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 3/2018מכרז 
 

 
הדברת לשירותי מכרז 

 מזיקים ועשבי בר
 
 

 כל הזכויות שמורות

 .  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"משל  ומסמך  זה הוא קניינ
אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו או לעשות בו שימוש 

, אלא לצורך השתתפות תאגידמהכלשהו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב  
 במכרז זה.
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 תאגיד מעיינות זיו בע"מ
 

  3/2018מכרז פומבי מס' 
 הדברת מזיקים ועשבי ברלשירותי 

 
  

לקבלת "( עורך מכרז פומבי המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברהתאגיד מעיינות זיו בע"מ )להלן: "

 (."טובין" או"השירותים"  או"העבודות" להלן יכונו יחדיו: )שירותי הדברת מזיקים ועשבי בר 

 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק  .1

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 ב ההוראה האחרת והמפורטת.התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחיי

 במסמכי המכרז.כקבוע  השירותיםהזוכה מכרז זה ייבצע את  .2

. במהלך תקופת יזכה במכרזבעקבות מכרז זה תתקשר החברה בחוזה עם המציע אשר  .3

המצורף כנספח ג'  ההתקשרות יוצאו לזוכה הזמנת לביצוע עבודות ספציפיות, כמפורט בהסכם

 .  למסמכי המכרז

 .2019בינואר צוע עבודות צפי לתחילת בי .4

 התמורה בגין העבודות תהיה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן המפורט במכרז.  .5

מסמך זה, על נספחיו, כולל הוראות ותנאים, החלים על אופן הגשת הצעות לחברה, ניהול  .6

 המכרז, בחירת ההצעה הזוכה, תנאי ההתקשרות עם הזוכה וביצוע הליך הרכישה על ידי החברה.
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 כללי -תנאי ניהול המכרז 

 
 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(: - מועדים .1

  התאריכים הפעילות

  .פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 

 31/8/2018יום 

 +7/9/2018 

1.1 

 2/10/2018יום  . ישיבת סיור קבלנים במשרדי החברה

 12:00בשעה 

1.2 

ז יקבל שאלות הבהרה מאת מועד אחרון בו עורך המכר

 המציעים.

 4/10/2018יום 

 12:00עד השעה 

1.3 

המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות, הבהרות, תיקונים 

 ושינויים במכרז.

 9/10/2018יום 

 12:00עד השעה 

1.4 

 .להגשת ההצעות לתיבת המכרזים האחרוןהמועד 

ב ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה בקניון כוכ
 הצפון, דרך האלוף עוזי נרקיס במעלות תרשיחא. 

 24/10/2018יום 

 12:00עד השעה  

1.5 

חודשים מן המועד  4 .תוקף ההצעה

האחרון להגשת הצעות 

 לעיל.  1.6כאמור בסעיף 

1.6 

 1.7 24/2/2019 .תוקף ערבות לקיום הצעה

 
המצוינים במסמכי המכרז, במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים 

 יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו 
 על ידי החברה.

 
 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
עשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" נ

 המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
 

 מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו 
 http:maayanot-ziv.com   מציעים אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות אתר

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם במשרדי החברה Hard Copyנטרנט כאמור אלא בעותק קשיח )האי
)חמש מאות שקלים חדשים( שלא יוחזרו. מובהר כי סכום זה מהווה את  ₪ 500כנגד תשלום בסך של 

 עלות הדפסת מסמכי המכרז.
 

הצעה, ולהחזיר את המשתתף מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש הצעתו על גבי טופס ה
 מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.
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 מסמך א'

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 3/2018מכרז פומבי מס' 

 שירותי הדברת מזיקים ועשבי בר

 מסמך הוראות למשתתפים

 
יות המקומיות עיריית מעלות תרשיחא, מ.מ מיסודן של הרשותאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ 
, וכן כל שירותי הדברת מזיקים ועשבי ברל, מזמין בזאת הצעות שלומי, מ.מ כסרא סמיע ומ.מ כפר ורדים

והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל 
 ל מטעם התאגיד.המכרז, בהסכם, בכתב הכמויות, וכפי שיורה המנה

 
 מהות המכרז .1

בזה הצעות  ןמזמי "(המזמין" ו/או "התאגיד" ו/או "החברה)להלן: "תאגיד מעיינות זיו בע"מ  .1.1

 "העבודותבהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן:  לשירותי הדברת מזיקים ועשבי בר

 (."השירותיםו/או "

מסמך וחוזה ההתקשרות המצ"ב כתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז  .1.2

 על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 'ג

 הצהרות המציע .2

 בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב, כדלקמן: .2.1

הוא מכיר את הדין הישראלי, לרבות כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים  .2.1.1

 ו/או הזוכים במכרז.

ם, מכל סוג ומין יז, ואת כל הנתונים הרלוונטיהוא ראה ובדק את כל מסמכי המכר .2.1.2

שהוא, בקשר עם המכרז ו/או בקשר עם הצעתו וכי ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות 

בקשר למכרז באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שהסתמך ל כל מידע שניתן 

על בסיס  לו, אם ניתן, על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכי הגיש את הצעתו למכרז

בדיקותיו אלו, מתוך הבנה והסכמה לכל תנאי ההליך, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור, לאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה. מציע שהגיש הצעה יהיה מנוע מלטעון כי לא 

היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו ו/או לשירותים ו/או כי הוא הסתמך 

 צג שנעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה.באופן כלשהו על דבר או מ

הוא מביע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז )על נספחיו(, לרבות  .2.1.3

כל תנאי הסכם השירותים והשיקולים הנלקחים בחשבון בבחירת ההצעה הזוכה, והוא 

 מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או

תביעה מכל מין וסוג כנגד ו/או בקשר עם תנאי המכרז ו/או תנאי הסכם השירותים ו/או 

 תנאי השירותים.
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הוא מסכים כי החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי  .2.1.4

ייגת או חסרה או דה, לאפשר למציע שהצעתו מסווהמוחלט ובדרך ובתנאים שיקבעו על י

 לים את הצעתו או להותירה כפי שהיא.פגומה, לתקן ו/או להש

יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא  הוא מצהיר כי .2.1.5

לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם 

 הסתיים המכרז ובין אם בוטל. 

את המסמכים שיועברו אליו או  למחוק ו/או לתקן ו/או לשנותהמשתתף אינו רשאי  .2.1.6

רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור  תאגידתנאי כלשהוא מתנאי המכרז. ה

 .משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו

 – כתנאי מוקדם להשתתפות ישיבת תיאום .3

 ערך במועד הנקוב בטבלת המועדים שלעיל, בבניין החברה. ת ישיבת תיאום .3.1

, הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת ישיבת התיאוםתפות בהשת

, ישיבת התיאוםההצעה. אין מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים של 

)החלפת נציגים תעשה תוך יידוע  ישיבת התיאוםובלבד שנציג של המציע יהיה נוכח בכל משך 

הצעתו של  .הנה בבחינת תנאי סף בישיבת התיאוםהשתתפות יור(. עורך המכרז במועד הס

 לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל. בישיבת התיאוםמציע שלא השתתף 

בהתאם לשיקול דעתה ככל שתסבור ששיקולי  ישיבות תיאוםהחברה רשאית להוסיף מועדי  .3.2

נתון, הבהרה שיימסרו בעל  יעילות מחייבים. למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט,

, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצתה החברה ישיבת התיאוםפה, לרבות, אך לא רק, במסגרת 

או בעקבותיו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על  ישיבת התיאוםלרבות, אך לא רק, במסגרת 

ול תנאי המכרז, תעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור, על פי שיק

 דעתה.

