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 גללים, ואיסוף ועשבים הדברת מזיקיםניטור יתושים, 

 

 עניינים  תוכן
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 הוד השרון תעיריי

 207/  2019מס' פומבי מכרז 

 גלליםזיקים ועשבים, ואיסוף הדברת מניטור יתושים, 

 

 למכרז הצעות מתןל הזמנה

 

 העבודות תאור כללי של  .1

  כמפורט להלן:בעיר  עבודותמזמינה הצעות לביצוע  ,("עירייהה")להלן: הוד השרון תעיריי 
 

   .("דברה"ה)להלן: ועקרבים ולכידת נחשים ,ועשבים הדברת מזיקים ,והדברתם ניטור יתושים -פרק א' 

  .("איסוף גללים")להלן: כלבים גללי וחיטוי,  ,, ניקויאיסוף - פרק ב' 

 "(. מסמכי המכרזחלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " המהווהונספחיו וחוזה הקבלנות הכל בהתאם לתנאי המכרז  
 

 .או לפרק אחד בלבד ניתן להגיש הצעה לשני הפרקים

 

   רכישת מסמכי המכרז .2

  בין השעות ,עד  ה' א' בימים הוד השרון,  28 רחוב בן גמלא, העירייה ניתן לרכוש במשרדי ,מסמכי המכרזאת 

 שלא יוחזרו. (אלף וחמש מאות ש"ח)  ש"ח 1,500  תמורת סך של  ,00:15  עד  00:80

 ולא ניתן לצלמם. עירייהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם בנוכחות נציג ה
        

 

  מציעים  מפגש .3

העירייה משרדי ב ,0011:  שעה 20196.13.  יתקיים ביום "(מפגש)להלן:"בהרות הקבלת מפגש מציעים ל

 . "הבאר"בחדר ישיבות  28רח' בן גמלא 

 . הצעה להגשתסף תנאי מהווה ו הינה חובה ,במפגש מוסמכים מטעמםם נציגיהמציעים ו/או השתתפות 
 

 .09-7759549  טל:  15:00עד  08:00  , בין השעותה'עד  א'בימים  פרטים ניתן להתקשר בירורל     

        

 תקופת התקשרות .4

יהוו  ,חודשי עבודה ראשונים 4 .חודשים 24 –ל  הינה, בחוזה קבלנות לביצוע העבודותתקופת ההתקשרות 

תקופת ניסיון. בתקופת הניסיון, רשאית העירייה להפסיק את עבודת הקבלן ולסיים את ההתקשרות עם הקבלן 

 , ללא מתן פיצוי.  יום 15  שלבהודעה מוקדמת בכתב 

 12 שלתקופות נוספות  3 – ל ,("אופציה")להלן: הקבלנות חוזהשמורה הזכות להאריך את תקופת  עירייהל       

בשינויים  האופציה, יחולו כל תנאי החוזה המקורי ונספחיו /ותבתקופת תקופה.או חלק מ כל תקופהחודשים 

 .הקבלנות החוזהאריך את תקופת ל התחייבת לממש את האופציאינה מ עירייהמובהר כי ה. המתחייבים

      

 תנאי סף - עמידה בתנאי כשירות .5

 תנאי המכרז והוראות – 'אמסמך ב  המפורטים במכרז, לעמוד בתנאי הכשירות להשתתפות המציעיםעל 

 ביא לפסילת ההצעה.עלולה להאי עמידה בתנאי הכשירות כנדרש,  . למשתתפים

 

 להשתתפות ערבות בנקאית .6

)עשרים אלף(,  ,₪ 20,000 על סךבנקאית יצרף להצעתו ערבות לביצוע עבודות נשוא המכרז, מגיש הצעה 

 ערבותלהבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, )להלן: ", למסמכי המכרז 1'מסמך א -בנוסח המצורף 

 במכרז.מובהר בזאת כי שם מבקש הערבות חייב להיות זהה לשם המציע . ("להשתתפות

 . כולל  9.201927.  להגשת הצעה הינו עד לתאריך תוקף ערבות
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 הגשת הצעות .7

 

צילום אוגדן המקור  -אוגדן מקור ואוגדן העתק  –אוגדנים כתבי ההצעה בשני מסמכי המכרז וצרופותיו ואת את 

מכרז בלבד, הנושאת את מספר ושם הבמעטפה  ,במסירה אישיתיש להגיש , לאחר מילוי הנתונים והחתימות

וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור וחתימת נציג/ת העירייה על מועד ושעת  סגורהכשהיא 

  חמישי  , בתיבת המכרזים בבנין העירייה, לא יאוחר  מיוםנציג/ת העירייהמסירתה, ולהפקידה בנוכחות 

 . 13:00  שעה  6.201927.  תאריך

 .לא יתקבלוימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, מעטפות מכרז ו/או מסמכים שי  
 

 . כאמור לעיל הגשהאחרון למועד ההמיום  90 –למכרז  תוקף הצעה שהוגשה        

 

רשאית להזמין את העבודות והיא  ,מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאאינה העירייה    .8

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.דות בין שני זוכים, כלן מזוכה אחד או לפצל את ביצוע העבו
 

 

 

 ,אמיר כוכבי                                    

   עירייהה ראש                                                                       
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                                                         'א  סמךמ                                                                              

 הוד השרון תעיריי

 207/  2019מס' פומבי מכרז 

 גלליםהדברת מזיקים ועשבים, ואיסוף ניטור יתושים, 

 למשתתפים  הוראותו המכרז תנאי

 עבודות התיאור כללי של   .1

   ההדברת עשבי, הדברת מזיקים, תםוהדבר ניטור יתושים - פרק א'
               

יתוש וזחלי יתושים, חיפוש, איתור וגילוי, מקומות ומוקדים אפשריים למחיה והתרבות יתושים  :ניטור יתושים

בהתאם לתוכנית עבודה חודשית ושנתית שיכין יתוש קולקס )קדחת הנילוס(, הנמר האסייתי, 

ם עם רשויות מקומיות שכנות בשטחים הגובלים בתחום הקבלן ותאושר על ידי המנהל ובתאו

השיפוט של העיר, ובהתאם לקריאות שירות שימסרו לקבלן מנציגי העירייה מעת לעת, 

 בכל תחום השיפוט של העיר לרבות:ובהתאם להוראות המנהל. העבודות יתבצעו 

מגרשים ריקים/נטושים, במגרשי משחקים, בשטחים ומגרשים ציבוריים, ב, ובמדרכות ברחובות                       

מוסדות חינוך, במוסדות עירוניים, במקורות מים )בריכות, מקוואות(, בתעלות ומערכות ניקוז, ב

 .למוקד עירוניתושבים שירות של קריאות עפ"י  ובחצרות תושביםבתי עלמין, ב

 (."ניטור")להלן:                       
 

זחלי יתושים, לרבות יתוש הנמר האסייתי, יתוש ותושים י: ת מזיקים יתבצעו כנגדעבודות הדבר: הדברת מזיקים

פשפשים, פרעושים, עקרבים, צרעות, תיקנים, נמלים, , זבוביםקולקס )קדחת הנילוס(, 

חרקים, , דובון הקורים, טוואי התהלוכהעכברים, חולדות, נמלת האש, זחלי  – מכרסמים

עבודה חודשית ושנתית שיכין הקבלן ותאושר על ידי  בהתאם לתוכנית, צ"בווכיתולעים, 

המנהל ובתאום עם רשויות מקומיות שכנות בשטחים הגובלים בתחום השיפוט של העיר, 

בכל תחום השיפוט של ובהתאם לקריאות שירות שימסרו לקבלן מנציגי העירייה מעת לעת, 

מגרשים ברשי משחקים, מגבשטחים ומגרשים ציבוריים, ב, מדרכותבברחובות והעיר לרבות: 

מוסדות עירוניים, במקורות מים )בריכות, מקוואות(, בתעלות ומערכות ניקוז, בריקים/נטושים, 

כלי בבתי עלמין, ב, )במועדי חופשות בהם לא נמצאים תלמידים במוסדות( מוסדות חינוךב

 אצירה לאשפה, ובחצרות תושבים עפ"י קריאות שירות של תושבים למוקד עירוני.

על ידי לוכד מוסמך של רשות הטבע  לכידת נחשיםביצוע  הרחקת דבורים,ביצוע  – בנוסף                          

  ., וביצוע לכידת עקרביםוהגנים

 (."הדברת מזיקים")להלן:                
                 

 

 

, שביית קיץ ועשביית חורףע - תעונתי העשבי עבודות הדברה וריסוס עשביה יתבצעו כנגד: :ההדברת עשבי

בהתאם לתוכנית עבודה חודשית ושנתית עשביה עם חרמש מכני, במשך כל השנה של וניקוי 

בתעלות ומערכות לרבות:  בכל תחום השיפוט של העירשיכין הקבלן ותאושר על ידי המנהל, 

כות, )ברי מקורות מיםאזורי ב ניקוז, במגרשים ריקים/נטושים, בשטחים ומגרשים ציבוריים,

)במועדי  חצרות מוסדות חינוךבחצרות מוסדות עירוניים, במגרשי משחקים, ב מקוואות(,

, ובהתאם לקריאות שירות וכיוצ"בבתי עלמין,  חופשות בהם לא נמצאים תלמידים במוסדות(,

 שימסרו לקבלן מנציגי העירייה מעת לעת, ובהתאם להוראות המנהל.

 (.שביה""הדברת ע)להלן:                     

 

 קבלןיכין הכל זאת, בימי השבוע כולל ימי שישי וערבי חגים, בהתאם לתוכנית עבודה חודשית ש

, וכן כולל מענה לקריאות שירות מיוחדות שימסרו לקבלן מנציגי העירייה מעת ותאושר על ידי המנהל

 לעת לפי הצורך, ובהתאם להוראות המנהל.

( מפרט דרישות לביצוע 1) 4נספח ג'לרבות  –ות הכל כמפורט בכל מסמכי המכרז וחוזה קבלנ

 .  העבודות
  

 (."הדברה":יקרא להלןניטור, הדברת מזיקים, והדברת עשביה,  –פרק א' )
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  כלבים גללי , ניקוי וחיטוי,איסוף – פרק ב'
 

רחבות מרוצפות, במגרשי חניה, ב, בכבישים, מדרכותב :וחיטוי ניקויכולל  איסוף גללים של כלבים -

 ., וכיוצ"בבערוגות גינוןמגרשי משחקים, ב

 . כלבים"  מתחמי" ב איסוף גללים של כלבים כולל ניקוי וחיטוי -

 ,שתימסר לקבלןחודשית  בהתאם לתוכנית עבודהכולל ימי שישי וערבי חגים,  השבוע יימבזאת,  כל

, פי הצורךל מעת לעתמנציגי העירייה שימסרו לקבלן מיוחדות לקריאות שירות  מענה כולל ,וכן

 .ובהתאם להוראות המנהל

( מפרט דרישות לביצוע 2) 4נספח ג'לרבות  –הכל כמפורט בכל מסמכי המכרז וחוזה קבלנות 

 .  העבודות

 

 (.פרק ב' יקרא להלן:"איסוף גללים")

 

 (."השירותים"/"העבודות":להלןביחד או לחוד יקראו  , ב' - א' ו יםפרק)
 

 

 לפרק ב' בלבד.    או ' בלבד, אלפרק   או  לשני הפרקיםניתן להגיש הצעה 

 

 מסמכי המכרז  .2

   :מסמכי המכרזיחד ולחוד בהלן ליקראו ו מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ,המסמכים המפורטים מטה   2.1

   

  הצעות למכרז מתןלהזמנה   -  ההזמנה  מסמך
 

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -  'א  מסמך
 

 יע הצעת המצ  -   'במסמך 
 

 ונספחיו קבלנות  חוזה   -   'גסמך מ
 

   למסמכי המכרז ועדכונים /תשובות/מסמכי הבהרה מציעים, פגשמפרוטוקול  - מסמכים נוספים 

, מסמכים שצרף המציע  מציעיםהמשתתפים במפגש הכל לבכתב שישלחו 

 .להצעתו

 

, הקבלנות ונספחיו הלהוראות חוזבין תנאי המכרז  ,כל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעותב  2.2

 .הקבלנות ונספחיו התכרענה הוראות חוז

 

רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה,  עירייהמציע אינו רשאי למחוק, לתקן, או לשנות את מסמכי המכרז. ה  2.3

ותהא רשאית  ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ומתנאי חוזה הקבלנות ונספחיו או תיקון כאמור,

 .את הצעת המציע לפסול

 

 מפגש מציעים .3

  שעה 20196.13. תאריך חמישי ( יתקיים ביום"מפגש"קבלת הבהרות )להלן:מפגש מציעים ל 3.1

  ."הבאר" חדר ישיבותב,  28רח' בן גמלא העירייה משרדי ב, 0011:

 

 . רק מציע שהוא או נציגו השתתפו במפגש, רשאי להגיש הצעה.ינה חובהבמפגש ה השתתפות 
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המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן מצא י 3.2

לא יאוחר מיום  ,המדוייק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה ולהעביר שאלות הבהרה

בדוא"ל: מנהל חוזים ומכרזים  –באמצעות עו"ד חזי קינן זאת,  .13:00שעה עד  18.6.2019

hashron.muni.il-michraz@hod. 

 פתוח בלבד, עם אישור מסירה, במבנה שלהלן: MS-Word  שאלות הבהרה יועברו במסמך         

 

 מס'

 סד'

 המסמך או הנספח

 בקשהאליו מתייחסת ה

 פרק וסעיף

 רלבנטיים

 נוסח הבקשה להבהרה

    

 

 פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ישיר. יש לציין את 

 

  . 09-7759548טלפון: קבלת אישור ללוודא את קבלת הפניה ולהתקשר ליש 
 

 

  לעיל בלבד  ןכי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג העירייה המצויייודגש,  3.3

ד. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת לענות על כל השאלות המוכתבים לעיל בלבובפורמט ובמבנה 

 שיוגשו.

  

ככל שיהיו שינויים במסמכי המכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  3.4

 ממסמכי המכרז.

 

 -פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.רק תשובות בכתב-כל הסבר, פרשנות, או תשובה שניתנו בעל 3.5

 תחייבנה את העירייה. 

 

רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  עירייהה 3.6

או בתשובה לשאלות משתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד יוזמתה המכרז, ב

בפקסימיליה, לפי ו בדוא"ל או מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז בדאר רשום א

 הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם ויצרף אותם להצעתו. 

הבהרות, תיקונים, עדכונים, תוספות, או שינויים, כאמור, יחייבו את המציע ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

ובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים, אלא לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשהמכרז. 

 אם אלה ניתנו בפרוטוקול המפגש או ע"י המנהל בכתב כאמור לעיל.

 

את  ;את המפרט ;בחן את מסמכי המכרז :המציע כית הצהרו תהוה ראיה חלוטה ,הגשת הצעה 3.7

צע ביקר בשטח ובדק את המקומות בהם יידרש לבהוא כי  ;הקבלנות ונספחיו החוז, את כתבי הכמויות

 החוזוכל פרטי ותנאי המכרז  ;מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות ;את העבודות

יש לו את כל הידע, הכישורים והסגולות המקצועיות , ונספחיו וכל האמור בהם מוסכמים על ידוהקבלנות 

לגביהן  ,רזלביצוע עבודות נשוא המככל האמצעים הנדרשים את ואת כח האדם המקצועי, ווהאחרות, 

 הוא מגיש את הצעתו, כמפורט במסמכי המכרז.

 

לאחר הגשת ההצעה, לא תתקבל שום טענה או תביעה המתבססת על חוסר ידיעה, הבנה מוטעית,  3.8

או כל פרט אחר במסמכי ונספחיו,  ה הקבלנותחוז, ספק או טעות בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז

 במלואן.נשוא המכרז כל הדרוש לביצוע העבודות הצעה שתוגש תיחשב כהצעה הכוללת את המכרז. 

