיבותשולשל 

המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו, אין 
לו לכך התנגדות והוא נותן את רשותו מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית של 

יל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו ועדת המכרזים ובמידה והמציע מתנגד לאמור לע
אלו סעיפים לדעתו הינם חסויים. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות את הצעתו 

 מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
 

 הודעה על זכייה .13
 

 מצעות דואר רשום או פקסימיליה.עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב בא
 

לחתום על חוזה ( ימים ממועד ההודעה כאמור 7בעה )המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב בתוך ש
ובכלל זה: ערבות ביצוע,  את כל המסמכים הנדרשים מהזוכה עם הכרזת זכייתו ולמסור לעירייה

/ים לרכישת מכונות טיאוט והזמנות חתומות עם יבואן/יבואנים מורשה אישור על קיום ביטוחים
חודשים או הסכם רכישה אחר בו פרטי  6וקבלתן בתוך ואילך  2017וג הנדרש במכרז משנת מהס

 המכונות ומועד אספקתן.
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( ימים טרם תחילת העבודה יעביר הקבלן לעירייה את רשימת העובדים כולל צילום 7עד שבעה )
 תעודות הזהות של עובדים.

 

( ימים מיום חתימת החוזה או במועד אחר בהתאם לקביעת 30תוך שלושים )צו תחילת עבודה יהא ב
 העירייה ושיקול דעתה הבלעדי.

 

 

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף הערבות 
 הבנקאית.

 

ו/או את רשאית לבטל את הזכייה במכרז  עירייהההיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא 
התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה 

, ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון עירייההלפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון לשביעות רצון 
 ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין. עירייההתיקון בהתאם להודעת 

 

 עירייההעם הזוכה, תהיה רשאית  עירייההבמכרז ו/או התקשרותה של במידה ובוטלה הזכייה 
ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 הבנקאית של המציע.
 

 הליכים משפטיים .11
 

דרישות מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או ב
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה עירייההכלפי 

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על
 

 תאריכי המכרז .15
 

 פרטים שעה תאריך אורית
 

מועד אחרון להגשת 
 שאלות

 

4.5.2017 13:00  

מועד אחרון להגשת 
 הצעות

18.5.2017 13:00  

 
 
 

 

                      _____________ 
 חנה גולן                      

 מנכ"לית העירייה                     
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 נספח א' למכרז
                       

 כתב ערבות בנקאית
 )נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז(

 
 לכבוד 

   השרון-הודעיריית 
 

 (עירייה ה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________
  
  

 -על פי בקשת _________________מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ._______________ )להלן  .1
  למתן שרותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים "המבקש"( בקשר למכרז פומבי 

כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד  , הננו ערבים בזאתהשרון-הודל עיריית שמשטח השיפוט 
 "סכום הערבות"(. -)להלן  ₪(חמש מאות אלף )במילים: ₪  500,000לסך של  

)שבעה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם  7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2
וזאת ללא כל תנאי  או מי מטעמו השרון-הודעיריית גזבר הראשונה בכתב, חתומה ע"י 

יכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ומבלי להטיל על
 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.           

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא   15.8.2017ערבותנו זה יהיה עד ליום  תוקף .3
יה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם נתבקשנו יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תה

 להאריכה.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.          
 

 

                                                                  
 בכבוד רב,

 

 בנק .............................................

 

             ....................................סניף .......
 
 
 
 
 
 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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  נספח ב' למכרז
 
 /מכונות טיאוטרשימת כלי רכב

 
 תיאור

 /מכונות טיאוטכלי הרכב
 מספר
 רישוי

מספר תעודת ביטוח 
 חובה

וח מיום עד תקופת הביט
 יום
 

    

 
 

 מכונת טיאוט קטנה
 

   

 
 מכונת טיאוט קטנה

 
 

   

 
 מכונת טיאוט קטנה

 
 

   

 
 בינוניתמכונת טיאוט 

 
 

   

 
 בינוניתמכונת טיאוט 

 
 

   

 
 בינוניתמכונת טיאוט 

 
 

   

 
 טנדר דאבל קבינה
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  נספח ג' למכרז
 

 כתב המלצה
 

 ד לכבו
 השרון-הודעיריית 
 (העירייה –)להלן 

 
  אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:

 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

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

 טיאוט רחובותזאת כי המציע ביצע עבורנו שירותי ניקיון ו( הרינו מאשרים בהמציע –)להלן 

 החל מחודש ______ )חודש/שנה( ועד לחודש _____________ )חודש/שנה(. ושטחים פתוחים

 חוות דעתנו על השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות(: .א

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

השירות שניתן ע"י המציע:  איכותחוות דעתנו על  .ב

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות: .ג

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 שדרשנו:חוות דעתנו על עמידתו של המציע בתגבורי העבודות )בחגים ומועדים(, כפי  .ד

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 תאריך: ________________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

 פלאפון/טלפון: ___________

חתימה:     

_____________ 
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים

 
 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע.

 
 בכבוד רב,

 
_______________ 

חתימה וחותמת המציע               
  

 
 

סוג העבודות אצל  שם מקבל השירות
 מקבל השירות

תקופת ביצוע העבודות 
מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

שם איש הקשר 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות
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  נספח ד' למכרז
 

 העסק-חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה
 

 
 ___/____תאריך: ____/_

 
 לכבוד 

 השרון-הודעיריית 
 

 א.ג.נ.,
 

עילות חשבון  _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפ-אני רואה
 211/2017מס'  ( בקשר למכרז פומבי המציע –_______  )להלן העסקית של _____________

 , כדלקמן:השרון-הוד רייתלמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטח שיפוט עי
 
 היה, כדלקמן: 2016 -ו 2015, 2014היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים  .1
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2014בשנת 
 

 )לא כולל מע"מ(.: _______________ ₪ 2015בשנת 
 

 . )לא כולל מע"מ(: _______________ ₪ 2016בשנת 
 

 לא כולל מע"מ(.)סעיף זה הינו הכנסות בגין שרותי ניקיון וטיאוט רחובות מחזור כספי לעניין 
 
 
 נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע  .2

 
( נהגים שכירים, המפורטים להלן, 6)ישה שהמציע מעסיק ביום הגשת הצעתו למכרז לפחות  .3

 ." 125 –אי לנהוג ולהפעיל כל מכונה ניידת בעלי רישיונות נהיגה בתוקף מסוג "רש
 

 פרטי הנהגים:
 

 מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע.  -_________ ת.ז.____________ .א
 מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע.  -_________ ת.ז.____________ .ב
 .מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע -_________ ת.ז.____________ .ג
 .מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע -_________ ת.ז.____________ .ד
 .מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע -_________ ת.ז.____________ .ה
 .מצ"ב אישור העסקתם ע"י המציע -_________ ת.ז.____________ .ו

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

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

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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  ' למכרזהנספח 

 
בנוגע להעסקת  1976-תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מוםעובדים זרים ולתשלום שכר מיני
 

__________, נושא ת.ז. מס' _________, וכן__________ נושא ת.ז. אני הח"מ 

)להלן: נותן השירותים(,  211/2017במכרז מס'  מס'_________, מורשי החתימה מטעם המציע

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, 

 כי :כתב מצהירים בזאת ב

עד מועד ההתקשרות לא הורשעו נותן השירותים ובעל זיקה אליו ביותר משתי  .1

כי במועד  –עבירות )על פי הגדרתן בתצהיר זה(, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 . ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

קאות )רישוי( כמשמעותם בחוק הבנ –" שליטה" –", ו החזקה" , "אמצעי שליטה"

 .1981 –תשמ"א 

 כל אחד מאלה:  –" בעל זיקה"

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.1)

 ( אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:2)

 )א( בעל השליטה בו:  

 )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו      

 ר של נותן השירותים ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים  להרכב  כאמו  

 במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים:  

 )ג( מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה:    

חבר בני אדם אחר,  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 ששולט בנותן השירותים:שנשלט שליטה מהותית בידי מי 

הורשע בפסק דין, חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק   –" הורשע"

עובדים זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 

(31.10.2002.) 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  חוק עובדים זרים  –" חוק עובדים זרים"

  1991 –הוגנים( התשנ"א 

  1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז  " מוםחוק שכר מיני"

 –" מועד ההתקשרות" 

המועד האחרון להגשת ההצעות  –לענין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  (1)
 במכרז;

המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה  –לענין התקשרות בעסקה בלא מכרז  (2)
ההתקשרות מועד  –ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה; ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 בעסקה;

 

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

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו 2011-התשע"ב

 חוק;
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שלושה רבעים או יותר בסוג מסויים של אמצעי  החזקה של " שליטה מהותית"

 שליטה בחבר בני אדם.

 הננו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת. .2

 

                    ______________                              _____________ 

 שם המצהיר + חתימה              תאריך                                                      

  

  ____________   ____________ 

 תאריך                                        שם המצהיר + חתימה                            

  

 

 אימות חתימה

אני ח"מ, עו"ד ____________ מ.ר. ________ מאשר בזאת כי ה"ה ___________ אשר 

/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ וה"ה ___________ אשר זיהה את זיהה את עצמו

עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________, אשר הינם מורשי חתימה מטעם המציע  

, חתמו על הצהרה זו בפניי אחרי _______שהינו המציע במכרז מס'  ___________

בועים בחוק אם לא יעשו שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר אמת וכי יהיו צפויים לעונשים הק

 כן, אישרו נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפני.

 __________                    _____________                    ___________ 

 תאריך   חותמת וחתימה     שם         
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  ' למכרזונספח 
 

וספת השנייה נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בת
ששר התעשייה המסחר והתעסוקה  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

ועל פי  1995-ממונה על ביצועם,  חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 נקיוןהצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

 

לי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי ע
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  .1
, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן השרון-הודעיריית השיפוט של בשטח 

 נני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.כ_______________ וה
 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם  .2
התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

ת האמור בהסכמים מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, א
, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל נקיוןהקיבוציים הרלבנטיים לענף ה

; חוק שעות עבודה 1959-(: חוק שירות התעסוקה, תשי"טחוקי העבודה –החוקים הבאים )להלן 
חוק עבודת  ;1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-; חוק; דמי מחלה, תשל"ו1951-ומנוחה, תשי"א

; 1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-נשים, תשי"ד
; חוק הגנת השכר, 1949-; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1953-חוק החניכות, תשי"ג

; 1995-לב[, תשנ"ה; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משו1963-; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג1958-תשכ"ח
; חוק 2001-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 2002-הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב
ק העסקת ; חו2011 -; החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב1957-קיבוציים, התשי"ז

 .2013 -עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון בגופים ציבוריים התשע"ג
 

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .3
 

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

פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על 
מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  3 -העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב
 למכרז. 

 

במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהעתק רצ"ב ה
 וקנסות כאמור. ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. 

 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר  2 -קנס בהעבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נ

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

במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.  אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהרצ"ב העתק 
 כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.  ידוע למציע

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4
_______________ 

 המצהיר        
 דין-אישור עורך

 
הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס' 

_________, מרחוב ____________________,  ___________________, בפני עוה"ד ______
ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  

      אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.
   

                  __________________ 
 דין-עורך                   

 )חתימה וחותמת(                        
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 עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה התחום הניקיון –נספח תמחירים  – 2נספח ו'

שעל מעביד לשלם לעובדיו.  מרכיבי השכר המינימאלייםנספח זה מטרתו להציג למשרדים את 

ובד מרכיבי השכר מוצגים בשני אופנים: באחוזים משכר היסוד אשר נקבע בהסכם בין המעביד לע

ובעלות לשעה בשקלים של המעביד לכל שעת עבודה של עובד. הטבלה שלהלן אינה סופית ומעביד 

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם אם אינן מופיעות 

 בטבלה שלהלן:

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .1

 04.12.2012להסכם קיבוצי מיוחד מיום בהתאם  01.01.2017הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 
.05.02.2014וצו ההרחבה מיום   

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
26.88 ₪ 26.88 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי 

הניקיון, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, 

₪  26.88ודש עבור משרה מלאה, קרי לח₪ 5,000יעמוד על 

 לשעת עבודה.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

חוק שכר מינימום,  .6, 5, סעיפים 2014-התשע"ד

 .1987-התשמ"ז

 חופשה
1.24  ₪

(4.62%) 

1.26  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום  14ימי חופשה בתשלום או  12

בשנתיים הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 רכיב זה מחושב על שכר היסוד. 

 .2.5ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

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

 .15יף , סע2014-בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך 

מהשנה השישית ואילך  לכל שעת עבודה.₪  0.35לעבודה, 

 לכל שעת עבודה. ₪  0.46התעריף הינו 

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 בינואר.

לנים חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קב

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים 

בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת 

 קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח 

לקבלן הנכנס ולמשרד על שנות הוותק המוכרות שנצברו 

 לכל עובד.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .7, סעיף 2014 -התשע"ד

 חגים
0.93  ₪

(3.47%) 

0.94  ₪

(3.47%) 

חודשי עבודה.  3ימי חג בשנה לאחר  9 -עובדים זכאים ל

במקרים בהם העובדים לא נעדרו  הזכאות לימי חג הינה

 יום לפני ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 )א'(. 19, סעיף 2014 -התשע"ד

 ₪ 1.32 ₪ 1.32 הבראה

ליום. תעריף ₪  421עומד על  2016ערך יום הבראה לשנת 

יום הבראה יעודכן ע"פ שיעור השינוי שבין מדד חודש 

אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד 

, או על פי התעריף המעודכן בשירות 2013חודש אפריל 

 המדינה, לפי הגבוה מביניהם.

ום העבודה הראשון הזכאות לדמי הבראה הינה מי

 ותשולם לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה.

תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, 

 החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 שעות חודשיות(. 186העסקה מעבר להיקף משרה מלאה )

 .2.6ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .11, סעיף 2014 -התשע"ד

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פנסיה
2.28  ₪

(7.5%) 

2.31  ₪

(7.5% ) 

 המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, רשה לקופתהפ

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ב

מהיום , החל על שם העובד. תעשה 2005-התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות  הראשון

 ' לצו ההרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה. ה6סעיף 

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי 

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

 מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה 

 יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 "הגדלת בדבר ההרחבה צו ,9סעיף , 2014-התשע"ד

 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט

 פיצויים
2.53  ₪

(8.33%) 

2.56  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על כהגדרתה ב הפרשה לקופת גמל לפיצויים,

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

להעסקתו, לצורך ביצוע  מהיום הראשוןהחל  שם העובד

ה' לצו ההרחבה 6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 לפנסיה חובה.)נוסח משולב( 

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי 

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

 מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד 6%זו בלבד 

 , לפי העניין(. 150%או  125%העבודה הנוספת שבוצעה )

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%להפריש 

6% . 

צו ההרחבה , 1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

, בסעיף 2014 -בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד

9. 

http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

ביטוח 

 לאומי

1.05 ₪

(3.45%) 

1.06 ₪

(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%ר זה משולם לאומי; מעבר לשכ

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 

ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים כמפורט בחוק 

: חופשה, ותק, כגוןהביטוח הלאומי מעבר לשכר היסוד 

 בראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.חגים, נסיעות, ה

-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה: מקור

1995. 

קרן 

 השתלמות

2.28  ₪

(7.5%) 

2.28  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד  01.10.2014החל מיום 

ום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לקרן השתלמות. תשל

לא הודיעו לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן 

שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון 

 ותהווה קרן ברירת מחדל.

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה  

זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת 

ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג דמי הבראה. 

 ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות 

או עבור הגמול המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה. 

כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם 

 בגין עבודה ביום המנוחה. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 

 ים לקרן השתלמות.לעובד

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 

 לעובדים לקרן השתלמות.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

 .10סעיף  ,2014 -התשע"ד

  38.97 38.51 סה"כ

 
 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

 

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות 

בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

 ליום עבודה.₪  26.4 התקרה הנוכחית היא

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד 

 לות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.לקבלן ע

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות  מקור:

נסיעה לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, 

 .1957-התשי"ז

הפרשות 

לגמל עבור 

ר החז

הוצאות 

 נסיעה

(5%) (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד 

החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה 

 של העובד בלבד.

עלי הניקיון והתחזוקה, צו ההרחבה בענף מפ :מקור

 (.3)ב() 9סעיף , 2014 -התשע"ד

   מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם לחוק דמי מחלה 

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

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בתקופת  לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה

. אין באמור כדי לגרוע שרות עם המשרד הממשלתיההתק

 מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים 

)פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח 

 לאומי(.

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

 .14סעיף  ,2014 -מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"ד

 הניקיון תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי .2

במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין  – שעות נוספות .1.2

משכר  1.25השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 

היסוד. בגין השעה האחת עשרה באותו יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר 

 משכר היסוד. 1.5של 

 3-חודשי עבודה ומעלה ל 6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  – חופשת נישואין .1.1

 ימי חופשה על חשבון הקבלן מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

ימים  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  –ימי אבל  .1.2

 ו. ויהיה זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכר

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או  –היעדרות ביום הזיכרון  .1.2

בעקבות פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין 

 יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: – ימי חופשה .1.2

 אורך שבוע העבודהשנות עבודה אצל  מספר

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 ימים 5 ימים 6 המעסיק או במקום העבודה

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 – 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 – 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

כאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או העובד יהיה ז – ימי הבראה .1.2

אצל קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה 

בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד 

 במשרד, בהתאם לאמור לעיל. 

 

 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון  – מענק מצוינות .1.2

הודעת ואחראי ניקיון מצטיינים על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב

  .7.11.3.4תכ"ם, "מספר אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר  1%גובה המענק יהיה  .1.2.2

היסוד המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב 

או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות 

 להם( וקצובת הנסיעה. 

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה  .1.2.1

 בעדה משולם המענק. 

המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין  .1.2.2

ן פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשה

 )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי  .1.2.2

 בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי  – שי לחג .1.2

של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר 

או על פי התעריף ₪(,  212.5)יש להצמיד את התעריף  2013מדד חודש ינואר 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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המעודכן בשירות המדינה, לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי 

 .השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(₪. 213.1לחג יעמוד על 

שעות בחודש  93משרה או שעבד לפחות  50%עובד המועסק לפחות ב  .1.2.2

בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג יהיה זכאי לשי לחג. עובד 

המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם 

 לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי.

רואה חשבון על ביצוע התשלום תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  .1.2.1

 לעובדים.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי  .1.2.2

 בהתאם לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים .3

בנוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות  .2.2

והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על  נוספים כגון: ביגוד, ציוד הניקיון וכדומה,

 מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 
 
 הצהרה

    המציע/מורשה חתימה של המציע/ה     אני, הח"מ 

           מצהיר בזאת כי "השכר שישולם על ידנו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת 

. עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח לשעה₪  26.88 -מ

 לשעה".₪  41.88 -התמחירים שצרפנו, לא תפחת מ

 
 

___________                    _____________ 
 חתימת המציע          תאריך     

 
 
 
 
 
 
 

_______ התייצב אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום _____

בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן  ציעלהתחייב בשם המ

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

____________                                                                                   __________________________ 
  שם מלא + חתימה + חותמת                                             תאריך                                              
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  ' למכרזזנספח 

 הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר

 לכבוד
 השרון-הודעיריית 

 
 א.ג.נ.,

 
 הביא  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: השרון-הודהנני מצהיר בזאת כי עיריית 

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

ותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה , קרובו, סוכנו או שעירייה"חבר 
צד להסכם או  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ן זה, "קרוב" י; לענילעסקה עם העירייה

של נבחרי הציבור ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים 12כלל 
 המקומיות הקובע: 

ין זה, "חבר ילא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענ עירייה"חבר ה 
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  עירייהחבר  -" עירייה

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 פקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: )א( ל 174סעיף 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן

 למענה."

 . בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2

 חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.בין 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים עירייהאין חבר 
בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. – אין לי בן

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור 
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

( לפקודת 3א )ב()122מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 

 __________________חתימת המשתתף:  שם המשתתף: ___________________ 
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 למכרז' חנספח 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז
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אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 

 "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: "  211/2017מכרז פומבי מס' ל

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

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3
 פוטנציאלי אחר. התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

כה יותר מהצעת לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמו .6
 המשתתף למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –מכרז המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום  .9
 את התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________ ________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .11
אם לא נכון, נא . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 

            פרט: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

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

 
___     _____________________     ____________________     _______________ 

 חתימת המצהיר       שם המצהיר ותפקידו   שם המשתתף                תאריך                             
 

 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב 

ז שמספרה _________________ והמוסמך בפני __________________________ הנושא ת.

להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

____________                                                                                   __________________________ 
  שם מלא + חתימה + חותמת                                             תאריך                                              
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 ' למכרזטנספח 
 

 

 211/2017מכרז פומבי מס' 
 
 
 

חובות למתן שירותי ניקיון וטיאוט ר
 ושטחים פתוחים בשטח השיפוט של

 השרון-הוד עיריית
 
 

 חוזה קבלנות 
 _____מס' 

 
 
 

 שם הקבלן _______________
 
 
 

 תאריך החוזה: _______________
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 חוזה קבלנות
 

 2017___ לחודש _____________ שנת שנערך ונחתם ביום __________
 
 –בין 

 
 השרון-הודעיריית 

 , קומה ב', הוד השרון28א בן גמלרח' 
 09-7759508פקס:  09-7759728טל':  

 (עירייהה –להלן ) 
 מצד אחד

 
  –לבין 

 

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

 רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד _________
 

 ___פקס: ______________טל': ____________
 

 (הקבלן –)להלן 
 מצד שני

 
 שטחיםלמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ו 211/2017במכרז מס'  הינו אחד הזוכיםוהקבלן  הואיל

 ;עירייההמשטח השיפוט של  פתוחים
 

בהתאם פתוחים  שטחיםניקיון וטיאוט רחובות ולהזמין מהקבלן שירותי  עירייההוברצון  והואיל
 ר במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות זה.ים אשלתנא

 
, הכל כאמור וכמפורט ן לתת שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ומרחבים פתוחיםוהקבלן מעוניי והואיל

 בתנאי מסמכי המכרז וחוזה קבלנות זה.
 

 –לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן 
 

 מבוא, כותרת ופרשנות .א
 

 ווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.המבוא לחוזה זה ונספחיו מה .1
 

כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  .2
 החוזה.

 

חוזה זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי  .3
ונה העולה ממנו, ללא היזקקות משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכו-וודאות או דו

 לכותרות וכותרות השוליים.
 

חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף  .4
ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב 

 ם האמורים קודם לחתימת חוזה זה.פה( בין הצדדים בנשואים ובענייני-ובין בעל
 

 נספחי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:     .5
 

 א'נספח      -א. ערבות ביצוע  
 נספח ב' –ב. אישור ביטוחים 
 נספח ג' –ג. פרטי חשבון בנק 

 נספח ד' –ד. אומדן כמויות, אומדן עלויות והצעות מחיר 
 נספח ה' –ה. כתב התחייבות בנושא בטיחות  

 נספח ו' –מפה אזורית  ו.
 נספח ז' -ז. תוכניות עבודה

 נספח ח' –ח. יומן עבודה 
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 מונחים .ב
 

  –בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן  .1
 

 ;השרון-הוד עירייה "עירייהה"
 

למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים  211/2017מכרז פומבי מס'  "המכרז"
 ;פתוחים

 

תקופת  במשךלרבות כל השטחים אשר יתווספו  השרון-הודעיריית תחום שיפוט    שיפוט" "תחום
 החוזה ותקופת הארכת החוזה;

 

שטח גיאוגרפי מתוך העיר, וכפי שסומן במפה העירונית המצורפת למסמכי  "אזור"
 המכרז, אשר מהווה אזור ניקיון מוגדר בהתאם לתוכנית הניקיון, העירונית. 

 
 ;השרון-הודעיריית ראש  "העירייה"ראש 

 

 ;העירייהגזבר  "גזבר"
 

 ו/או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה; של העירייהמנהל כללי   "מנכ"ל"
 

 ;ידו בכתב לצורך זה-בעירייה או מי שהוסמך על שפ"עמנהל אגף  "מנהל"
 

רץ כחוק בעלי תעודת זהות ישראלית, או עובדים זרים שלהם אישור שהות בא "עובד/ת ניקיון"
מטעם הרשות להגירה, ולהם היתר עבודה כחוק מטעם הגורמים המוסמכים 
ברשות ההגירה לעבוד בישראל. עובדי הניקיון יהיו בריאים ובעלי כושר פיזי 

  מתאים לעבודה זו, מיומנים במתן שרותי ניקיון כהגדרתם לעיל.
 

יקיון )כמפורט בהגדרת "עובד מטעם הקבלן ועובד נ )נהג( צוות המונה ראש צוות "צוות משימתי"
 , המיועדוכן עגלה נגררת הכולל ארגז פתוח פתוחטנדר המצויד ברכב ניקיון"(, 

 מטעמו או מיאגף שפ"ע חבי העיר בהתאם להנחיות מנהל ר לביצוע עבודות בכלל
ובכלל זה עבודות של ריקון אשפתונים, טיפול במרכזי מחזור, איסוף שקיות 

ובדי הנקיון והעברתם למיקום עליו תורה העירייה וכן פסולת הנאספות על ידי ע
  .עבודות נוספות ו/או נלוות לאמור

 
ניקיון  יעובד( 2שני )מטעם הקבלן ו )נהג( צוות המונה ראש צוות "לניכוש עשבייה "צוות משימתי

המיומנים בביצוע עבודות  )כמפורט בהגדרת "עובד ניקיון"(
, הכולל ארגז פתוח פתוחטנדר ברכב  יםהמצויד, ניכוש עשבייה

אמצעי ניכוש עשבייה מוטוריים, כל האמצעים הנדרשים לשם 
)לרבות כלל ציוד המגן הדרוש  ביצוען של העבודות בשלמותן

חבי העיר ר לביצוע עבודות ניכוש עשבייה בכלל המיועד, לשם כך(
הצוות ישונע  .מטעמו או מיאגף שפ"ע בהתאם להנחיות מנהל 

בודות ניכוש עשבייה על ידי המנהל עבודה למיקום ביצוען של ע
מטעם הקבלן. בסיום ביצוען של עבודות ניכוש העשבייה על מנהל 
העבודה יהא לוודא כי מבוצע נקיון של סביבת ביצוען של עבודות 
הניכוש ע"י מכונת טיאוט, והכל בהתאם להנחיית המנהל מטעם 

  העירייה ו/או מי מטעמו. 
 

משפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם ה ישותהאדם או ה "הקבלן"
להסכם זה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו/או המכרז,וכל 

קבלן משנה, הפועל בשמו או מטעמו שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות מי 
 בביצוע העבודות או חלק מהן;

 

ל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנה "מנהל עבודה"
כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל 

, המצויד ברכב מסוג טנדר עירייההשיהיו, ויעמוד בכל שעות העבודה לשירות 
4X4( שעות עבודה בכל יום 8, המועסק בשטח שיפוט העירייה בהיקף של שמונה )

תות חג ומועד, תגבורים נוסף בהתאם לצרכי העירייה בע עותוכן היקף שעבודה 
ל צורך נוסף של העירייה מעת לעת, והכל בהתאם להצעת המחיר להקצאת וכן כ

מנהל עבודה כמפורטת בהצעת המחיר מטעם הקבלן הזוכה, ללא כל תמורה 
 נוספת. 
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ו ונספחיו כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכי "העבודה/ות"
השונים ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם 

 "שירותים"להוראות המפקח ו/או המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח 
 תהינה משמעות זהה למונח "עבודות";

 
. לעירייה הסמכות לשנות 14:00 -ל 06:00בימי א' עד ו' בין השעה  " למכונת טיאוטבוקר משמרת "

/או להפחית ו/או להוסיף את שעות העבודה על פי שיקול דעתה ו
הבלעדי ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או עילה בעניין זה )תנאי זה 

 הוא תנאי מהותי בחוזה(.
 
. לעירייה 14:00 -ל 06:00בימי א' עד ו' בין השעה  " ניכוש עשבייה/לצוות משימתימשמרת בוקר "

הוסיף את הסמכות לשנות ו/או להפחית ו/או ל
שעות העבודה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולקבלן 
לא תהיה כל טענה ו/או עילה בעניין זה )תנאי זה 

 הוא תנאי מהותי בחוזה(.
 

 

. 20:00 -ל 16:00בין השעה  ו' וכן בימי מנוחה בימי " צהריים לצוות משימתימשמרת "
לעירייה הסמכות לשנות ו/או להפחית ו/או להוסיף 

דה על פי שיקול דעתה הבלעדי את שעות העבו
ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או עילה בעניין זה 

 )תנאי זה הוא תנאי מהותי בחוזה(.
 

לפועלי בוקר "משמרת 
 ניקיון"

 
 
 

 

. לעירייה הסמכות 13:00 -ל 06:00השעות בימים א' עד ו' בין 
פי שיקול -לשנות ו/או להפחית ו/או להוסיף את שעות העבודה על

די ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או עילה בעניין זה )תנאי דעתה הבלע
 זה הוא תנאי מהותי בחוזה(;

  

צהריים "משמרת 
 לפועלי ניקיון"

 
 
 

 

לעירייה הסמכות  .20:00 -ל 16:00' בין השעות שבימים א' עד 
פי שיקול -לשנות ו/או להפחית ו/או להוסיף את שעות העבודה על

טענה ו/או עילה בעניין זה )תנאי  דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהיה כל
 זה הוא תנאי מהותי בחוזה(;

  
, אשר מועדה שעות רצופות 6העובד מעל  נקיוןמנוחה בת חצי שעה לכל עובד  "הפסקת מנוחה"

לם לקבלן רק על שעות העבודה ש. העירייה תיהא בשיקול דעת העירייה וצרכיה
שעות עבודה  7.5על פי ולא על המנוחה. על כן, על המציע לתמחר את הצעתו 

 שעות. 7שעות עבודה למשמרת של  6.5 -שעות ו 8למשמרת של 
ל ידו בביצוע העבודות נשוא המכרז על הקבלן יהא לשלם לעובדים המועסקים ע

 . כמתחייב על פי דיןבגין המנוחה 
 

ות פעולת טיאוט של כבישים ומדרכות, הנעשית על ידי רכב טיאוט כבישים ומכונ "טיאוט מיכני"
 טיאוט מדרכות, לרבות שימוש במכשיר שטיפה בלחץ מים )גרניק(. 

 
דם אפעולת טיאוט וניקיון של רחובות ושטחים ציבוריים, הנעשית על ידי כח  "טיאוט ידני"

  באופן ידני ובאמצעות ציוד תיקני שיועמד לרשות העובד.
 

  ניכוש עשבים וצמחייה.כלי מכני המופעל על ידי מנוע בנזין המאפשר ניקוי ו "חרמש מכני"
 

י מיכלשני ערכת כלי עבודה לשימושו של עובד הנקיון המורכבת מעגלה ניידת,  "ציוד הנקיון"
, )אחד בצבע ירוק והשני בצבע חום( ליטר לפחות 80 -כ איסוף פסולת בנפח של

 כפפות,  מטאטא כבישים ומדרכות, יעה עם מוט לאיסוף אשפה ופסולת,
, את חפירה ממתכת, מנשא לשקיות אשפה וכן שקיות תמלקחיים לאיסוף פסול

  אשפה בהתאם למאפיינים המפורטים לעיל.
 

(, כדוגמת "איתורן" או שווה ערך GPSמכשיר לוויני לאיתור ) "מכשיר איתור"
באמצעותו ניתן להפיק דוח על פעולות ותנועות רכב בזמן נתון במהלך 

הקבלן תהיינה שעות העבודה. מכונות הטיאוט שיופעלו על ידי 
מחוברות למערכת איתור לווינית באופן המאפשר לעקוב אחר פעולות 
המכונה בכל שעות העבודה במרחבי העיר )לרבות מצב תנועת הרכב, 

טיאוט, מצב המברשות, המצב  -המצב המערכת הייעודית 
נסיעה רגילה. את -בעבודה/מורמות, חנייה, עצירה וכדומה, ומנהלתית
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ור, ניתן יהיה לקלוט בעמדות העובד של המנהל נתוני מכשירי האית
 מטעם העירייה בכל זמן נתון לרבות יכול להפיק דוחות תנועה ועבודה. 

מכונת טיאוט בעלת מיכל איסוף נירוסטה הידראולי )או חומר דומה(  - "מכונת טיאוט קטנה"
 2,500 – 1,500קו"ב )נטו(; רוחב עבודה בין  1.5 -מתהפך בנפח של עד כ

מ"מ; מיכל מים נקיים  2,500מברשות עד  4רוחב עבודה עם  מ"מ;
ליטר; בעלת מערכת יניקה מרכזית; בעלת מדף מפריד  300 -בנפח של כ

אשפה ופסולת; בעלת מרסיסי מים על המברשות צד למניעת אבק; 
תאורה; בעלת מתקן שטיפה אחורי עם משאבת לחץ גלגלת וצינור 

ם לצורך הפעלת מכונת הטיאוט שטיפה וכן כל יתר המרכיבים הנדרשי
 פי הוראות היצרן; -על

מכונת טיאוט בעלת מיכל איסוף פלדת אל חלד )או חומר דומה( בנפח  - "מכונת טיאוט בינונית"
 2,700 -מברשות כ 2קו"ב )נטו(; רוחב עבודה עם  5עד  3 -של עד כ

ליטר; בעלת מערכת  1,500 -ל 750מ"מ; מיכל מים נקיים בנפח של בין 
ניקה מרכזית; בעלת מדף מפריד אשפה ופסולת; בעלת מרסיסי מים י

עם עילי על המברשות צד למניעת אבק; תאורה; בעלת מתקן שטיפה 
וכן כל יתר  מטר לכל הפחות( 8) משאבת לחץ גלגלת וצינור שטיפה

פי הוראות -המרכיבים הנדרשים לצורך הפעלת מכונת הטיאוט על
 היצרן;

   
 

קומפלקס טיאוט המורכב על שלדת משאית בעלת מיכל איסוף  - לה""מכונת טיאוט גדו
קו"ב )נטו( לפחות; רוחב  5פלדת אל חלד )או חומר דומה( בנפח של 

 1,500מ"מ; מיכל מים נקיים בנפח  3,500 -מברשות כ 2עבודה עם 
ליטר לפחות; בעלת מערכת יניקה מרכזית; בעלת מדף מפריד 

על המברשות צד למניעת אבק; אשפה ופסולת; בעלת מרסיסי מים 
תאורה; בעלת מתקן שטיפה אחורי עם משאבת לחץ גלגלת וצינור 
שטיפה וכן כל יתר המרכיבים הנדרשים לצורך הפעלת מכונת 

 פי הוראות היצרן;-הטיאוט על
 

 "רכב משימתי"
  

(           נגררת עם עגלהטנדר מסוג משא בלתי אחוד )חד קבינה( )
ואילך  2017ק"ג לפחות, שנת ייצור  750של ויכולת נשיאת מטען 

( )כאשר לאחד רכב המשימתילרבות פועל עזר נלווה )פועל עזר ל
 ; "תפוח"( -הפחות מוצמד וו גרירה מהרכבים לכל

 
תוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית לביצוע עבודות ניקיון וטיאוט  "תוכנית עבודה"

ת לעת על ידי המנהל רחובות ושטחים ציבוריים, שתימסר לקבלן מע
העבודה. התוכנית תתבסס על נתוני אורך הרחובות של העיר כנגזר 

 .GIS-ממערכת המיפוי של ה
 

לרבות פסולת ואשפה שמקורן בעבודות ניקיון טיאוט רחובות ושטחים פתוחים,  "פסולת טיאוט"
עלי צואה וגללי באריזות מכל סוג וחומר,  מזון, שיירי מזון אורגני או לא אורגני,

פגרי בעלי חיים )ובכלל זה חתולים וכלבים ובהתאם להנחיות הווטרינר  ,חיים
קליפות מכל סוג שהוא, בדלי סיגריות,  (06:00-22:00העירוני, בין השעות 

בקבוקים, , קרטון ונייר ומוצריו, פלסטיק ומוצריוגפרורים, חפיסות מוצרים, 
קליפות, ץ ומוצריו, חלקי מתכת, ע סמרטוטים, ,זכוכית ומוצריה, טקסטיל

אבנים, אפר, עפר, אדמה, חול, שורשים, ענפים, עלים, גומי ומוצריו, סמרטוטים, 
ושאר דבר אשפה חצץ, פסולת רטובה הפזורה ברחובות ובשטחים פתוחים 

להלן בחוזה וכיו"ב ), ופסולת מכל סוג ומין המצויים ברחובות ובשטחים פתוחים
 (;כאשפהאו  כפסולתהקבלנות, גם 

 

כבישים, רחובות, ובכלל זה ביצוע כלל עבודות הנקיון הנדרשות  רחובות ושטחים פתוחים""
שטחים טיילת, סמטאות, שבילים, שפת מדרכה, מדרכות, מדרחוב, 

ם גשרים )לרבות, להולכי רגל, אופניים, רכבירחבות, ציבוריים, 
מדשאות, פסי ממונעים ובלתי ממונעים וכיו"ב(, מחלפים, צמתים, 

עדניות וערוגות )הצמודים לבניינים ומהוות חלק מהבניין הפונה ירק, 
 מרכזים מסחריים,איי תנועה, חניות, סמטאות, לשטח הציבורי(, 

מרחבים הסמוכים למוסדות ציבור )לרבות, מתנ"סים,  מגרשי ספורט,
בתי כנסת, מוסדות ממשלתיים מוסדות קהילתיים, מוסדות חינוך, 

וכל מרחב אחר מכל פות חולים וכיו"ב( ומוניציפאליים, מרפאות וקו
 ; )בין שהוא סלול ובין שהוא איננו סלול( סוג שהוא
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לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות, ולרבות כל הוראות  "חוזה זה/הקבלנות"

המכרז על כל מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו/או 
 המנהל כפי שינתנו מעת לעת;

 

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

 ידי המנהל;-חתימת החוזה ויהיה חתום על
 

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת  "מועד תחילת ביצוע"
( ימים ממועד זה )או פרק זמן 7וחר משבעה )עבודה שנמסר לו ולא יא

 ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;-אחר כפי שייקבע על
 

כלי/פח בתצורות שונות, לאיסוף אשפה המותקן בשטחים ציבוריים  "אשפתון"      
  בקרקע ו/או על מבנים ו/או על מתקנים ו/או על עמודים.

 

עם לוגו של מיקרון  25בעובי  HDומר ס"מ מח 90X110במידות  "לאשפתונים "שקית
העירייה, בצורה ובצבעים עליהם יורה המנהל, ומבלי לגרוע מהאמור 

, אחד לכל אחד מימי ועוד שלושה צבעים לבחירת העירייה חוםבצבעים 
השבוע, ובהתאם למפרט וגוון שיקבע ע"י המנהל בטרם אספקתם 

 לשימוש ע"י הקבלן.  
 