 תנאי סף  להשתתפות במכרז   .4

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים  .4.1

ואשר בידיהם אסמכתאות בכתב ואישורים ו/או המלצות עפ"י  המצטברים המפורטים להלן

ד בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו במוע הנדרש לעמידתם בדרישות אלה.

 הגשת ההצעות, אלא אם מצוין אחרת.

שותפות רשומה או חברה רשומה ברשם  -קבלן/ים ישראלי/ים שהינו/ם יחיד, תאגיד  .4.2

ק"מ ממשרדי  30ואשר כתובתם הרשומה היא עד  "(הקבלן/ים" -השותפויות/החברות )להלן 

רות להוכחת סיפת סעיף זה על הקבלן לצרף ספח תעודת זהות ו/או פלט רשם החב .התאגיד

 עדכני המעיד על כתובת רשומה. 

השנים האחרונות למועד פרסום  (5) בחמשלפחות  (3שלוש )סיון של יקבלן/ים בעל/י ידע ונ .4.3

זורי מגורים מסחר ותעשיה והעוסק/ים בעיסוק נשוא מא בר שביוע הדברת מזיקיםבהמכרז 

 קבלן משנה.בביצוע העבודות כקבלן ראשי ולא כ -סיון" ין סעיף זה "ני. לענימכרז זה

 כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: משתתףחשב ילעיל י 4.3סעיף לעניין  .4.4
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 -תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב הואהמשתתף  .4.4.1

 הינו בעל ניסיון. - מהבעלות בו 30%

 30% -שותף או בעל מניות המחזיק בהמשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או  .4.4.2

 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון, לרבות  .4.4.3

 לעיל. 4.4.2 -ו 4.4.1 בס"קניסיון מכוח האמור 

ודת קורס הדברה מטעם משרד הבריאות, וכן בעל/י היתר מטעם משרד קבלן/ נים בעל/י תע .4.5

 איכות הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים.

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  אישורים צירוףהמשתתף  .4.6

 .1967-חובות מס(, התשל"ו

 .י חשבונות כחוקספר ואישור ניהוללצורך מע"מ  העוסק מורשהמשתתף צירף אישור  .4.7

 המשתתף צירף אישור על רישיון עסק תקף. .4.8

 המשתתף צירף אישור של היתר רעלים. .4.9

לי, אבעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסק נחקרו/או  המשתתף לא הורשע .4.10

כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה 

ן י; היה המעוני1981-ות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"אשניתקופת ההתי

 .היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים -להשתתף במכרז תאגיד 

או לפי חוק עובדים זרים  1987-שכר מינימום, התשמ"זלפי חוק  עבירותבהמשתתף לא הורשע  .4.11

ביותר משתי ; אם הורשע 1991-נים(, התשנ"א)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוג

 .האחרונה ממועד ההרשעהאחת לפחות חלפה שנה  - עבירות לפי החוקים האמורים

דרך האלוף בכתובת:  במשרדי התאגיד 12:00שעה  2/10/2018השתתפות בישיבת תיאום ביום   .4.12

 תרשיחא. מעלות  2עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון, קומה 

חייבת ההצעה לפרט את כל  -במשותף  שתתפיםה הצעה על ידי מספר מלמען הסר ספק, הוגש .4.13

 .יםפהמשתת

 .לעיל 4.9 - 4.2ק / שותף להצעה, לעמוד בתנאים המפורטים בס"משתתףעל כל  .4.14

 זה., אף אם לא צוין בסעיף ם נוסף שנקבע במסמכי המכרזכל תנאי מוקד .4.15

 מסמכי המכרז .5

 נם:ימסמכי המכרז ה

 במכרז. הוראות למשתתפים - מסמך א' .5.1

 משתתף.הצעת ה - מסמך ב' .5.2

 "(.ההסכםהסכם לביצוע עבודות, לרבות נספחיו )להלן : " - מסמך ג' .5.3

 .ערבות בנקאית -מסמך ד'  .5.4

 .תצהיר העדר הרשעה -מסמך ה'  .5.5

המכרז, לרבות  כל מסמכיראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים י התאגיד

מכרז בהוצאתם האחרונה, קראם והבין את אשר הינם חלק ממסמכי ה ים הטכנייםהמפרט
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תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי 

 .החוזה אם הצעתו תבחר

מסמכי המכרז ניתנים להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו  .5.6

http:maayanot-ziv.com  יחיד או תאגיד אשר יבקשו לקבל את מסמכי המרכז, שלא באמצעות

( שיופק ע"י החברה יוכלו לקבלם Hard Copyאתר האינטרנט כאמור אלא בעותק קשיח )

שלא יוחזרו, וכנגד הצגת קבלה בדבר התשלום.  ₪ 500במשרדי החברה כנגד תשלום בסך של 

 פסת מסמכי המכרז.מובהר כי סכום זה מהווה את עלות הד

אי השתתפות מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או   .5.7

 ביטולו של המכרז על ידי החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה. 

 ערבויות .6

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של  .6.1

 ₪ 10,000לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של  מסמך ד'נוסח המצורף כבנק ישראלי, ב

 "(. "הערבות הבנקאית" או הערבות)לעיל ולהלן: " ( ₪עשרת אלפים )

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על  .6.2

תהיה  ם לאמור לעיל,פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתא

תשומת לב המציעים לצורך להקפיד הקפדה יתרה על החברה רשאית לפסול את אותה הצעה. 

  .פי דין-כל תג ותג בנוסח הערבות וזאת על

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות  24/2/2019תוקף הערבות יהיה עד ליום  .6.3

 הערבות.  את תוקף מקרה כזה להאריךחודשים נוספים והמציע יהיה חייב ב )ארבעה( 4למשך 

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .6.4

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או בכל מקרה מתאים אחר לפי הוראות תקנות חובת 

 המכרזים ועל פי כל דין.

 שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף במכרז. .6.5

ו/או  התאגיד מנכ"ללפי פניה חד צדדית של  למימושת להיות על פי תנאיה, ניתנת הערבות חייב .6.6

 .תאגידה חשבת

 מילוי מלוא התחייבויותיו של המשתתף עפ"י מסמכי המכרזמטרת ערבות זו לשמש להבטחת  .6.7

חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל המסמכים והאישורים וכן 

 . ים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרזימ 7הנדרשים, בתוך 

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין   .6.8

 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז. 60 -הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ

שונה מהנוסח שתוגש ללא צירוף ערבות כאמור לעיל ו/או הצעה שנוסח הערבות בה יהא  הצעה .6.9

 הרצ"ב כמסמך ד' עלולה להיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.

 תוקף ההצעה .7

תוקף ההצעה  דשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.)ארבעה( חו 4ההצעה תהיה בתוקף במשך 

 )ארבעה( חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה.  4-יוארך ב
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 הבהרות ושינויים  .8

 ,12:00שעה:  4/10/2018תב לחברה, עד ליום משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכ .8.1

. באחריות alona@maayanot-ziv.comאו דוא"ל  04-9575808וזאת באמצעות פקס מס' 

 , אלונה. 04-9579400המציעים לוודא את קבלת הפקס במשרדי החברה באמצעות טלפון מס' 

לו, לרבות שם  בפנייתו בכתב יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים ש .8.2

מלא, שם התאגיד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל. לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו 

 היא מתייחסת.

לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז  12:00שעה  9/10/2018החברה, תענה, עד ליום  .8.3

צד שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל, ושמצאה לנכון לענות עליהן. אי קבלת תשובות מ

 החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 

, וכן ישיבת התיאוםתשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת  .8.4

יפרסמו באתר האינטרנט של החברה כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, 

עפ"י מספר  שהעביר שאלות הבהרהי ישלחו בכתב בפקס ו/או בדואר רשום ו/או בדוא"ל לכל מו

. באחריות המציעים לבדוק מול בקשת ההבהרותהפקס' ו/או המען ו/או הדוא"ל שציין בעת 

 החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים, ככל שהיו.  

על אף האמור לעיל תהיה רשאית החברה, למסור תשובותיה ו/או עדכונים למציעים  .8.5

באמצעות  –יראו בהם מציעים פוטנציאליים גם במסירה אישית פוטנציאליים שביקשו כי 

ו/או  הפקס, דוא"ל או דואר רשום, ובלבד שהתשובות לכל שאלות ההבהרה שהופנו אלי

 העדכונים יופצו לכל המציעים הפוטנציאליים.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את  .8.6

המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו תנאי 

את החברה. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר שנמסרו בכתב כשהן חתומות על ידי 

החברה, מחייבות את החברה. רצתה החברה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, 

 מפורטת שתמסור למשתתפים. תעשה זאת בכתב, בהודעה

נוסח התשובות ונוסח העדכונים, ככל שיהיו, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד  .8.7

מהמכרז. במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים, כפי 

 שיישלח אליהם, ויגישו אותם עם הצעתם למכרז.

מסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף להצעתו את מסמכי מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד מ .8.8

"( הבהרות)להלן: " התשובות ולחתום עליהן, על כל עמוד. רק שינויים, תשובות ותיקונים

שנמסרו בכתב יחייבו את התאגיד, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי 

. במקרה של סתירה ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות

בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. התאגיד  אינו אחראי 

 למשתתפים במכרז בע"פ. ולכל פירוש ו/או הסבר שיינתנ

המציע יודיע לחברה בכתב על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם יתגלו על ידו  .8.9

יובהר כי משתתף לא למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. במסמכי הליך המכרז וזאת עד 
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יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה לאחר המועד האחרון להצגת 

 .שאלות הבהרה

 על ידיבמסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם  שיערכוכל שינוי או תוספת  .8.10

במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

 .הולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיהתאגיד 

 

 תףתהצעת המש .9

בהצעתו ינקוב  .()מסמך ב' לעיל הצעת המשתתף במכרז תינתן על גבי מסמך הצעת המשתתף .9.1

 .  ויצרף עליה כתב כמויות המשתתף הן במחיר הכולל  והן במחיר לפי יחידות ביצוע

עתו של המשתתף יתייחסו לכל העבודות, החומרים, הציוד וחומרי העזר ולכל הדרוש מחירי הצ .9.2

לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה 

 על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז.

מוחלטת לביצוע מכלול השירותים המחיר אשר ינקוב המשתתף בהצעתו יהווה תמורה סופית ו .9.3

הזוכה עפ"י תנאי ההסכם במשך כל תקופת ההסכם ולא  –והמטלות הנדרשות מהמשתתף 

 תשולם עליה כל תוספת מכל סיבה שהיא.

מובהר בזאת, כי אין המשתתף רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות.  .9.4

עצמו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב כן נאסר על המשתתף לצרף כתב כמויות משל -כמו

 הכמויות הקיים. אם יעשה כאמור, רשאי יהא התאגיד לפסול את מסמכי המכרז שהגיש.

על כל משתתף להגיש את הצעתו במלואה כפי שהיא מופיעה בכתב הכמויות. התאגיד שומר  .9.5

ה לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלוו

 בהסתייגויות כלשהן.

 ההנחה במפורש בגוף  אחוזבכוונת המציע ליתן הנחה, עליו לציין את אם  .9.6

הכמויות וכל  ההצעה בלבד. ההנחה הנקובה באחוזים תחול גם על כל סעיף מסעיפי כתב

כל צורה אחרת של מתן הנחה  החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל. הוראות

 ההצעה.עלולה להביא לפסילת 

על המשתתף לרשום בכתב הכמויות כדלקמן: מחיר יחידה המתייחס לכל סעיף וסעיף, סה"כ  .9.7

של כל סעיף וסעיף, סיכום כל פרק ואת סה"כ סעיפי ופרקי כתב הכמויות. המחירים יהיו 

 בשקלים חדשים ולא יכללו מע"מ. 

, אשר ישולם אינם כוללים כאמור מס ערך מוסףירשום בכתב הכמויות משתתף המחירים שה .9.8

 כנגד חשבוניות מס כדין.

מהמועד האחרון להגשת  ימים 90בתוקף למשך  אזה תהתנאי מכרז  "יעפשתתף הצעת המ .9.9

   ימים נוספים. 60לתקופה בת  -עפ"י דרישת התאגיד  -, ותהא ניתנת להארכה ההצעות

מת על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי מקור, ולחתום עליה ועל כל מסמכי המכרז חתי .9.10

בעותק  הנקובה בתמורהשני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה מקור. 

 .יותר כההנמו ה התמורהלפי העותק בו נקוב יתוקן גובה התמורההאחד לעומת העותק השני, 
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 אופן הגשת ההצעה .10

 :המפורטים להלןהמסמכים כל על המשתתף לצרף להצעתו את  .10.1

עו"ד/רו"ח לגבי האנשים  ום התאגיד, מספרו ואישורתעודת ריש -אם המשתתף תאגיד  .10.1.1

 . המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם

 העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח. -אם המשתתף אדם פרטי  .10.1.2

 . העתק תעודת עוסק מורשה .10.1.3

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור. .10.1.4

העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות לפי חוק  אישורים .10.1.5

 .1967-מס(, התשל"ו

 .כחוק ספרים העתק אישור על ניהול .10.1.6

לעיל, כגון רשימת מקומות  4.3מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף  .10.1.7

שתתף פירוט של שלוש עבודות דומות במהותן עבודה קודמים. לעניין זה יצרף המ

שבוצעו ע"י המשתתף במסגרת מוסדות ציבור, משרדי  והיקפן לעבודות נשוא המכרז

. לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים ורשויות מוניציפליות , תאגידי מים וביובממשלה

 ודה.הבאים: שם הארגון/תאגיד; שם הממליץ; תפקיד בארגון; מספר טלפון; מהות העב

 לעיל. 4.5מסמכים המעידים על עמידתו של המשתתף בתנאים הקבועים בסע'  .10.1.8

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. -באם המשתתף אינו אדם פרטי  .10.1.9

 .עילל 6ף ערבות בנקאית כמפורט בסעי .10.1.10

 .למסמכי המכרז' התצהיר בדבר היעדר הרשעה בנוסח המצ"ב כנספח  .10.1.11

 תשובות הבהרה שניתנו על ידי התאגיד ככל שניתנו. .10.1.12

 פרוטוקול ישיבת תיאום, חתום על ידי המשתתף בכל עמוד.   .10.1.13

 על ידו. בשני עותקי מקור חתומהנוסח הצעת המשתתף  .10.1.14

 ע"י המשתתף. שאר מסמכי המכרז, כשהם חתומים, בכל דף ודף, .10.1.15

אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לעיל, עלול לגרום  .10.1.16

 שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.לפסילת ההצעה, עפ"י 

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .10.2

 יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. היה המשתתף .10.2.1

הדרוש כדי לחייב את  יהמינימאל /שותפיםמספר המנהליםיחתמו תאגיד היה המשתתף  .10.2.2

 . חותמת התאגידאת , וכתובת התאגיד ויצרפו /יםהתאגיד תוך ציון שמו/ם המלא

את חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד יש לאמת ע"י עו"ד או רו"ח בשולי מסמך  .10.2.3

 הצעת המשתתף במקום המיועד לכך.