 

 

mailto:michraz@hod-hashron.muni.il
mailto:michraz@hod-hashron.muni.il
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  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .4

 

  ערבות להגשת הצעה 4.1

 עשרים) ,₪ 20,000 על סךבנקאית יצרף להצעתו ערבות , נשוא המכרז עבודותלביצוע מגיש הצעה          

ותיו בהתאם להצעתו, להבטחת קיום התחייבוי, למסמכי המכרז 1'אמסמך  – בנוסח המצורף כ, (אלף

  .("השתתפות ערבות)להלן: "

 .במכרז המציע בות חייב להיות זהה לשםמובהר בזאת כי שם מבקש הער         

 

 . כולל  9.201927.   הינו עד לתאריך הצעהלהגשת  תוקף ערבות 4.2

 

  כשירות תנאי   - השתתפות במכרז   .5
   

 :תנאי סףהמהווים  –הצעה  גשתתנאי הכשירות הנדרשים לה - הצעה לפרק א'מגיש  5.1
 

, ומצרף אישורים מציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן

 כנדרש להלן:, בתוקף, ותצהירים מאומתים בחתימת עו"דומסמכים 
 

 

 

י פריט  לפחומרי הדברה,  -ייצורם, אריזתם ואחסונםבתוקף על שם המציע, לעסק לניהול בעל רישיון  (א) 

 . 1995  -לצו רישוי עסקים, התשנ"ה  א' 3.4

 

בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה, לפי על שם המציע,  (רעליםשימוש בחומרים מסוכנים )בעל היתר  (ב)

  . 1993 - לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 3סעיף 

 להלן.  2'בעל פטור מהיתר רעלים, שחתם על תצהיר בנוסח המצורף כמסמך א לחילופין:      

 

  .4X4  או דאבל קבינה  4X4  חד קבינה משא אחודמסוג אחד  כלי רכבלפחות בעל   (ג)

   ו/או בשכירות. בעסקת ליסינג ובחזקתהרכב מי שו/או בעלים של כלי הרכב  - לסעיף זה "בעל"      
 

 

ובשטח פתוח, הדברה במבנים רישיון  יבעלשנים לפחות,  3עם ותק של עובדים  3מעסיק לפחות (  ד)

 .  2016 - ו"עהתשחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה, על פי 

 

 נוספים )שאינם תנאי סף( תנאי כשירות               

 

 

 ,2018, 2017, 2016 -בשלוש השניםבביצוע עבודות הדברת מזיקים ו/או עשבים בעל ניסיון  (  ה)

בהיקף  ,בכל אותן השנים ו/או גופים ציבוריים ו/או תאגידיםשויות מקומיות ר 3  עבור לפחותלפחות, 

 . בכל שנהלא כולל מע"מ, , ₪ 300,000 -שלא יפחת ממצטבר כספי 
 

                 

 :המפורטים להלן אישוריםהמסמכים והמציע יצרף להצעתו את ה              
 

נכון למועד הגשת תדפיס מרשם החברות ו ,של התאגידצילום תעודת רישום  –מציע שהינו תאגיד (  1)

של רישום החברה, בו מפורטים בעלי ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות(,  7)עד  ההצעות

אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד , המניות והמנהלים של התאגיד

 וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד. 

 

  .1975 –, תשל"ו מס ערך מוסף עוסק מורשה לפי חוקור איש (  2)
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על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים פקיד שומה /רואה חשבון אישור (  3)

 אישור ניכוי מס במקור. ו ,1976  - ותשלום חובת מס( התשל"ו  ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות

 

  . )א( 5.1  פיםן עסק, כנדרש וכמפורט בסעי(  צילום רישיו4)

 

 לעיל.   (ב) 5.1 (  צילום היתר שימוש בחומרים מסוכנים, כנדרש וכמפורט בסעיף 5)

 

 לעיל.   (ג) 5.1 כנדרש וכמפורט בסעיף  וביטוח חובה של כלי רכב,(  צילום רישיון 6)

 

 לעיל.   (ד) 5.1  נדרש וכמפורט בסעיףעובדים כ  3 של  הדברהרישיון  צילום ( 7)

 

 לעיל.   (ה) 5.1 כנדרש וכמפורט בסעיף המציע צע י, שבהדברה עבודותלקוחות ורשימת   (8)

 , פירוטעבורו בוצעו העבודות /הגוףשם הרשות :הרשימה תכלול בין היתר את הפרטים הבאים      

, כולל ממליץרטי שם ופ, )ללא מע"מ( העבודות, תקופת ביצוע העבודות, היקף כספי שנתי ותיאור

  להתקשרות וכתובת דוא"ל.ישיר מספר טלפון 

 

 .אישורים הרשומים לעילאישור/העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה 

 

 :תנאי סף -גשת הצעה תנאי הכשירות הנדרשים לה - מגיש הצעה לפרק ב' 5.2
 

, ומצרף אישורים ם להלןמציע העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטי

, מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין, ותצהירים מאומתים בחתימת עו"ד –בתוקף ומסמכים 

 כנדרש להלן:
 

 

עם ותק רכב דו גלגלי )קטנוע/אופנוע(, בתוקף לנהיגת  רישיון נהיגה יבעלעובדים  2  לפחותמעסיק  )א( 

  .שנים לפחות 3 נהיגת רכב דו גלגלי של

 

, ניקוי וחיטוי של גללי כלבים מתקן שאיבה ניתן לשאת הםעלי דו גלגלי, כלי רכב 2לפחות בעל  ( ב)

קמ"ש בשעות  5 –במהירות מוגבלת ל  נסיעה על מדרכותברישיון הרכב של אופנוע, לואישור 

 . העבודה

     או בשכירות.ו/ בעסקת ליסינג ובחזקתבעלים של כלי הרכב ו/או מי שהרכב  - "בעל"לסעיף זה        
 

 
                

 2018, 2017, 2016 - האחרונות השנים 3 -ב בביצוע עבודות איסוף וניקוי גללי כלבים(  בעל ניסיון ג)

  .  לפחות
 

 

 

 :המפורטים להלן אישוריםהמסמכים והמציע יצרף להצעתו את ה                
 

נכון למועד הגשת תדפיס מרשם החברות ו ,התאגידצילום תעודת רישום של  –מציע שהינו תאגיד (  1)

של רישום החברה, בו מפורטים בעלי ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות(,  7)עד  ההצעות

אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד , המניות והמנהלים של התאגיד

 וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד. 

 . 1975 –וסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ע(   אישור 2)

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים (  אישור פקיד שומה /רואה חשבון 3)

 ואישור ניכוי מס במקור.  ,1976  - ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות  ותשלום חובת מס( התשל"ו

 לעיל.   )א( 5.2 לכל עובד, כנדרש וכמפורט בסעיף י רכב דו גלגל(   צילום רישיון נהיגת 4)

 

 לעיל.   (ב) 5.2 כנדרש וכמפורט בסעיף  ,רכב דו גלגליכלי  2צילום רישיון וביטוח חובה של  ( 5)

 ו/או בשכירות. בעסקת ליסינג ובחזקת ו/או ובבעלותמי שהרכב  -לסעיף זהבעלים       
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 לעיל.   )ה( 5.2 כנדרש וכמפורט בסעיף המציע  צעי, שבהדברה עבודותלקוחות ורשימת  ( 6)

שם הרשות/הגוף עבורו בוצעו העבודות, פירוט  :הרשימה תכלול בין היתר את הפרטים הבאים      

ותיאור העבודות, תקופת ביצוע העבודות, היקף כספי שנתי )ללא מע"מ(, שם ופרטי ממליץ, כולל 

 מספר טלפון להתקשרות וכתובת דוא"ל. 

 

 .אישורים הרשומים לעילאישור/יה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה העירי
  

 דרישת פרטים נוספים  .6

באופן עצמאי באמצעות הפנית  שמורה הזכות בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לחקור ולדרוש עירייהל 6.1

כללו ן אם נביתמצא לנכון, כפי שמסמך או אישור מידע או ראיה או  בפניה כל מציע להציגל דרישה

ניסיונו, כשירותו, איתנותו  בחינתלעיל ובין לאו, לצורך  5 ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף

 צע את העבודות בהתאם להצעתו הכספית באיכות גבוהה ובאופן מקצועי. לבהפיננסית ויכולתו 

 

 ירייהעשתדרוש האישורים, והוכחות  ,מסמכיםמידע, ראיה, ה, עפ"י דרישתלספק לעירייה המציע חייב  6.2

מידע ו/או ראיה ו/או   –ו/או לא סיפק  עירייהסירב המציע למלא אחר דרישת ה. לעיל 6.1 סעיףכאמור ב

 רשאית לפסול את הצעתו. עירייההתהא  , כנדרש,הוכחותו/או  אישוריםו/או  מסמכים

 

 בחירת זוכהל הליך בחינת ההצעות .7
 

   שלבי בחינת ההצעות 7.1

  : מפורט להלןלבים כיתבצע בהתאם לשהליך בחינת ההצעות 
 

 כשירות למכרז ובתנאי הסף.תנאי הב המציעיםו ההצעותעמידת  בדיקה ובחינת  -  א' שלב  
 

 . לבחירת הזוכה המחיר מבין ההצעות הכשרות שיוותרו לדיון הצעותדרוג   -  ב' שלב  

 

  עירייההחלטות ה 7.2

ולה ביותר )וזאת מנימוקים מתחייבת לקבל את ההצעה הז עירייהאין הלמען הסר ספק מובהר, כי 

 . , והיא רשאית לפצל את ביצוע העבודות בין שני זוכיםמיוחדים שיירשמו( או כל הצעה שהיא

 

 אום הצעות ית איסור .8

או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע  אחר מציע, בעל זיקה למציע   8.1

 האמור, תיאום הצעה, לרבות אלה: האחר או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות

 

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז, בין היתר, (   1)

 בעניין הצעות המחיר ותנאי ההסכם.
 

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, בעלי   (2)

 מי מטעמם. יהם או זיקה אל
 

תפסלנה הצעות  –הפר את האיסור בסעיף זה  ,או מי מטעמם אליויתגלה כי מציע או בעל זיקה אם ב  8.2 

 המציעים שהצעותיהם תואמו. 

 

 ת זוכה במכרז וחוב .9

בכפוף למחיקות ו/או לתיקונים ו/או  ,ונספחיוקבלנות  חוזהלחתום על  , יידרשבמכרזשיוכרז כזוכה מציע    9.1

ולהצעת המחירים לשינויים, , בהתאם להודעות, לתשובות, להבהרות עירייהעל ידי הבו ויים שייעשו לשינ

 . הזכייהבדבר  ההודעהמסירת תאריך ימים מ  12  כשהוא חתום, תוך עירייהולהחזירו ל ,המוסכמת

 

וכה לעירייה ימסור הז ,חוזהיו עפ"י הלהבטחת ביצוע התחייבויות, החתום הקבלנות חוזהד מסירת עבמו    9.2

 : כמפורט להלן נוסח הערבות הבנקאית - 1ג'  נספח -כ צורףבנוסח המערבות בנקאית 
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 , אלף( יםארבע)₪  0,0004  סךבביצוע ערבות  - בפרק א'מציע שזכה בביצוע העבודות (  1)

 , (ףאל ים)עשר₪  0,0002  סךבביצוע ערבות  - בפרק ב'(  מציע שזכה בביצוע העבודות 2)

 ,ים אלף(שיש)₪  0,0006סך בביצוע ערבות  -ב'–בפרקים א' ו מציע שזכה בביצוע העבודות (  3)

 "(.ביצועערבות )להלן:"הקבלנות  חוזהבבהתאם להוראות  ,זאת      
 

ובנוסח המפורט הקבלנות  חוזהאישור חתום מאת חברת הביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש ב(  4)

  . אישור קיום ביטוחים - 2' גנספח  לחוזה, נספחב

 

לעיל, תחולט  9.2 - ו 9.1 פיםאת כל הדרישות המפורטות בסעי ,לכךזוכה שלא קיים במועד שנקבע       9.3

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום  .במכרז להצעתושצורפה להשתתפות הבנקאית הערבות 

 על עצמו בהגשת הצעתו למכרזהערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בגין אי קיום ההתחייבויות שנטל 

 עירייהה תהאבנסיבות כאמור, כמו כן,  .ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך לא תהיה כל טענהולזוכה 

לבטל את זכייתו במכרז מבלי לתת לו כל הודעה או התראה  פי שיקול דעתה הבלעדי,-, עלרשאית

כאמור לעיל, לא תהיה כל טענה ו/או להתקשר בחוזה עם מציע אחר. לזוכה שלא קיים את התחייבויותיו ו

 .עם מציע אחר במקומו עירייהתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה

 ,כנגד הזוכה עירייהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות הלמען הסר ספק, 

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. 

 

במועד הנקוב , יחל בביצוע העבודות לעיל 9.2 – ו  9.1פים בסעיאת כל הדרישות המפורטות  כהזוקיים      9.4

רשאית לקבוע מועד  עירייהלמרות האמור לעיל, ה. מנהלהחתום על ידי שיימסר לו התחלת עבודה בצו 

 .זוכהמאוחר יותר לתחילת עבודתו של ה

 

  האישור חוז .10

שנתי מותנית בקיומו של תקציב , ונספחיו זה הקבלנותעל חו עירייהוחתימת ההתקשרות עם זוכה  10.1

  :מאושר
 

 אלף( שלוש מאות)₪  000300, -של כ סךב ,כולל מע"מ ,שנתיתקציב  - בפרק א'(  לביצוע העבודות 1)
     

 ,אלף(תיים )מא₪  000200, -של כ סךב ,כולל מע"מ ,שנתיתקציב   - בפרק ב'(  לביצוע העבודות 2)               
 

ככל ונספחיו בחוזה הקבלנות  העבודותרשאית לשנות את היקפי  עירייההכפוף לאמור במסמכי המכרז, ב 10.2

המחירים הנקובים  ישנו אתלא  ות,הגדלה או הפחתה בהיקף העבוד .בהתאם לשיקול דעתה שיידרש,

 .בהצעת המציע

 

ין, לרבות אישורי כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי ד ,ה הקבלנותעל חוז עירייהחתימת ה 10.3

. אי קבלת אישור הנדרש על פי דין, לא יהווה אלה יתקבלו אישוריםכי כל בטחון  יןא .עירייהמועצת ה

ולא תזכה את מי מהמציעים בפיצוי כספי ו/או בסעד ו/או בתרופה  עירייההפרה של חובה כלשהי של ה

 כלשהם.

 

 , העברת זכויות חוזההסבת  .11

 

לרבות לו או מקצתו, ו, כונספחיו הקבלנותאת חוזה במישרין או בעקיפין  חר,לא לא יסב ולא יעבירזוכה    11.1

אם  אלא ,על פיו ו/או התחייבות על פיו אחרת או כל טובת הנאה עירייהסכום כלשהו מה זכותו לקבלאת 

 .ומראש בכתב עירייהאת הסכמת הקבל לכך 

 

, לרבות סירוב להמחות סכומים או יללע 11.1משנה  לפי סעיףתהא רשאית לסרב לבקשות זוכה  עירייהה   11.2

 ., ולזוכה לא תהיה כל טענה בשל כךהתניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי
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  הגשת ההצעה אופן .12

 חתימת קיום וחתימה מלאה:  12.1

 

 ; וכתובתות.ז, תיחתם על ידי המציע, תוך ציון שמו המלא,  ,הצעה המוגשת על ידי יחיד(  1)

עה המוגשת על ידי תאגיד תיחתם על ידי מורשי החתימה, תוך ציון שם התאגיד, מספר הרישום  הצ      

 )ח.פ.(, כתובת התאגיד, שמם המלא של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד מהם.

 

בראשי תיבות;  הצעה המוגשת על ידי יחיד תיחתם על ידי המציע -בכל מקום בו נדרשת חתימת קיום (  2)

בכל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות על ידי מורשי החתימה הצעה המוגשת על ידי תאגיד תיחתם 

 מציע.של ה

 

הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז, עלולה להביא  המציע ימלא את הצעתו ויגישה על גבי מסמכי המכרז.   12.2

 לפסילת ההצעה.

 

 מפורט להלן:הכיל את המסמכים בסדר תאוגדן מקור ואוגדן העתק, ו - אוגדנים 2 –תוגש ב  הצעהכל    12.3

 

 הערבות הבנקאיתמסמך מקור של  יוכנס, אליה "מסמך הערבות הבנקאית"צוין מעליה  מעטפה  (1)

 להשתתפות. 
 