בו זכות שימוש )בלבד( לקבלן, בו יאחסן  עירייה שנתנהמקום שהינו בבעלות ה "מחסן"
הקבלן כלי עבודה וציוד הקבלן, לרבות עגלות, מיכלים, מטאטאים, אתים 

ב, והכל בהתאם לדמי שכירות שיועברו על ידי הקבלן לעירייה ובהיקפם וכיוצ"
כפי שיקבעו ע"י העירייה. כלל חובת אחזקת המחסן על כלל הציוד הנכלל בו, 

באחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תהא לו כל טענה מכל סוג שהוא, הינה 
  לעירייה בגין נזקים שייגרמו לו מכל סיבה שהיא.

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

 

 ימי ראש השנה, יום כיפור, סוכות א', 2 –כל אחד מחגי ישראל שלהלן בלבד  "חג"
 נית עצרת, חג ראשון של פסח, שביעי פסח ושבועות;שמי סוכות ב',

 
אירועי קיץ, פסטיבלים, אירועי חגים, אירועי עצמאות, ביצוע תגבורים ו/או  "אירועי תרבות"

 היערכויות ו/או הגדרת מצבת העובדים. 
 

 חג )החל מכניסת החג ועד ליציאתו( או שבת )החל מכניסת שבת ועד ליציאתה( "יום מנוחה"
 -א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח18סעיף מפורט בהוראות ובהתאם ל

 לרבות יום העצמאות.  1948
 

משיעור מדד המחירים  100%: מנהלי עבודה, נהגים, לעניין מכונות הטיאוט "מדד"
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מדד הבסיס -לצרכן )כללי( המתפרסם על

  עד האחרון להגשת ההצעות למכרז.לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במו
ת לשכר משיעור התוספ 100% -הסכום המורכב מ :בלבד לעניין פועלי נקיון 

; מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל המינימום המתפרסם מעת לעת
הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. מדד הבסיס כולל את עדכון שכר 

 כרז.למ 2המינימום כמפורט בנספח ו'
 

 ושטחים פתוחים תשירותי ניקיון וטיאוט רחובו .ג
  

שטח שיפוט  בכלהקבלן ו/או הקבלנים יבצעו עבודות ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים  .1
 , חרמשים מוטורים ופועלי ניקיון.ה באמצעות מכונות טיאוט, טנדריםהעיריי

 

 .לחוזה הקבלנות לנספח ד' 1אומדן/מפתח העבודות היומיות לביצוע מפורט בסעיף 
 

 

( מכמות העבודה נשוא מכרז 25%בסמכות העירייה להפחית עד עשרים וחמישה אחוזים )
, והתמורה תשולם לקבלן בהתאם להיקף העבודה מטעם העירייה זה בהתאם לתוכניות

 .השירותים אשר נצרכו על ידי העירייה בפועל, ללא תוספת כלשהיא
 

( מכמות העבודה נשוא מכרז זה 50%מישים אחוזים )כמו כן בסמכות העירייה להגדיל עד ח
בהתאם לתוכניות העבודה מטעם העירייה, ובעבור תוספת העבודה ישולם לקבלן תמורה 

בהתאם להצעת ופי הצעת המחיר של הקבלן למכרז עפ"י חישוב כמות העבודה שנוספה -על
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. לקבלן לא פתמטעם הקבלן במכפלת היקף העבודות שנוספו, וללא כל תמורה נוסהמחיר 
 תהא כל טענה בעניין זה .

לא תישמע ע"י הקבלן כל טענה ו/או זכות ו/או עילה בגין הפחתת או הגדלת, מעת לעת, של 
על הקבלן לבצע  חוזה הקבלנות עם הזוכה.לכמות העבודה, כאמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי 

דלה של כמות העבודה( את דרישתה כאמור של העירייה )הן לעניין הפחתה והן לעניין הג
 ימים קלאנדריים מיום דרישתה בכתב.  30בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי עליות בשכר המינימום בהתאם לצווי ההרחבה שיחולו לעניין 
זה בכל הנוגע להעסקת עובדי נקיון במגזר הציבורי שיחולו בתקופת ביצוען של העבודות 

 . ת לא יחשבו להגדלה של היקף העבודהנשוא חוזה הקבלנו
 

 ( אזורי עבודה:3העבודות תתבצענה על ידי חלוקת כלל שטח שיפוט העירייה לשלושה ) .2

 אזור מזרח.  (א)

 אזור מערב.  (ב)

 אזור תעשייה + מרכז.  (ג)

והכל בהתאם לנספח ו' לחוזה הקבלנות, מפה עירונית וכן בהתאם לתוכנית העבודה שתימסר 
 לקבלן הזוכה. 

משמרות  בשתי ימים בשבוע מיום ראשון ועד ליום שישי )כולל( ברציפות 6תתבצענה  העבודות .3
 כדלקמן:

ברציפות )בימים  13:00ועד  06:00החל מהשעה  )כהגדרתה בחוזה הקבלנות( משמרת בוקר (א)
לשם כך יוקצה ע"י הקבלן כלל העובדים, מנהלי העבודה והאמצעים כמפורט  (ו'-א'

חוזה(, לרבות טיפול בפניות מוקד וכל משימה בהתאם ל 19בהוראות חוזה זה )סעיף 
 להנחיות המנהל( ובהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה ע"י העירייה ו/או מי מטעמה; 

וימי בימי ו'  20:00עד  16:00 החל מהשעה )כהגדרתה בחוזה הקבלנות( משמרת אחה"צ (ב)
כך יוקצה ע"י לשם  .)בהתאם לשיקול דעת העירייה( שעות עבודה ארבעבהיקף של מנוחה 
, לרבות בהיקף שייקבע ע"י העירייהו באזורים עליהם יורה המנהלפועלי ניקיון  הקבלן

טיפול בפניות מוקד וכל משימה בהתאם להנחיות המנהל( ובהתאם לתוכנית העבודה 
 שנקבעה ע"י העירייה ו/או מי מטעמה; 

אשר תעודכן לנות לחוזה הקב כנספח ז'העבודות תתבצענה בהתאם לתוכנית עבודה המצ"ב 
 מעת לעת ע"י העירייה.

 מפקחי נקיון ופינוי אשפהמטעמו יבצעו סיורי שטח בנוכחות  מנהלי העבודההקבלן ע"י 
מטעם העירייה וזאת לשם בחינת טיב ביצוען של העבודות ושביעות רצונה של העירייה 

, כאשר נקודת מדי יום 12:00 -ו 10:00פעימות בשעות  . סיורי השטח יבוצעו בשתימביצועם
הפעימות  ו/או מי מטעמם. אי נוכחות בשתי המפגש לתחילת הסיור תקבע ע"י העירייה

 .כאמור תגרור הפחתה מחשבונותיו של הקבלן

פי לוח הזמנים המפורט -היה ולא יסיים הקבלן את העבודות המנויות בתוכנית העבודה על
מיד הקבלן את פועליו, מכונת לחוזה הקבלנות, יע כנספח ז'לעיל ותוכנית העבודה המצ"ב 

הטיאוט, החרמשים המוטוריים וכל ציוד אחר לצורך סיום ביצוע העבודות היומיות עוד 
מעבר  באותו היום אשר נקבעו לו בתוכנית העבודה, והכל על חשבונו ללא כל תמורה נוספת

, הגם ויידרשו עוד שעות עבודה לתמורה המשולמת לקבלן בהתאם להצעת המחיר מטעמו
 עניין.ב

 ם, חרמשים מוטוריעיל הקבלן מכונות טיאוט, טנדריםכאמור, לצורך ביצוע העבודות יפ
 ופועלי ניקיון.

שטחים הפתוחים במסגרת העבודות יבצע הקבלן הניקוי והטיאוט של כל הרחובות וה .4
חוזה הקבלנות( כן יסיר מדבקות, כתובות, מודעות, לכלוך וכל )כהגדרתם בסעיף ההגדרות ב

 חומר דביק אחר, והכל מבלי לגרום לנזקים עקב הסרתם. צבע או 

כל הפסולת תיאסף לשקיות ייעודיות אשר ימנעו את התפזרות הפסולת לאחר איסופה.  .5
ידי הקבלן ועל חשבונו. האשפה והפסולת אשר תפונה מהרחובות -השקיות תסופקנה על

ת כאמור. השקיות עם תרוכזנה בשקיות ייעודיו והשטחים הפתוחים באמצעות פועלי הניקיון
ידי מנהל העבודה ועובדיו באמצעות הטנדר המשימתי -הפסולת והאשפה תיאספנה על

השקיות יפונו לא יאוחר מתום יום העבודה בו  ותושלכנה למקום בו תורה לכך העירייה.
 נאספו.
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באזורי מגורים המצויים בשטח שיפוט העירייה )יובהר כי חל איסור לעשות שימוש במפוחים 
תן לעשות שימוש במפוחים באזורי תעשייה ושטחים פתוחים המצויים בשטח שיפוט ני

 . העירייה(

, מטרים( 1.80)עד גובה  ורה המוצבים בשטח שיפוט העירייהינקה הקבלן עמודי תא כמו כן .6
ספסלים )לרבות אלו המוצבים בתחנות הסעה(, תחנות הסעה )לרבות אשפתונים הצמודים 

רת מודעות שנמצאות בנתיב העבודה של וכן הס) לוחות מודעות ור,מרכזי/פינות מחז להן(,
 כל מקום אחר עליו תורה העירייהעובד הנקיון, בין היתר על עצים, עמודי חשמל וכיוצ"ב( וכן 

וימלא דו"ח מפורט לגבי המקומות אותם ניקה, אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם 
 העירייה. 

אשפתונים הפזורים ברחובות ובשטחים הפתוחים ויפנה את הקבלן יחליף שקיות אשפה ב .7
האשפה והפסולת המצויים בהם. אשפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. 

באמצעות הטנדרים המשימתיים ותושלכנה  ידו-על השקיות עם הפסולת והאשפה תיאספנה
 למקום בו תורה לכך העירייה.

 ם העבודה בו נאספו.מתום יוהשקיות יפונו לא יאוחר 

מבלי לגרוע מהאמור על הקבלן יהא להחליף שקיות אשפה באשפתונים בהתאם לחלוקת 
 ל שעירייה ביקשה לבצע חלוקה כאמור(.כהאזורים אשר נקבעה ע"י העירייה )כ

שהינם צבעים שונים,  ארבעהעל הקבלן יהא לעשות שימוש בשקיות אשפה לאשפתונים ב
, לשם וידוא כי אכן נעשית תחלופה של ם לבחירת העירייהועוד שלושה צבעי חוםבצבע 

ובהתאם להיקף שיידרש )הגם שידרשו כמה החלפות ביום לאותו שקיות האשפה לאשפתונים 
יקבע ע"י העירייה ו/או המנהל  ,, לרבות שיוכם לכל אחד מימי השבועהשקיות. צבעי אשפתון(

 ו/או מי מטעמם. 

 זה הקבלנות הקבלן יבצע ניקיון גםמכלליות הקבוע בחו במסגרת עבודותיו אלה ומבלי לגרוע .8
בתוך שכונות מגורים, אזורי תעשייה ומסחר, מוסדות חינוך וציבור, חניונים, מפרצי חניה,  

 וכיו"ב.

העירייה בעת העבודות השוטפות. צואות  שיפוט הקבלן יפנה צואות בעלי חיים המצויה בשטח .9
כזנה לאיסוף. השקיות עם צואות בעלי החיים לשקיות אטומות ותרו תוכנסבעלי החיים 

 שלכנה למקום בו תורה לכך העירייה.תיאספנה באמצעות הטנדר המשימתי ותו

צוות משימתי ייעודי לשם ביצוען של העבודות בודות ניכוש עשבים באמצעות הקבלן יבצע ע .10
 משניחת )בהיקף שלא יפ חרמשים מוטוריםכהגדרתם בחוזה הקבלנות(, אשר יפעיל בין היתר 

ם תעשינה רק בשטחים . עבודות ניכוש העשביוכן כלל האמצעים הנוספים הנדרשים חרמשים(
 היקף עובדיבנוסף ל, וזאת וכן בכבישים פתוחים המוגדרים כמדרכות )בכל שטח המדרכה(

 לעיל.  19הנקיון המפורטים בהוראות סעיף 

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

ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין, ואת כל הציוד -ם יופעלו עלהחרמשי
ובהתאם לעמידה בכלל הנחיות הבטיחות והוראות כל דין  ואמצעי המגן הנדרשים לצורך כך

 ידי הקבלן.-חשבון ועל , והכל עללעניין זה

באחריות הקבלן לתחזק את החרמשים ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות 
קלקל לפרק זמן מסוים, אזי מתחייב הקבלן להעמיד חרמש תתיקונים וחלפים. ככל שחרמש י

 אחר במקומו.

כזת פסולת הניכוש תיאסף באופן מיידי, כך שימנע פיזורה, ותושלך בצורה מסודרת ומרו
ידי הקבלן. השקיות עם פסולת הניכוש תיאספנה -לשקיות ייעודיות לכך אשר תסופקנה על
 ותושלכנה למקום בו תורה לכך העירייה.

 מתום יום העבודה בו נאספו. השקיות יפונו לא יאוחר 

יה בשטח שיפוט א לבצע עבודות הדברת עשבייה המצומבלי לגרוע מהאמור על הקבלן יה
ובדי הדברה מיומנים ומוסמכים מטעמו בשתי תקופות במהלך כל שנות העירייה, בעזרת ע

-נובמבר לעניין טיפול מונע נביטה, ובחודשים פברואר -החוזה )טיפול בחודשים אוקטובר
 מרץ להדברה הדברה לקטילת עשבים לפני חיתוכם(. 

בכל מ"ר מדרכות, אשר יטופלו בתדירות של פעמיים  510,000היקף השטחים לביצוע הינו 
שיונות וההיתרים הנדרשים ישנה ע"י הקצאת עובדים מיומנים ומקצועיים בעלי כלל הר

עפ"י כל דין המצוידים במתקן מסוג מרסס גב ידני, ובהתאם להצעת המחיר מטעם הקבלן 
 הזוכה המפורטת בנספח ה' לחוזה הקבלנות. 
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 בל קבינה עם עגלה מסוג דא רכבים משימתיים )טנדרים קבלן יפעיל לצורך ביצוע העבודותה .11
 להסכם זה.  19נגררת(, כנדרש וכמפורט בסעיף 

מנהלי העבודה מטעם הקבלן ובליווי עובדי נקיון לליווי ידי -הרכבים המשימתיים יופעלו על
 עבודות הרכב המשימתי. 

באמצעות הרכבים המשימתיים יעשה פיקוח על ביצוע העבודות בשטח השיפוט, כמו גם מתן 
וכיו"ב( וכן כל קריאות מטעם לים מדרכים ודתיות )למשל, הסרת מכשומענה למשימות נק

, וזאת בנוסף מוקד העירייה, ככל שתהיינה ומכל סוג שהוא לעניין העבודות נשוא החוזה
 . לתוכנית העבודה יומית שנקבעה

גם את שקיות הפסולת אשר תרוכזנה בצידי הרחובות והשטחים  פוהרכבים המשימתיים יאס
 נה אותם לאזור/כלי אצירה עליו תורה העירייה.הפתוחים ויפ

מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר,  חל איסור
 אלא לאזור/כלי האצירה עליו תורה העירייה לקבלן במפורש.

הקבלן יחויב בגין שימוש במים אשר מסופקים ע"י העירייה בשטח שיפוט בהתאם לאומדן 
לעניין כל אחת ממכונות הטיאוט המופעלות בשטח שיפוט ₪  1,000על סך של שי של צריכה חוד

ית להוסיף ו/או להפחית לאומדן א. מובהר כי העירייה רשמעת לעת ובהתאם לעדכונוהעירייה 
כאמור בהתאם לצרכיה בפועל ובהתאם לתוכניות העבודה שתגובשנה ע"י העירייה ו/או מי 

 מטעמה.

מכונות טיאוט בשטח באמצעות  גםודות טיאוט רחובות ושטחים פתוחים הקבלן יבצע עב .12
 שיפוט העירייה, והכל בהתאם לתוכנית העבודה שתגובש ע"י העירייה. 

ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין המחזיקים -מכונות הטיאוט תופעלנה על
גן הנדרשים לצורך כך, והכל על ברישיון להפעלת מכונות טיאוט, ואת כל הציוד ואמצעי המ

 ידי הקבלן.-חשבון ועל

כן הקבלן -מכונות הטיאוט תופעלנה ותתופעלנה בהתאם להוראות בטיחות היצרן בעניין, כמו
ם עבודה באזורים מוסדרים לכך ישטוף את מכונות הטיאוט ותכולתן, על חשבונו, בתום כל יו

 .הוראות העירייהפי -על
 

מכונות הטיאוט ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות  באחריות הקבלן לתחזק את
 תיקונים, חלפים, אישורים, רישיונות וכיו"ב.

 
היה והתקלקלה מכונת טיאוט או נמנע מהקבלן לעשות במכונת הטיאוט שימוש תקין למילוי 

, מתחייב הקבלן להעמיד מכונת טיאוט תקינה מכל סיבה שהיאמלא ושלם של כל משימותיה 
שעות ממועד הפסקת  4 -ר מלא יאוחפית )מאותו סוג( במקום המכונה שהתקלקלה, וזאת חלו

 עבודה/ממועד התקלה.

עבודות הניקיון והטיאוט באמצעות מכונות הטיאוט תתבצענה בצורה הטובה ביותר כך שלא  .13
יישארו שאריות פסולת ברחוב ובשטח הפתוח עם סיום העבודה. לא ביצע הקבלן את העבודות 

ת רצון המנהל או באם נותרו שאריות פסולת לאחר ביצוע העבודה באמצעות מכונות לשבעו
הטיאוט ישוב ויחזור הקבלן על ביצוע העבודות באותו אזור בו נדרש הדבר עוד באותו יום 
עבודה עד להשלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל ללא תמורה נוספת ועל חשבון 

ביצוע העבודות  ויותיה של העירייה לקנוס את הקבלן בעניין.הקבלן, כל זאת מבלי להפחית מזכ
באמצעות מכונת הטיאוט תתבצענה מבלי להפריע לתנועת רכבים ו/או עוברי אורח ו/או 

 תושבים וכיו"ב. 

הקבלן יפנה וישנע על חשבונו את כל פסולת הטיאוט למכולות/כלי אצירה אשר תוצבנה ע"י  .14
. העירייה ו/או ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, בנקודות איסוף מרכזיות העירייה

מי מטעמה )לרבות קבלן פינוי האשפה והפסולת הפועל בשטח שיפוט העירייה( יפעל לשינוע 
פי הוראת העירייה(, אל אתרי -פסולת הטיאוט מהאזור בו רוקן הקבלן את פסולת הטיאוט )על

לא תחולנה על בגין פסולת הטיאוט פסולת. עלויות אגרת ההטמנה וסכום היטלי ההטמנה 
 . קבלן

ת הטיאוט אשר תופעלנה על וידו ומכונ-הקבלן יתקין על חשבונו בכל הרכבים אשר יופעלו על .15
המאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת ורטרואקטיבית  מערכת איתור, מעקב ובקרה לווייניתידו 

 בדבר מיקום הרכבים ומכונת הטיאוט ומסלול עבודתם. 

חשבונו של הקבלן, המערכת הממוחשבת -בעירייה עלור תחובר למערכות המחשב יתמערכת הא
תוכל להפיק דו"חות בזמן אמת באשר למיקום כלי הרכב ומכונות הטיאוט כמו גם דו"חות 

 תקופתיים באשר למסלול הרכבים ומכונות הטיאוט ומיקומם בכל רגע נתון.
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בים, במכונות ובמערכות המחשב כל עלויות הרכישה, ההתקנה והתחזוקה של המערכת ברכ
סוג המערכת, לרבות מפרטה הטכני יקבעו ע"י  אשר בעירייה יהיו על חשבונו של הקבלן.

העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, ולקבלן לא תהא כל דרישה כנגד העירייה בגין מימוש 
 זכותה כאמור. 

 

בצבע סופקו כלל הטנדרים ומכונות הטיאוט המופעלות ע"י הקבלן בשטח שיפוט העירייה י .16
". איכות הסביבהאגף  -השרון-הודאחיד עליו יורה המנהל וכן יישאו כיתוב "בשירות עיריית 

בטרם ביצוע האמור יציג הקבלן למנהל הדמיה לעניין ניראותם של כלי הרכב האמורים, לשם 
 . אישורו מראש ובכתב

  – העבודות על פיקוח לביצוע עירייהה מטעם מפקח רפרנט העסקת .17

פי המכרז, -מטעמה לבחינת ביצוע העבודות כנדרש על רפרנט מפקחהעירייה תעסיק  (א)
ח לרבות בחינת טיב העבודה, גיבוש תוכנית עבודה לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכן פיקו

. בעבור ביצוע עבודות הפיקוח עבודה על עבודות הקבלן הזוכה. המפקח יצויד ברכב
וזאת לכל חודש ₪( )עשרים ואחד אלף ₪  21,000.-תשולם ע"ח הקבלן תמורה בסך של 

וארכת )בצירוף מע"מ קלנדארי להתקשרות נשוא חוזה הקבלנות, לרבות התקופה המ
. על הקבלן לשקלל הוצאות במלואן על הקבלן "(, אשר תחולנהדמי הפיקוח" כדין( )להלן:

  לו בהצעת המחיר מטעמו, כחלק מהצעת המחיר מטעמו. פיקוח א

תעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה וצרכיה ולקבלן  בחירת זהות המפקח (ב)
 שייבחרו. תהא כל טענה לעניין זהות הרפרנטלא 

מובהר כי העירייה תקזז את התשלום מסך התמורה המשולמת לקבלן ע"י העירייה לשם  (ג)
   לקבלן הפיקוח. ודות הפיקוח העברת התמורה בגין עב

 אופן ביצוע שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים .ד
 

 עירייהניקיון וטיאוט הרחובות והשטחים הפתוחים בכל שטח הההקבלן יבצע את עבודות  .18
ידי המנהל ובהתאם להוראות חוזה -עלעבודה שתימסר לקבלן, מעת לעת, בהתאם לתוכנית ה

וצאות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות, לרבות שכר עובדים, הקבלן ישא בכל הה זה.
 אגרות רישוי, סולר וכיו"ב. שקיות לאשפתונים, זכויות סוציאליות, ציוד,

ידי הקבלן בשטח שיפוט העירייה )לרבות, -כמו כן כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על
, מנגד עלויות שינוע הפסולת חשבון הקבלןיהיו על פסולת הטיאוט( לאזור עליו תורה העירייה 

מהאזור הנ"ל אל אתרי הטיפול בפסולת וכן תשלום אגרת ההטמנה וסכום היטל ההטמנה בגין 
 .יהיו על חשבון העירייההפסולת 

 

לשנות )להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן(  עירייהלמען הסר ספק, בשיקול דעתה הבלעדי של ה
, וכי לקבלן מעבר לזה המפורט בהצעת המחיר א תשלום נוסףבכל עת את תוכנית העבודה, לל

 עירייהלא תהא כל טענה ו/או זכות בעניין. השינוי ייעשה בכתב, כמו כן בשיקול דעתה של ה
פי אזורים וכל נתון אחר הקשור -לשנות את חלוקת אזורי העבודות, ימי ביצוע העבודות על

 לביצוע העבודות.
 

 צע עפ"י ביצוע בפועל של העבודות נשוא החוזה ע"י הקבלן. מובהר כי התשלום לקבלן יתב

ידי הקבלן, כאמור וכמפורט בחוזה -ביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסקו על .19
ין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך, והמתאים לביצוע העבודות זה ובאמצעות ציוד ייעודי ותק

 פי חוק.-על

  –)לכל הפחות( להחזיק  לצורך ביצוע העבודות על הקבלן
 

קו"ב( המותאמות לאיסוף ופינוי  0.75-2.0ת טיאוט בגודל קטן )מיכל בנפח ו( מכונ3) שלוש (א)
-בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א גם ואילך, אשר עומדות 2017פסולת הטיאוט שנת ייצור 

, תקנות למניעת מפגעים 1990-, תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן1961
 וכל דין אחר והנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין; 1992-ניעת רעש(, תשנ"ג)מ
 

קו"ב( המותאמות לאיסוף ופינוי  3-4.5)מיכל בנפח  בינוני( מכונות טיאוט בגודל 3) שלוש (ב)
-בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א גםואילך, אשר עומדות  2017פסולת הטיאוט שנת ייצור 

, תקנות למניעת מפגעים 1990-בלתי סביר(, תש"ן , תקנות למניעת מפגעים )רעש1961
 וכל דין אחר והנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין; 1992-)מניעת רעש(, תשנ"ג

רשאי לנהוג בכל מכונה -125( נהגי מכונות טיאוט בעלי רשיון נהיגה מסוג "6) שהשלפחות  (ג)
 ה. ניידת" אשר מיומן וכשיר להפעיל מכונות טיאוט כנדרש וכמפורט בחוז



 

 
 ____________חתימת המציע/מורשי חתימה__       

 

43 

 

 

לשימוש הצוות המשימתי )ובכלל זה צוות משימתי ים משימתי ים( רכב3) לושהשלפחות  (ד)
)כולל עגלה עם וו גרירה מאושר  (פתוח) משא בלתי אחוד טנדר מסוגלניכוש עשבייה( 

 ואילך 2017שנת ייצור , ק"ג לפחות 750ברישיון הרכב ויכולת נשיאת מטען של נגררת( 
 . (אמצבת העובדים המפורטת בסעיף בנוסף לשהינו  טנדרלעל עזר )פו הלרבות פועל עזר נלוו

עבודה המפורט בסעיף )ט(  לשימוש מנהל 2017, שנת ייצור 4X4טנדר  רכב (1) אחדלפחות  (ה)
 דלעיל

כל מכונת טיאוט קטנה נוספת ו/או מכונת טיאוט בינונית נוספת ו/או חרמש מוטורי נוסף  (ו)
סיום תוכנית העבודה שנקבעה לעניין זה ע"י ורך ו/או כל ציוד נוסף אחר אשר יידרשו לצ

  .העירייה ו/או מי מטעמה

יצוע העבודות נשוא חוזה במשמרת בוקר לקיון לינ( פועלי 54חמישים וארבעה )לפחות  (ז)
צוע מובהר כי ככל שתבקש העירייה להקצות היקף העולה על האמור לשם בי .הקבלנות

 לם כל תמורה נוספתולא תשון העירייה, במלואה ולשביעות רצותוכנית העבודה שנקבעה 
מטעם הקבלן הזוכה ללא כל תמורה נוספת, במכפלת היקף העובדים מעבר להצעת המחיר 

  שנצרך בפועל ע"י העירייה. 

ביצוע העבודות נשוא משמרת צהריים )לא ביום מנוחה( לניקיון ל( פועלי 6שישה )לפחות  (ח)
להקצות היקף העולה על האמור לשם מובהר כי ככל שתבקש העירייה  .חוזה הקבלנות

ביצוע תוכנית העבודה שנקבעה במלואה ולשביעות רצון העירייה, ולא תשולם כל תמורה 
נוספת מעבר להצעת המחיר מטעם הקבלן הזוכה ללא כל תמורה נוספת, במכפלת היקף 

 העובדים שנצרך בפועל ע"י העירייה.  

לביצוע העבודות נשוא חוזה הקבלנות למשמרת בוקר ים משימתי יםצוות( 2שני )לפחות  (ט)
ובהתאם להגדרת צוות משימתי בהוראות חוזה הקבלנות, הכולל עובד נקיון וכן נהג רכב 

 ים)ח( אשר יעשו שימוש ברכב -)היקף העובדים הינו נוסף להיקף המפורט בסעיפים )ז( ו
 המפורט בסעיף )ד( לעיל. 

יה עירונית אחד למשמרת בוקר לביצוע ייעודי לניכוש עשבי (1אחד ) לפחות צוות משימתי (י)
עבודות נשוא חוזה הקבלנות ובתאם להגדרת צוות משימתי לניכוש עשבייה בהוראות חוזה 

( עובדי נקיון וכן נהג רכב )היקף העובדים הינו נוסף להיקף המפורט 2הקבלנות, הכולל שני )
 )ח( אשר יעשו שימוש ברכב המפורט בסעיף )ד( לעיל.  -בסעיף )ז( ו

( מנהל עבודה אשר יהיה נוכח בשטח שיפוט העירייה באזור זה במשך כל 1)אחד לפחות  (יא)
תקופת ביצוע העבודות לביצוע העבודות בהתאם להנחיית המנהל, אשר יפעיל את הרכב 

 בסעיף )ה( לעיל. המפורט 

מבלי לגרוע מכלל האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש  (יב)
)יא( לעיל בהתאם -)א( 19ו המפורטים בסעיפים שירותים נוספים על אל

לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה בעתות חג ומועד ו/או אירועים מיוחדים ו/או 
ו/או הרחבת שטחי הנקיון ו/או גידול בהיקף התושבים  גידול בצרכי העירייה
, ולאחר המצאת הזמנת עבודה מאושרת על ידי נציגי ו/או תדירות הנקיון
( עובדי נקיון נוספים, אחת  20, ובהיקף של עד עשרים )העירייה המורשים

( מכונת טיאוט בינונית, וכן צוות משימתי נוסף, והכל בהתאם לשיקול 1)
דעתה, צרכיה המשתנים ותוכניות עבודה שיגובשו על ידה. התמורה בגין 
השירותים הנוספים תהא בהתאם להצעת המחיר מאת הקבלן הזוכה, ללא 

שהוא. יובהר כי אין העירייה מתחייב במימוש אילו כל סוג כל תוספת מ
מהרכיבים המפורטים בסעיף זה, כולן או חלקן, והאמור שמור לשיקול דעתה 

 הבלעדי. 

יצוין כי רשימת הציון המפורטת לעיל, היא הערכה בלבד ואיננה מחייבת את העירייה, וכאמור  .20
אלה יסופקו המפורטים, אמצעים או תוספת להפחתת היקף האמצעים לעיל  ככל שיידרש

 ידי הקבלן ללא כל תוספת תשלום וללא כל טענה מכל מין וסוג שהוא בעניין.-במלואם על

על הקבלן לדאוג על חשבונו לאחזקת מלאי זמין ותקין של כל הציוד הנדרש לשם ביצוע  .21
)לרבות  העבודות לאורך כל תקופת ההסכם בצורה רציפה ושוטפת, לרבות מלאי שקיות, ביגוד

 , צבע, חומרי הסרת מודעות וגרפיטי וכיו"ב.גפי עבודה עמידים למים(מ
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על  עבוד )למעט שיעבוד לבנק( ואינם מעוקלים.שמיהיו נקיים , המכונות והציוד כל כלי הרכב .22
בשילוט בגודל ובנוסח עליהם ומכונות הטיאוט , על חשבונו, את כל כלי הרכב לשלטהקבלן 
 .עירייהתורה ה

ת הטיאוט, וונמכישא בעלויות הקצאת טלפונים סלולריים חכמים לנהגי ספק ו/או יהקבלן י .23
 . עירייהפועליו בשטח הואצל , /הרכבים המשימתייםיםטנדרה

לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה לשם קבלת  .24
ראשון עד חמישי . המשרד יאויש בימים עירייהולצורך מתן שירותים ל עירייההודעות מה

 שעה לפני כניסת שבת. 06:00, וביום שישי מהשעה 18:00ועד השעה  06:00מהשעה 

מחסן  מאת העירייה בשטח ייעודי שנועד להקצאתזמנית הקבלן זכות השימוש  קבליכמו כן 
לעשות שימוש לצורך הקבלן בהם נדרש ציוד לשם אחסון כל הציוד והמכונות )וחלקי חילוף( 

כלל ההוצאות בגין השמירה, האחזקה ותחזוקה השוטפת של ת נשוא המכרז. ביצוע העבודו
 השטח ייעודי תחולנה במלואן ובשלמותן על חשבונו של הקבלן. 

לאותו יום  עבודהנקבע כיום חג חד יומי, ייבצע הקבלן את תוכנית במידה ויום ביצוע העבודות  .25
דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית נקבע כחג  עבודותביום אשר קדם ליום החג. במידה ויום ה

של היום הראשון לחג ביום שקדם לחג ואת היום השני לחג ביום שלאחריו, והכל  העבודה
פי שיקול דעתה הבלעדי, -לשנות את תוכנית העבודה כאמור על עירייההבכפוף לזכותה של 

 ותגבורים לחגים. לעבודות הנוספותבקשר 

אשר נקבע  עבודותשל הקבלן לבצע את תוכנית ה ותיוממחויבויהאמור בסעיף זה איננו גורע 
 לאותם ימים שלפני ואחרי החג.

ובנוסף לאמור  הקיימת לתוכנית העבודותבנוסף  50% -בנוסף לאמור לעיל, יתגבר הקבלן ב
( ימי עבודה 3( ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת  )3את שלושת ) ברישא של סעיף זה,

  .והכל ללא תוספת תשלום מעבר לתמורה המפורטת בחוזה החלים לאחר צאת החג

 .עירייההפי שיקול דעתה הבלעדי של -פי תוכנית עבודה על-תגבור השירותיים ייעשה על

ו/או העבודות בתקופת החגים מהווה  תגבור העבודותלמען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי 
קבלן יבצעם בשלמות, כל זאת ללא פי חוזה הקבלנות, ו-חלק בלתי נפרד מביצוע העבודות על

 ., מעבר לקבוע בהסכם זהתמורה נוספת ו/או ללא תוספת תשלום

זאת ועוד. הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות ולבצע עבודות נוספות בכל עת במהלך כל תקופת 
ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. הקבלן מתחייב לבצע 

ו של המנהל בעניין במלואן ובשלמותן, כל זאת ללא תמורה נוספת ו/או ללא את הוראותי
 מעבר לקבוע בהסכם זה. תוספת תשלום,

לחוזה לצורך  19בסעיף ככל שיידרש הקבלן להעמיד פועלים נוספים מעבר לעובדים המפורטים 
וכן  ביצוע העבודות הנ"ל וזאת בהתאם להוראה מפורשת ובכתב מטעם המנהל ואישורו

, לביצוע עבודות באירועים מיוחדים )כגון, חגים, התאם לפי הזמנת רכש מאושרת ע"י הגזברב
ללא כל טענה לאחר מתן וכיו"ב(, יעמיד הקבלן את כל העובדים הנדרשים בעניין  אירועי תרבות

( ימים 7התראה מאת העירייה ו/או מי מטעמה בכתב ו/או בעל"פ, וזאת לכל הפחות שבעה )
. לא העמיד הקבלן את כל העובדים הנוספים יראה הדבר ם המועד הנדרשקלנדאריים בטר

 כהפרה יסודית של החוזה.

המחיר מטעמו, ללא כל תוספת תשלום בעבור הפועלים הנוספים ישולם לקבלן בהתאם להצעת 
 ו/או תמורה נוספת. 

וע , חל איסור מוחלט לביצ1948-ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"חב .26
. הקבלן מתחייב לסיים את עירייההעבודות נשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של ראש 

לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל בהתאם לתוכנית העבודה  העבודות
 .עירייההעבודה הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל, אלא באישור ראש 

ו/או באירועים מיוחדים חריגים ו/או במקרי עומס במקרים , רישא 26חרף האמור בסעיף 
בשטח שיפוט העירייה )עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל לעניין מהם מקרים חריגים ו/או 

תהא כל דרישה ו/או טענה כנגד מימוש זכותו זו  מקרי עומס ו/או אירועים מיוחדים ולקבלן לא
וכן בימי מנוחה מעבר לשעות העבודה דות מחוץ ו/או ביצוע עבולקבלן יתאפשר של המנהל( 

. ביצוע העבודות עירייה, ו/או מנכ"ל עירייהראש  בכתב מאתוחגים, וזאת בהתאם לאישור 
 מטעם הקבלן הזוכה.מעבר להצעת המחיר  ייעשה ללא תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת

וחגים וזאת בות בימי מנוחה בצע עבודות תגבור בכל שעות היממה, לרמחויב לכמו כן, הקבלן 
היענות מיידית לפינוי מפגעים משטחי שיפוט  הדורשובשעת חירום  בקרות אירוע חריג

אשר יועמדו  הטלפון ילרבות מספר הקבלן יעביר למנהל את פרטי הנהג ופועל ניקיון .עירייהה
וללא תמורה  ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא תמורה וללא כל תוספת תשלום .בכוננות
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על הקבלן להגיע לשטח שיפוט העירייה לא יאוחר משעה  .ה המפורטת בחוזה זהמעבר לתמור
 לאחר הקריאה כאמור. 

שעת חירום )מוכרזת ו/או בהקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות במכרז גם כמו כן, 
והוראות פיקוד העורף; ביצוע העבודות כאמור, שאינה מוכרזת( בהתאם להוראות המנהל 

 .מעבר לתמורה המפורטת בחוזה זה ורה וללא כל תוספת תשלוםייעשה ללא תמ

תראה הלצורך האמור, יעמיד הקבלן בשעות חירום ואירועים חריגים גם צוות עובדים ככוננות ב
וכן בהתאם לקריאות מוקד העירייה בקרות תאונות דרכים, מפגעי טבע  )לרבות שעות 24של 

 . ובהתאם לשיקול דעת המנהל(

בתקופות ו/או בפרקי זמן מסויימים במהלך השנה הקלנדארית ייתכן ולא  ידוע לקבלן כי .27
תידרשנה ביצוע חלק מהעבודות או כל העבודות נשוא חוזה הקבלנות )למשל )אך לא רק(, בימי 
 חורף גשומים(, וכמובן שלא תשולם לקבלן כל תמורה בגין אי ביצוע עבודות באותם פרקי זמן

ביום שקודם  12:00ות האמור, ולכל המאוחר עד השעה )בהתאם להודעה מראש לקבלן אוד
. הקבלן מוותר על כל טענה ו/או זכות בעניין כנגד העירייה ו/או מי ליום העבודה הרלוונטי(

 מטעמה. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה הקבלנות.

נקודות איסוף ל עירייההמכל שטח שיפוט  פסולת הטיאוטנות ולסלק את הקבלן מתחייב לפ .28
בהתאם לדרישות המנהל או המפקח בימים שייקבעו ו העירייה ובמיקום עליו תורה כזיותמר

 .עירייההידי -לכך מעת לעת על

בהתאם להודעה טלפונית של המפקח תוך פניות מוקד ו/או הנחיות המנהל על הקבלן לבצע   .29
זו,  שעה מקבלת ההודעה וזאת במשך כל שעות עבודת הקבלן. במידה ולא יבצע הקבלן דרישה

 .15%לפנות לאחר ולחייב את הקבלן בעלות העבודה שבוצעה בתוספת  עירייההרשאית 

 ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לגרום נזק כלשהו הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות .30
בתשתיות של הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות, חשמל, ביוב, מים וכיו"ב( ו/או ברכוש של 

ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן או עוברי אורח ו/או בכלי אצירה וריהוט עירוני או תושבי  עירייהה
, ערבב 20:00 -בבוקר ל 06:00בין השעות ת ביצוע העבודות ולבצען לא לגרום לרעש בעמתחייב 

 הכל בתיאום עם המנהל או המפקח.