עו"ד/רו"ח לגבי האנשים  מספרו ואישור תעודת רישום התאגיד, -המשתתף תאגיד אם  .10.2.4

אם המשתתף  המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 .העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח -אדם פרטי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .10.3

הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או  לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר
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אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, 

 בין היתר, לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי הסף שפורטו לעיל.  

מך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, להציג כל מס משתתףשמורה הזכות לדרוש מה תאגידל .10.4

 .סיונו וכיו"בינ

הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז/החוזה  .10.5

ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות, הניהוליות 

וא ההצעה, הכל כמפורט והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נש

 במסמכי החוזה.

כמו כן, התאגיד יראה כל משתתף כמי שביקר במקום ביצוע העבודות ועמד על טיב העבודה  .10.6

 והיקפה.

חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם  .10.7

למכרז הינן מתואמות אחר. ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו 

  תוביל לחילוט ערבות המשתתף.

הצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל עלולות להיפסל. באחריות המציע לקבל אישור בדבר  .10.8

 מסירת הצעתו ומועד המסירה. 

 הוראות כלליות .11

 אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, ייקבע מחיר היחידה שצוין כדלקמן: .11.1

ים כי במקרה של אי התאמה בין מחיר יחידה ובין הסכום המתקבל המשתתף מסכ .11.1.1

בהכפלת מחיר היחידה בכמות, יקבע מחיר היחידה והסכום המוכפל יתוקן. היה ומחיר 

היחידה לא צוין במפורש ולעומת זאת צוין הסך הכולל, יחושב מחיר היחידה ע"פ חלוקה 

 של הסך הכולל בכמות.

צג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות המשתתף מסכים כי במידה ולא יו .11.1.2

והמחירים, אזי ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה במחיר יתר סעיפי כתב 

הכמויות, והמשתתף יהא חייב לבצע את העבודות הנכללות בסעיף החסר מבלי לקבל כל 

 תמורה או פיצוי או תשלום נוסף בעד עבודות אלה.

וזים ממחירי הבסיס של כל פריט בהצעה. המשתתף ההנחות הניתנות תחושבנה באח .11.1.3

מסכים כי גם במקרה בו תהיה ההנחה נקובה בסכומים, היא תחושב באחוזים לעומת 

 מחיר הבסיס הכולל, ומחיר כל פריט יופחת בהתאם.

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות  .11.2

ירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במזכירות התאגיד ברחוב  דרך למשתתפים, יש למסור במס

 " 3/2018"מכרז מס' נושאת ציון במעטפה סגורה האלוף עוזי נרקיס קניון כוכב הצפון מעלות 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים  12:00 שעהב 24/10/2018 יוםלד בלבד ע

 ידונו על ידי התאגיד. לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שי

, המשתתפים במכרז מוזמנים בדיוק 12:15בשעה  24/10/2018תיבת המכרזים תיפתח בתאריך  .11.3

 בזאת להיות נוכחים בפתיחת ההצעות שתיערך במשרדי התאגיד.
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לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן  ורשאי עפ"י שיקול דעתתאגיד ה .11.4

 השירותים. 

בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים התאגיד יהא רשאי,  .11.5

במסמכי המכרז. הוראות התיקון שיוגשו על ידי התאגיד, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

ויפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד. המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי 

באחריות המציעים לבדוק מול עמוד בנפרד.  כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה בכל

 החברה כי קיבלו את כלל העדכונים הרלבנטיים, ככל שהיו.  

מנותן זמין י והואלכל היקף עבודה שהוא התאגיד אינו מתחייב כלפי נותן השירותים  .11.6

 נותן השירותיםבלבד.  וושיקול דעת ו, על פי צרכיוידרש על ידיבהיקף כפי שהשירותים  עבודות 

  .מצידו לבצע את כל העבודות שיידרשו על ידי התאגיד על פי ההסכם א מחויביה

רשאי לבצע את  יתר העבודה יהא א ווה ,רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודותיהא  תאגידה .11.7

ו הכל לפי שיקול דעת - ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים ובביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמ

 50%-להגדיל או להקטין עד לכ ר לעצמו את הזכותף, התאגיד שומתאגיד. בנוסהבלעדי של ה

 3-ו 2 יםנספח, המפורטות בתכניות הדיגום המצ"ב כמהיקפי העבודות שבמסגרת המכרז

  .להסכם ההתקשרות מסמך ג'

ו/או לא לחתום  לבטל את המכרז ושומר על זכות למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי התאגיד .11.8

לרבות לאחר מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא,  ו/או לא לבצעו, על החוזה ו/או להקטינו

הכרזה על הזוכה בכפוף לאמור בכל דין ולמשתתף/לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי 

התאגיד לעניין זה. אם יחליט התאגיד, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או 

מתם על מסמך זה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או להקטינו, מוותרים המשתתפים במכרז בחתי

 טענה מכל סוג שהוא.

מובהר בזאת, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף  .11.9

בין שני המציעים הזולים  1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 'ה17בהתאם להוראות סעיף 

 של התאגיד.ביותר, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

מובהר בזאת כי התאגיד יהא רשאי לנהל משא ומתן עם הקבלן אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם  .11.10

 שיפור הצעתו ולנהל הליך תחרותי, בהתאם לדין. 

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט הזוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " .11.11

"(, לא יהא זכאי הזוכה כה המאוחרהזומוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת התאגיד, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם 

לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה כלפי התאגיד, בגין ההליך שבוצע.  

צעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את מובהר בזאת כי השימוש בלשון "ה .11.12

  המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.
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מסמכי המכרז הינם רכושו של התאגיד וקניינו הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת  .11.13

עתיק הגשת הצעות לתאגיד עפ"י מכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא י

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

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .12

ועדת המכרזים תבדוק את זולות הצעת המשתתף, אולם יובהר, כי אין ועדת המכרזים  .12.1

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי התאגיד  שומר לעצמו את 

ל הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות הזכות לפסול ע

 כלשהן.

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .12.2

 כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

לעיל, מובהר כי במסגרת שיקוליה של הועדה  12.2 - 12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .12.3

לבחירת הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים 

 להלן:

ר במהלך ביצוע ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצב .12.3.1

 בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה  בעת הליכי בחירת הזוכה. ותדומ עבודות

ניסיון התאגיד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה,  .12.3.2

 עם הגורמים השולטים בה או הפועלים מטעמה.

תו או תחת שליטתו על פי כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשו .12.3.3

 הסכמים חתומים לתקופה המיודעת לביצוע העבודות על פי ההזמנה.

יכולת עמידתו של המשתתף בלוח הזמנים של הזמנת העבודה לאור התחייבויות נוספות  .12.3.4

 שלו.

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף. .12.3.5

 עלויות הפרויקט. .12.3.6

ולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מע .12.3.7

 הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז.