תהיה הצעות המחיר . הצעת המציע – 'במסמך  אליה יוכנס"הצעת המחיר"  עליה מצוין מעטפה  (2)

  .עמלאה על כל פרטיה וחתומה כדין על ידי המצי
 

חתומים כדין  ,לעיל 5.2ו/או   5.1  בסעיף עפ"י סדר רישומםהאישורים והמסמכים הנדרשים, כל (  3)

  . ידי המציע על
 

 ידי המציע. כשהוא חתום כדין על מציעים פרוטוקול מפגשמסמך (   4)
 

  .המציע ידי ם כדין עלמיחתו, במשך הליכי המכרז שנמסרו ,ועדכונים /הבהרות /תשובותמסמכי  (  5)
 

   .ידי המציע חתומה כדין עלמסמכי המכרז חוברת (  6)

 

את  ,את המפרט ,בחן את מסמכי המכרז :הצהרה של המציע כיוהגשת הצעה תהוה ראיה חלוטה     12.4

ביקר בשטח ובדק את המקומות בהם יידרש לבצע את כי הוא  ה הקבלנות ונספחיו;חוז, את כתבי הכמויות

ה הקבלנות חוזוכל פרטי ותנאי המכרז  ,כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודותמבין ויודע את  ,העבודות

יש לו את כל הידע, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות, ונספחיו וכל האמור בהם מוסכמים על ידו, 

לגביהן הוא מגיש את  ,לביצוע עבודות נשוא המכרזואת כח האדם המקצועי, וכל האמצעים הנדרשים 

 פורט במסמכי המכרז.הצעתו, כמ

 

לאחר הגשת ההצעה, לא תתקבל שום טענה או תביעה המתבססת על חוסר ידיעה, הבנה מוטעית, ספק    12.5

ה הקבלנות ונספחיו, או כל פרט אחר במסמכי המכרז.  חוז, או טעות בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז

 במלואן.וא המכרז נשכל הצעה שתוגש תיחשב כהצעה הכוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות 

 

 תוקף ההצעה .13

 

תוקף  .ימים 90במשך  רטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיהשתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פ הצעה   13.1

לדרוש מהמציע רייה רשאית יהעבנוסף,  .זאת העירייה שוידרתנוספים, אם  ימים 90 -ל ההצעה יוארך 

  נוספים. ימים 90 –להאריך את תוקף ערבות ההשתתפות ב 

 

מכל סיבה  , בהתאם לדרישה כאמור לעיל,הצעהה ערבותהצעה ו/או תוקף תוקף  וארךהלא הוארך    13.2



 52מתוך  13עמוד 

כל טענה ו/או דרישה ו/או לא תהיה למציע ו ההצעהערבות לחלט את רשאית  עירייהשהיא, תהיה ה

 תביעה בגין כך.

 

  הגשת הצעה .14
 

בנוכחות  עירייהה סירה ידנית במשרדיממעטפה סגורה ללא סימני זיהוי חיצוניים, בביש למסור ההצעה, ת א

  תאריך  יוםלא יאוחר מבהוד השרון,  28ברחוב יהושע בן גמלא חוזים ומכרזים, מחלקת ב עירייהה /תנציג

   .13:00 שעה ב  6.201927.

  לתיבת המכרזים., והמעטפה תוכנס מעטפה את תאריך ושעת המסירההעל  מוירש עירייהה /תנציג

 .נהתקבלתלא זה ו/או שלא נמסרו במסירה אישית, ר מועד לאח הצעות שתוגשנה  
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 1א'  מסמך

 

 

 

 

 

                         עיריית הוד השרון: לכבוד
 

 

 כתב ערבות מס' .................................... הנדון:    

 

 

  207/  2019  מס' פומבי ( בקשר למכרזהמבקש-__)להלן___________על פי בקשת_________ .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל ואיסוף גללים,  עשבים,ו הדברת מזיקיםניטור יתושים, ל

בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית  ,(עשרים אלף)במילים:  ₪ 20,000 – סכום עד לסך השווה ל

"המדד"(  -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכן,מדד 

לבין המדד שיהיה ידוע  ,בחודש שאחריו 15 -ב  תפרסםיש ,9201מאי לחודש המחירים בין מדד 

 במועד חילוט הערבות.

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10 סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך .2

וזאת ללא כל תנאי  ,ראש העירייה או גזבר העירייהחתומה ע"י לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

הוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה ומבלי להטיל עליכם כל חובה ל

 את סכום הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  נ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זההלדרישתכם  .3

 הפקסימיליה(.

 

לנו לא מסר יוכל דרישה על פיה צריכה לה )כולל(,  9.201927. תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,           

 

 ________________  בנק     

 ________________ סניף     

 

 ________________טלפון ישיר                                                                  

 

רבות בנקאית נוסח ע

 מכרזהשתתפות בל
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 2מסמך  א'                                                              

 נוסח תצהיר בדבר פטור מהיתר רעלים

 

 לכבוד:  עיריית הוד השרון  

 תצהיר                                                                

 

 ____________________________ בעל ת.ז.  ______________, הח"מ  אני

 לאחר שהוזהרתי, כי עלי לאמר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 בזאת בכתב כדלקמן: מצהיראעשה כן,  

 

, לחוק החומרים המסוכנים, כל עיסוק בכמות 1966 –י תקנות סיווג ופטור התשנ"ו על פ .1

 הקטנה מהכמות האמורה, פטורה מהיתר רעלים.

 

 , ולפיכך אני פטור ק"ג 50 –הנני מצהיר כי אני עוסק בכמות חומרי הדברה קטנה מ  .2

 מהיתר רעלים.      
 

 לחילופין     

 

 ______________  ח.פ.   ___________ בה אני מועסק הנני מצהיר כי חברת ________     
 

 בתפקיד :  ______________________,     

      

 , ולפיכך פטורה מהיתר רעלים.ק"ג 50 –עוסקת בכמות חומרי הדברה קטנה מ      

 

 אישור

 

 ______________ עו"ד,   הופיע בפני  הריני לאשר בזאת כי ביום _____________,

 

 נושא ת.ז. ________________,  _________________ה"ה __

 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. 

 

______________________ 

 דין -עורך                  
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 '  ב  מסמך                                                                                                           
                                                                               

 הוד השרון תעיריי

 207/  2019מס' פומבי מכרז 

 בים, ואיסוף גלליםהדברת מזיקים ועשניטור יתושים, 
                                                                                                                                                                                                          

 

 הצעת  המציע     
                         

 

 

 לכבוד:  עיריית הוד השרון  
 

 

 .חוזה הקבלנות ונספחיו ואת מכרזהכי קראתי בעיון את כל מסמכי  ,מצהיר___________________הח"מ  אני .1

כל  בדקתי ושקלתי  ,ני מסכים להם, אהדרישות, המשפיעים על ביצוע העבודות ידועים ומוכרים ליוכל התנאים       

 החתומה על ידי.   הצעתימחירי את ביעת מחירי הצעתי, ובהתאם לכך קבעתי דבר העשוי להשפיע על ק
          

 :  דלקמןמסכים, ומתחייב בזאת כ ,אני מצהיר  .2

    

 בהתאם לכל הדרישות במסמכי והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז  הניסיוןאני בעל הידע,  2.1

להשיג את כל  אפשרותיבאפשרויות המימון. ברשותי או וועית מבחינה מקצלרבות בחוזה ונספחיו, המכרז 

 ע העבודותוצילבחומרי הדברה , ואמצעים ציוד ,, כלי רכבמקצועי ומיומן האישורים הנדרשים, כוח אדם

במסמכי המכרז המפורטים בהתאם לדרישות ולתנאים . הכל יםהדרושבעלי תו תקן לשימוש מאושרים 

לטפל בקריאת כן, , וולוחות הזמנים שנקבעו על ידכם לביצוע העבודותעדים ובמוונספחיו ובחוזה הקבלנות 

 . מקבלת קריאת השירות שעות 4 -לא יאוחר משירות מיוחדות בכל שעה משעות היממה 
 

ביצוע העבודות נשוא ב ,על פי כל דין ו/או תקןבכפוף לכל דין ובמכרז,  מפורטותעמוד בכל הדרישות הא  2.2

על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז לפחות  םות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדיהמכרז, לרבות דריש

 .מקצועיים ומיומניםמדביר מוסמך, בעלי ניסיון, בעלי תעודת , והעסקת עובדים 1987 –
 

במשך כל תקופת חוזה הקבלנות והתקופה/ות המוארכת/ות, יגדל או יקטן,  ,תועבודביצוע ההיקף ש ידוע לי  2.3

 ממועד הגשת הצעתי למכרזלשינויים אשר יחולו בהתאם חלטות העירייה ו/או עפ"י ה
 

  קבלתימים מ 10 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה וזאת תוך 2.4

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 
 

 חתום  כדין.  ואכשה וולהחזירבהתאם לזכייתי ונספחיו קבלנות  חוזהלחתום על  (1)
 

  הקבלנות. הלחוז  1'גבנספח   מפורטבנוסח ה ,להמציא ערבות בנקאית )"ערבות לביצוע"( (2)
 

  הקבלנות. הלחוז 2' גבנספח   מפורטכ בנוסחאישור קיום ביטוחים להמציא  (3)
                                                                         

 , ונספחיו כל ההתחייבויות על פי דרישות המכרז וחוזה הקבלנות לקיים אתו עבודותלהתחיל בביצוע ה(  4)              

 . ותמנהל, המורה לי להתחיל בביצוע העבודהבמועד הנקוב צו התחלת עבודה חתום על ידי 
 

כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את  ,לעיל  2.4 "ק אם לא אבצע את הפעולות המנויות בס .3

המצורפת להצעתי להשתתפות תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית  עירייהוה, לבצע את העבודותזכותי 

בכל זכות או כדי לפגוע  לא יהא על ידי העירייה, שבחילוט הערבותידוע לי  התקשר עם מציע/ים אחר/ים.ול

 .בהגשת הצעתיסעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי 

 

אם  כראוי ובאורח מקצועי ונכון.כנדרש ותשלום רק אם אבצע את העבודה את מלוא הכי אקבל ידוע לי  .4

המגיע  להפחית ולקזז מהתמורה עירייה, רשאית הו/או באופן שאינו ראוי ו/או אינו נכון תבוצענה חלקית העבודות

 ן.ו/או לא נכו כראויעל ידי שלא בוצעה שבוצעה חלקית ו/או בגין עבודה לי 
 

לפצל את רשאית  יאאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וה עירייהלי שהידוע  .5

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ביצוע העבודות בין שני מציעים
 

שהוגדר בתנאי  , כפילמכרז מהמועד להגשת הצעותיום  90 בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה שלהצעתי תהיה  .6

 יום.  30הצעתי עד למועד חתימת חוזה קבלנות עם הזוכה ועוד  ףוארך תוקת  ,אדרשאם בהמכרז. 

משפטיים  ובתוספת ה הליכים היינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום אם ב

 יום.  30של 
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 אינם כוללים מע"מ(בהצעה המחירים כל )  הצעת  המחירים.  7
 

      

   .("דברה"הלהלן:) ועשבים הדברת מזיקים, והדברתם ניטור יתושים -ק א'פר  7.1    
      

 )כולל חומרי הדברה(וזחלי יתושים, הדברת יתושים ניטור ו (1)

 ( X 8) לחודש₪  סך _______    אוקטובר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר :חודשיםב       

                                                                                קריאות מוקד ובנוסףרות של פעמיים בשבוע, בתדי                         
                                                                                                             

 

 ( X 4) לחודש₪  סך _______                                          נואר, פברוארנובמבר, דצמבר, י - בחודשים 

                                                                                קריאות מוקד ובנוסףבתדירות של פעם בשבוע,                          
 

 לשנה₪ עלות כוללת   __________                                                                                   
      (P1)יסומן   %30  הינו סעיף זה משקללחישוב הצעת המציע,               
 

 )כולל חומרי הדברה(  הדברת עשבים  (2)

 ( X 250) דונםל₪ סך _______                                                                                  בכל חודשי השנה       
 

 לשנה₪ עלות כוללת   __________                                                                                   

      (P 2)יסומן   %02  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו              

 
     

 )כולל חומרי הדברה(  כל השנההדברת מזיקים  (3)

      מחירים  הצעת      הנושא                                        מס'

                לחודש₪/ ________   בכל חודשי השנהורימות זבובים,  הדברת זבובים 1

 לקריאה               _________₪/  (  קריאות 30יוכפל ב לפי לקריאה מיוחדת ) הדברת מכרסמים 2

 לקריאה               _________₪/  קריאות(                                                                                                    30)יוכפל ב תיקנים ונמלים לפי לקריאה מיוחדת הדברת  3

 לקריאה               _________₪/  '(                                                                                                   קריא 30)יוכפל ב , חרקים, תולעים, לפי קריאה מיוחדת פרעושים, פשפשיםהדברת  4

 לקריאה             _₪/ ________ קריאות(   30)יוכפל ב הדברת צרעות וקינים לפי קריאה מיוחדת   5

 לקריאה               _________₪/  קריאות(   30)יוכפל ב רחקת דבורים לפי לקריאה מיוחדת ה 6

 לקריאה               _________₪/  קריאות( 12)יוכפל ב מ"ר  1,000לכל   –הדברת דובון הקורים לפי לקריאה מיוחדת  7

 לעץ                          _________₪/                                                                                                      עצים(  600)יוכפל ב זרקה לעץ  מחיר  ה –הדברת תהלוכן האורן  8

 מ"ר                          ל_________₪/   מ"ר( 18,000)יוכפל ב לל עלות חומרים כו -מ"ר 1,000 -הדברת נמלת האש ל 9

 לקריאה  _________₪/  קריאות(   12 -)יוכפל בלכידת נחשים, עקרבים, לפי קריאה מיוחדת  10

           

                    

   
  *לשנה₪ ___________ סה"כ        

 
     .יבוצע ע"י העירייה לצורך השוואת ההצעות בלבד –עלות כוללת אין לסכם את ה * 

               

    (P 3)יסומן   %35  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו
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 )כולל חומרי הדברה( מבני ציבור וחינוךב ת מזיקיםהדבר   (4)          
       

 

 

          

      (P 4)יסומן   %51  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו
 

  (p2 x 20%)  +  (p3 x 35%)  +  (p4 x 15%)  (p1 x 30%)  + : עלות כוללתהצעת המציע         

                                                                            __________         __________     __________     __________                                                                                                 

 לחישוב ע"י העירייה( –)אין צורך למלא  לשנה₪ סה"כ  __________ 

 

 למחרת תהיה בתשלום 06:00עד  22:01עלות קריאת שירות בין השעות  כי יצויין,     
 .לעיל לפי הסכומים המפורטיםתוספת לעלות קריאה  %50 של

  

                                                                                            המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו.הכל בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי 
 

 

 

 

 

 )המחירים אינם כוללים מע"מ(  הצעת  המחירים.  7
 

 

 

 

   .("איסוף גללים")להלן: כלבים גללי , ניקוי וחיטוי,איסוף –פרק ב'   7.2         

       
 ::המחיר כולל בכל חודשי השנה         

 

           (ימים בשנה X 130)  גבכל ערב ח - לפי הזמנה, ובנוסף ימי עבודה בשבוע  3  -          

  העירייה רשאית ימי עבודה בשבוע הינו לצורך שקלול והשוואת הצעות המכרז בלבד ו 3החישוב לפי )            

      (ותקציב מאושר ,, צרכיההבלעדית בהתאם להחלטתהוהכל את ימי העבודה  או להקטין להגדיל

                                       .מפורטות להלןהעבודות ה ביצוע -
                                      

 .נוספים מתחמים 3 ה בעתיד עדהקמותוספת  קיימים "מתחמי כלבים" 7 , וחיטויניקויאיסוף,    -
-                                                                                                      

 למחרת.  06:00עד  16:00בין השעות   ,גללים וחיטוי ,ניקויאיסוף, ל ריאות שירותל בקטיפו  -
          

                                                                                            .המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיוהכל בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי         

 

  הצעה

  ליום_______ ₪          שעות   8 -של עובד עם רכב דו גלגלי  עלות יום עבודה.  1
                                                                                                             

 