ל האגף תפעולי ש מטעמה לרבות למוקד העירוני, משל"תו/או מי  עירייהעל הקבלן להודיע ל .31
 על כל מפגע תברואתי.ו/או למנהל בכתב ו/או בעל פה 

המצוי  בבור השטיפה ישטוף הקבלן ויחטא את מכונת הטיאוט במהלך וכן בתום כל יום עבודה,
. שטיפה וחיטוי מכונת הטיאוט תעשה או בכל מקום אחר עליו תורה העירייה במחסני העירייה

מובהר כי על  ויהיו על חשבונו המלא של הקבלן. פי הוראות כל דין והמשרד להגנת הסביבה-על
  . עבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנותנקיות ושמישות לביצוע ה להיותמכונות הטיאוט 

ו/או לגופו  עירייהההקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש  .32
ו/או עוברי אורח עקב  העירייה ותושבי עירייההו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדי 

מעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע 
לשלם  עירייההעל כל סוכם שתחויב  עירייההחוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות ולשפות את 

 באשר לנזקים המפורטים לעיל.

אה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם על כל הוצ עירייהההקבלן מתחייב לפצות את  .33
מיום  1961-בעקבות נזקי הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"ה

 .עירייהההוצאה בפועל ועד ליום התשלום ל

ידי המפקח או המנהל וכן כל -הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על .34
ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה. הקבלן  עירייההתלונה של תושב 

( לחודש קלנדארי במשך כל תקופת תוקפו 1ינהל יומן וימסור עותק ממנו למפקח בכל ראשון )
 בנספח ח' להסכם הקבלנות.בהתאם לנוסח הקבוע  של החוזה.

 צוות עובדים .ה
ימן, מיומן, מאומן ובקיא הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מה .35

, שהינם בעלי אזרחות עירייהבתפקידים המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה ב
ו/או תושבי אזור  השרון-הודוכן שהינם תושבי העיר  ישראלית או היתר עבודה בישראל כדין

 . השרון

ים נהג, ט()נהג לכל מכונת טיאו ת טיאוטולמכונ יםלצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן נהג
 כמו כן ובנוסף יעסיק , (ירכב משימת)לכל  ועובד עזר טנדר(רכב משימתי/לטנדרים )נהג לכל 

יבצעו את כלל העבודות נשוא המכרז וחוזה , אשר לחוזה 19עובדים ואמצעים כמפורט בסעיף 
 הקבלנות.
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מכונות ידי הקבלן יהיו נהגים בעלי הכשרה ורישיון להפעלה ולנהיגה ב-הנהגים שיועסקו על
ידי -ככל שיידרשו עובדים נוספים אלה יועסקו על טיאוט בנפחי ובגדלים הנדרשים במכרז.

 הקבלן.

 )אשר בעל טיאוט וניקיון רחובות ושטחים פתוחיםבתחום  ומקצועין מיומ היהי עבודההמנהל 
נסיון בביצוע העבודות בהיקף שלא יפחת משנתיים בניהול צוות נקיון רחובות ברשויות 

. העירייה תהא רשאית לפנות לרשות המקומית בה עבד מנהל העבודה לשם קבלת (ותמקומי
. מנהל העבודה חייב להיות נוכח בשטח בכל שעות חוות דעת אודות טיב ביצוע העבודות(

גם בקשר שוטף באמצעות מכשיר קשר תקין או מכשיר סלולארי  ההעבודה יהי העבודות. מנהל
לצורך תיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי חוזה זה. כמו כן  ייהעם נציגי העירו קבלןעם עובדי ה

זמין בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי  העבודה יהיו מנהל
 הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום.

ואילך,  2017שנת ייצור   4X4טנדר רכב מסוג עבודה מנהל יעמיד הקבלן ל ועבודת לצורך ביצוע
 ם. טלפון סלולארי חכמכשיר וכן 

 ידי הקבלן.-ככל שיידרשו מנהלי עבודה נוספים, אלה יועסקו על

או עובד אחר של הקבלן מכל סיבה שהיא מסוים  מנהל עבודהלא תרצה את  עירייהבמידה וה
שעות  48, הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בתוך עירייהובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 בעניין. ייהעירממתן הודעת ה

על הקבלן יהא להסיע את עובדיו בהסעה יומית מרוכזת לנקודות פיזור עליהם תורה העירייה 
בחלוקה לאזורי העבודה שיקבעו על ידה, ובהתאם לצרכיה )לרבות איסופם בסוף משמרת 

 העבודה(.  

י פי כלל-הולם, עלאחיד יהיה לבוש בכל עת בלבוש )לרבות מנהלי העבודה( צוות העובדים  .36
ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים -בענף עלהבטיחות המחייבים והנהוגים 

 לעבודה בשטח. 

           וכן כיתוב "בשירות עיריית שא ויכלול את לוגו העירייה הלבוש האחיד של העובדים י
 ".השרון-הוד

אור הכוללים מבלי לגרוע מהאמור יצייד הקבלן את עובדים במדים המצוידים בפס מחזור 
מכנסיים ארוכים, חולצה בעלת שרוול ארוך/קצר )בהתאם לימות השנה( מעיל הדוחה מים, וכן 

 ו/או כל צבע אחר בהתאם לשיקול דעת המנהל .  ירוקכובע מצחייה, כולם בצבע 

סטים לכל הפחות של כלל הציוד המפורט  לושהעל הקבלן יהא לספק לכל אחד מעובדים ש
 ת ובהתאם לצרכי עובדיו בפועל. לעיל, ואת לכל הפחו

אין על הקבלן להנפיק הציוד כאמור לעיל בטרם ניתן אישורו הסופי של המנהל בכתב להיקף 
 הציוד, סוגו, צבעיו, כיתובו וכן כל פרט נוסף נדרש, והכל בטרם תחילת ביצוע העבודות. 

 העירייה יקבע ע"יבהתאם לסוג אשר חדשה  פועל ניקיון עגלה ניקוי ניידת לכלהקבלן יעמיד 
)בצבע  ליטר לפחות 80 -כ בקיבולת של לאיסוף הפסולתשני פחים  –ובה  ובהתאם לדרישתה

)ידית  , אתס"מ לפחות( 1.60)ידית באורך  מטאטא כבישים , מתקנים לנשיאתירוק וחום(
שיניים  18 , מגרפהס"מ לפחות( 1.60אלומיניום )ידית באורך  , יעהס"מ לפחות( 1.60באורך 

דעות )לרבות ציוד ואמצעים להסרת מו מזמרה,כפפות,  , שפכטל,ס"מ לפחות( 1.60דית באורך )י
 מסיר שומנים ודבקים(.

 .עגלות הניקוי יהיו אחידות וזהות לכל הפועלים מדגם אחד, לרבות בגודלן, צבען וכיו"ב

 י רץ.סידור מספרכל עגלה תמותג בלוגו העירייה ובכיתוב עליו יורה המנהל וכן תמוספר ב

 בשטח שיפוט העירייה. המוצב ןעל הקבלן לאחסן את הציוד במחס

אי שקיות וכן מלומעדר, מגרפה ים, את, יעה, מטאטא כביש צמדויו לכל מכונת טיאוט
שאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפת השקיות המותאמות לאיסוף 

 .עירייהבאשפתונים המפוזרים בשטח שיפוט ה

, מזמרה גדולה, מזמרה קטנה, מעדר, מגרפהמדו מטאטא כבישים, את, יעה, יוצ לכל טנדר
וכן  ומברשותמסיר שומנים ציוד להסרת מודעות, מדבקות וגרפיטי, גלון צבע/סיד שפכטל, 

שאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות המותאמות להחלפת אי שקיות המותאמות לאיסוף מל
 ירייה.השקיות באשפתונים המפוזרים בשטח שיפוט הע

ידיו בביצוע העבודות שכר, מיסים, ביטוח -הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על .37
פי חוק. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות -לאומי וכל זכות סוציאלית אחרת המחויבת על
פיו ולהמציא -והתקנות שהותקנו על 1968-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח
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ה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו. כן ישלם פי דרישת-, עלעירייהל
 והתקנו מכוחו. 1987-הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .38
תם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווח

 .1954-ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-כפי שיידרש על

, כאשר הציוד יהיה וע העבודותהקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצ .39
דה, נעלי בטיחות, ביותר, לרבות כובעים, חולצות )ארוכות/קצרות(, סרבלי עבובאיכות הטובה 

ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה משקפי מגן, כפפות, אפוד זוהר וכל 
 יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות בהפעלת ציוד מוטוריהבטיחותית ביותר. 

. הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ומשקפי מגן
 .1997-ת בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"זותקנו

היה ומחמת מחלה, מילואים, או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו לבצע את  .40
העבודות בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך 

 ברציפות בביצוע העבודות נושא חוזה זה.

תאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש המפקח רשאי וזכאי בה .41
ד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן ובהחלפתו של כל ע

 הדרישה לקבלן.

. הקבלן על ידו ת מתמדתור, השגחה וביקכי עובדיו יהיו תחת פיקוח רשהקבלן מצהיר ומא .42
 .1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"למתחייב לקיים את כל הוראות פקודת 

לתת הוראות  עירייהה ע"יידו לכך -בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על .43
 לנקוט צעדים כנגד הקבלן. עירייהבשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של הלעובדי הקבלן ו

 ידי הקבלן-קיום חוקי העבודה על .ו

ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות -ים עלהקבלן ישלם לעובדים המועסק .44
צו הרחבה בענף המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם )לרבות 

וצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי שמירה והניקיון  5.2.2014הניקיון מיום 
בענף הנקיון לפי חוק הסכמים ציבוריים , צו ההרחבה (2013 -בגופים ציבוריים, התשע"ג

פי הוראות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה -, וכן על1957-התשי"ז
 ועילה לביטולו המיידי.

הקבלן ישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה  .45
עסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה או האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המו

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  -חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 
לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג 

יי פיטורין כמשמעותם , פיצו1958-שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח
, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות 1963-בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל 1951-עבודה ומנוחה, תשי"א
וכל  תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי,

 .ל דין שיבוא בנוסף להם או במקומםתשלומים על פי חליפיהם של החוקים האמורים וכ

הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות  .46
 ,, חוק שעות עבודה ומנוחה1959-י"טהחוקים המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תש

, חוק עבודת 1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976-תשל"ו , חוק דמי מחלה,1951-תשי"א
-, חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-נשים, תשי"ד

, חוק 1949-בודה(, תש"ט, חוק חיילים משוחררים )החזרה לע1953-, חוק החניכות, תשי"ג1953
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1963-ין, תשכ"ג, חוק פיצויי פיטור1958-תשי"ח ,הגנת השכר

וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  1987-, חוק שכר מינימום, התשמ"ז1995-משולב(, תשנ"ה
 .2002-התשס"ב

בנוסף ובלא למעט מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי 
ת יוקר; כל הוראות צווי הרחבה הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספ

הענפיים שעניינן רכיבי שכר  כל הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע השר, בהתייעצות 
 עם שר האוצר והארגונים.

לית לשעת עבודה שישלם לעובדיו אבכל מקרה מצהיר הקבלן ומתחייב כי עלות השכר המינימ
)ב( לחוק חוק להגברת האכיפה של דיני  28לא תפחת מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן 

 .2011-העבודה, תשע"ב
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שנערכו לגבי חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון  שלושהאחת ל עירייההקבלן ימציא ל
להגברת האכיפה של דיני העבודה,  לפחות מהעובדים בדיקות תקופתיות כאמור בחוק 10%

 שפט העבודה.לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למ 2011-תשע"ב

ככל יידרשו בדיקות נוספות ואישורים נוספים על פי הוראות הדין לרבות בדיקות ואישורים 
 מאת בודק שכר מוסמך ימציאן הקבלן ללא דיחוי.

חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד בגין אי  עירייהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל על ה
כל חבות שהיא  עירייהיו כאמור לעיל, ואף אין על הידי הקבלן לעובד-ביצוע תשלומים ושכר על

 או חובת פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו.

ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות -הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על .47
חוקית,  תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה

 .1954-ידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-כפי שיידרש על

-הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על .48
ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה 

 וזה ועילה לביטולו המיידי.יסודית של הח

לחוק  24פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון -הקבלן ימסור לכל עובד על .49
, וככל שהעבד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד 1958-הגנת השכר, התשי"ח

 בדואר.

לעובד  2002-התשס"בהקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  .50
שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה 
המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את 
ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח 

 ה המעודכנת לעובד.ההודע

או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו/או עובד מעובדיו  חופשה היה ומחמת מחלה, מילואים, .51
לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים אחר/ים הכל בכדי 

 להמשיך ברציפות בביצוע העבודות נושא חוזה זה.

מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש  המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט .52
החלפתו של כל עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן 

 הדרישה לקבלן.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או של  .53
יחות בעבודה ]נוסח חדש[, פקחים מטעמו. הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבט

 .1970-תש"ל

לתת  עירייהידי ה-ידו לכך על-בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על .54
לנקוט צעדים כנגד  עירייההוראות לעובדי הקבלן ובשמו, כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של ה

 הקבלן לרבות קנס כמפורט להלן.

ולקבלן הנכנס במקומו  עירייהעם העירייה להעביר להקבלן מתחייב במועד סיום ההתקשרות  .55
לצורך מתן השירותים נשוא ערב סיום ההתקשרות את רשימת העובדים שהועסקו על ידו 

 . 19.2.2014לצו ההרחבה בענף הניקיון מיום  7המכרז וכן הוותק שצברו בהתאם לקבוע בסעיף 

בטרם תחילת  העירייהבור עמובהר כי ככל שיבקשו עובדי הקבלן אשר ביצע את העבודות  .56
להמשיך העסקתם  לצו ההרחבה בענף הניקיון( 33היוצא )כהגדרתו בסעיף ביצוען ע"י הקבלן 

לצו ההרחבה  33נכנס )כהגדרתו בסעיף בביצוע העבודות בשטח שיפוט העירייה ע"י הקבלן ה
ועל רצף הם יהא מחוייב לעשות כן, לרבות שמירה על כלל זכויותי נכנס, הקבלן הבענף הניקיון(

 . ובהתאם להוראות צו ההרחבה בענף הניקיון לוותיקםבהתאם זכויותיהם 

וי ההרחבה הרלוונטים )לרבות: הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו .57
ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי  צו ההרחבה בענף הניקיון, צו העסקת עובדים וצו

 יודגש ויובהר כי:( כמיטיב מבינהם.1957-, התשי"זחוק הסכמים קיבוציים

פנסיה, גמל/ברור וידוע לקבלן כי בהתאם לצווי ההרחבה ההפרשות הסוציאליות )לרבות 
תהיינה על פיצויים וקרן השתלמות( יופרשו מיום ההעסקה הראשון של העובד תחת הסכם זה, 

ו של העובד יחוייב המעסיק שם העובד, ולא תהיינה ניתנות להחזרה למעסיק )בסיום העסקת
  לשחרר את כספי ההפרשות לטובתו של העובד, ובכלל זה גם את רכיב הפיצויים(.

העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות או תושבות ישראלית תבוצע בכפוף לאישור העסקה כדין 
 לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לגבי מילצו ההרחבה  8בסעיף אף האמור  בלבד. לעניין זה, על

למען הסר ספק, מובהר .שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע מזכה" יכלול גם עזיבה של הארץ
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, 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה 23כי בהתאם להוראות סעיף 
 לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

חוק יל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות על אף האמור לע .58
, ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי 1991-עובדים זרים, תשנ"א
 שתפורסמנה מעת לעת.

כל מקרה מתחייב הקבלן שלא יעסיק לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה קבלנות זה ואולם ב
עובד/ים זר/ים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם באמצעותו ובין אם באמצעות קבלן כוח 

בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה. אדם ובין באמצעות כל גורם אחר עימו התקשר הקבלן 
; 4עמוד ) 5/4/2011מיום  2/2011, כמשמעותם בחוזר מנכ"ל "זרים עובדיםפסקה זו, " לעניין

 עידוד העסקת ישראלים(.

 הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה. חל על .59

יום מיום החתימה על ההסכם, יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני"  60-לא יאוחר מ .60
יקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, חוק הפ)כמשמעותם ב

( )אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור העובד 2005-התשס"ה
 ( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: הקופה –)בסעיף זה 

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

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של  (ב)
 העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

 , כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתוםעירייהלהעתק מהרשימה יועבר  (ג)
 על ידי עורך דין.

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. .1

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מידי  .2
יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו 

 מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח.את עבודתם אצלו 

 ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל. .3

 הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה. .4

על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות שעבוד מתוכם היקף השעות  .5
 פי חוק.-ת וכל פרט אחר המחויב עליקף שעות נוספוהתורמות למכסת, ה

פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל -יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על .6
פי חוק, לרבות בגין שעות -העלויות, לרבות מרכיב רווח קבלני, משכורות לעובדים על

 נוספות.

בגין התשלומים ו/או פצה את הקבלן תשפה ו/או תלא  עירייההמובהר ומודגש בזאת, כי  .7
התוספות למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות, לרבות 

 תקופות האופציה )ככל שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו.

 אחריות, שיפוי וביטוח  .ז

/או אבדן ו/או הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או תקלה ו .61
קלקול ו/או הפסד אשר יגרמו לעירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או 
לקבלני משנה מטעמו ו/או לכל הבא מטעמו של הקבלן בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או עקב 

עבודות או מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע ה
 בקשר אליהן.

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  .62
בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה 

 מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

דיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אבדן הקבלן פוטר את העירייה ו/או עוב .63
ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש בגין אחריותו על פי האמור בהסכם זה, ומתחייב לשפות את העירייה 
על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל 

שפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור, ו/או על פי  כל דין, לרבות בגין ההוצאות המ
 העירייה תודיע לקבלן על תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8113DF68-148C-4D16-9459-2BBC50D14236.htm
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 הוראות לעניין הסבת ההסכם .ח

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו/או  .64
, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר את חובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן

כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל את הסכמתה 
 בכתב ומראש. עירייהההמפורשת של 

ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות נשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון 
הקבלן ימסור לעירייה  בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש. עירייההלשיקול דעתה של 

בקשה מפורטת בכתב, העירייה תבחן את הבקשה ותודיע על הסכמתה ו/או אי הסכמתה בכתב. 
ההסבה או המחאת הזכויות  אישור העירייה יהא תקף רק לאחר אישור מנכלי"ת העירייה.

מצד אחד לקבלן מצד שני  רייהעיהידי -תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על
 ולנמחה מצד שלישי.

את הסכמתה להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  עירייההנתנה  .65
פי החוזה, וקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או -הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על

 מחדל של מבצעי העבודות.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות  45%היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת  .66
בין אם ההעברה נתבצעה בבת אחת ובים אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות הדורשת את 

 כאמור לעיל. עירייהההסכמת 

 תקופת החוזה .ט

החל מיום  חודשים( 36חודשים ) לשלושים ושישהפי חוזה זה הינה -ופת ההתקשרות עלתק .67
 (. תקופת החוזהתקופת החוזה –ם _____________ )להלן ______________ וכלה ביו

 או חלק מהם( חודשים נוספים 12עשר )-םשני ( תקופות נוספות בנות2) שתיניתנת להארכה ל
זה ותקופות האופציה הכל תקופת החו-(; סךהתקופה המוארכת –)להלן  )כל אחת מהתקופות(

 חודשים. 60לא תעלה על 

 תחת שיקול דעתה הבלעדי. בלבד ומצויה עירייהכות המוענקת לאופציה להארכת החוזה הינה ז

בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את  עירייההבמהלך תקופת החוזה רשאית  .68
( יום. לקבלן לא תהיה כל תביעה 60פי חוזה זה בהודעה מוקדמת של ששים )-ההתקשרות על

-יעה לו בגין העבודות שניתנו עלו/או טענה כספית אחרת למעט זכותו לקבל את התמורה המג
 ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.