התאגיד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס  .12.3.8

לפריט מסוים, או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז 

 באופן שלדעת התאגיד מונע הערכת ההצעה כדבעי.

א רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת התאגיד יה .12.3.9

המעטפות, זאת על מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים 

 לעיל.

דווקא הזולה  שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינההעל בסיס  .12.4

 ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה. 

את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  ומר לעצמשו תאגידה .12.5

 מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.
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מתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו  תאגידה .12.6

 .ולפי דרישת ול

להסיק מסקנות לפי ראות  תאגידכאמור, רשאי ה אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח .12.7

 .ואף לפסול את ההצעה ועיני

 חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז .13

ימים מיום   7הסכם המכרז בתוך ה עלמשתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום  .13.1

ו/או את יתר  לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבותו זו קבלת הודעה על זכייתו/ם במכרז.

לחלט את הערבות הבנקאית שצירף  תאגידהא הי, רשאי יבויותיהם עפ"י מסמכי המכרזהתחי

לעיל, והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל  7המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, כקבוע בסעיף 

 טענה כנגד החילוט.

 באופן הבא:משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז  .13.2

עם קבלת הודעה  -שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  למשתתף שמסמכי המכרז .13.2.1

 כאמור.

 עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצאת  -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  .13.2.2

 .הסכםכנדרש ב אישורי ביטוח

 עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה .14

כל  עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במכרז בהתאם להוראות .14.1

ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת  30 -דין, ולא יאוחר מ

 המכרזים.

 .₪ 500מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך  .14.2

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה  .14.3

יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את  'סוד מסחרי', עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו.

 עורך המכרז.

סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד  .14.4

אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים 

 פי הבנתה לפי כל דין בעניין.האחרים במכרז זה ואלו לא יועמדו לעיונו. החברה תפעל על 

 הוצאות .15

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על 

 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

 שמירת זכויות .16

החברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע  .16.1

 קול דעתה הבלעדי. שונים לפי שי

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד  .16.2

 מהמציעים.
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החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .16.3

פוי ו/או לכל פיצוי ו/או שי הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאי

 תוספת מחיר בשל כך.

מדן בלבד, ואין בהן כדי והכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך א .16.4

 לחייב את החברה. 

לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה  16.3ו/או  16.2ו/או  16.1החליטה החברה כאמור בסעיפים  .16.5

  לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.

נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של החברה רשאית, ללא כל נימוק  .16.6

 של החברה. המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי

מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, לרבות  .16.7

מטעמים הקשורים בחברה עצמה או מטעמים הקשורים בהצעות או במציעים או משילוב של 

כל אלה בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות ולאחר בחירת זוכה, ולמציעים לא תהא 

 נגד החברה בשל כך. טענה ו/או תביעה כ

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא  .16.8

 לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.  המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .16.9

מכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה שימוש במסמכי ה

של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם 

לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. 

, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפהלבתי המשפט  .16.10

 לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

 

 

 

 
 בכבוד רב,                    

 

 מעיינות זיו בע"מ  
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 מסמך ב'

 תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 3/2018מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר  

 מסמך הצעת המשתתף 
 

 
אני הח"מ _________________ח.צ./ח.פ./ת.ז. ________________ מרחוב ____________ עיר 

 יב בזה כדלקמן:_______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחי
 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות: ההוראות למשתתפים,  .1
נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז על כל נספחיו וכל הערה ו/או הבהרה שניתנו 

רז זה, במסגרת הליך המכרז, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכ
וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. כיוצ"ב הנני מצהיר כי אני מודע 
להיקף העבודה והמשאבים הנדרשים לביצוע וכי מתכונת העבודה הקבועה בהסכם הינה סבירה 
ומאפשרת לספק את מכלול השירותים הקבועים במסגרת ההסכם, לשביעות רצונו של תאגיד המים 

 "(.התאגידהביוב מעיינות זיו בע"מ )להלן: "ו
 

 על בסיס כל אלו הנני מגיש את הצעתי.

 הנני מצהיר, כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים. .2

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

לומי סמיע, ש - לבצע את עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר ביישובים כפר ורדים, כסרא .3.1
ומעלות תרשיחא, וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל )להלן: "העבודות" ו/או 

והכל בהתאם ובתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז, בהסכם, בכתב  –"(השירותים"
 הכמויות, וכפי שיורה המנהל מטעם התאגיד.

ימים  7דרשים ממני בתוך לחתום על החוזה ו/או להמציא את כל המסמכים והאישורים הנ .3.2
מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז כמו גם להמציא את כל התכניות שאנו מחויבים להמציא 
לפי תנאי מכרז זה. היה ולא אעשה כן ו/או לא אעמוד ביתר התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, 

ליתן לי כל יהיה התאגיד רשאי לחלט את ערבות המכרז, אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי 
הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לתאגיד כתוצאה מאי 

 עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.

הנני מציע לבצע את העבודות ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה בתמורה  .3.3
למסמך זה  נספח א'כ אשר תיקבע על פי מחירה של כל  יחידה הנקובה בכתב הכמויות המצורף

בניכוי שיעור ההנחה אשר תוצע על ידי ואשר תפורט בהצעתי. על כל מחירי היחידה יתווסף 
 מע"מ כשיעורו על פי דין ביום התשלום בפועל.

כתב הכמויות נחתם על ידי, בתחתית כל אחד מדפיו. הנני מצהיר, כי כתב הכמויות המצ"ב  .3.4
ד מהצעתי זו. ידוע לי, כי התאגיד רשאי לפצל את למסמך זה מהווה חלק בלתי נפר כנספח א'

 המכרז ע"פ כתב הכמויות.

למסמך זה כאמור  כנספח א'הנני מצהיר בזאת, כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב  .3.5
הינם סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע העבודות, ובכלל זה כל העלויות 

וד  וכיו"ב ,וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע וההוצאות, לרבות חומרים, צי
 העבודות.
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 ברור לי כי התמורה הינה בהתאם לעבודות אשר יבוצעו בפועל בהתאם להוראות המכרז.  .3.6

הנני מצהיר, כי ידוע לי שלמעט האמור בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית,   .3.7
פי ההסכם -ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק על בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים

 לא ישנו את המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

הנני מצהיר בזה כי הבנתי את כל המסמכים המצורפים על כל פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב  .3.8
הקרקע, תנאי הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על תוצאות העבודה ידועים 

 ססתי את הצעתי.יוכי בהתאם לכך בומוכרים לי 

הנני מקבל על עצמי לסיים את  העבודות האמורות לשביעות רצונו הגמורה של התאגיד תוך  .3.9
 התקופה הנקובה כפי שייקבע צו התחלת העבודה.

אני מצהיר כי ידוע לי שיתכן שתקבלו הצעתי לגבי חלק מהעבודה בלבד ובמקרה כזה אבצע את  .3.10
 ופיעים לגביו ברשימת הכמויות ובדף הריכוז הכללי.אותו חלק לפי המחירים המ

עבור כל שינוי שיבוצע על ידנו בהתאם להוראות שבחוזה, עפ"י דרישת המפקח ושאין בו משום  .3.11
תוספת כמויות, לא תשולם תוספת מחיר. שינויים  שיש בהם תוספת כמויות, תשולם עבורו 

 ויות הרצופה להצעתנו זו.בתוספת מחיר עפ"י מחירי יחידות המפורטות ברשימת הכמ

ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים  3אם אדרש על ידי התאגיד, אמציא לו בתוך  .3.12
 למסמך ההוראות למשתתפים. 10הנקובים בהצעתי, וזאת כנדרש בסעיף 

 ידוע לי כי התאגיד איננו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .3.13

ומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן חלקי על כתבי ידוע לי כי התאגיד  ש .3.14
 הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן.