                                                   X 130 לשנה₪ __________   עלות כוללת    ימים בשנה 

   %56  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו            

  ליום_______ ₪  שעות   8 -של עובד לניקוי "מתחמי כלבים" עלות יום עבודה .  2
                                                                                                             

 

                                                   X 60 לשנה₪ __________    עלות כוללת     ימים בשנה 

   %20  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו            

 

 מקקים /נמלים / פשפשים /פרעושים גודל  מבנה                                

 מבנים(  30)יוכפל ב                 מ"ר     2,101 -מ –מבנה גדול 
 

 ₪ ש"ח.   לקריאה ________ _________ מחיר למבנה

                                                                 מבנים(  12)יוכפל ב   מ"ר    2,100עד   601 -מ –מבנה בינוני
 

 ____ ₪ש"ח.   לקריאה ____מחיר למבנה _________

                                                                 מבנים(  12)יוכפל ב   מ"ר  600מ"ר עד  151-מ  –מבנה קטן 
 

 ₪ש"ח.   לקריאה ________ מחיר למבנה _________

 מבנים( 120  )יוכפל ב                                       מ"ר 150מבנה קטן עד 

 

 ₪ש"ח.   לקריאה ________ יר למבנה _________מח
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  לקריאה_______ ₪              22:00עד  16:00קריאת שירות בין השעות  עלות .  3
                                                                                                             

 

                                        X 60  לשנה₪ עלות כוללת   __________         בשנהקריאות 

   %51  לחישוב הצעת המציע, משקל סעיף זה הינו            

 

 למחרת תהיה בתשלום 06:00עד  22:01עלות קריאת שירות בין השעות   כי יצויין,

 .לעיל לפי הסכומים המפורטיםתוספת לעלות קריאה  %50 של
 

 

 

 מס' ת.ז. או  ח.פ :    ___________________    שם המציע:       _______________________

 _________________________תאגיד  /  אחר  )לפרט( :  אדם  /  שותפות  /   תאור אישיות משפטית :

 

 כתובת מלאה :   _________________________   טל:  ______________ פקס: _____________

 כתובת דוא"ל :   _________________________   

 _____.  ___________________   ת.ז  _________1שמות המוסמכים לחתום בשם המציע :      

 .  ___________________   ת.ז  ______________2                                                                      

 

 __________________________________                           _____________ תאריך: 

 של בעלי זכויות החתימה  חתימה מלאהחותמת ו                                                                                     
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 1'טופס  ב
 

 נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים

 

 הוד השרון תעיריילכבוד: 

              

 ת צ ה י ר

 

. מס' _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ _________________, בעל ת.ז    

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

 וכחלק מחוזה קבלנות.   207/  2019פומבי מס'  מסמכי מכרז דרישה בהנני עושה תצהיר זה כחלק מ .1

 

 בתצהיר זה :  .2

 

גם בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם  - "בעל זיקה"            

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

 

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

 

 המתאימה(    את המשבצת  X  -הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי : )יש לסמן ב  .3

 

( לפי חוק   2002בינואר  1לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )  

)להלן: "חוק עובדים  1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 זרים"( בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.

 

 

( לפי חוק עובדים 2002בינואר  1או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת התשס"ב ) הורשעו בשתי עבירות

 זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשאה האחרונה. 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

                                            _________________ 

 המצהיר                                               

 אישור

 הריני לאשר בזאת כי ביום _____________, הופיע בפני ______________ עו"ד, 

נושא ת.ז. _______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  __________ה"ה ________

אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם  האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 עליו בפני. 

                                                  __________________       _______________ 

 דין          מ.ר                                 עורך                                                                
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 'גמסמך                                                                                                        

 

 

 

 הוד השרון תעיריי

 

 207/ 2019  מס'פומבי  מכרז 

 

 הדברת מזיקים ועשבים, ניטור יתושים, 

 

 ואיסוף גללים

  

 

 

 

 

 

 

 

 קבלנות חוזה
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 קבלנות  חוזה

                                                                   

 207/  2019 מס' פומבילמכרז 

 הדברת מזיקים ועשבים, ואיסוף גלליםניטור יתושים, 

 

 הוד השרון תעיריישנערך ונחתם במשרדי 

 2019בשנת   _________ בחודש   ____  ביום

 

 הוד השרון תעיריי              בין:

   הוד השרון 28יהושע בן גמלא 

 7759559-90  פקס:    7759548-90   טלפון:   

                                    ( "עירייה"ה  להלן:)                                                                 

 מצד אחד      

 

 

 

 . _____________ת.ז. / ח.פ  _____________________      : ל ב י ן            

                        

   ______________ _   מיקוד_________________        כתובת           

       

______________  פקס: _______________    נייד:______________          טל':                  

                                                ("הקבלן")להלן:                                                                

מצד שני        

 

 סוף גלליםיועשבים, וא מזיקים הדברתיטור יתושים, נלמתן שירותי   207/ 2019  פרסמה מכרז פומבי מס' עירייהוה   הואיל

 (;"המכרז")להלן: 
 

 

 בביצוע עבודות: והקבלן השתתף במכרז והצעתו נקבעה כהצעה זוכה במכרז  והואיל

       ניטור יתושים, הדברת מזיקים ועשבים.  -פרק א'             

       איסוף, ניקוי וחיטוי, איסוף גללים.  -פרק ב'            

 (;"העבודות"להלן: )           

 

 

להלן, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות  ןכהגדרת ותוהקבלן מתחייב לבצע את העבוד  והואיל

הנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד בהתאם לתקנים מחייבים וחוקים, תקנות, צווים, וכל דין, לרבות 

 רווחה, וכל גורם מוסמך אחר;החקלאות, משרד העבודה  וה

          

 ;זה חוזההצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע עבודות הדברת מזיקים נשוא וברצון  הואיל

 

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הותנה הוצהר,אי לזאת 
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 מבוא  .1

 

 מנו.מחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו  זה חוזההמבוא ל 1.1

 

 זה. חוזהנועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של זה  חוזהכותרות  1.2

 

 .המהווים מקשה אחת חוזהכל המסמכים המפורטים להלן, הינם מסמכי ה 1.3

 

 הזמנה למתן הצעות למכרז;    -  ההזמנה מסמך .1.3.1

 

  והוראות למשתתפים; תנאי המכרז    -           א'  מסמך .1.3.2

 

 ;עהצעת המצי    -            ב'  מסמך .1.3.3

 

  - קבלנות ונספחיו חוזה    -           '  גמסמך  .1.3.4

 

 )ערבות ביצוע(    נוסח הערבות הבנקאית   -   1'גנספח                                                 

 אישור בדבר קיום ביטוחים   -   2'גנספח                                                 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים   -   3'גנספח                                                 

  מפרט דרישות לביצוע   -   4'גנספח                                                 

  המחירים   -   5'גנספח                                                 

 

 חוזהשל פרשנות , וכל ונספחיו חוזההזה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של  חוזה מוסכם  על הצדדים, כי 1.4

 במשולב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם. יהםזה תתבצע בהתייחס להוראות

 

 חוזהה משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 1.5

ן יסדר העדיפויות לעני  ,חוזהה או בכל מסמך אחר ממסמכי  יםר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרטובהעד

 יקבע ברשימה שלהלן: העבודות, ביצוע 

 

 ;עירייההמפקח ו/או ההמנהל ו/או הוראות   1.5.1    

 ;חוזהמפרט דרישות לביצוע ה  1.5.2    

 כתב הכמויות והמחירים;  1.5.3    

 ;ונספחיו חוזהתנאי ה  1.5.4    

 

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל, עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.    

 

 הגדרות .2

 

 זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: בחוזה

 ועשבים, ואיסוף גללים. הדברת מזיקיםניטור יתושים, ל  207 / 2019 מס'  פומבי זמכר              "המכרז"

 

 .הוד השרון תעיריי           "עירייה"ה

 

 .הוד השרון תעירייראש     "עירייה"ראש ה

 

לרבות שטחים נוספים אשר יתווספו אליה במשך תקופת   הוד השרון תעירייתחום שיפוט  שיפוט" "תחום 

 .חוזהה

 

 זה. חוזהלצורך  עירייהמנהל שהוסמך על ידי ראש ה "מנהל"        
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וכן לבדוק את טיב  עבודותה ביצועטיב מי שיקבע כמפקח מטעם העירייה, להשגיח על      "       מפקח"

 . החומרים שמשתמשים בהם

זה, אינן גורעות חוזה סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי 

 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות פעולה.

 

נציגיו של הקבלן, חליפיו ויורשיו, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או עובדיו ולרבות           "   הקבלן"

 העבודה או חלק ממנה; בשבילו בביצוע

 

 אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למזמין, כי הוא משמש מטעמו מנהל עבודה.                "מוסמך עבודה מנהל"
     

 

/  העבודות/ "העבודה" 

          "העבודה הקבלנית

ונספחיו לרבות השלמתן ובדיקתן, חוזה קבלנות בהתאם ל, כל העבודות שעל הקבלן לבצען

 זה; חוזהרעית בהתאם להוראות יכל עבודה א וביצועה של

 

 ;ותהעבוד יבוצעו, אשר בהם  עירייהמקרקעין בכל תחום השיפוט של המוסד ו      "אתרמוסד /"

 

 לחוזה להלן. 4לנספח ג'טופס דיווח על ביצוע הדברה, בנוסח המצורף  דברה""אישור ביצוע ה
 

 להצעתו.הקבלן מסמכים שצירף לחוזה וכל ה  1 מסמכי המכרז המפורטים בסעיףכל    "חוזהה "מסמכי
 

      

 ההתקשרות .3

 

 .1974 –קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד  חוזהזה הוא  חוזה 3.1

 

י הקבלן יבצע את העבודות לפי חוזה זה כקבלן עצמאי וכי לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין מוסכם ומוצהר בזה, כ 3.2

 לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו. עירייהה

 

לדרישות  לדרישות המכרז, בהתאם  עבודותהשירותי הקבלן על פי חוזה זה, כוללים את ביצוען באופן תדיר ושוטף, של   3.3

 המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו. - 4'גנספח  –מפרט דרישות לביצוע ולונספחיו, חוזה הקבלנות 

 

באזורים . העבודות יבוצעו שבתות וחגים(ימי מקרים חריגים גם בב)וכולל  ו'עד  א'בימים העבודה הקבלנית תבוצע   3.4

תהא רשאית  עירייהר בזה כי הבמפרט דרישות לביצוע. למען הסר ספק, מובהות העבודה ובתוכניובמועדים כמפורט 

לא על פי לוחות הזמנים ם ולבצע את העבודות שלספק שירותי, לדרוש מהקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

הקבועים במפרט דרישות לביצוע ובתוכנית העבודה המצורפים לחוזה זה, והקבלן יהא זכאי במקרה כזה לתוספת 

, מעבר להתחייבויותיו על פי מפרט כאמור לעיל עירייהידו, על פי דרישת ה שבוצעו עלנוספות תמורה עבור עבודות 

  דרישות לביצוע המצורף לחוזה זה.

 

 ביצוע העבודותרשאית, מעת לעת, לדרוש מן הקבלן להרחיב את  עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא ה  3.5

תמורה והקבלן יהא זכאי לתוספת צורף אליו, זה, מעבר למפורט במפרט דרישות לביצוע המ חוזהב ןכהגדרת הקבלניות

מעבר להתחייבויותיו על פי מפרט דרישות על פי דרישת העירייה כאמור לעיל, וספות שבוצעו על ידו, נעבור עבודות 

  לביצוע המצורף לחוזה זה.

 

  הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .4

ים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעהינו הקבלן מצהיר כי  4.1

 עירייההעבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר: והוא מתחייב כלפי ה

 לבצע את העבודה הקבלנית באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל.
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ביצוע העבודה הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את העבודה  הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על 4.2

על עבודות מסוג העבודה  יםהחל עירייהלהוראות חוקי העזר של הלכל תקן מחייב, הקבלנית, בכפוף להוראות כל דין, 

הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבריאות, משרד  הגנתהנחיות מטעם המשרד להוראות ולכל ההקבלנית, לרבות 

 הנחיות מטעם כל גורם מוסמך אחר.הוראות ווווחה,  העבודה והר

 

במשך מתחייב להישאר מורשה כאמור  וא מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, וה הקבלן 4.3

 זה. חוזהעל פי  םשירותיהכל זמן מתן 

 

, ובדק את כל יהםישה אלואת דרכי הג ם, את סביבתם, בחן ובדק אותיםבאתרו במוסדותכי ביקר הקבלן מצהיר  4.4

, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ותוהדרושים לביצוע העבוד ותוהנסיבות הקשורים בביצוע העבוד התנאים

 להצעתו למתן השירותים הנדרשים.ומתאים 

 

זה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, חייב הקבלן  חוזההכמויות לפני חתימת הנתונים וכי בדק את הקבלן מצהיר  4.5

הקבלן אחראי לתקן על חשבונו, כל ליקוי או פגם בעבודה,  .בטרם התחיל בעבודתו עירייהלהודיע על כך בכתב ל

אליהם במועד כאמור  מנהלשמקורם בהשמטה ו/או טעות אשר ניתן היה לגלותם, והקבלן לא העיר את תשומת לב ה

 לעיל.

 

זה במלואם  חוזהולמילוי כל התחייבויותיו ב ותודעבהלביצוע  ,, כי יש בידיו את היכולת והאמצעיםמצהיר הקבלן 4.6

והוא מצהיר בזאת, כי אין ולא , וקבלת תוספת תמורה בגינם חוזהלרבות הגדלת היקף העבודות המפורטות ב ,ובמועדם

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או עירייהתהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד ה

 שיקבל, התמורה וכי שכר ,ו/או התכניות ו/או העבודה יםו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתר ליקוי

 זה. חוזהמניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי 

 

על פי הנחיות והוראות  בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקותאת העבודה הקבלנית  מתחייב לבצעהקבלן  4.7

זה. הקבלן ישמע להוראותיהם של המנהל ו/או של המפקח  חוזהבכל הקשור והכרוך לביצוע נהל ו/או המפקח המ

 באופן קפדני.

 

את שירותיו של כל קבלן ו/או מומחה בקשר לביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק  הקבלן לא יהא רשאי להזמין 4.8

 ובכתב. הימנה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל מראש

 

 .ובנספחיו חוזהבזמנים והתנאים המפורטים העל פי לוח  ות,העבודביצוע את להתחיל הקבלן מתחייב    4.9

 

 שמירת דינים  .5

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או  5.1

וראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל ה

שיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר יוכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת ר

 החל בגין האמור לעיל.

 

לשם , חוזהל 3'ג  נספחותנאים נוספים המפורטים בהקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות  5.2

שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או 

לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם 

 זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה. זהחוביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא 

 

הודעה בכתב על דבר מינוי מנהל עבודה מוסמך, כי אז הוא בלבד ירשם  עירייההקבלן מצהיר, כי אם לא ימסור ל 5.3

"מנהל העבודה" לפי החיקוקים הנ"ל עד למינויו של מנהל עבודה מוסמך. הקבלן ימלא כל חובה חוקית  -לצורך זה כ

ת על כל המבצע עבודה על פי כל דין. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין המחייבת רישום של קבלני אחרת המוטל

 .עירייהמשנה או של כל גורם מבצע אחר  וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי ה
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הביטוח, שהוא חייב בהם על פי חוק הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי  5.4

זה, ואשר עימם יש לקבלן  חוזה, עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי 1954 –ביטוח לאומי, תשי"ד 

מעביד, וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני -יחסי עובד

 כנ"ל בכל הסכם שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה. המשנה, תיכלל הוראה

הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על        

 המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי כל דין אחר.