 תמורה .י

למתן שירותי ניקיון כלליים  בפועלציוד פעלת תשלם העירייה לקבלן את התשלומים בעבור ה .69
ורשת דרישה מפלבהתאם ו/או העסקת פועלי ניקיון נוספים בפועל בחודש טרם עריכת החשבון, 

 ע"י המצאת הזמנת רכש מאושרת ע"י נציגיה המוסמכים של העירייה בכתב העירייהשל 
  –פי התעריפים שלהלן -מטעם המנהל על ,)חתומה ע"י מנהל הרכש ומנהל האגף(

 שעות 7ליום עבודה בן  העמדת פועל ניקיוןעבור )לא כולל מע"מ(  ₪  ____סך של __ .69.1
שלא ) למשמרת בוקר עבודות הניקיון הידני( )לרבות אספקת חומרים נלווים לביצוע

ובכפוף לצרכיה המשתנים של  בחוזה הקבלנותבהיקפים המפורטים ( ביום מנוחה
 ; העירייה

שעות  4ליום עבודה בן  העמדת פועל ניקיון)לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.2
 צהרייםלמשמרת  )לרבות אספקת חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון הידני(

( בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים ביום מנוחהשלא )
 של העירייה; 

 שעות 4ליום עבודה בן  העמדת פועל ניקיון)לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.3
למשמרת צהריים )לרבות אספקת חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון הידני( 

המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים של ( בהיקפים ביום מנוחה)
 העירייה; 

הכולל נהג ופועל ) משימתיצוות העמדת )לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.4
 7ליום עבודה בן  (ואילך 2017נקיון, כולל הקצאת טנדר פתוח עם עגלה נגררת משנת 

בחוזה הקבלנות ביום מנוחה( בהיקפים המפורטים שלא ) , במשמרת בוקרשעות
 ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה; 
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 לניכוש עשבייה משימתיצוות העמדת )לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.5
ואילך  2017הכולל נהג ופועל נקיון, כולל הקצאת טנדר פתוח עם עגלה נגררת משנת )

 7ודה בן ליום עב( וכן אמצעים לניכוש עשבייה בהיקפם ככל שיידרש ע"י העירייה
)שלא ביום מנוחה( בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות  , במשמרת בוקרשעות

 ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה; 

הכולל נהג ופועל ) משימתיצוות העמדת )לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.6
 4ליום עבודה בן ( ואילך 2017נקיון, כולל הקצאת טנדר פתוח עם עגלה נגררת משנת 

)ביום מנוחה( בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף  , במשמרת צהרייםשעות
 לצרכיה המשתנים של העירייה; 

( 4X4)הכולל רכב בודה העמדת מנהל ע)לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.7
שעות )שלא ביום מנוחה( בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות  8ליום עבודה בן 

 ים של העירייה; ובכפוף לצרכיה המשתנ

)בעלת מיכל  העמדת מכונת טיאוט קטנה)לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.8
 שעות עבודה 8קוב( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט, ליום עבודה בן  2.0-1.5עם קיבולת 

 ; בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה

)בעלת מיכל  בינוניתהעמדת מכונת טיאוט מ( עבור )לא כולל מע"₪  סך של ______  .69.9
 שעות עבודה 8קוב( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט, ליום עבודה בן  4.5-3עם קיבולת 

 ; בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה

)בעלת מיכל  גדולההעמדת מכונת טיאוט )לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.10
שעות  8( ונהג להפעלת מכונת הטיאוט, ליום עבודה בן ומעלה קוב 5עם קיבולת 

 ; בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה עבודה

ביצוע עבודות ריסוס והדברת עשבייה ע"י )לא כולל מע"מ( עבור ₪  סך של ______  .69.11
 למ"ר בודד, סי גב ידניים(עובדים מיומנים ומקצועיים )לרבות הקצאת מרס

 ; בהיקפים המפורטים בחוזה הקבלנות ובכפוף לצרכיה המשתנים של העירייה

 (.התשלום החודשי –להלן ביחד 
 

 

 .עירייהינוכה ו/או יופחת ו/או יקוזז כל סכום אשר יגיע ו/או מגיע לתשלום החודשי מה
 כחוק.זים( יצטרף מע"מ )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזו לתשלום החודשי

 

 (.התמורה החודשית –)להלן הכל ביחד 
 

לחוזה( לתשלום החודשי.  1חודשים יתווסף הפרש שיעור המדד )כהגדרתו בסעיף  6 -אחת ל .70
חודשים  6התוספת הראשונה תחושב בתחילת ההתקשרות החוזית ולאחר מכן בתום כל 

ייקבע החזר רטרואקטיבי טרם  קלנדאריים. תוספת המדד תחושב מיום החישוב ואילך ולא
 ביצוע חישוב תוספת המדד.

מוסכם על הצדדים כי התמורה החודשית היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות  .71
והוגן לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר 

ל דין. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי פי כ-פי חוזה זה, או על-התחייבויותיו של הקבלן על
העלאות או שינויים בתמורה החודשית, בין מחמת עליות שכר עבודה, שינוים  עירייהמהלתבוע 

בשערי חליפין של המטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים, אגרות או תשלומי 
 בה אחרת.חובה אחרים מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, או מחמת כל סי

מובהר בזאת כי בהעדר דרישה בכתב להעסקת עובדים נוספים או לקבלן שירותי ניקיון 
כלליים מטעם העירייה, לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין העסקת עובד נוסף ו/או העמדת 
ציוד לצורך שירותי ניקיון כלליים; במסגרת האישורים נדרש לציין את כמות העובדים 

יוד הנדרש וכן היקף העבודה הנדרש )מספר ימים ומספר מ"ר הנדרשת ו/או כמות הצ
לביצוע(, לא צוינו פרטים אלה, לא ישולם לקבלן התמורה בגין העסקת הנ"ל בין אם בוצעה 

 ובין אם לא בוצעה.

( בכל חודש, חשבון בשני עותקים, עבור ביצוע 5חמישי )הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה .72
ת דו"ח ובו ימי עבודת מכונות הטיאוט ומספר רישוי מכונות ם לו, לרבושקד העבודות בחודש

ים נוספים מעבר לקבוע בהסכם, הועסקו עובד ןהטיאוט אשר עבדו בכל אזור, בדבר השעות בה
תם ואישור המנהל המאשר העסקתם, מספר העובדים שהועסקו ושמותיהם, אזורי העסק ימי

שעות העסקת הציוד נשוא שירותי דו"חות בדבר יצרף הקבלן  את העסקתם בכל יום ויום.
בהתאם לדרישת העירייה ואישורים בכתב מטעם בחודש הקלנדארי החולף, הניקיון הכלליים 

 המנהל על היקף העבודה באמצעות ציוד זה.



 

 
 ____________חתימת המציע/מורשי חתימה__       

 

52 

ידי הקבלן. המפקח -( ימים מיום הגשת החשבון על7המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה ) .73
 רת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בק

( ימים מיום קבלת החשבון 7המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה ) .74
וההשגות מהמפקח. המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או 

בפחתה ו/או חלקי או יסרב לאשר את החשבון, ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי 
קיזוז ו/או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן עקב ביצוע לקוי ו/או אי ביצוע עבודות ו/או גרימת 

 , ויעבירו לגזברות.פי חוק-ו/או עקב ניכויים המחויבים על נזקים

ם שאושר, בניכוי הסכומים המפורטים וסכב הגשת חשבוניתלקבלן כנגד  החשבונית תשולם .75
בתנאי פי חוק -או הנדרשים עלידי המנהל -פחתה כפי שפורטו עללקיזוז ו/או ניכוי ו/או ה

 ידי המנהל.-מיום אישור החשבון עליום  70תשלום שוטף+

וחשבונותיה ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן  עירייההספרי  .76
 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .יא

ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה" הקבלן מצהיר  .77
 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה  .78
 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.-כנדרש על

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1וך לראשון )במעמד החתימה על חוזה זה ובסמ .79
אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה  עירייההקבלן ל

 פי חוזה זה.-על

טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף  עירייהבמעמד החתימה ימציא הקבלן ל .80
ידי -ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על-הא חתום על. הטופס יכנספח ג' לחוזה הקבלנות

דין ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי -עורך
 פי חוזה זה.-לביצוע תשלום התמורה על

 ערבות ביצוע .יב

 עירייההפי חוזה זה, יפקיד הקבלן בידי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על .81
פני מועד החתימה על החוזה, ערבות בנקאית, צמוד למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף ל

 ₪(. מליון  –כולל מע"מ )במילים  ₪ 1,000,000(, על סך ערבות ביצוע –)להלן  א' בנספח

למשך כל תקופת החוזה, לרבות תקופות האופציה, ככל שתחליט ערבות הביצוע, תהא בתוקף  .82
לאחר תום תקופת ההתקשרות של  יום 30תהא בתוקף לפחות  הערבותהעירייה לממשן 

 פי חוזה זה.-הצדדים על

 הקבלן יישא הכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת נדרשת. .83

לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה, או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה,  .84
לחלט את  עירייההו/או המנהל, תהא רשאית  עירייההבר ו/או גז עירייההלשביעות רצון ראש 

ערבות הביצוע בחלקה או במלואה כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית 
סכום הערבות כאמור. הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה 

 בלא צורך הנמקה.

הפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לקבלן , ייעירייההידי -סכום הערבות שנגבה על .85
ו/או המנהל ו/או  עירייההו/או גזבר  עירייההאו כלפי ראש  עירייההזכות כלשהי לבוא כלפי 

 עירייהההמפקח, בטענות מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של 
 בגין הפרת החוזה.

לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו/או  ייהעירהבנוסף לערבות הביצוע, רשאית  .86
להפחית ו/או לנכות מיתרת התשלומים, כל סכום לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הקבלן 

 ו/או כלפי כל צד שלישי. עירייההכלפי 

 ביטוחים .יג

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  .87
תחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות מ

שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו 
מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים, נספח ב' המהווה חלק בלתי 

 "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.   נפרד מהסכם זה )להלן:



 

 
 ____________חתימת המציע/מורשי חתימה__       

 

53 

 

 

הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .88
מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור 

ה אשר הפרתו מזכה ידי מבטחי הקבלן לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם ז-חתום על
את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום 
תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 מהעירייה.

ים עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוח .89
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות 

פי הסכם זה או -כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
 פי כל דין. -על

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמשים, במישרין או  -ביטוח כלי רכב .90
קיפין, לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות בע

שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים 
)ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים 

למען ספק מוסכם, כי המונח ₪.  1,200,000 -ם גבול אחריות שלא יפחת מבביטוח חובה בסכו
"כלי רכב" כולל מכונות טיאוט ושטיפה, מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן 

 כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה, יערך עבורו  .91
 למקרה.₪  2,000,000-ם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מג

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  .92
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

ל הקבלן יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אף אם אלה לא נבעו ממעשה או מחדל ש .93
הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר 
יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. 
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 פוליסות.ההשתתפות העצמית הקבועה ב

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  .94
האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת 

 העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

אופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי הפר הקבלן את הוראות הפוליסות ב .95
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או 

 אחר שיגרם לו עקב זאת.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  .96
 י מעבידים.אחר הדן בביטוח עובדים על יד

עבודה,   והוראות לעניין החוק להגברת האכיפה בדיני אי תחולת יחסי עובד מעביד  .יד
 2011 –תשע"ב 

מזמין וכי אין -לבין העירייה יהיו יחסי קבלןהקבלן מצהירים כי היחסים בין  הצדדים (א)
מעביד ביניהם ו/או בין מי מטעם -הצדדים חפצים לייסד ואינם מייסדים קשר של עובד

 לבין העירייה. הצהרות אלו הנן תנאי יסודי להתקשרות הצדדים.הקבלן 

מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד תחול הקבלן  (ב)
האחריות המלאה, הבלעדית, והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 

ק או הפסד שיקרו או שיגרמו לעירייה הפסד שיקרו, או של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נז
תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע  לרבות עובדיו, ו/או לכל צד שלישי כלשהו,

 פי הסכם זה.-עלהקבלן התחייבויות 

שום דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד מעביד ו/או שולח  (ג)
ו בין העירייה לבין כל אדם או גוף אחר ובין העירייה ו/אהקבלן שלוח ו/או שותפות בין 

 ו/או מי שיועסק על ידו.הקבלן איתו יתקשר 

)לרבות שכר עבודה, מס הקבלן כל הוצאות עבודות שרות, תפעול ואחזקה, תשלום לעובדי  (ד)
הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים -על ואחר( תשלומי מיסים שהוטלו
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וישולמו על ידו, והעירייה לא תהיה הקבלן והאחריות בקשר עם ביצוע השרות יחולו על 
 אחראית לכך בכל צורה ואופן שהיא.

פי -ידי עובדיו בלבד ויקיים את כל החובות המוטלות עליו על-יתן את השירות עלהקבלן  (ה)
ובכלל זה ישלם לעובדיו שכר במועד הקבוע בחוק הגנת השכר, כל דין כלפי עובדיו, 

, ישלם שכר אשר לא יפחת משכר המינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, 1958 -התשי"ח 
פי כל דין, על פי -, ויקפיד על מתן הזכויות הסוציאליות המגיעות להם על1987 -התשמ"ז 

פי הוראות הסכם זה. -כן עלכל צו הרחבה, הסכם קיבוצי והסכם אישי החל לגביהם ו
 .הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ועילה לביטולו המיידי

דין, צו הרחבה, -הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל ההפרשות והניכויים שיש לבצען על פי (ו)
הסכם קיבוצי והסכם אישי החל על עובדיו ולהעברתם במועד לרשויות, לקופות הגמל 

, והוא מתחייב לשלם במועדם את כל המיסים וההיטלים ודמי ביטוח ולכל גוף אחר כנדרש
 לאומי בקשר עם העסקת עובדיו בהתאם לכל דין.

הקבלן , וכל תשלום שיגיע לעובדי הקבלןהעירייה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו לעובדי  (ז)
מתחייב להבהיר נושא זה הקבלן על חשבונו בלבד. הקבלן ידי -בגין העסקתם ישולם על

ל אדם שימצא בשרותו. אי מילוי, בין במעשה ובין במחדל, של הוראה מהוראות סעיף לכ
זה, לגבי עובדים כאמור, יהווה הפרה של הסכם זה, והעירייה תהיה זכאית לסעדים לפיו 

ידי הקבלן בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש -ולפי כל דין, ובכללן שיפוי של העירייה על
 נגדה בגין ההפרה.

ידי -פגוע באמור לעיל, מוסכם בין הצדדים מפורשות, כי במידה שיקבע בעתיד, עלמבלי ל (ח)
ו/או הקבלן דין מוסמך כי בתקופת חוזה זה התקיימו בין העירייה לבין -בית משפט או בית

לקבלן או מי מהם יחסי עובד/מעביד, וכי על העירייה לשלם הקבלן בין העירייה ובין עובדי 
פי כל דין, ייערך חישוב של -ו/או תנאים נוספים המחויבים עלשכר הקבלן ו/או לעובדי 

פי תשלומי המינימום לפי הדין -הסכומים שהיה על העירייה לשלם כמעביד, וזאת רק על
 "תשלומי המינימום"(. -)להלן 

, בגין שרותיו על פי הסכם זה, העולה על תשלומי המינימום הקבלןכל סכום עודף שקיבל  (ט)
מדד המחירים לצרכן ו לעירייה מיד עם דרישתה, כשהוא צמוד לכאמור, יוחזר על יד

 רבית כדין.ונושא ריבית מ

מצהיר, כי הוא נותן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של הקבלן  (י)
 העירייה ואין בכוונתו לעשות כן.

חייב למי מסכים לכך כי העירייה תהיה רשאית לקזז כל חוב שהוא חייב או יהיה הקבלן  (יא)
מעובדיו, אשר הועסק במתן השירות לעירייה, בשל הפרת חובה או חובות המוטלות עליו 

 .לקבלןפי הסכם זה כלפי עובדיו, כנגד כל סכום שהעירייה תהיה חייבת -פי כל דין ועל-על

אינו "קבלן כוח אדם" כהגדרתו בחוק  שבכל הנוגע להסכם זה הואמצהיר בזאת, הקבלן  (יב)
       , ובדינים השונים )להלן: 1996 -ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  העסקת עובדים על

 "קבלן כוח אדם"(.

הינו קבלן כוח אדם, הקבלן במידה שערכאה מוסמכת תקבע, על אף אמור לעיל, כי  (יג)
לשלם לעובדיו או מי הם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם עקב הקבלן מתחייב 

ועל פי  1996 -ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו -בדים עלפי חוק העסקת עו-הקביעה הנ"ל על
כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו דרישות ו/או תביעות כלשהן מהעירייה בגין תשלום 

לשיפוי ולפיצוי העירייה הקבלן סכומים כאמור. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות 
מעביד -יום יחסי עובדבשל סכום שהעירייה תידרש לשלם עקב תביעה או דרישה בדבר ק

 כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי הספק הינו "קבלן כוח אדם".

לפי הסכם זה לקחה כבר בחשבון, בין הקבלן התמורה שתשלם העירייה בגין שירותי  (יד)
, לרבות הזכויות הסוציאליות וכל זכות אחרת הקבלןהיתר, את עלות העסקתם של עובדי 

 פי הוראות הדין ו/או כל הסכם.-על

, הקבלןהתמורה הקבלנית היא העלות הסופית המוסכמת של העירייה בגין קבלת שרותי  (טו)
ו/או למי מטעמו כל תשלומים, הטבות או זכויות נוספות לקבלן ופרט לתמורה זו לא יגיעו 

ו/או מי מטעמו לא יבקשו, לא יתנו ולא הקבלן כלשהן מהעירייה. פרט לתמורה הנ"ל 
רת במישרין ובעקיפין מהעירייה ו/או מכל גורם שהוא יקבלו כל תשלום ו/או הטבה אח
או מי מטעמו יגבו או יקבלו תשלום ו/או הטבה הקבלן עקב מתן השירות לעירייה. אם 

לשלם לעירייה כל תשלום או שווי הטבה כזו הקבלן כלשהם בניגוד לאמור לעיל, יהיה על 
לי לגרוע מזכויות העירייה )שייקבעו על ידי העירייה( מיד עם דרישתה הראשונה, וזאת מב

ו/או מי מטעמו ו/או לקבל כל סעד בגין הפרת הסכם זה ו/או כל הקבלן לנקוט בצעדים נגד 
 זכות אחרת של העירייה.
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מתחייב לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך על מנת לקיים את האמור לעיל. הקבלן  (טז)
כל עובד שלו, שיוצב לגרום לכך שהקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב 

לעבודה מטעמו לשם מתן השירות לעירייה, יחתום על התחייבות בנוסח שיפורט להלן. 
לא יתנה את החתימה של העובד שלו על ההתחייבות הנ"ל לשם הקבלן מוסכם בזאת כי 

הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה או בכל אופן אחר, הסותר את חוק 
  . 2012 -ונות מעובד, תשע"ב איסור קבלת ביטח

 להלן נוסח ההתחייבות:

 -, ______ נושא ת.ז. מספר________, נציג חברת ________ )להלן אני הח"מ" 
"( או העירייה" -)להלן  השרון-הודלעיריית  ים"( המוצב מטעמה למתן שירותהקבלן"

ומאשר בזאת "( מצהיר עובד החברה" -משמש מטעמה לצורך מתן שירות לעירייה )להלן 
 כלהלן:

הינו חברה למתן שירותים והוא איננו קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק הקבלן  .1
 .1996 -ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו -העסקת עובדים על

המוצב מטעמו לביצוע שירות עבור העירייה ומספק לעירייה הקבלן הנני עובד  .2
 ן שירות לעירייה.לצורך מתהקבלן ו/או משמש מטעם הקבלן שירותים מטעם 

הינו מעבידי היחיד והבלעדי, וביני לבין העירייה לא התקיימו, לא קיימים הקבלן  .3
 מעביד.-ולא יתקיימו יחסי עובד

בהתאם לחוק  יהובא לידיעתי המנגנון למסירת הודעה לעירייה על פגיעה בזכויותי .4
 .2011 -להגברת האכיפה בדיני עבודה, תשע"ב 

 חתום:ולראיה באתי על ה 
 __________ 

 הקבלןעובד            

מתחייב לשפות ולפצות את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  הקבלן (יז)
הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לעירייה במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה 

-קשר של עובדו/או מי מטעמו ו/או שאיריו, כי התקיים ו/או נוצר  הקבלןמטענה של 
)להלן: "טענה בדבר יחסי הקבלן ו/או מי מטעמו של  הקבלןמעביד בין העירייה לבין 

מעביד"(, ו/או כתוצאה מקביעה של בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, כי -עובד
ו/או מי מטעמו העניק שירותיו לעירייה כ"עובד",  הקבלןלמרות האמור בהסכם זה, 

 מצב שבו נקבע כי מדובר במעסיקים במשותף.לרבות, למען הסר ספק, ב

כלפי עובדיו בכל דרך שתרצה, הקבלן העירייה תהיה רשאית לוודא קיום התחייבויות  (יח)
לרבות באמצעות קבלת תלושי שכר של העובדים, ואולם אין בזכות זו של העירייה כדי 
 לחייבה לערוך בקרה כאמור או להטיל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך או לגרוע

לתשלום לעובדיו של כל זכויותיהם, הקבלן מהאחריות המלאה והבלעדית המוטלת על 
 כאמור לעיל.