 ידוע לי ומוסכם עליי כי הסכום ששולם לצורך רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה. .3.15

בודה ידוע לי, כי התאגיד רשאי למסור לזוכה רק חלק מהעבודות, והוא רשאי לבצע את  יתר הע .3.16
הכל לפי שיקול דעתו  -בביצוע עצמי ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים 

 הבלעדי של התאגיד.

מהיקפי העבודות  50%-ידוע לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין עד לכ .3.17
 שבמסגרת המכרז. 

רי העדיפויות לביצוע העבודות ולבצע ידוע לי, כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סד .3.18
 אותה בחלקים ובקטעים שונים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל  .3.19
 סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.

מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל  ידוע לי כי אם אזכה במכרז הנדון, הנני .3.20
תנאי המכרז ובהתאם למחירים שרשמתי בהצעתי. אני מתחייב לבצע את כל העבודות 

 לשביעות רצון התאגיד ו/או הממונה מטעמו, ועל פי הוראות ההסכם.

 סמך ההוראות למשתתפים.למ 10הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים המפורטים בסעיף  .4

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית של בנק  .5
( הערבות תהא בלתי מותנית, בלתי ₪ עשרת אלפים)ובמילים:  ₪ 10,000_____________, בסך של 

לא בכל עת בנוסח שצורף כנספח ב' למסמך ההוראות למשתתפים, ל מיידימוגבלת וניתנת למימוש 
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ותהא צמודה למדד  4/12/2018הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד התאגיד. תוקף הערבות יהא עד ליום 
 המחירים לצרכן. 

כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא לתאגיד ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים  .6
 בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בהסכם המצורף לחומר המכרז.

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ותהא ניתנת  3תוקפה ותחייבני למשך הצעתי זו תעמוד ב .7
למסמך ההוראות  9.9ימים נוספים, כאמור בסעיף  60לתקופה בת  -עפ"י דרישת התאגיד –להארכה 

 .למשתתפים

חתם עלי ידי, כלל וכלל, אני מסכים בפרוש שכל  עוד לא חתמתי על החוזה או במקרה שהחוזה לא יי .8
אתם תהיו זכאים אך לא תהיו חייבים לראות בהצעתי זו וקבלתה על ידכם, כחוזה מחייב ביניכם 
וביני מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרות, ובייחוד מזכותם למסור את העבודה לכל גורם אחר 

 וכן לנכות את סכומי ההפסדים והנזקים מערבות לקיום ההצעה.
 
 
 

 :באתי על החתום ולראיה
 
 
 

___________       ____________________ 

 חתימה  תאריך                                                                                                

 

_________________  _________________             ____________________ 

 כתובת                   מס' ח.פ./ח.צ.       שם  מלא          

 

____________________ 

 טלפון מס' 

 

 במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד  יש למלא את האישור להלן:
 
 

 אישור
 
 
 

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח התאגיד _________________ ח.פ./ח.צ.______________ 
_________________, בצרוף חותמת התאגיד  -_____________ ומאשר בזאת כי חתימות ה"ה ___

 מחייבים, עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד, את התאגיד.
 
 

        _____________________ 
 עו"ד/רו"ח        
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 נספח א'
 

  כתב כמויות
 

 תרשיחא -מעלות   -כתב כמויות לביצוע עבודת  הדברת מזיקים מערכת הביוב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר שנתי תיאור נושא סעיף
ביצוע הדברה יזומה ושוטפת כל השנה  1

ביוב של היישוב כנגד במערכת ה
 מכרסמים תיקנים וחולדות

שוחות  150-טיפול בכ
 ביוב בחודש

 

 ,מכוני שאיבה ארבעה  ביצוע הדברה במכוני השאיבה 2
 הדברה פעם ברבעון

 

ביצוע הדברה עפ"י קריאת תושבים דרך  3
 המוקד העירוני 

  שוטף

פעמיים בשנה אחת  ביצוע ריסוס עשבייה במט"ש געתון 4
 חת בחורףבקיץ וא

 

מים שלוש בריכות  ביצוע ריסוס עשביה בבריכות מים 5
פעמים בשנה אחת 
 בקיץ ואחת בחורף

 

 לשנה   ₪ 55,000  מאומדן ללא מע" סה"כ
   אחוז הנחה 
   וללא מע"מ הצעה לאחר ההנחה  
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 סמיע  וכפר ורדים –כסרא   -כתב כמויות לביצוע עבודת  הדברת מזיקים מערכת הביוב 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר שנתי תיאור נושא סעיף
ביצוע הדברה יזומה ושוטפת כל השנה  1

במערכת הביוב של היישוב כנגד 
 מכרסמים תיקנים וחולדות

שוחות  150-טיפול בכ
 ביוב בחודש

 

 ,שבעה  מכוני שאיבה ני השאיבהביצוע הדברה במכו 2
 הדברה פעם ברבעון

 

ביצוע הדברה עפ"י קריאת תושבים דרך  3
 המוקד העירוני 

  שוטף

ביצוע ריסוס עשבייה בשבילים המיועדים  4
 לקו ביוב בכפר ורדים 

ריסוס עשביה פעמיים 
 בשנה בכל שביל

 

   לשנה ₪ 38,000  מאומדן ללא מע" סה"כ
   אחוז הנחה 
   מה אחרי הנחה וללא מע"הצע 
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 שלומי  -כתב כמויות לביצוע עבודת  הדברת מזיקים מערכת הביוב 
 
 

 
 
 
 
 

 הצעה לאחר הנחה אחוז הנחה אומדן יישובים מס"ד
   55,000 מעלות תרשיחא 1
  38,000 כסרא סמיע וכפר ורדים 2
  24,000 שלומי 3

  127,000 סה"כ
    17% ממע"

    מסה"כ כולל מע"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחיר שנתי תיאור נושא סעיף
ביצוע הדברה יזומה ושוטפת כל השנה  1

במערכת הביוב של היישוב כנגד 
 מכרסמים תיקנים וחולדות

 100-טיפול בכ
 ות ביוב בחודששוח

 

 ,שני מכוני שאיבה ביצוע הדברה במכוני השאיבה 2
 הדברה פעם ברבעון

 

ביצוע הדברה עפ"י קריאת תושבים דרך  3
 המוקד העירוני 

  שוטף

פעמיים בשנה אחת  ביצוע ריסוס עשבייה במט"ש שלומי 4
 בקיץ ואחת בחורף

 

 לשנה ₪ 24,000  מאומדן ללא מע" סה"כ
   אחוז הנחה  
   ללא מע"מ מחיר לשנה אחרי הנחה 
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 מסמך ג'

 הדברת מזיקים ועשבי בר לשירותיהסכם 

 2018ת ____ חודש __________ שנ_שנערך ונחתם ביום __
 
 
 

 מעיינות זיו בע"מ ב י ן :
 514210517ח.פ  

 רח' דרך האלוף עוזי נרקיס
 מעלות 9040קניון כוכב הצפון, ת.ד. 