 

לשלם בשל כל  ההוצאה וכל תשלום שיהיה עלי בגין כל סכום, עירייההקבלן יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את ה 5.5

בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, כאמור לעיל, לרבות ההוצאות ה תביעה או משפט שיוגש נגד

אם יוטל, בגין מעשה או מחדל  יהעקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל על השנגרמו ל

 לעיל. של הקבלן כאמור

 

להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה  תמתחייב עירייהה 5.6

 .עירייהרשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור ביחד עם ה

 

 תקופת החוזה .6

 חודשים.   24תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות בחוזה זה,  הינה למשך   6.1

חודשי עבודה ראשונים יהוו תקופת ניסיון. בתקופת הניסיון, רשאית העירייה להפסיק את עבודת   4מרות האמור לעיל, ל           

 יום, ללא מתן פיצוי.   15  הקבלן ולסיים את ההתקשרות עם הקבלן בהודעה מוקדמת בכתב של

            

חודשים כל  12תקופות נוספות של  3 - ב(, ""אופציה –שמורה הזכות להאריך את תקופת החוזה )להלן  עירייהל 6.2

 (. "תקופת הארכה" –)להלן   או חלק מהן תקופה

 .עם הקבלן הארכהאיננה מתחייבת לממש את האופציה לתקופת  עירייהה       

 

 למען  הסר ספק, מובהר בזה כי כל תנאי החוזה יחולו בהתאמה, גם על כל תקופת /תקופות הארכה. 6.3

 

 לקבלן התמורה .7

אישור  לאחר, עירייהלשביעות רצון ה ןת במלואוהקבלני ותוביצוע העבודזה  חוזהביצוע שירותי הקבלן על פי  עבור 7.1

בנספח  מחירים המפורטים, תשלם העירייה לקבלן את התמורה בהתאם לכנדרש ותביצוע העבוד אתוהמנהל המפקח 

 המחירים. – 5'ג

. )להלן להלן 8סעיף  -לנוהל תשלומים, בהתאם חוזהורט בכמפהל עבור כל חודש עבודה המניועבר לאישור החשבון 

 (."התמורה לקבלן" –

 

חומרים, ו/או החזר , כלי הרכב, כלים, ציודכח האדם, התמורה לקבלן כוללת ומגלמת בתוכה תשלום בעבור כל  7.2

שלם לקבלן לא תהיה  חייבת ל עירייההקבלן בביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, והנוספות של  הוצאות

 . כל תשלום כספי נוסף

 

 נוהל תשלומים .8

בגין התמורה את  הכוללבכל חודש, חשבון אשר הקבלן טוען כי הוא זכאי לו,   5 – הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ה 8.1

 .לעיל  7  בסעיףביצוע העבודות במלואן, כאמור 

 

  .מנהלו לאישור הויעבירכנדרש, הקבלן  על ידייאשר את ביצוע העבודות וימים   7תוך  יבדוק את החשבון המפקח  8.2

 את החשבון ויעבירו למנהל. אם מצא המפקח, כי העבודות בוצעו על ידי הקבלן שלא כנדרש, לא יאשר

 

כאמור, אם מצא כי הקבלן לא או חלק מהחשבון לסרב לאשר חשבון , מוסמך על פי שיקול דעתו הבלעדי המנהל 8.3

זז כל יקהורות על מוסמך ל זה. במקרה כזה, יהא המנהל חוזה, על פי עירייהה מילא באופן מלא אחר התחייבויותיו כלפי

 .ו/או בוצעו שלא כנדרש סכום אשר נדרש על ידי הקבלן, בגין עבודות אשר לא בוצעו על ידו בפועל
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 .חו מהמפקהחשבון לאישור קבלתיום ממועד  14  תוך תתבצע, כמפורט בסעיף זה, בדיקת החשבון על ידי המנהל 8.4

 

 לגזברות העירייה.על ידי המנהל מאושרת מס ימים מיום הגעת חשבונית   60  בלן תשולם לו תוךהתמורה לק 8.5

 

 ביצועערבות  .9

 1'גכנספח בנוסח המצורף , יפקיד הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית החוזהלהבטחת התחייבויותיו על פי  9.1

 (. "ביצוע "ערבות –)להלן (.   __________________________ :)במילים  ₪  ___________  , על סך שללחוזה

 

יום לפני תום תוקפה של ערבות  21 .חוזההחודשים ממועד החתימה על  14 תהא בתוקף לתקופה של הביצועערבות  9.2

חודשים. לא האריך הקבלן את תוקף ערבות ביצוע כאמור  12הביצוע, יאריך הקבלן את תוקף הערבות לתקופה של 

 לחלט את ערבות הביצוע שבידה. עירייהף זה, רשאית הבסעי

 

, תהא להלןכנדרש  ביצועזה לתוקף. לא הפקיד הקבלן ערבות  חוזה, הינה תנאי לכניסתו של יצועהפקדת ערבות הב 9.3

לפסול את הצעתו זה,  חוזהזכאית, מבלי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת העומדת לה על פי כל דין ועל פי  עירייהה

 ר את העבודה הקבלנית לידי כל גורם אחר, מלבד הקבלן.למסוו

 

לממש את האופציה להארכת  עירייהזה, מובהר בזה כי אם תיבחר ה חוזהלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מן האמור ב 9.4

 לתקופת ההארכהשתהא בתוקף ביצוע ערבות  עירייהלעיל, יהא עליו להמציא ל  4  , כמפורט בסעיףחוזהתקופת ה

 חוזה. מעודכנת כאמור, הינה תנאי להארכת תקופת הביצוע המצאת ערבות  . יום 60בתוספת 

 

 .עירייהלידי ה הביצועהקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות  9.5

 

, עירייהלשביעות רצון ה זה, או לא ביצע הקבלן את העבודה הקבלנית כולה או חלקה חוזהלא קיים הקבלן תנאי מתנאי  9.6

 כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב מעשי הקבלן כאמור לעיל.ל, יצועת לחלט את ערבות הברשאי עירייהתהא ה

 

 יםביטוחנזיקין ו. 10

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך  10.1

ימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קי

נספח כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " '2-ג

 

כם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים הקבלן ימציא במעמד חתימת הס 10.2

במועדים  עירייהידי מבטחי הקבלן ל-בישראל, על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

ב וימציא אישור בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישו עירייההינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את ה

ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 .עירייהמה

 
לא יהוו אישור כלשהו  עירייהעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל 10.3

יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו  על התאמת הביטוחים ולא עירייהמה

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-של הקבלן על

 
 הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח. 10.4

 
חים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוט 10.5

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

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל  10.6

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות  עירייההוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת ה

 הביטוח בעת הצורך.

 

, יהיה קבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי עירייההקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הפר 10.7

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. עירייהמבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 
וטל כאמור בסיפא לאישור כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או מב עירייהבכל פעם שמבטח הקבלן יודיע ל 10.8

יום לפני מועד  30עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 צמצום או ביטול האישור האמור.

 
את  עירייהלפני תום מועד תוקף הביטוח הנערך על פי אישור עריכת הביטוח, מתחייב הקבלן לחזור ולהמציא לידי ה 10.9

ישור עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, וזאת מידי תקופת ביטוח, עד לתום מועד א

 התחייבותו של הקבלן לעריכת ביטוח כאמור לעיל.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מהאמור באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה  10.10

 על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.מזערית המוטלת 

 
והבאים מטעמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות עובדיו ואורחיו, מאחריות לכל פגיעה,  עירייההקבלן פוטר את ה 10.11

ל לטובת אדם שגרם לנזק אבדן או נזק העלולים להיגרם לרכושו של הקבלן ואולם האמור בדבר פטור מאחריות לא יחו

 בזדון.

 
 סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות, אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים. 10.12

 

 אחריות לנזיקין  .11

הקבלן אחראי כלפי העירייה, כלפי עובדיו ושלוחיו, וכלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או  11.1

פסד מכל מין וסוג שייגרמו לעירייהה ו/או למערכות הקשורות עמה מחדל של הקבלן או שלוחיו וכן לכל נזק ו/או ה

ו/או  לכל חלק הימנו ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה מביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או  

 כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן לפי חוזה זה ו/או כתוצאה ממעשהו ו/או מחדלו של הקבלן ו/או של עובדיו

 ו/או של כל הבא מטעמו של הקבלן.

 

לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את העירייה בגין כל סכום שהעירייה תידרש לשלם  11.1מבלי לגרוע מהוראות ס"ק   11.2

 לעיל, וזאת מייד לפי דרישתה הראשונה של העירייה. 11.1בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק  

 

לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למזמין או לרכושו ו/או לכל צד הקבלן יהיה אחראי  11.3

או בקשר אליה,  ,או במהלך ביצוע העבודה ,כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב ,או לרכושו הוא ,שלישי

, שלוחיהם ומי שנתון למרותם מצד הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם

 ובסביבתם. ביצוע העבודה  יו/או כל המצויים באתר
  

מכל כתוצאה כאמור לעיל,  מובגין כל נזק או כל הפסד אחר שייגר הולשפות עירייההקבלן מתחייב לפצות את ה  11.4

חויב ת ירייההעבגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שה הו/או פסק דין שיפסק נגד התביעה שתוגש נגד

 במקום  כאמורבתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום 

חויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, ת עירייה. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהעירייהה

המגיעים לה כאמור לעיל, וכן את  העירייה רשאית לממש את התשלומים וצאות ושכר טרחת עורך דין.הלרבות 

 הערבות הבנקאית שבידיה.

 

 הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא ברשותו כתוצאה 11.5

או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את מהתאונה 

 לעיל.אמור כותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק  במידה  עירייהה
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, תוך כדי ביצוע העבודה, בין לתשתיותהקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו לרבות  11.6

העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  שהנזק או הקלקול נגרמו

 לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.ללא דיחוי ו חשבונו,

במידה והקבלן לא יפעל לתיקון נזק כאמור, רשאית העירייה לתקן בין בעצמה ובין באמצעות קבלן מטעמה, את 

 נזקיה.הנזק ולקזז מהתמורה המגיעה לקבלן את 

 

הקבלן מתחייב שלא להגיש כל תובענה כנגד העירייה וכן שלא לצרף את העירייה לכל תובענה שתוגש כנגדו  11.7

 בגין כל נזק כאמור לעיל.

 

 תיקון ליקויים  .12

ו/או הפקח לשביעות רצונם של , "(ליקויים)להלן:"בעבודות ו/או פגמים הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים   12.1

 .יםלתיקון הליקוי תוך המועד שנקבע על ידםל. וזאת, המנה

 

על בעצמה או על ידי מי מטעמה לתקן את הליקויים  תרשאי עירייהכאמור, הבמועד לא תיקן הקבלן ליקויים  12.2

ה להשבה מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו ל תזכאי אהאת הליקויים כאמור, ת עירייה.  תיקנה ההקבלן ןחשבו

מקרים אין האמור לעיל גורע מכל סעד אחר העומד לרשות העירייה ב  .הוצאות מיוחדות  10%בתוספת  בגין כך 

  .כגון אלו

וכן  ,לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא תרשאי העירייהבנוסף,                    

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 מאיהקבלן קבלן עצ .13

 

לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו של  עירייהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המוצהר ומוסכם  13.1

שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע העבודה הקבלנית יחשב -מעביד ו/או שולח –הקבלן יחסי עובד 

"ל, ישא הקבלן בכל החיובים והתשלומים החלים הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ

 כל קבלן עצמאי במקרים דומים,  לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.

 

לעיל, כולל בחובו את כל הסכומים המגיעים או העשויים  7הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה כאמור בסעיף  13.2

ויות סוציאליות, הפרשות ו/או הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם יגיעו להגיע לקבלן, לרבות כל תגמול שהוא בגין זכ

 זה, בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא. חוזהלו אי פעם בגין העסקתו עפ"י 

 

( בכל תפקיד שהוא יחשבו לכל "המועסקים" –מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל המועסקים ע"י הקבלן )להלן  13.3

לא ישררו בשום פנים ואופן כל  עירייהליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין דבר ועניין כעובדיו ו/או ש

 יחסי עובד ומעביד.

 

על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי אדם או גורם כלשהו, לשלם  עירייהאם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע ה 13.4

שלם לה סכום זה לרבות הוצאות משפט וי עירייהישפה הקבלן את ה –סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד 

לעכב תחת ידה כל  עירייה, להבטחת תשלום זה תהיה רשאית העירייהאם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה של ה

 תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן.

 

הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ"י החוק ובכללו תנאים סוציאליים. הקבלן  13.5

 י ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.מצהיר, כ

 

, ויקוימו לגביהם תנאי העבודה 1959 –הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש"ט  13.6

תאם לקבוע על ידי האיגוד בה –הקבועים בדין כאמור בס"ק א' ובהתאם להסכם הקיבוצי, ובהעדר הסכם קיבוצי 

 . המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודות דומות

 

לפחות שכר מינימום, בהתאם להוראות חוק הגנת השכר וכן את מלוא התנאים והזכויות  והקבלן ישלם לעובדי 13.7

 הסוציאליות להם זכאים העובדים.
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 העברת זכויות  .14

יה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי חוזה זה, הקבלן לא יה  14.1

 .עירייהכולן או  מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת ה

 

ה, לכל הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה הקבלנית, כולה או מקצת 14.2

 מראש וכתב. עירייהצד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של ה

 

 הפרות ופיצויים .15

ימים לא תיקן את   3אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של   15.1

זה,  חוזהה אחרים, לבטל לקבל כל סעד או תרופ עירייהרשאית, מבלי לפגוע בזכותה של ה עירייהההפרה, תהיה ה

זה ו/או על פי הדין ולרבות  חוזהלפי  עירייהכולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של ה

 זכות לפיצויים מן הקבלן.

 

, 5, 4 ,3 –לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות בסעיפים  15.1  על אף האמור בס"ק 15.2

תהיה רשאית  עירייהזה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, וה חוזהל, 16, 14, 13 ,12 ,11, 10 ,9, 6

לבטל לאתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות על פי הסכם זה ו/או על 

 פי הדין לרבות זכות לפיצויים מן הצד הקבלן.

 

רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכל עת, מבלי צורך לנמק ולפי  אתה ייהעירבנוסף לכל האמור לעיל, ה 15.3

זה לידי גמר. במקרה של  חוזהשיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה להיזקק עוד לשירותיו וכי ברצונה להביא 

 עירייהימים ממועד משלוח ההודעה האמורה, אולם  ה 30לידי גמר עם חלוף   חוזההודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא 

תהיה רשאית להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודה הקבלנית אף במועד מוקדם יותר, ולבצע את העבודה 

 30 הקבלנית בעצמה או למוסרה לאחר, ובלבד שהתמורה לקבלן תשולם כאילו המשיך בביצוע העבודה עד תום

 הימים האמורים.

 

רשאית למסור את ביצוע העבודה הקבלנית  עירייההיה הו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז ת חוזהבוטל ה 15.4

 אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה.ו/או לכל גוף לאדם 

 

על זכות מזכויותיה  עירייה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כויתור של העירייהשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה ב 15.5

 , אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורט ובכתב.  זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידיה חוזהלפי 

 

 השבתת שירותים .16

זה, מכל סיבה   חוזההקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית על פי  16.1

 שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.

 

 פיצויים מוסכמים ומוערכים   עירייהת, כאמור, ישלם הקבלן להשבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלני 16.2

לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות, בתור דמי נזיקין קבועים )אלפיים(,  ₪ 2,000מראש בסך של 

 ומוסכמים מראש.

 

על פי על פי כל דין ו עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית ל 16.3

רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים בביצוע העבודה  עירייהזה, תהא ה חוזה

 הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים אחרים כאמור. 

 

 קבלן ו/או עובדים בעת  תהא רשאית לקזז מן התמורה לקבלן כל סכום אשר הוצא על ידה, בגין העסקת עירייהה 16.4

 השבתה כאמור לעיל.

 

 רשאית לחלט את הערבות  עירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא ה 16.5

 זה, לשם כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב  ההשבתה. חוזההבנקאית, כמשמעותה ב
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מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, ציוד תחליפי לצורך  ספק,בציוד אותו  אחראי הקבלן לבמקרה של תקלה  16.6

מפרט ההדברה המצורף אליו ועל פי  - 4ג'נספח על פי הוראות ו חוזההדרישות  ביצוע העבודה הקבלנית, על פי

 הנחיות המפקח.