ידי העירייה ו/או עם כל גורם -ישתף פעולה באופן מלא עם כל ביקורת שתידרש עלהקבלן  (יט)
מתחייב להמציא לשם הקבלן ידי העירייה לשם ביצוע ביקורת. -מקצועי שימונה על

ישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, פי דרישה, א-ביקורת, על
לקרנות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים שלו המועסקים בחצרי העירייה, דוחות 

 נוכחות של העובדים המועסקים בחצרי העירייה וכל מסמך אחר רלוונטי לביקורת.

או חשש להפרה  נמצאה בביקורת או כתוצאה מבדיקת תלונה, הודעה או התראה, הפרה (כ)
הקבלן עם העתקים לעירייה. הקבלן של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב אל 

ימים תצהיר בכתב של רו"ח, המפרט את תיקון הממצאים  30יהא מחויב להמציא בתוך 
במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. כן 

סור לעירייה כל מסמך נוסף אשר יידרש על ידה בהקשר זה. התשלום חייב למהקבלן יהא 
 הבא שבו תהיה העירייה חייבת לספק יושעה עד למילוי תנאי זה.

ימים על כל תלונה שתועבר מהעירייה או ממינהל  30מחויב להשיב בכתב בתום הקבלן  (כא)
עה ההסדרה והאכיפה ממשרד התמ"ת )במקרה כזה יועבר עותק לעירייה( בדבר פגי

ידי הספק במתן השירות לעירייה. בתשובתו יפרט הספק -בזכויות העובדים המועסקים על
 את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה, ויצרף אסמכתאות.

ידי עובד שלו על הפרה או חשש -יטפל באופן מיידי בתלונה שהוגשה אליו עלהקבלן  (כב)
יקת תלונות עובדיו. חל איסור להפרה של זכויות עובדיו, וישתף פעולה באופן מלא בבד

 מוחלט לפגוע בכל דרך שהיא בעובד שהגיש תלונה או סייע בהגשת תלונה.
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מתחייב לשתף פעולה עם העירייה בכל הנוגע לקיומו של החוק להגברת האכיפה הקבלן  (כג)
"( ובכלל זה לבצע כל פעולה החוק להגברת האכיפה" -)להלן  2011 -בדיני עבודה, תשע"ב 

כל מסמך, על מנת שהוראות החוק הנ"ל יקוימו והעירייה ו/או מי מטעמה לא ולחתום על 
יהיו כפופים לסנקציה כלשהי לפי החוק להגברת האכיפה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 יחולו גם ההוראות הבאות.

ימציא לעירייה תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום בקביעות הקבלן  (כד)
האחרונים לפחות, של כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים  החודשים 12במהלך 

לפי  ,לרבות תשלום בקביעות של כל התשלומים אותם היה לשלם לעובדיו, עבורם ובגינם
הוראות כל דין, לרבות בהתאם לחוק להגברת האכיפה, צווי ההרחבה וההסכמים 

 .נקיוןהקיבוציים הרלבנטיים לענף ה

ל חשבונו עם בודק שכר מוסמך לפי הוראות החוק להגברת מתחייב להתקשר עהקבלן  (כה)
לחוק להגברת האכיפה ניתן להתקשר עם רו"ח,  54האכיפה )ובתקופה הרלוונטית בסעיף 

כמוסדר שם(, לבצע בדיקות תקופתיות לגבי עובדי הספק המוצבים לעבודה בעירייה, 
גלו בבדיקות אלה, למסור את תוצאות הבדיקות לעירייה ולתקן את מלוא הליקויים שהת

 ככל שהתגלו ולדווח לעירייה בכתב ובאופן מפורט על תיקון מלוא הליקויים.

ו/או לעירייה, לקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו מנגנון לבירור תלונות שיופנו הקבלן  (כו)
שעניינן הפרת זכויותיהם הסוציאליות בעבודה, בהתאם לנדרש לפי החוק להגברת 

חר, ליידע את עובדיו בדבר מנגנון זה ודרכי הגשת תלונה ואופן האכיפה ו/או כל חוק א
התלונות כאמור  .בירורה ולפרסם פרטי מנגנון זה בקרב עובדיו המוצבים לעבודה בעירייה

   מנהל אגף שפ"ע.יופנו לגורם הבא בעירייה: 

ב שתגיע לעירייה בדרך הנ"ל או בכל דרך אחרת, מתחייהקבלן לגבי כל תלונה של עובד של  (כז)
 :הקבלן

  התייחסות עניינית לכל פרטי התלונה, מלווה בכל מידילמסור לעירייה, באופן ,
 מסמך הקשור לעניין.

 ידה.-למסור לעירייה כל הסבר ו/או כל מסמך נוסף, ככל שיתבקש על 
  לפעול בהתאם להנחיות העירייה לגבי אופן הטיפול בתלונה, כולל ביצוע תשלומים

 למתלונן.
 די לגרוע מזכותה של העירייה לנקוט בכל פעולה, לפי שיקול דעתה.אין באמור לעיל כ 

מתחייב להודיע בכתב לעירייה, ללא כל דיחוי על כל הליך שיינקט נגדו לפי החוק הקבלן  (כח)
להגברת האכיפה ולמסור לעירייה באופן מיידי כל פרט הנוגע להליך זה, בצירוף כל 

 .האסמכתאות הקיימות ברשותו ו/או בשליטתו

מתחייב להתמיד במתן השירותים לעירייה, אפילו במקרה של חילוקי דעות ן הקבל (כט)
ואפילו במקרה שינקטו נגדו הליכים בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

זמנית או סופית,  ,הוראה בכתב להפסיק את שירותיולקבלן אלא אם כן נתנה העירייה 
 .באופן מלא או באופן חלקי

 ,אחר כל הוראות חוקי העבודה, לרבות חוקי המגן, צווי ההרחבה מתחייב למלאהקבלן  (ל)
ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים והנוהגים המקובלים בענף ההסעדה, אלה הנזכרים 
בחוק להגברת האכיפה ובמיוחד כל החיקוקים הנזכרים בפרק השלישי לחוק להגברת 

)ב( לחוק  -)א( ו  25יף האכיפה, כפי שאלה יהיו מעת לעת )כיום, החיקוקים הנזכרים בסע
ו/או הפרת הקבלן ידי -להגברת האכיפה(. על אף כל הוראה אחרת, הפרת האמור לעיל על

לפי החוק להגברת האכיפה ו/או אם הספק גרם לכך הקבלן חובות המוטלות על 
שהעירייה או מי מטעמה יחשבו כמפרים את הוראות החוק להגברת האכיפה תהווה 

ל הפרה יסודית, של הסכם ההתקשרות שבין הספק לעירייה, עילה לביטול מיידי, בש
 .לקבלןבלא כל זכות לפיצוי 

לעובדיו המוצבים הקבלן מופיע פירוט בכתב של רכיבי השכר שישלם  למכרז 2ו'בנספח  (לא)
למתן שירות עבור העירייה וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות 

 נוספות כולל רווח.

 קיזוזים, הפחתות וניכוייםיקון ליקויים, ת .טו
 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח  .97
 ידם לתיקון הליקוי.-ותוך המועד שנקבע על
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רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או  עירייההלא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור, 
את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה  עירייההקנה על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן. תי

 הוצאות מיוחדות. 15%מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

 בעניין זה ובמקרים מעין אילו. עירייההאין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות 

 עירייההגורם מוסמך אחר מטעם ידי המפקח או המנהל או -אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על .98
במהלך העבודות, והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב 
בעניין, רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן סכומים המכמתים את הנזק 

 על גרימת הליקוי. עירייההבצירוף פיצוי ושיפוי 

בגין כל אחד מהם,  ל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוזבתום כל חודש קלנדארי יפרט המנה
 .ויעבירם לקבלן

( יום מיום מסירת רשימת הליקויים 7)שבעה  הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך 
ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין  למנהל האגףלקבלן; הערעור ייעשה בכתב 

דרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ו/או מי ממטעמו נ המנהלתהא סופית; 
 ידי הקבלן.-( יום מיום הערעור בעניין על14) ארבעה עשר

פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת  עירייההקבלן ישלם ל
בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, כל זאת בלא 

 –לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי   עירייהההפחית מזכויות ל

 

רשאית לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או  עירייההמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .99
כום לעקל מהקבלן בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל ס

ו/או לצד שלישי  עירייהלשלמו לקבלן, אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן ל עירייההאחר שעל 
פי החלטה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין שאינו -פי חוק ו/או על-פי דין או על-פי חוזה או על-על

 קצוב.

סכום הקיזוז  הליקוי
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

סכום הקיזוז  הליקוי 
המוסכם בשקלים 

 חדשים
 לכל מקרה בודד

ניהול שיחה פרטית בטלפון על ידי   100 אי לבישת אפוד זוהר
 העובד

200 

י החלפת ריקון אשפה א
מאשפתונים והחלפת שקית או אי 

 ניקוי לוח מודעות 

איחור יומי בתיקון נזק לתשתית   80
 שעות( ולכל יום 24 -)מעבר ל

1,000 

העדר ציוד נדרש לעובדי הנקיון 
)לכל פריט בנפרד ולכל עובד, ליום 

 עבודה(

אזורי/עירוני     אי העסקת מנהל עבודה  200
 ממנו( לכל יום או חלק)

1,000 

אי העסקת עובד במדים )לרבות כל 
אמצעי נוסף בהתאם להוראות 

 החוזה( לכל יום

מסירת עבודות לקבלן משנה ללא   200
 אישור לכל יום

2,500 
 

 
 

אי העסקת עובד בצוות 
 הטיאוט/הניקיון לכל יום

 
400 

  
אי ביצוע הוראות המנהל או המפקח 

 לכל הוראה

 
500 

וט בהתאם אי העמדת מכונת טיא
 ליום חוזהלמפורט במסמכי ה

אי שטיפה וחיטוי מכונת הטיאוט   3,000
 בסוף כל יום

200 

אי העמדת טנדר בהתאם למפורט 
 במסמכי המכרז לכל יום

 1,000 העמדת חרמש מוטורי לכל יוםאי   1,000
 

אי סיום כל העבודות בהתאם 
 לתוכנית העבודה ליום 

ת השלכת אשפה ופסולת למכולו  3,000
ציבוריות או כלי אצירה אחרים או 
אזור אליו לא הורתה העירייה לכל 

 שקית/פסולת

500 

אי החלפת שקיות אשפתונים 
בהתאם לצבעים שנקבעו )לעניין 

 כל אשפתון ולעניין כל שקית ויום(

העסקת עובד ללא שהוצא עבורו   200
 אישור עבודה ו/או האישור אינו תקף

10,000 

או איסוף פסולת מתכת ו/
אלקטרוניקה ו/או כל חומר גלם 

אחר במהלך ביצוע העבודות 
 ובניגוד להוראות המנהל 

אי תיקון הפרה של זכויות עובדים   300
 30אשר נמצאה על ידי בודק שכר בתוך 

 יום מההועדה על ההפרה

לכל יום   1,000
 הפרה

אי העמדת חרמש בהתאם להנחיות    
אי אספקת חרמש חליפי המנהל בכתב/

ה של תקלה )עד בוקר היום במקר
למחרת, וכן ביצוע כלל תוכנית העבודה 

 שלא בוצעה בגין היום החולף(

500 
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הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של עבודותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע  .100
העבודות(, מכל סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו 

 ו/או מכל סיבה אחרת. עירייההו/או כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי עם 

פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  עירייההשבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן ל .101
ה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע ( אחוזים לכל יום עבוד10%) עשרה

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות סכומים כסף נוספים בגין  עירייההמזכויותיה האחרות של 
 השבתת הפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע.

 תשבתלתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מה עירייההכמו כן רשאית  .102
 עבודות הקבלן.

פי כל דין -על עירייההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של  .103
רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן/נים או  עירייההו/או חוזה זה, הרי ש

לחייב עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה, ו
הוצאות  15%את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות כאמור בתוספת של 

 .עירייההמיוחדות של 

 ביטול ההסכם  .טז

, לפי חוזה זה ולפי כל דין הרי בכל אחד עירייהמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל .104
ת התראה, לבטל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לת עירייההמהמקרים הבאים תהא 

 את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת
  – באופן מיידי

אם ימונה לקבלן ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(, או אם  .א
 הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.

רגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס אם הקבלן יפשוט את ה .ב
נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק 

ידו החלטה על פירוק מרצון, או -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
או שמונה לו מפרק או מפרק זמני,  כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק

או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 
 .1983-לפי פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג ען הסדרקבלת ארכה או פשרה למ

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  .ג
 פועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.ההוצאה ל

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

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה  .ה
ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה 

ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן -ואושר על
פי חוזה -פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על-על

ידי המנהל בהודעה -( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על3זה ואינו מציית תוך שלושה )
שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה 

 או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא  .ו
( ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק 10עשרה ) יסודית וזו לא תוקנה בתוך

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-זמן אחר כפי שנקבע על

אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה  .ז
תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או 

 מנהליה.

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע  .ח
 מראש ובכתב. עירייהההעבודות בלי הסכמת 

 או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה שיש עימה קלון.הקבלן אם הורשעה  .ט

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או  .י
לן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות שהקב

 עם הקבלן.
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הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע  עירייההתברר כי הקבלן מסר ל .יא
 תפקידיו.

 5/4/2011מיום  2/2011אם העסיק הקבלן עובד/ים זר/ים כמשמעותם בחוזר מנכ"ל  .יב
 ים(.; עידוד העסקת ישראל4)עמוד 

 המגיע להם על פי דין.ומרכיביו אם הקבלן לא שילם לעובדיו את השכר  .יג

בגין הפרת  עירייהאין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת ל .1
פי כל -וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על פי כל דין-חוזה, על

 תחייבויותיו על פי חוזה זה.שהי מהבהם הפר הקבלן התחייבות כל , במקריםדין

לעשות כל אחת מהפעולות  עירייהההפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה, רשאית  .2
  – המפורטות להלן 

 ידי הקבלן.-לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על .א

 לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי. .ב

פי -שות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם עללע .ג
חוזה זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין 

 אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.

 לבטל את החוזה. .ד

 שונות .יז

ו בהוראות המסמכים ו/או גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/א .105
-סתירה בין הוראות החוזה להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הקבלן למנהל על

ידי המנהל יהא סופי ומוחלט -הפירוש אשר יינתן עלמנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. 
 .ויחייב את הקבלן

ין פירושו ואין להסיק ממנו ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה א .106
 כי הוא יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב  .107
כהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים 

שרות האכיפה של שאר ההוראות או הניתנים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן שהוא מאפ
ההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות בהסכם זה יחשבו, מסיבה כלשהי, כבעלות 
תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, הוראה ו/או הוראות אלו יפורשו באופן המגביל 

 או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן בהתאם לדין החל.

ו סכסוכים בקשר לחוזה זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל תביעה כל חילוקי דעות ו/א .108
בהתאם לסמכותם  אביב-תלאו ב השרון-הודברעה בפני בתי המשפט בקשר לכך, יובאו להכ

 הבלעדית של בתי משפט אלה. , והצדדים מסכימים לסמכותםהעניינית

כי כל הודעה שתישלח על  כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה. מוסכם על הצדדים .109
( שעות 72ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים )

 ביום בו נשלחה.  -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -ממועד המשלוח, אם נמסרה ביד 

 
 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום 
 

 

 השרון-הוד תעיריי      הקבלן
 

 ________________ –שם הקבלן 
 

 _________________  – ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד
 

  –שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה 
 

 __________________; ת.ז. ________________
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 נספח א' לחוזה הקבלנות
 

 כתב ערבות בנקאית 
 

  ,לכבוד
 השרון-הוד תעיריי

 (עירייהה –)להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ות בנקאית מספר _______________הנדון: ערב
  

למתן שירותי  ______בקשר לחוזה מס' ( מבקשה –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד , ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים

ד המחירים בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מד₪(  מליון –)במילים  ₪ 1,000,000של לסך 
( בין המדד המדד –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן -לצרכן, כפי שמתפרסם על

 –שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן 
 (.סכום הערבות

 
דלעיל בפעם  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך  אחת
 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

 

( 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
אש העירייה ו/או גזבר ידי ר-ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 
לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 מאת המציע הנערב. הערבות
 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ )כולל(.  .5
 

תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש העירייה ו/או גזבר העירייה באופן  .6
חודשים  (12) שנים עשרחד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של 

 דלעיל. 5מהמועד הנקוב בסעיף  נוספים
 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות  .7
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת  5כנקוב בסעיף 

 דלעיל. 6)באם הוארכה( כאמור בסעיף 
 

 רבותינו זו בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה, תהיה ע
 

 ערבות זו איננה ניתנה להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 
 
 

 בכבוד רב,
 

_______________ 
 שם הבנק         

 
 

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת 
 הסניף.
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 נספח ב' לחוזה הקבלנות 
 

 קיום ביטוחיםאישור על 
 
 

 לכבוד 
 הוד השרוןעיריית 

 "העירייה"(
  

 א.ג.נ.,
 

( בגין חוזה הקבלן –אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן  הנדון:
קבלנות מס' ________ מיום ________ בעניין מתן שירותי ניקיון וטיאוט 

 הוד השרוןרחובות ושטחים פתוחים מרחבי שטח השיפוט של עיריית 
 בהתאמה( העירייה -ו העבודות, : החוזה)להלן 

  

 אנו הח"מ ____________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 

אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר לבצוע העבודות, בקשר עם הסכם בין  .1
 העירייה לקבלן, כמפורט להלן:

 )פוליסה מספר_______________ ( שלישי( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד .א
 

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

 
4,000,000  ₪ 

אחריותו של הקבלן על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של  :תיאור כיסוי
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו 

 ה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות.ומטעמו של הקבלן, כתוצא

הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  .1 הרחבות נוספות
 הקבלן והפועלים מטעמו.