 

ד לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה הקבלנית, עקב תקלות בציו 16.1הוראות ס"ק  16.7

 אותו  אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

של חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא  16.8

 ידו. הסדיר של העבודה על ביצועה  

 

 וזכות קיזוז פיצויים מוסכמים  .17

רשאית לקזזו מסכומי התמורה המגיעים לקבלן וכן לגבותו  עירייההן, מהקבל עירייהבמקרה של פיצוי המגיע ל 17.1

 בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית.  

קיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או   

                זה.   חוזהלתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות אחרת לפי 

 

המנהל ו/או לא יתקן ליקויים בעבודתו בהתאם לדרישות  ו/או חוזהאת העבודה בהתאם ללא יבצע אם הקבלן   17.2

מוסכם כי המפקח מוסמך להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן, בסכום שאינו עולה על  ,המפקח

 בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש.למקרה,  ₪ 1,000

 הקבלן רשאי לערער בפני המנהל על החלטת המפקח וקביעתו של המנהל הינה סופית. 

 

בהתאם לדרישות  ו/או חוזהאת העבודה בהתאם ללא יבצע אם הקבלן לעיל,  17.2 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 17.3

מוסכם כי המנהל יהיה מוסמך להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן, , ו/או המנהל המפקח

 בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש.למקרה,  ₪ 2,000כום שאינו עולה על בס

 

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.    עירייהאין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של ה 17.4

 

זה ובין מכח הסכם אחר ולרבות  חוזה)בין מכח  עירייהתהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן מה עירייהה 17.5

תהיה סבורה לפי שיקול דעת המוחלט כי הוא  עירייהבמסגרת התמורה לקבלן(, כל סכום אשר ה מכל תשלום

תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על  עירייהמגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שה

 ידי הקבלן. 

 כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.סכומים תהיה רשאית לקזז  עירייהה

 

 הוראות שונות  .18

זה  חוזהכל תיקון או תוספת ל זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. חוזהאין לשנות תנאי מתנאי  18.1

 בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. ייערכו 

 

  הקבלן על זכות או עירייהויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד השום  18.2

 מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.  

 

, על כל עיסוק או עבודה עירייהזה. הקבלן יודיע בכתב ל חוזהימנע מניגוד עניינים במתן שרותיו על פי הקבלן  18.3

 .עירייהשהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשרותים שהוא נותן ל

 

ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם,  וזהחזה הינו חוזה  18.4

כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים 

 בטלים. –זה  חוזהב

 

ל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת זה. כ חוזהזה, הינם כנקוב בכותרת ל חוזההצדדים לעניין כתובות  18.5

פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת 

 זה.  חוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזהה
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 כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב גם היא להודעה,

שעות מעת   72  כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום-אם  -אלא

 ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה  ביד, בעת  מסירתה. ו/או דוא"ל מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה

 

 :וםהחת  על הצדדים  באו  ולראיה                                 

 

       __________________                   ____________________ 

 הקבלן                         עירייהה     
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 הוד השרון תעיריי

 207/  2019 מס'  פומבימכרז  

 ועשבים, ואיסוף גללים מזיקים הדברת ניטור יתושים, 

 

 

 

 

 

 לחוזה קבלנות נספחים                     

 

                                                            

 ביצוע  ערבות     -    1'גנספח  

                                                       

   ביטוחים אישור בדבר קיום    -    2'גנספח  

 

 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים      -    3'ג נספח 

  

   העבודות מפרט דרישות ביצוע    -    4'גנספח  

 

 המחירים      -    5'גנספח  
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 1' גנספח                                                                                                                             

 עיריית הוד השרון

 207/  2019מס'   פומבימכרז  

 ועשבים, ואיסוף גללים הדברת  מזיקיםניטור יתושים, 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 שלום רב,

 ............................כתב ערבות מס' ........הנדון: 

 

 פומבי ( בקשר למכרזהמבקש-)להלן _____________________________על פי בקשת_________ .1

הננו ערבים בזאת , ועשבים, ואיסוף גללים הדברת מזיקים ניטור יתושים,ל 207/ 2019  מס'

(, _________ )במילים:ש"ח  _________ - כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

כפי שמתפרסם על ידי הלשכה  המחירים לצרכן,בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד 

 15 -תפרסם ב יש____________, "המדד"( בין המדד לחודש  -)להלן  המרכזית לסטטיסטיקה

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10  וךסכום הערבות ישולם לכם על ידינו ת .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת המבקש.

 

או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות  ף כתב ערבות זהנ"ל עליכם לצרהלדרישתכם  .3

 הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יוכל דרישה על פיה צריכה לה  ____________ תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 יתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה נ .5

 בכבוד רב,                                                               

 ________________    בנק                          

 ________________   סניף                          
                       

 _______________  טלפון ישיר                                                                       

 

נוסח ערבות בנקאית 

 ביצועערבות 
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 2' גנספח                                                                                                                                        

 

 אישור  על  קיום  ביטוחים

 

 לכבוד

 ריית  הוד השרון עי
 , הוד השרון 28בן גמלא 

 להלן: )"העירייה"(
 

בגין ביצוע עבודות  "הקבלן( –____________________  )להלן  אישור על קיום ביטוחים של הנדון: 
  בתחום שיפוטה של עיריית הוד השרוןניטור יתושים, הדברת מזיקים ועשבים, ואיסוף גללים, 

 "העבודות"(  –)להלן 
  

 הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן: אנו
 
 , כמפורט להלן:העבודות אנו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע  .1
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
גבול אחריות: תובע, 

 רה ותקופת ביטוחמק
2,000,000  ₪ 

 
בגין מעשה או מחדל , עירייהכלפי צד ג' כלשהו לרבות הדין העל פי הקבלן אחריותו של  :תאור כיסוי

כל הפועל בשמו בגין אחריותו של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות 
 העבודות.ומטעמו של הקבלן, כתוצאה ו/או בקשר עם 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הקבלן  עירייהאת ה שפותביטוח מורחב לה .1 הרחבות נוספות
 מי מטעמו .אחריותו בגין ו/או 

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .2

 נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים שלל יסויכ .3
נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי לוכן ₪   2,000,000עד סך של כלי הרכב פוליסת 

 . בטוח רכב חובה

 יחשב נזק לצד שלישי למעט פריט הרכוש עליו פעלו במישרין. עירייהנזק ל .4

 1,000,000חריג אחריות מקצועית לא יחול לענין נזקי גוף בקשר עם השירותים עד  .5
עיף , לחילופין יש להציג ביטוח חריות מקצועית ע"פ סלמקרה ולתקופת ביטוח ₪ 

 .ג מטה.1
 ₪ .   40,000סכום ההשתתפות העצמית לכל מקרה הינו  השתתפות עצמית:

 
 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח

6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי
 

הקבלן, קבלני  עובדיל ות מקצוע שנגרמואחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודות ומחל
 העבודות. הקבלן במתן המועסקים על ידי  משנה ולכל

לתאונות עבודות  אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהורחב לכלול את המהביטוח  :הרחבה נוספות
 .ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן 
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 פר _________________ ()פוליסה מס אחריות מקצועיתביטוח  .ג

 
גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח
 

1,000,000  ₪ 
 תאור כיסוי: 

 
בגין ו/או בגין אבדן  וו/או מי מטעמ וו/או עובדי הקבלןלכיסוי אחריות על פי כל  דין של 

 נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש
כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה  עירייהלד שלישי כלשהו לרבות שיגרמו לצ

מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או במעשה ו/או 
 .העבודות בקשר עם ביצוע

 . עדיביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים, )ב( אובדן מסמכים ומה .1 הרחבה נוספות:
 חודשים. 6תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת הביטוח כולל    .2
בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של  עירייהה את שפותמורחב להביטוח    .3

 ומי מטעמו בביצוע העבודות.קבלן ה
 .עירייהלמועד התחלת מתן עבודות מקצועיים לא יאוחר מתאריך רטרואקטיבי    .4

 קרה ביטוח. לכל מ ₪  100,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
 
 ______ )כולל(. _____ ועד ________________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 

 . , בקשר עם  העבודותעירייהההקבלן  ו/או  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  עיריית הוד השרון –" למטרת אישור זה עירייהה"  
 

 כל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:ב .4
 , למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.עירייהביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי ה .א
 כלפי הקבלן. עירייהאולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות ה סעיף אחריות צולבת ב.
ו ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/א .ד

 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60הודעה בכתב, במכתב רשום,  עירייהשנמסור לקבלן ול
התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ה

  ות מקצועית(, חריג רשלנות רבתי מבוטל.במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחרי
 

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. .5
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח  עירייה, ולגבי ההמבטחיוכלפי  עירייהאחר לא יופעל כלפי ה
מבלי  עירייהטוחי היבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב עירייהראשוני", המזכה את ה

לחוק חוזה הביטוח  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  עירייהשתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי ה
 .הוכלפי מבטחי עירייה, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ההסר ספקען . למ1981 –תשמ"א 

 
במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7

 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות. באישור זה
 
 
 
 
 

________________________  _____________________ _______________________ 
 תמת חברת הביטוחוח           שם החותם                  תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                               
 
 
 
 

 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:_____________
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   3'ג נספח 

 

 הוראות  בטיחות  ונוהל  עבודות  קבלנים

 

 מסמך נפרד מצורף
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 4' גנספח  

 ( 1) 4'גנספח  

 ועשבים,  הדברת מזיקיםניטור יתושים, 
 

  עבודות ה מפרט דרישות ביצוע
        

 תחום המפרט .1
 

השיפוט של העירייה, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, מגרשי  תחוםבכל  עבודותהחל על ביצוע מפרט זה        

 משחקים, חצרות פרטיים, כמפורט להלן: 

 

  ,ויתוש קולקס, לרבות יתוש הנמר האסייתי, ניטור והדברת יתושים וזחלי יתושים 

  ,הדברת זבובים ורימות זבובים, לרבות זבוב החול 

 ם,הדברת תיקנים ונמלי 

 ,הדברת פרעושים, פשפשים, חרקים, תולעים, כולל פרוקי רגליים 

  צרעות הדברת צרעות קיני, 

 ,הדברת מכרסמים 

 ,הדברת דובון הקורים 

 ,הדברת תהלוכן האורן 

 ,הדברת נמלת האש 

 ,הרחקת דבורים 

 לכידת נחשים ועקרבים. 

         

 ו/או המנהל. החוזהי בהתאם להוראות ן מקצועפחייב לבצע את העבודות באו קבלןלמען הסר ספק, ה    

 

 תקנים ומפרטים סטנדרטיים .2

 

דרישות מפרט זה באות להשלים ולהוסיף ולא לגרוע מהדרישות אשר בחוקים ו/או בתקנות ו/או בצווים,   2.1

 המשרד להגנת הסביבה. של ו/או בתקנים, ו/או בדרישות מיוחדות 

מסוג ואיכות המאושרים  לכל סוג של מזיק, צוע הפעולותמתאימים לביהקבלן ישתמש בחומרי הדברה        

  הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.על ידי  לשימוש

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרי הדברה מסויימים ו/או להימנע  למרות האמור בסעיף זה,       

 רישת המנהל.משימוש בחומרי הדברה מסויימים, והקבלן חייב לקיים את ד

סתירה לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים, ו/או ב העומדתדרישה מפורטת במפרט זה בו ישנה בכל מקום        

החוקים ו/או התקנות ו/או הצווים, ו/או,  קובעיםלתקנים, ו/או לדרישות מיוחדות המשרד להגנת הסביבה, 

 התקנים, ו/או הדרישות המיוחדות של המשרד להגנת הסביבה.

 

 יישום עשרה עקרונות בנושא יישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם  2.2

מצורף להלן מסמך שהופץ על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. המסמך מהווה חלק בלתי         

 נפרד ממסמכי המכרז.

 הגדרה מחדש למונח "שטחי בור" המופיע בתוויות של קוטלי עשבים  2.3

ורף להלן מסמך שהופץ על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המסמך מהווה חלק בלתי  נפרד מצ       

 ממסמכי המכרז.
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 ביצוע העבודות .3

 

השיפוט של העירייה, במוסדות חינוך וציבור,  תחוםיבוצעו בכל , העבודות הנדרשות להדברת המזיקים  3.1

 מקורות מים עומדים לרבות:  של מזיקיםהמשמשים או עלולים לשמש כמקור מחיה או התרבות בשטחים 

שלוליות, צמחייה  ברכות חימצון, תעלות מים,מכוני סניקה של שפכים, מכוני טיפול בשפכים, , ו/או זורמים

 אינו מצוין במפורש בסעיף זה.עלול לשמש להתרבות מזיקים שובכל מקום אשר  ,סבוכה

 

ו על ידי הקבלן במועדים מתואמים מראש עם נציגים המניעה וההדברה, יבוצעביצוע העבודות ופעולות   3.2

במוסד או עם סיום העבודות כל מוסד וכל אתר. אל הקבלן יתלווה בכל עת נציג המוסד. מוסמכים של 

, שיהווה אסמכתא להלןיחתים הקבלן את הנציג/ים על אישור ביצוע העבודות, בנוסח המצורף באתר, 

רעל, בה  –, ידביק הקבלן מדבקה בולטת עם סימול אזהרה מוסד או באתר. בנוסףלביצוע העבודות ב

ירשם תאריך ושעת הדברה, סוג החומר, סוג האנטידוט, ופרטי המדביר המבצע, וטלפון לקבלת עזרה 

 . ראשונה למקרי חירום

 

המשלבת אמצעי הדברה כל סוג של מזיק, יגיש עם הצעתו, תוכנית שנתית למניעה והדברת הקבלן   3.3

מניעתיים, פיסיקליים, כימיים, וביולוגיים. בתכשירים כימיים, יעשה שימוש בררני בהתאם  -ממשקיים 

 לנסיבות עקב התפתחות  תנגודת אצל  המזיקים.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות העבודה שצרף להצעתו ו/או בהתאם לשינויים ו/או 

 .חודשיית העבודה כאמור תוגש בפירוט המנהל. תוכנכפי שיקבע  ,העבודה תוספת לתוכנית 

 

בהתאם לתוכנית עבודה חודשית שימסור מניעת התרבותם של מזיקים המפורטים להלן, יבוצעו הדברה ו   3.4

 מנהל .הבהתאם לקביעת והנחיית ועפ"י הצורך והעניין , שנה קלנדריתחודש בכל מדי הקבלן למנהל 

 

אתר, הטיפול בו/או מוסד קח לבצע חזרה על טיפול שנעשה במפמנהל ו/או היידרש על ידי ההקבלן באם    3.5

 שעות ממועד מתן הדרישה לקבלן. 6  -ללא דיחוי ולא יאוחר מ החוזר יתבצע על ידי הקבלן 

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף על הטיפול החוזר כאמור לעיל.הקבלן מובהר, כי  

 

ת לפני, בעת, ולאחר ביצוע העבודות נשוא הקבלן מצהיר ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירו  3.6

, על מנת למנוע כל סיכון ו/או נזק לבריאותם ו/או לשלומם של בני אדם ו/או בעלי חיים ו/או הקבלנות חוזה

 צמחייה תרבותית שבקרבת מקום ביצוע העבודות.

 

 ם נדרשים. ואמצעי ציודהקבלן יעסיק לביצוע העבודות עובדים מקצועיים, ויספק ויפעיל כלי רכב,   3.7

 ,דיגיטליתטכנולוגית/להפעיל מערכת  ,במועד שיבחר על ידה בחתימתו על החוזה, מאשר הקבלן לעירייה

 על ידי כלי רכב ועובדים של הקבלן. בקרה על ביצוע העבודות לנציגי העירייה לבצע מעקב והמאפשרת 

 

 הנדרשים לביצוע  רה ורעליםחומרי הדב מלאי סביר שלהקבלן מתחייב להחזיק במשך כל תקופת ההסכם,   3.8

 ., ומאושרים לשימוש בעיר על ידי המנהלתקנותחוק ולבהתאם למאושרים לשימוש , העבודות

 בהתאם לכל דין. הקבלן ידאג לאיסוף אריזות חומרי הדברה בהם השתמש וסילוקן        

 

מוסד או בכל השיפוט ו יומי בתחום "/פעולהאישור ביצוע הדברה"הקבלן ימסור למפקח ו/או למנהל, טופס   3.9

 ., בנוסח המצורף להלןאתר
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 מזיקים תפעילות הדבר. 4    
 

 יתושים  הדברתניטור ו   4.1 

   

שיטות הטיפול, אור מפורט של ית הכוללתוהדברת יתושים, ניטור לשנתית וחודשית הקבלן יכין תוכנית 

 לרבות : ,האמצעים, חומרי ההדברה, המעקב והבקרהוהביצוע, 

 

כולל יתוש  וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים למחייה והתרבות של יתושים, חיפוש, איתור - ניטור   4.1.1

לתחום השיפוט בשטחים גובלים השיפוט של העירייה, ו תחוםבמשך כל השנה בכל  ,האסייתי הנמר

 .בתאום עם רשויות מקומיות שכנות

 

ביצוע פעולות נדרשות למניעת התרבות תוך , מפגעחיסול גורם ה –האיתור והגילוי לאחר  -הדברה   4.1.2

פעולה נגד יתושים בוגרים, יש לרסס את הצמחייה ב .באמצעים שוניםזחלי יתושים חיסול ויתושים, 

העסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך  מהווים מטרד.ההנמצאת בקרבת מקומות הדגירה של היתושים 

מסוג ואיכות המאושרים  ,מתאימים לביצוע הפעולותרה וחומרי הדב ,אמצעיםמיכון, רכב, כלי שימוש ב

 ע"י הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה. לשימוש

 

רק לאחר קבלת , ייעשה השיפוט של העירייה תחוםמחוץ לחיסול מפגע בשטחים גובלים  :הערה             

 בתשלום נוסף.  אישור והזמנת עבודה בכתב מהמנהל ו

          

 . 15:30ועד  07:00כולל, בין השעות  ו'עד  א'כל השנה, בין הימים  משךב יתבצעו ,ההדברההניטור ו  4.1.3   

 שתימסר לקבלן מהמנהל. לקריאת שירות שעות 4הענות תוך וכן, 

 

בוצעה ביצע ניטור ו/או מקומות בהם הפעולות וה נובו יצויייומי, יומן עבודה  למפקחימסור הקבלן   4.1.4   

 .ובאלה חומרים השתמש ,דברהה

                

 זבובים והדברת   מניעת   4.2

 שיטות הטיפולאור מפורט של ית הכוללת, זבוביםלמניעת והדברת הקבלן יכין תוכנית שנתית וחודשית 

 לרבות : ,האמצעים, חומרי ההדברה, המעקב והבקרה, והביצוע

  

כלי בלרבות ורימות זבובים, זבובים ם אפשריים למחייה והתרבות חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדי   4.2.1

רשויות  לתחום השיפוט בתיאום עםהשיפוט של העירייה, ובשטחים גובלים  תחוםאצירה לאשפה, בכל 

 מקומיות שכנות.

 

ביצוע פעולות נדרשות למניעת התרבות תוך , חיסול גורם המפגע –לאחר פעולות האיתור והגילוי  4.2.2

כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך . באמצעים שוניםזחלי זבובים רימות  ו, חיסול םזבובי

ע"י  מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, מתאימים לביצוע הפעולותוחומרי הדברה  ,אמצעיםמיכון, רכב, 

 הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.   

מריחה ו/או  ,(I.G.R) ייעשה שימוש בתכשירים כימיים בררניים )כולל מונעי גידול יש לפרט באלו מקרים             

 פיזור פתיונות רעליים במוקדי ריבוי וריכוז זבובים, עליהם נוהגים הזבובים להתחמם ולנוח. 

)פגיעה ברימות של זבוב הבית, מקטינה משמעותית את כושר הריבוי ומצמצמת מאד את אוכלוסיית     

 .הזבובים(

, ייעשה רק לאחר קבלת   מחוץ לתחום השיפוט של העירייהחיסול מפגע בשטחים גובלים  :הערה    

 אישור והזמנת עבודה בכתב מהמנהל ובתשלום נוסף.  
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.  15:30ועד  07:00כולל, בין השעות  ו'עד  א'האיתור וההדברה, יתבצעו במשך כל השנה, בין הימים   4.2.3   

 מהמנהל.שתימסר לקבלן  לקריאת שירות שעות 4תוך  הענותוכן, 

 

הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים   4.2.4   

 השתמש.

 

 מכרסמיםמניעת והדברת    4.3

ובמוסדות חינוך  , במוסדות ציבור,במשרדי העירייה, מכרסמיםלמניעת והדברת הקבלן יכין תוכנית שנתית 

 לרבות : ,, האמצעים, חומרי ההדברה, המעקב והבקרהוהביצוע אור מפורט של שיטות הטיפולית הכוללת

 

, מסביב למבנים, ציבור מבניבבמשרדי העירייה, , והדברת מכרסמיםלמניעת ביצוע פעולות נדרשות   4.3.1

  , וכיוצ"ב, בכל תחום השיפוט של העירייה.במערכות הביוב

 בתי ספר(, פעולות הדברה יתבצעו בימי חופשות מלימודים בלבד.  23גני ילדים,  100במוסדות חינוך )          

מתאימים , וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך            

 י המשרד להגנת הסביבה.   ע"י הגורמים המוסמכים ועל יד מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, לביצוע

           

מוסדות בו ציבורמבני ב, פיזור פתיונות רעליים אנטיקוגלנטיים )רעלי דם( במוקדי ריבוי וריכוז מכרסמים 4.3.2

ים דוחים הגורמים למניעת חדירה למבנים, למניעת כרסום והשחתת ציוד )כבלי חשמל רפיזור חומ. חינוך

 '(.יוצ"בוכ

 

 בעלות כושר לכידה גבוהה, נוחות ,במבנים ובמוסדות חינוך וציבור מלכודותההאכלה/ תיבותהצבת  4.3.3

 לתפעול ולאחזקה. 

 להצבת המלכודת המוצעת.      מנהלמלכודת ולקבל את אישור התיבת ההאכלה/יש להביא דוגמא של 

   .המלכודות יש לפרט את סוגי הפתיונות, תדירות החלפת הפתיונות ותדירות ביצוע  ניקיון יסודי של

 

פרסום בולט וברור, במקומות הקבלן ידביק  במקרים בהם פוזרו תיבות ההאכלה ו/או הוצבו מלכודות, 4.3.4

.  בפרסום יש לכלול את שם הרעל, סוג הרעל, האנטידוט, פוזרו תיבות ההאכלה או הוצבו מלכודותבהם 

 וכן מס' טלפון לקבלת עזרה ראשונה למקרה חרום.

  

תהיה לפחות פעם אחת בשנה בכל מוסד ציבורי ומוסד חינוך, במועדים  ,מכרסמיםת למניעהדברה ביצוע  4.3.5

 .מתאימים באישור המנהל

תוך  טפל בהסרת המפגע ולהענות מטרד, יש ל יםהמהוו כרסמיםמידה שנדרשת פעולה דחופה נגד מב 

 שתימסר לקבלן מהמנהל. לקריאת שירות שעות 4

 

קח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים הקבלן ימסור למפ  4.3.6  

 השתמש.
 

 

 . נמליםו תיקניםמניעת והדברת    4.4

בתי  23גני ילדים,  100תיקנים ונמלים, במשרדי העירייה ובמוסדות חינוך )הדברת הקבלן יכין תוכנית שנתית ל

 האמצעים, חומרי ההדברה, לרבות :פול והביצוע, שיטות הטיאור מפורט של ית ספר, הכוללת

 

, , מסביב למבנים, במערכות הביובציבור מבניבנמלים, ו למניעת התרבות מקקיםביצוע פעולות נדרשות   4.4.1

 השיפוט של העירייה. תחוםוכיוצ"ב, בכל 
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בימי חופשות מלימודים בלבד. בתי ספר(, יתבצעו  23גני ילדים,  100במוסדות חינוך )פעולות הדברה            

מתאימים , וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך 

ע"י הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת  מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, לביצוע הפעולות

 הסביבה.   

            

במועדים תהיה פעם אחת בשנה בכל מוסד ציבורי ומוסד חינוך,  לים,ת תיקנים ונמלמניעהדברה ביצוע   4.4.2

 .מתאימים באישור המנהל

 ולהענות טפל בהסרת המפגע מטרד, יש ל יםמידה שנדרשת פעולה דחופה נגד מקקים, נמלים, המהווב 

 שתימסר לקבלן מהמנהל. לקריאת שירות שעות 4תוך 

 

ומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה י  4.4.3    

 השתמש.

 

 . , חרקים, ותולעיםמניעת והדברת, פשפשים, פרעושים   4.5

 

אור מפורט של שיטות הטיפול, האמצעים, חומרי יתכלול תותולעים, , פשפשים, פרעושים, חרקיםהדברת 

 הביצוע, לרבות :אופן ההדברה, 

 

חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים שתימסר לקבלן מהמנהל,  שעות לקריאת שירות 4תוך הענות  15.4.

ותולעים, לרבות במבני ציבור, בשטחים ציבוריים, בחצרות , פשפשים, פרעושים, חרקים לשאפשריים 

 מגורים, וכיוצ"ב, בכל תחום השיפוט של העירייה.

 י ספר(, פעולות הדברה יתבצעו בימי חופשות מלימודים בלבד.בת 23גני ילדים,  100במוסדות חינוך )         

כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך . חיסול גורם המפגע –לאחר פעולות האיתור והגילוי  4.5.2

ע"י  מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, מתאימים לביצוע הפעולות, וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, 

 ם ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.   הגורמים המוסמכי
  

 

הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים   4.5.3   

 השתמש.
 

 

 

 צרעות הדברת   4.6

 הביצוע, לרבות :אופן האמצעים, חומרי ההדברה, שיטות הטיפול, , תכלול תאור מפורט של צרעותהדברת 

 

חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים שתימסר לקבלן מהמנהל,  שעות לקריאת שירות 4הענות תוך  16.4.

בחצרות מגורים, קינון צרעות לרבות במבני ציבור, מוסדות חינוך, בשטחים ציבוריים,  לשאפשריים 

 השיפוט של העירייה. תחוםוכיוצ"ב, בכל 

 

כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, זאת, תוך . יסול גורם המפגעח –לאחר פעולות האיתור והגילוי  4.6.2

ע"י  מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, מתאימים לביצוע הפעולות, וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, 

 הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.   

  

פעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו ה  4.6.3  

 השתמש.
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 חקת דבוריםרה   4.7

במבני  - ם קן הדבוריםחיפוש, איתור וגילוי מקושתימסר לקבלן,   שעות לקריאת שירות 4הענות תוך  17.4.

 ירייה.ציבור, מוסדות חינוך, בשטחים ציבוריים, בחצרות מגורים, וכיוצ"ב, בכל תחום השיפוט של הע
 

 .הרחקת דבורים תעשה באמצעות כוורן ללא הדברה   4.7.2
 

 ת דבורים.קהקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הרח  4.7.3   
 

 
 

 דובון הקורים:הדברת   4.8

 הביצוע, לרבות :ן אופ, תכלול תאור שיטות הטיפול, האמצעים, חומרי ההדברה, דובון הקוריםהדברת 

 

חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים שתימסר לקבלן מהמנהל,  שעות לקריאת שירות 4הענות תוך  18.4.

לרבות במבני ציבור, מוסדות חינוך, בשטחים ציבוריים, בחצרות הימצאות דובון הקורים,  לשאפשריים 

 מגורים, וכיוצ"ב, בכל תחום השיפוט של העירייה.

 

העסקת זאת, תוך . מ"ר לפחות 1,000בשטח של  חיסול גורם המפגע –ר פעולות האיתור והגילוי לאח 4.8.2

מסוג , מתאימים לביצוע הפעולות, וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, כלי שימוש בעובדים מקצועיים, 

 ע"י הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.    ומאיכות המאושרים לשימוש

  

הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים   4.8.3  

 השתמש.

 

 הדברת תהלוכן האורן  4.9

 הביצוע, לרבות :אופן , תכלול תאור שיטות הטיפול, האמצעים, חומרי ההדברה, תהלוכן האורןהדברת 

 

הימצאות  לשחיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים ה, במהלך חודשים אוקטובר ונובמבר בשנ 4.9.1

 תהלוכן האורן, בעצי אורן בכל תחום השיפוט של העירייה.

 

זאת, באמצעות הזרקת חומר הדברה כימי בגזע העץ.  חיסול גורם המפגע –לאחר פעולות האיתור והגילוי  4.9.2

מתאימים לביצוע , וחומרי הדברה אמצעים מיכון,רכב, כלי שימוש בהעסקת עובדים מקצועיים, תוך 

 ע"י הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.    מסוג ומאיכות המאושרים לשימוש, הפעולות

  

 הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה והחומרים.   4.9.3  

 

 הדברת נמלת האש  4.10

  :הביצוע, לרבותאופן , תכלול תאור שיטות הטיפול, האמצעים, חומרי ההדברה, נמלת האשהדברת 

 

חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים שתימסר לקבלן מהמנהל,  שעות לקריאת שירות 4הענות תוך  4.10.1

ות הימצאות נמלת האש, לרבות במבני ציבור, מוסדות חינוך, בשטחים ציבוריים, בחצר לשאפשריים 

 מגורים, וכיוצ"ב, בכל תחום השיפוט של העירייה.

 

העסקת זאת, תוך מ"ר.  1,000יחושב בשטח של  חיסול גורם המפגע –לאחר פעולות האיתור והגילוי   4.10.2

מסוג , מתאימים לביצוע הפעולות, וחומרי הדברה אמצעיםמיכון, רכב, כלי שימוש בעובדים מקצועיים, 

 ע"י הגורמים המוסמכים ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.    ומאיכות המאושרים לשימוש

  

 הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הדברה ובאלה חומרים. 4.10.3 
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 לכידת נחשים ועקרבים  4.11

   שעות לקריאת שירות 4תוך בהענות  מוסמך, לכידת נחשים ועקרבים, תעשה על ידי לוכד 4.11.1          

   שתימסר לקבלן מהמנהל.
 

 הקבלן ימסור למפקח יומן עבודה יומי, בו יצויינו הפעולות והמקומות בהם בוצעה הלכידה.  4.11.2       

 

 הדברת עשבים בשטחי בור  4.12

סוללות עפר ללא שטחי בור הינם אזורים שבהם אין גינון כגון: דרכים, צידי דרכים סביב מבנים,  4.12.1  

 צמחיה תרבותית וכדומה, תעלות ניקוז ומעברי מים.