 אחריות צולבת. .2
 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .3
קודת ככל ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפ .4

התעבורה, שאין חובה חוקית  ייכלל כיסוי  עבור נזקי גוף הנובעים משימוש 
 ₪ 2,000,000בנ"ל עד סך של 

 רכוש העירייה יחשב לרכוש צד ג'. .5
 

 לכל מקרה ביטוח. ₪  40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
  

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 ובע, גבול אחריות: ת
 מקרה ותקופת ביטוח

6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי
 

אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
 הקבלן, קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.

ות כמעביד לתאונות הביטוח מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחרי :הרחבה נוספות
 עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן.
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 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

הקבלן ו/או העירייה, בקשר עם  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 העבודות. 

לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של   הוד השרוןעיריית  –ה"עירייה" למטרת אישור זה      
 הנ"ל. 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .א
 במתכוון.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן   ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן  .ב
יום  60א לאחר שנמסור לקבלן   ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, לרעה, אל

 לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .ג
 ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח . 

הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות  הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל .5
 העצמיות הקבועות בהן.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו   .6
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי 

ירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את הע
ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה 

. למען הסר ספק , 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

ם המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא הביטוחי .7
 שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

         ____________   _________________  ________________ 
 חותמת חברת הביטוח  שם החותם    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה          
 
 
 

 :________________________________פקס :סוכן ביטוח:________________ טלפון
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 נספח ג' לחוזה הקבלנות 

 

 פרטי חשבון בנק
 

 לכבוד 
 השרון-הוד תעיריי

  
 

 א.ג.נ.,
 
 _________________  –שם הקבלן  .1
 
 ____________._____ –מספר ת.ז./ח.פ./ח.צ./ מספר רישום  .2
 
  – מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום .3
 

 רחוב: __________ מס': ____ ת.ד.: ______ ישוב: _________ מיקוד: ___________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 
  – פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית .4
 

 __שם הסניף: _________ מס' הסניף: _____שם הבנק: ________ מס' הבנק: ______
 

 מס' חשבון: _________________ .
 

 מרחוב: ____________ מס': ______________ ישוב: ________ מיקוד: __________
 

 טל': ________________ פקסימיליה: _________________
 

גה כספים בחשבוננו ידכם בשג-הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת, כי במידה ויופקדו על
 .עירייההבאמצעות העברה בנקאית, אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות 

 
_________________    _________________ 

 תאריך    חותמת חתימת הקבלן )המציע(     
 

  
  –דין -אישור עורך .5
 

המציע( וכי אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )
מי שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( 

 לכל דבר ועניין.
 

_________________ 
 הדין-חתימה וחותמת עורך    

 
 
  –אישור הבנק  .6
 

הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן 
 ו לקוח הבנק.)המציע(, אשר הינ

 
 
 

_________________    _________________ 
 תאריך                   חותמת חתימת הבנק          
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 נספח ד' לחוזה הקבלנות 
 

 ואומדן כמויות )לא כולל מע"מ(הצעת מחיר 
 

 .עירייההבשטח שיפוט  ביום פרסום המכרזאומדן נתונים  .1

 לחוזה הקבלנות. 1הגדרתם בסעיף כל שטחי הרחובות והשטחים הפתוחים כ

  –צוע הוא דלקמן ימפתח העבודות לפי אמת מידה יומית/שעה לב

דונמים בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית  19,400-שטח שיפוט העירייה מוערך בהיקף של כ
 (31.12.2015לסטטיסטיקה )נכון ליום 

 ק"מ אורך משוקלל 138, ק"מ 132-היקף אורך רחובות בכלל שטח שיפוט העירייה מוערך בכ

 , והכל בהיקף ממוצע. ק"מ 55 -אורך לנקיון יומי

ק"מ במסגרת מתחמים  7 -מובהר כי בכוונתה של העירייה להוסיף לשטחיה היקף משוער של כ
 עתידים שעתידים להבנות בשטח שיפוטה. 

 
 

 
)למשמרת פועלי ניקיון  51 פוטיועסקו בשטח השי שעות עבודה( 7) הכל ליום עבודה-סך

 .משמרת צהריים 6בוקר( וכן 
 

 ( נהגי מכונות טיאוט. 6) ישהשעות עבודה( יועסקו בשטח השיפוט ש 8סך הכל ליום עבודה )
 

כל טענה ו/או דרישה מובהר כי האומדנים הפורטים לעיל הינם אומדן בלבד, ולקבלן לא תהא 
, סטייה( 10%)בהיקף של עד  בגין כל סטייה בכל היקף שהוא מהאמור באומדנים הנ"ל

 ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לרבות כל תמורה נוספת בגין האמור. 

יובהר כי היקף הק"מ המפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות הינו בהתאם למדידות 
ירייה ונציגיה. הקבלן/ים הזוכה רשאי לבצע מדידות שטחים בצורה עצמאית שבוצעו ע"י הע

של כלל שטחי העבודה ובכל האמצעים העומדים לרשותו ו/או ע"י מי מטעמו, וזאת בתוך 
 ( יום מיום מתן צו תחילת העבודות. 10פרק זמן שלא יעלה על ארבעים )

רייה )מכל סוג שהוא(, על הקבלן ככל שתתגלנה סתירות/אי דיוקים בנתוני המדידות של העי
להציגן כאמור בפני העירייה בתוך פרק הזמן שפורט לעיל. עם קבלת השגותיו של הקבלן 
כאמור תבחנה טענותיו והעירייה תחליט )על סמך שיקוליה הבלעדיים( האם יש לעדכן את 

ה לקבלן כל נתוני המדידות )הן להוסיף והן לגרוע מההיקף המפורט בנתוני העירייה(. לא תהי
 טענה כנגד העירייה, ומכל סוג שהוא, לעניין מימוש זכותה כאמור. 

יובהר כי לאחר פרק הזמן המפורט לעיל להגשת השגותיו של הקבלן לא תהיה לקבלן כל 
 טענה ו/או זכות ו/או דרישת שיפוי מכל סוג שהוא כלפי העירייה )לרבות בדיעבד(. 

רט את היקף הק"מ שבוצעו על ידו הינה אסמכתא כל דרישת תשלום שתוגש ע"י הקבלן המפ
לנכונות היקף המדידות האמור ולא תהא כאמור כל דרישה לשינויים/עדכונים בהיקף 

 . המדידות

 

 

היקף  סוג השירותים
 שעתי

היקף ק"מ לביצוע 
 יומי/שעתי

 הערות
 (.10%-באומדנים בהיקף של כ )מובהר כי תיתכן סטייה

 שטחים פתוחים ק"מ ליום 1.2 7 פועל נקיון
 מגורים ק"מ ליום 1 7
מקומות הומי אדם, מוסדות ציבור, חינוך  ק"מ ליום 0.8 7

 ותרבות
    

מכונות 
 טיאוט

 קטנה/בינוניתמסוג  לשעה ק"מ  5 8

    

מתקנים  20  אשפתונים
 לכל פועל

 קיות. לרבות אספקת והחלפת ש
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 )לפי אמצעים(     מחיר למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחיםהצעת  .2
 .(כולל מע"מלא )

 

לל אספקת חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון )כו פועל ניקיוןהעסקת עבור  המחיר המרבי .א
₪(  שלוש מאות ועשרים)במילים :  ₪ 320שעות עבודה  7ליום עבודה בן למשמרת בוקר, הידני( 

 )לא כולל מע"מ(; ( שלא ביום מנוחה)
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על )שלא ביום מנוחה(  בודד פועלשעות לכל  7בן ליום עבודה 

 (.לא כולל מע"מ________( )_______)במילים: _______________ ₪ 
 
)כולל אספקת חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון  העסקת פועל ניקיוןהמחיר המרבי עבור  .ב

ביום שלא ₪( )מאתיים )במילים :  ₪ 200עבודה שעות  4ליום עבודה בן למשמרת צהריים, הידני( 
 ( )לא כולל מע"מ(; מנוחה

 
, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על שלא ) בודד פועלשעות לכל  1ליום עבודה בן 
 .(לא כולל מע"מ______( )_________)במילים: _______________ ₪ 

 
)כולל אספקת חומרים נלווים לביצוע עבודות הניקיון  העסקת פועל ניקיוןהמחיר המרבי עבור  .ג

ביום ₪( ) שלוש מאות)במילים :  ₪ 300שעות עבודה  4ליום עבודה בן למשמרת צהריים, הידני( 
 ( )לא כולל מע"מ(;מנוחה

 
, ומחיר )באחוזים(בלן )המציע( למחיר זה הוא ________ ידי הק-שיעור ההנחה אשר יינתן על

)ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על  שעות לכל עובד בודד 1ליום עבודה בן 
 אופציונלי. -(.לא כולל מע"מ______( )_______)במילים: _________________ ₪ 

 
שעות  8( ליום עבודה בן 4X4)הכולל הקצאת רכב מסוג מנהל עבודה המחיר המרבי עבור הקצאת  .ד

 ( )לא כולל מע"מ(; שלא ביום מנוחה₪( ) שמונה מאות ועשרים)במילים:  ₪ 820עבודה 
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
_____ ₪ )שלא ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על _____שעות  8ליום עבודה בן 

 (.לא כולל מע"מ_______( )______)במילים: ______
 

למשמרת בוקר )הכולל נהג, עובד נקיון וכן הקצאת  משימתיצוות המחיר המרבי עבור הקצאת  .ה
אלף מאה )במילים:  ₪ 1,150שעות עבודה  7ליום עבודה בן  רכב טנדר פתוח עם עגלה נגררת(

 מ(; )שלא ביום מנוחה( )לא כולל מע"₪(  וחמישים
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)שלא ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על  משימתי צוותלכל שעות  7ליום עבודה בן 

 (.לא כולל מע"מ___( )______)במילים: ____________________ ₪ 
 

למשמרת צהריים )הכולל נהג, עובד נקיון וכן הקצאת  משימתית צווהמחיר המרבי עבור הקצאת  .ו
שמונה מאות )במילים:  ₪ 880שעות עבודה  4ליום עבודה בן  רכב טנדר פתוח עם עגלה נגררת(

 ביום מנוחה( )לא כולל מע"מ(; ביום ו'/₪( ) ושמונים
 

, ומחיר חוזים()באידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ביום ו'/) משימתי צוותשעות לכל  1ליום עבודה בן 

 אופציונלי. -(.לא כולל מע"מ___( )______)במילים: ____________________ ₪ 
 

 יעובדשני )הכולל נהג,  לניכוש עשבייה למשמרת בוקר משימתיצוות המחיר המרבי עבור הקצאת  .ז
קיון וכן הקצאת רכב טנדר פתוח עם עגלה נגררת וכן הקצאת כלל האמצעים הנדרשים לניכוש נ

 1600₪שעות עבודה  7ליום עבודה בן  (לכל הפחות שני חרמשים מוטורייםעשבייה, לרבות 
 ביום מנוחה( )לא כולל מע"מ(; שלא ₪( ) אלף שש מאות)במילים: 

 
, ומחיר )באחוזים(יע( למחיר זה הוא ________ ידי הקבלן )המצ-שיעור ההנחה אשר יינתן על

ביום מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על שלא ) משימתי צוותשעות לכל  7ליום עבודה בן 
 (.לא כולל מע"מ___( )______)במילים: ____________________ ₪ 
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פעלתה ליום קוב( כולל נהג לה 0.75-2.0)בנפח  הקצאת מכונת טיאוט קטנההמחיר המרבי עבור  .ח

)שלא ביום מנוחה( )לא כולל ₪( אלף ארבע מאות )במילים:  ₪ 1100שעות עבודה  8עבודה בן 
 מע"מ(; 

 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
יום )שלא ב שעות לכל הקצאת מכונת טיאוט קטנה )כולל נהג להפעלתה( 8ליום עבודה בן 

)במילים: _____________( ______ ₪ ______מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ____
 (.לא כולל מע"מ)
 

קוב( כולל נהג להפעלתה ליום  3-4.5)בנפח  בינוניתהקצאת מכונת טיאוט המחיר המרבי עבור  .ט
כולל  )שלא ביום מנוחה( )לא₪(  אלף וחמש מאות)במילים:  ₪ 1500שעות עבודה  8עבודה בן 

 מע"מ(; 
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)שלא ביום  )כולל נהג להפעלתה(בינונית שעות לכל הקצאת מכונת טיאוט  8ליום עבודה בן 

)במילים: _____________( ______ ₪ ______מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ____
 (.לא כולל מע"מ)
 

( כולל נהג להפעלתה ליום ומעלה קוב 5)בנפח  גדולה הקצאת מכונת טיאוט המחיר המרבי עבור  .י
)שלא ביום מנוחה( )לא כולל ₪(  אלף שש מאות)במילים:  ₪ 1600שעות עבודה  8עבודה בן 

 מע"מ(; 
 

, ומחיר וזים()באחידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על
)שלא ביום  )כולל נהג להפעלתה(גדולה שעות לכל הקצאת מכונת טיאוט  8ליום עבודה בן 

)במילים: _____________( ______ ₪ ______מנוחה( יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ____
  אופציונלי. -(.לא כולל מע"מ)

 
תה של )למ"ר בודד בהתאם לדריש ריסוס והדברת עשבייההצעת מחיר למתן  .3

  -מ )אופציונלי(העירייה( לא כולל מע"
 

 -ביצוע עבודות ריסוס והדברת עשבייה )בתדירות דו שנתית להיקף של כהמחיר המרבי עבור  .יא
 ₪ 3למ"ר בודד מרסס גב ידני  עובדים מיומנים המצוידים במתקנימ"ר מדרכות( ע"י  540,000

 )לא כולל מע"מ(; ₪(  שלושה)במילים: 
 

, ומחיר )באחוזים(ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ________ -יינתן על שיעור ההנחה אשר
יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על  לביצוע עבודות ריסוס והדברה למ"ר בודד

 אופציונלי -(.לא כולל מע"מ)במילים: _____________( )______ ₪ __________
 

)הנחה  תו תיפסלאז הצעהנ"ל,  יםמחירכלל המציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס ל
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(. איננה 0%בשיעור 

 
ידי הקבלן -המדד כהגדרתו בחוזה הקבלנות לאחר מילוי כל ההוראות בעניין עללתמורה זו יתווסף 

 )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.
 

לל את כל מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכו
פי תנאי המכרז וחוזה -ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על

הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות 
טוריים, מכולות, סוציאליות, דלק, סולר, בלו, כלי רכב, מכונות טיאוט, מכונות שאיבה, חרמשים מו

שקיות, חומרים, ציוד, ביטוחים, חלפים, תיקונים, מוסכים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, אגרות 
לרבות  רישוי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות

 תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

די הקבלן בשטח שיפוט העירייה )לרבות, פסולת הטיאוט( י-כל עלויות השינוע של הפסולת הנאספת על
, מנגד עלויות שינוע הפסולת מהאזור הנ"ל אל אתרי יהיו על חשבון הקבלןלאזור עליו תורה העירייה 

יהיו על חשבון הטיפול בפסולת וכן תשלום אגרת ההטמנה וסכום היטל ההטמנה בגין הפסולת 
 .העירייה

ן לשכר המינימום )כמפורט בחוזה הקבלנות( לאחר מילוי כל לתמורה זו יתווסף הפרש העדכו
 בלן )המציע( כאמור בחוזה הקבלנות.ידי הק-ההוראות בעניין על
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ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים חדשים לאחר  ההנחההמציע נדרש לנקוב את שיעור 
רישום המחירים לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין 

ההנחה, יהיה אחוז ההנחה הניתן על ידי המציע המדד הקובע וכל טעות חשבונאית תתוקן על ידי 
פי -העירייה בהתאם לאחוז ההנחה אשר ניתן על ידי המציע, וועדת המכרזים תבחן את הצעתו על

 נתונים אלו בלבד.

ור שהוא קרא הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואיש
ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים 
לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע 
העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך 

 העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.ביצוע מושלם ומלא של 
 

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. 
ובכל אתר  עירייההכל שטח השיפוט של בבמסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר 

, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב עירייההנדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט 
 א בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.והו

 
ב וכיו"ו/או חוסר ידיעה המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה 

, הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם פרוטוקולימסמכי המכרז )לרבות בנוגע ל
, לאחר הגשת ההצעות במכרז ידי המציע-על לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו

 לא יתקבלו.
 

 
 _./ת.ז./מס' תאגיד __________________, ח.צ./ח.פ.________המציע: ___שם 

 
 

 ______________._המוסמך לחתום בשם המציע: ________________, ת.ז. __
 
 
 _.תאריך: ______________._____________תימה וחותמת של המציע: ____ח
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 ה הקבלנותנספח ה' לחוז
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות 
 

יחות בעת ביצוע לשים דגש מיוחד בנושא הבט ת( מבקשעירייהה –להלן ) השרון-הוד עירייתוהואיל 
במסמכי המכרז ומסמכי  עבודות הניקיון והטיאוט ברחובות ובשטחים הפתוחים בשטח שיפוטה כמפורט

( מבצע את העבודות הקבלן –________ )להלן חוזה הקבלנות ולוודא כי ______________________
 פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.-על
 

 –כדלקמן עירייה לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה
 

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע  הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות  (1)
 שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות. כוח אדם מיומן,

 
 הוא מכיר וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה. (2)

 
הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים  (3)

ו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות הקיימים באתרי העבודה וכי יש ל
ותעבורה אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של 

 ועוברי אורח. עירייהבטיחות וביראות עובדיו, עובדי ה
 

ות והתעבורה, וכי העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיח (4)
העובדים המועסקים על ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו 

 הכשרה והדרכה כנדרש.
 

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על (5)
ות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות החלים על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבוד

 .1999-ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט
 

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה  (6)
ומתחייב  בהתאם להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה

לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך 
מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל  עירייהביצוע העבודות והוא פוטר את ה

 מטעמו.
 

ת הנדרשים בעבודתם, הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחו (7)
ותקנות התעבורה,  1997-לרבות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון 1961-התשכ"א
 ירה פתוחים.כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצ

 
להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל  (8)

סוג ומין. למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות 
 תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.

 
בודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה לדווח למשרד הע (9)

 ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד. 3שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל 
 

אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי  (10)
 המכרז.

 
 _______________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם המציע: __

 
 

 המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. ________________.
 

 תאריך: ______________.של המציע: ____________________. חתימה וחותמת 
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 ' לחוזה הקבלנותונספח 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -אזורית המפ
 שטח שיפוט 

 השרון-הודעיריית 
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 נספח ז' לחוזה הקבלנות
 תוכנית עבודה עפ"י חלוקה לאזורי עבודה

 )תומצא לקבלן הזוכה(
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 נספח ח' לחוזה הקבלנות

 
 ___________ יומן עבודה יומי/חודשי

 
 
 

 הערות:
 
1_________________________________________________________.

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2_________________________________________________________.
__________________________________________________________

__________________________________________________________
3_________________________________________________________.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

1_________________________________________________________.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5_____________________________________________.____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6_________________________________________________________.
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

 אישור מנהל   אישור מנהל העבודה
 

 
 

כמות  תאריך
מכונות 
 הטיאוט

סוג 
המכונה 

)לפי 
 קוב(

כמות 
ם עובדי

 )יומית(

היקף 
הקילומטרים 
שבוצעו בכל 

יום לפי 
התוכנית 
 האזורית

שעת 
תחילת 
 העבודה

שעת 
סיום 

 העבודה

אירועים 
 חריגים

כמות 
רכבי 

משימה 
 )סיירים(

מנהל 
 עבודה

אישור 
 המפקח 

           

           

           

           

           

           