 

על הקבלן להביא לכך שהשטחים יהיו נקיים מעשביה לכל אורך תקופת האחזקה. בכל מקרה בו  4.12.2  

ישתמש הקבלן בקוטלי עשבים יהא הקבלן אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לגוף או 

ף קרקע, בעיות רחף, רגישות חכתוצאה מס ,מקווה מים ולבעלי חייםלרכוש, לאדם, לצמחים, ל

 "ב.צוכיו ,גידולים חקלאיים בסביבה, פגיעה בשורשי עצים

  .הקבלן יוודא שאין כל גורם בשטח, מעל או מתחת לקרקע, שעלול להינזק מפעולות כיסוח עשבייה             

 

  וכיוצ"ב.בקטעים מסוימים לצורך שימור צמחי בר, מניעת סחף, המפקח רשאי להורות להימנע מריסוס     4.12.3   

 

 לנקודת ריכוז פסולת הסמוכה לאתר העבודה. םעביריואריזות חומרי הדברה אסוף את פסולת י הקבלן   4.12.4

יש לשמור במהלך כל חודשי השנה . של תעלות וצידי תעלות להדברהמ"ר  30,000 -בעיר קיימים כ

  .שביה )שטחים יבשים(נקיים מעעל השטחים 

  

  פיצויים מוסכמים מראש.  5 
                                    

לכל מקרה, בגין ביצוע לקוי או אי ביצוע של העבודה  ,פיצויים מוסכמים מראש לעירייההקבלן ישלם  5.1

 לדרישות החוזה ונספחיו כמפורט להלן:  הנדרשת בהתאם 

 

 ₪סכום 
 הנושא / הליקוי

 י מוסכם ליחידה לכל מקרהפיצו

מס
 '

 סד'

סכום 
₪ 

 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

 

מס' 

 סד'

  אפוד זוהר  אי העסקת עובד עם 100 6 שימוש בחומרים אסורים ו/או פג תוקפם 1,000

 לכל מקרה לכל עובד

1 

אי השלמת עבודה בהתאם לתוכנית העבודה  1,000

 בכל יום

 דברת מזיק במועד שנקבעהאי ביצוע  400  7

 

2 

עבודה בהתאם לתוכנית העבודה  ביצועאי  2,000

 בכל יום

אי הצבת מלכודת במועד שנקבע ו/או  400  8

  אי החלפת פתיונות במועד

3 

 עד 

2,000 

ו/או התחייבות נשוא החוזה  הוראההפרת 

, עפ"י החלטת שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 מפקח

"שקי קקי" אי אספקת והוספת שקיות  400 9

 במתקן

4 

 

 עד 

4,000 

ו/או התחייבות נשוא החוזה  הוראההפרת 

, עפ"י החלטת שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 המנהל

 5 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 800 9

 

 

 שיקול דעתו של המנהל.חומרת ההפרה ועפ"י קביעתו והינם עפ"י , כמפורט לעיללפיצוי סכום קביעת ה  *  

רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש ה העיריי   5.2

ו/או לכל צד ג', עפ"י  עירייהלעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ל  5.1 המפורטים בס"ק 

 . העירייההחוזה או עפ"י דין.  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית 

 

 הבסיס. סכומים לעיל יהיו צמודים למדדה   5.3
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 הוד השרוןת  עיריי

 207/  2019מס' פומבי  מכרז 
 

 ועשבים, ואיסוף גללים הדברת מזיקיםניטור יתושים,
 

   ת מזיקים ועשביםהדברפעולות אישור ביצוע 
 

 _________________    : הקבלןשם 

 

 :השבוצעהדברה עבודת  פירוט

 

 / קריאה מיוחדת עבודהתוכנית  בהתאם ל: תהנעש ההדברה   ________________ :    המזיק.    1

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

   ע"י: ________________________   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    2

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  _______   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    3

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  _______   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    4

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  עה: ________ _______   משעה: _______ עד ש__: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       
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   ת מזיקים ועשביםהדברפעולות אישור ביצוע 

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    5

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ________  ע"י: ________________   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 

 

 יאה מיוחדתתוכנית עבודה / קר בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    6

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  _______   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    7

        

 ____________________  שם נציג :__ _________________________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  _______   משעה: _______ עד שעה: ________ __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

 תוכנית עבודה / קריאה מיוחדת בהתאם ל: תהנעש הדברהה   ________________ :    המזיק.    8

        

 ____________________  שם נציג :______________ _____________ : כתובת האתר/ המוסד       

 

 ע"י: _________________  משעה: _______ עד שעה: ________ _______   __: ___ביצוע תאריך       

 

 ___________________________________________________  :חומרים בהם טופל המזיק       

  

 _____________________________________________________  המשך פעילות נדרשת:       

 

          __________________     ___________________ 

 המדביר  חתימת                       העירייה מפקחחתימת           
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  4נספח  ג'                                                                                                

 ( 2) 4נספח  ג'

 איסוף, ניקוי וחיטוי גללי כלבים  
 

                                                                                                       מפרט דרישות ביצוע העבודות 
        

 תחום המפרט.  1
 

וחיטוי: ברחובות ובמדרכות, במגרשי חניה, מפרט זה חל על ביצוע עבודות איסוף גללים של כלבים כולל ניקוי       

 ( "אתר/ים"כלבים". )להלן: מתחם"-ברחבות מרוצפות, בערוגות גינון, במגרשי משחקים, ובמתחמים ייעודיים

         זאת, בהתאם לתוכנית עבודה חודשית ושנתית שתימסר לקבלן ובהתאם להוראות המנהל.

 פק את כל האמצעים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות. סיעסיק עובדים בכמות נדרשת ויהקבלן       

 חייב לבצע את העבודות באופן מקצועי בהתאם להוראות החוזה ו/או הוראות  המנהל.מתהקבלן       

 

 ביצוע  העבודות.  2
 

, בכבישים, ובשטחי חניה, ברחבות מרוצפות או סלולות, במדרכות -, ניקוי וחיטוי איסוף הגלליםעבודות   2.1

 ,יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות עובד/ים ניידים עם רכב דו גלגלי )אופניים חשמליים, קטנוע, אופנוע(

 ניקוי וחיטוי מקום האיסוף. ,הנושא מכשיר ייעודי לאיסוף גללים של כלבים

 העיר.  איסוף הגללים, יעשה לתוך שקיות ייעודיות. השקיות יושלכו לתוך מכולות אשפה הפזורות ברחבי         

 

ברחבי העיר בכתובות המפורטות  "מתחמי כלביםחיטוי, ב"ובנוסף, הקבלן יבצע איסוף גללים, ניקוי   2.2

 להלן:
 

 גן האם רח' בן גוריון פינת שלום עליכם10: פארק ארבע העונות,  סמטת האבן, בני ברית צד מערבי , 

 רח' גולן.:  פארק עתידים,  גן הפקן רח' ששת הימים, גן הגולן צד מזרחי 

 וכן במתחמים נוספים שיוקמו בעתיד.         

 

 0.5שעות ברציפות ביום עבודה, )כולל  8במשך , לפי קביעת המנהל, ימים בשבוע 3-כ העבודה תתבצע  2.4

לפי . בנוסף, העבודה תתבצע 14:30ועד השעה  06:30בין השעות  שעות הפסקת ארוחה בתשלום(,

עפ"י תוכנית העבודה חל יום חג, הקבלן יבצע את העבודה ביום שקדם  במקרים בהםבכל ערב חג. הזמנה 

 ליום החג או ביום שלמחרת יום החג, עפ"י קביעת המנהל.  

               

 העירייה רשאית להפחית או להגדיל את כמות ימי העבודה לביצוע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  2.5

בהתאם לקריאות שירות שימסרו באתר/ים,  כלבים כולל ניקוי וחיטויהקבלן יבצע איסוף גללים של  ,בנוסף       

 .לקבלן מנציגי העירייה מעת לעת

  

בהתאם  ,על מדרכותעם רכב אופנוע/קטנוע הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י כל דין, ורשאי לנסוע     2.6

 .  לאישור והיתר מיוחד ברישיון הרכב

 

ימים בשבוע, לקבלת קריאות שירות  7שעות,  24י בזמינות של להחזיק טלפון סלולרהקבלן מתחייב  2.7

   דחופות מנציגי העירייה. 

 

 

 

 



 52מתוך  48עמוד 

 

 

 .  פיצויים מוסכמים מראש 3 

                                     

לכל מקרה, בגין ביצוע לקוי או אי ביצוע של העבודה  ,פיצויים מוסכמים מראש לעירייההקבלן ישלם    3.1

 לדרישות החוזה ונספחיו כמפורט להלן:  אם הנדרשת בהת

 

 סכום 

₪ 

 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

מס

 '

 סד'

סכום 

₪ 

 הנושא / הליקוי

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

 

מס' 

 סד'

  אפוד זוהר  אי העסקת עובד עם 100 5 העסקת עובד בניגוד להוראות המנהל 1,000

 לכל מקרה לכל עובד

1 

עבודה בהתאם לתוכנית העבודה  ביצועאי  1,000

 בכל יום

 איסוף גללים במועד שנקבעאי ביצוע  400 6

 

2 

 עד 

1,000 

ו/או התחייבות נשוא החוזה  הוראההפרת 

, עפ"י החלטת שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 מפקח

 הוספת שקיות במועד שנקבעאי ביצוע  800  7

 

3 

 עד 

2,000 

נשוא החוזה ו/או התחייבות  הוראההפרת 

, עפ"י החלטת שאיננה מוגדרת בטבלה זו

 המנהל.

אי הוספת שקיות בכמות נדרשת  800 8

 במתקן

 

4 

 

שיקול חומרת ההפרה ועפ"י קביעתו והינם עפ"י לעיל,  3.1  ףסעימוסכם כמפורט בלפיצוי סכום קביעת ה  *  

 דעתו של המנהל.

 

קבלן לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע להעירייה    3.2

ו/או לכל צד ג', עפ"י  עירייהלעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ל  3.1 המפורטים בס"ק 

 . העירייההחוזה או עפ"י דין.  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית 

 

 הבסיס. הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד   3.3

 

                                                       

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 52מתוך  49עמוד 

 

 הוד השרוןת  עיריי
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 ניטור יתושים,הדברת מזיקים ועשבים, ואיסוף גללים
 

 פעולות ניקוי מתחמי כלבים   אישור ביצוע 
 

 

 ____________  חודש __________ שנת_________________   : הקבלןשם 
 

 פעולות ניקוי מתחמי כלבים   ביצוע 
 

 

 תאריך תאריך  תאריך תאריך תאריך  תאריך  תאריך  תאריך תאריך  כתובת מתחם כלבים 

1 
 

          

2 
 

          

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

          

6 
 

          

7 
 

          

8 
 

          

9 
 

          

10 
 

          

 

  

 קריאות שירות לניקוי גללי כלבים   ביצוע 

 הערות         עד שעה משעה על ידי תאריך כתובת 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

6 
 

      

7 
 

      

8 
 

      

9 
 

      

10 
 

      

 

 

      

 

 

      

 

       __________________     ___________________ 
 המדביר  חתימת                       מפקח העירייהחתימת         
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 המהווים חלק ממסככי המכרזמצורפים, מסמכים נוספים 

 

 יישום עשרה עקרונות בנושא יישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם

נת הסביבה. המסמך מהווה חלק בלתי  נפרד מצורף להלן מסמך שהופץ על ידי משרד הבריאות והמשרד להג

 ממסמכי המכרז.

 

 הגדרה מחדש למונח "שטחי בור" המופיע בתוויות של קוטלי עשבים

מצורף להלן מסמך שהופץ על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המסמך מהווה חלק בלתי  נפרד ממסמכי 

 המכרז.
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 5' גנספח  

 

 )לא כולל מע"מ(  המחירים 
 

 

      

   .("דברה"הלהלן:) ועשבים הדברת מזיקים, והדברתם ניטור יתושים -פרק א'  11.    
      

 )כולל חומרי הדברה(ניטור והדברת יתושים וזחלי יתושים,  (1)

 ( X 8) לחודש₪ סך _______     אוקטובר, ברמרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמ :בחודשים       

                                                                                בתדירות של פעמיים בשבוע, ובנוסף קריאות מוקד                         
                                                                                                             

 

 ( X 4) לחודש₪ נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר                                         סך _______   - בחודשים 

                                                                                בתדירות של פעם בשבוע, ובנוסף קריאות מוקד                         
 

 לשנה₪ עלות כוללת   __________                                                                                   
 

 )כולל חומרי הדברה(  הדברת עשבים  (2)

 ( X 250) לדונם₪ סך _______                                                                                  בכל חודשי השנה       
 

 לשנה₪ עלות כוללת   __________                                                                                   
     

 )כולל חומרי הדברה(  הדברת מזיקים כל השנה (3)

      מחירים  הצעת      הנושא                                        מס'

                לחודש₪/ ________   ורימות זבובים, בכל חודשי השנה הדברת זבובים 1

 לקריאה               _________₪/  (  קריאות 30יוכפל ב לפי לקריאה מיוחדת ) הדברת מכרסמים 2

 לקריאה               _________₪/  קריאות(                                                                                                    30)יוכפל ב  תיקנים ונמלים לפי לקריאה מיוחדתהדברת  3

 לקריאה               _________₪/                                                                           '(                          קריא 30)יוכפל ב פרעושים, פשפשים, חרקים, תולעים, לפי קריאה מיוחדת הדברת  4

 לקריאה             _________₪/  קריאות(   30)יוכפל ב הדברת צרעות וקינים לפי קריאה מיוחדת   5

 לקריאה               _________₪/   קריאות(  30)יוכפל ב רחקת דבורים לפי לקריאה מיוחדת ה 6

 לקריאה               _________₪/  קריאות( 12)יוכפל ב מ"ר  1,000לכל   –הדברת דובון הקורים לפי לקריאה מיוחדת  7

 לעץ                          _________₪/                                                                                                      עצים(  600)יוכפל ב מחיר  הזרקה לעץ   –הדברת תהלוכן האורן  8

 למ"ר                          _________₪/   מ"ר( 18,000)יוכפל ב עלות חומרים  כולל -מ"ר 1,000 -הדברת נמלת האש ל 9

 לקריאה  _________₪/  קריאות(   12 -ב )יוכפללכידת נחשים, עקרבים, לפי קריאה מיוחדת  10

           

 לשנה₪ העלות כוללת     ___________                          

               

 )כולל חומרי הדברה( הדברת מזיקים במבני ציבור וחינוך   (4)          
       

 

 

 לשנה₪ סה"כ  __________                                                                                                  
 

 %50 של תהיה בתשלום למחרת 06:00עד  22:01עלות קריאת שירות בין השעות       
 .לעיל לפי הסכומים המפורטיםתוספת לעלות קריאה 

 

                                                                                            המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו.הכל בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי 

 פשפשים /פרעושים מקקים /נמלים / גודל  מבנה                                

 מבנים(  30)יוכפל ב                 מ"ר     2,101 -מ –מבנה גדול 
 

 ₪ ש"ח.   לקריאה ________ מחיר למבנה _________

                                                                 מבנים(  12)יוכפל ב מ"ר      2,100עד   601 -מ –מבנה בינוני
 

 ₪ש"ח.   לקריאה ________ ר למבנה _________מחי

                                                                 מבנים(  12)יוכפל ב מ"ר    600מ"ר עד  151-מ  –מבנה קטן 
 

 ₪ש"ח.   לקריאה ________ מחיר למבנה _________

 מבנים( 120)יוכפל ב                                         מ"ר 150מבנה קטן עד 

 

 ₪ש"ח.   לקריאה ________ מחיר למבנה _________



 52מתוך  52עמוד 

 

 

 

 

 

 ם כוללים מע"מ()המחירים אינ  הצעת  המחירים.  1
 

 

 

 

   .("איסוף גללים")להלן: איסוף, ניקוי וחיטוי, גללי כלבים –פרק ב'   21.         

       
 ::בכל חודשי השנה המחיר כולל         

 

           ימים בשנה( X 130)  בכל ערב חג - לפי הזמנהימי עבודה בשבוע, ובנוסף   3  -          

  ימי עבודה בשבוע הינו לצורך שקלול והשוואת הצעות המכרז בלבד והעירייה רשאית  3פי )החישוב ל            

      ותקציב מאושר( ,הבלעדית, צרכיה להגדיל או להקטין את ימי העבודה והכל בהתאם להחלטתה

                                       .ביצוען העבודות המפורטות להלן -
                                      

 .מתחמים נוספים 3 ה בעתיד עדותוספת הקמ קיימים "מתחמי כלבים" 7 , וחיטויניקויאיסוף,    -
-                                                                                                      

 למחרת.  06:00עד  16:00עות  בין הש ,וחיטוי גללים ,ניקויאיסוף, טיפול בקריאות שירות ל  -
          

                                                                                            המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו.הכל בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי         

 

 הצעה 

  ליום_______ ₪          ות  שע 8 -של עובד עם רכב דו גלגלי עלות יום עבודה .  1
                                                                                                             

 

                                                   X 130 לשנה₪ __________   עלות כוללת    ימים בשנה 

             

  ליום_______ ₪  שעות   8 -של עובד לניקוי "מתחמי כלבים" עלות יום עבודה .  2
                                                                                                             

 

                                                   X 60 לשנה₪ __________  לת   עלות כול  ימים בשנה 

             

  לקריאה_______ ₪              22:00עד  16:00קריאת שירות בין השעות  עלות .  3
                                                                                                             

 

                                        X 60  לשנה₪ עלות כוללת   __________         בשנהקריאות 

 

 %50 של תהיה בתשלוםלמחרת  06:00עד  22:01עלות קריאת שירות בין השעות  
 .לעיל לפי הסכומים המפורטיםתוספת לעלות קריאה 

                                                                                                             

 

 

 

 

     שם הקבלן:  _______________________

  

 

 __________________________________________                                    _____________ תאריך:

 של בעלי זכויות החתימה  חתימה מלאהחותמת ו                                                                                                   

 

 

 

 

 

                