 ("החברהו/או " "תאגידהלהלן: ")
 מצד אחד

 
 

 _____________ ________________ ל ב י ן:
 __________________ /ח.צ.ח.פ..ז./ת

 כתובת _______________________________
 _______________ :____________ פקס :טלפון

 ע"י מורשי חתימה מטעמו:
 __________________ ת.ז. _____________ .1

 __________________ ת.ז. _____________ .2

 "(הקבלן)להלן: "
 

 מצד שני
 

הדברת מזיקים ועשבי בר בתחומי לביצוע עבודות  3/2018ם מכרז פומבי מס' והתאגיד פרס  הואיל:
"(, הכל כמפורט המכרז)להלן: "תרשיחא -סמיע, שלומי, כפר ורדים ומעלות - היישובים כסרא

 במסמכי המכרז ובהסכם זה להלן;
 

גיש לתאגיד והקבלן לאחר עיון ובדיקה זהירה של המכרז, לרבות הסכם זה על כל נספחיו, ה  והואיל:
 הצעה, אשר התקבלה ע"י ועדת המכרזים של התאגיד;

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

והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם 
 ;ובמועדים שנקבעו

 
 ותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הוצהר ה

 
 המבוא .1

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראם 
 כאחד עם ההסכם:

 .כמסמך ב'( –)מצורף למסמכי המכרז  הצעת הקבלן למכרז - נספח א' .1.1

 טופס חשבון חודשי לדוגמא. - נספח ב' .1.2

 וע.נוסח כתב ערבות ביצ - נספח ג' .1.3

 אישור על קיום ביטוחים של הקבלן. - נספח ד' .1.4
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 הצהרת הקבלן לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. - 'הנספח  .1.5

 טופס  פרטי חשבון בנק של הקבלן. -' ונספח  .1.6

 טפסי תדרוך ופיקוח בטיחותי. -' זנספח  .1.7

קבלן במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם, ה
יפנה למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים 
מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי 

 המנהל וכי הקבלן יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 הגדרות .2

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:

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

מהנדס התאגיד או מי שימונה מטעמו כמנהל לעניין ביצוע הסכם זה, כולו או   - "המנהל"
 חלקו; 

 מי שמונה ע"י המנהל לשמש כמפקח על ביצוע העבודות; - "המפקח"

הכספים בתאגיד לרבות מי מטעמו שיוסמך על ידו לעניין הסכם זה או  חשב - "החשב"
 חלקו;

 לרבות מי מטעמו שהוסכם על ידו לעניין הסכם זה; - "הקבלן"

לרבות עשב, שיחים, פרחים, פרחי בר וכל גדול קרקע, העולה מן האדמה ו/או   - "עשבי בר"
 חרת;המים ולמעט עצים ו/או גידולים אשר המנהל הורה לגביהם א

לרבות נמלים, זוחלים, עכברים, יתושים, צרעות, דבורים ותיקנים מכל סוג   - "מזיקים"
 שהוא;

 . תרשיחא-סמיע, שלומי, כפר ורדים ומעלות - כסרא  - "יישובים"

 ות "העבודה/

 /עבודות 

סמיע, שלומי  - עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר ביישובים כפר ורדים, כסרא  - ההדברה"
 תרשיחא, וכן כל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל;ומעלות 

 מדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  - "המדד"

המדד הידוע במעד חתימת הסכם זה שהינו מדד חודש _______ שנת  - "מדד הבסיס"
 _______, אשר פורסם ביום ________;

 מהות ההסכם .3

ר התאגיד עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר ביישובים באופן שוטף, בהתאם   הקבלן יבצע עבו .3.1
 להוראות המנהל, הכל כמפורט וכמוסכם בהסכם זה ונספחיו כמפורט להלן.

הקבלן יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה לשביעות רצונו המלא של התאגיד.  .3.2
דברה עפ"י הסכם זה הינה אחריות למען הסר ספק, יובהר כי אחריותו של הקבלן לביצוע ה

מלאה ומוחלטת לניקוי מגרשי התאגיד לחלוטין מעשבי בר, ולא תעמוד לקבלן כל טענת הגנה 
 בגין אי ביצוע העבודות לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

 תקופת ההסכם .4

 "(.תקופת ההסכם" -חודשים )להלן   12תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של  .4.1

זכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם עם הקבלן לתאגיד שמורה ה .4.2
תקופות " -חודשים כל אחת או כל חלק מהן )להלן  12תקופות נוספות בנות עד  (4בארבע )
. מובהר כי תקופות הארכה יוארכו אוטומטית אלא אם התאגיד שלח הודעה בכתב "(ההארכה

 פות על סיום ההסכם.יום לפני תום איזו מהתקו 15לקבלן, לפחות 
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 מהות העבודה ופירוט העבודות .5

הקבלן יבצע הדברה של מזיקים ועשבי הבר בהתאם להנחיות המנהל באמצעות חומרי  .5.1
 להלן. 6ההדברה המצוינים בסעיף 

 ו.הקבלן יאסוף ויפנה את חומרי ההדברה שנותרו בשטח לאחר ביצוע פעולות ההדברה על יד .5.2

הקבלן מתחייב לא לפזר חומרים רעילים העלולים לסכן את בריאות הציבור ו/או בעלי חיים  .5.3
 7)שאינם מזיקים( למעט חומרי ההדברה הספציפיים לעשבי הבר ולמזיקים, כמפורט בסעיף 

 להלן. 

הקבלן מתחייב בזה כי העבודות תבוצענה עפ"י הוראות כל דין, ובכללם הוראות משרד  .5.4
 ות המשרד לאיכות הסביבה כפי שיעודכנו ויהיו בתוקף מעת לעת.הבריאות והורא

להלן, לבין  6יובהר, ככל שמתקיימת סתירה בין סוגי חומרי ההדברה המפורטים בסעיף 
 הוראות כל דין, על הקבלן החובה לנהוג עפ"י הוראות הדין.   

וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הקבלן מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות  .5.5
הסכם זה, לרבות תעודת קורס הדברה ממשרד הבריאות  והיתר לשימוש בחומרים מסוכנים 

 מאת משרד איכות הסביבה.

 הקבלן יבצע את העבודות, כדלקמן: .5.6

ביצוע הדברת מכרסמים באופן שוטף במהלך כל השנה לפי קריאות מהמוקד העירוני  .5.6.1
 מנהל;ולפי הנחיות ה

ביצוע הדברת תיקנים בכוכי ביובים באופן שוטף במהלך כל השנה לפי קריאות מהמוקד  .5.6.2
 העירוני ולפי הנחיות המנהל;

לעיל מתחייב הקבלן לבצע הדברת מזיקים ועשבי בר בהתאם להוראות  3.2בנוסף לאמור בס"ק  .5.7
 השנה בכל תחומי היישובים בהם פועל התאגיד. המנהל ו/או לפי הצורך וזאת בכל עת במהלך

הקבלן מתחייב בזאת שלא  להדביר ו/או לפגוע ו/ואו לגרום כל נזק  לרשות הפרט/הרבים  ו/או  .5.8
 לעצים ו/או לכל גידול קרקע  אחר אשר משמש לנוי, כפי שיוגדר ע"י המנהל.

, הצעה בדבר דרכי טרם ביצוע הדברה בהתאם להוראות לעיל יביא הקבלן לאישורו של המנהל .5.9
הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. 
המנהל, יתן את הערותיו לקבלן והקבלן בהתאם להערותיו יהא חייב לתקן את הצעתו ולשנותה 

 על מנת להתאימה למתכונת העבודה המקובלת על המנהל ולשביעות רצונו.

למנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה. כן, הקבלן ידווח למפקח ו .5.10
יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמנהל בנוגע לעבודה כפי שיידרש על ידם ויסייע להם 

 בביצוע הפיקוח על העבודה.

 העבודות שתבוצענה ע"י הקבלן תבוקרנה ותאושרנה ע"י המנהל. .5.11

ולהנחיות המנהל ו/או כל מי שיוסמך לכך בכל דרך הקבלן מתחייב בזאת להישמע להוראות  .5.12
שהיא לפקח על ביצוע הסכם זה, בין אם הוראות אלה רשומות בהסכם זה ובין שאינן רשומות, 

 בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודות ובין אם תוך מהלך ביצוען.

 וע העבודה.למרות האמור לעיל אין בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב ביצ .5.13

הקבלן מתחייב להודיע למשרד המנהל על מועד התחלת פעולות ההדברה ועל סיומן וזאת  .5.14
לצורך דווח שוטף למנהל על ביצוע העבודה, קבלת הוראות הנחיות וכן הסדרת בעיות ותקלות 

 שנתגלו בשעת ביצוע העבודה.

 יד.הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות כמפורט בהסכם זה בכל שטחי התאג .5.15
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 ציוד, חומרים ועובדים .6

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל המומחיות, הכישורים כח האדם והציוד, הדרושים לצורך  .6.1
 ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל העבודה, חומרי ההדברה, כלי הרכב ומכשירי  .6.2
 העבודה הדרושים לביצוע העבודות לפי הסכם זה.

קבלן מתחייב להשתמש לצורך הדברת עשבי הבר באחד או יותר מחומרי ההדברה הבאים ה .6.3
 ומהם בלבד, לאחר שקיבלו את אישור המשרד לאיכות הסביבה:

 סימזין; .6.3.1

 אטרזין;  .6.3.2

 דורקס; .6.3.3

 חומרים מובילים אווסט, חומרים מונעי הצצה; .6.3.4

הבאים  הקבלן מתחייב להשתמש לצורך הדברת מזיקים באחד או יותר מחומרי ההדברה .6.4
אנטי קאוגלנד מדור חדש,  ומהם בלבד, לאחר שקיבלו את אישור המשרד לאיכות הסביבה:

 ברודי פקום סולו בלוק או פסטה בלוק;

 

 היקף העבודה, מתכונת העבודה ולוחות זמנים .7

 הקבלן יתחיל בבצוע העבודות מיד עם חתימת הסכם זה ולפי הנחיות המנהל.  .7.1

לות ההדברה מיד עם קבלת רשימת המפגעים כאמור, הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע פעו .7.2
שעות ממועד מסירת רשימת המפגעים ע"י  48ולהשלים הטיפול במפגעים לא יאוחר מאשר 

 המנהל.

הקבלן יתייצב לביצוע עבודות הדברה, ע"י קריאה מהמוקד העירוני או קריאה טלפונית מטעם  .7.3
 המנהל. 

בלן מתחייב, במקרה כאמור, לבצע את במקרים דחופים עפ"י שיקול דעתו של המנהל הק
 פעולת ההדברה, תוך שעתיים ממועד הקריאה ע"י המנהל. 

יודגש, כי הקבלן יבצע עבודת הדברה בשטחי היישובים בהם פועל התאגיד באישור המנהל  .7.4
 בלבד, וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין עבודת הדברה אשר לא אושרה ע"י המנהל.

אינו מתחייב כלפי הקבלן להיקף עבודה מסוים. לכן מוצהר ומוסכם על  מובהר, כי התאגיד .7.5
הקבלן, כי לא תהיינה לו איזה תביעות ו/או טענות כנגד התאגיד בגין צמצום/מיעוט עבודה, וכי 

 לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת התמורה.

 

 הוראות כלליות לביצוע העבודה .8

כי הוא מכיר את המגרשים והרחובות שבתחום התאגיד, לרבות את  הקבלן מצהיר ומתחייב .8.1
 סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה מהם.

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודה על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב  .8.2
לת אותו רישיון קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קב

 ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

הקבלן יקפיד להימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי היישובים בהם  .8.3
 פועל התאגיד במהלך ביצוע העבודות ולאחריהן.
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 התמורה .9

עבור ביצוע השירותים על פי הסכם זה ישלם התאגיד לקבלן תמורה חודשית עפ"י המחירים  .9.1
"(. התמורה)להלן: " למסמכי המכרז מסמך ב'כ בהם נקב הקבלן בהצעת המשתתף המצ"ב

 ווסף מע"מ כדין.תלסכום התמורה כקבוע לעיל י

כוללת את כל הוצאות הקבלן בגין העבודות נשוא  מסמך ב'יובהר בזאת התמורה כאמור ב .9.2
לספק לפי הסכם  הסכם זה ללא יוצא מן הכלל, לרבות מחירי עלות חומרי ההדברה שעל הקבלן

 זה, שכר העבודה, תשלומים לצד ג' וכולל את כלל ההוצאות של הקבלן.

עוד יובהר, למען הסר ספק כי בכל מקרה שיחולו בתקופה שמיום חתימת הסכם זה ועד לסיום  .9.3
ביצוע ההדברה, שינויים מכל מין, סוג או סיבה שהם,  במחירי השוק של החומרים המשמשים 

לא תשתנה התמורה הנקובה בפירוט  –: חומר הריסוס, דלק, שמנים וכו' לביצוע ההדברה, כגון
 העבודה ובסעיף זה בשיעורי אותם שינויים ולא תשתנה בהתאם לכך תמורת ההדברה.

הקבלן מצהיר בזאת כי התמורה הנקובה לעיל הינה תמורה מלאה, כוללת וסופית לעבודת  .9.4
, וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ההדברה  ולכל מחויבויותיו של הקבלן מכח הסכם זה

 שכר טרחה ו/או החזר הוצאות או כל עילה אחרת.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי אם יבצע הקבלן עבודות מעבר לנדרש בהסכם זה, או בלא  .9.5
 לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בעבור עבודתו זו. -אישורם מראש ובכתב של המנהל והחשב

 הפחתה וקיזוז  .10

בכל  ומוסכם, כי התאגיד יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית מובהר .10.1
שבו לא ביצע הקבלן את העבודות נשוא  הסכם זה  ו/או חלק מהם, במועדים הקבועים  מקרה

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

 למקרים וערך הפחתה:דוגמאות  .10.2
עבור כל הדברה שלא בוצעה עפ"י  ₪ 250 –אי ביצוע הדברה על פי הנחיות המנהל  .10.2.1

 הנחיות המנהל; 
 .₪ 250 -איחור בלוח הזמנים/ ביצוע עבודות דחופות  .10.2.2
 .₪ 250  -שימוש בחומרי הדברה שאינם מאושרים  .10.2.3

 זה ועל פי כל דין. אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד על פי הסכם .10.3
 

 אופן תשלום התמורה .11

 לעיל תשולם לקבלן באופן ובתנאים, כדלקמן: 9התמורה כאמור בסעיף 

של ראשית כל חודש קלנדארי חשבון עבור העבודות שביצע  15-הקבלן יגיש למנהל, עד ליום ה .11.1
שבון חבחודש שקדם לו במספר העתקים, כפי שיידרש, ויומן עבודה חתום ע"י המנהל )להלן: "

 להסכם. בנספח ב'"(. החשבון באופן המפורט חודשי

לעיל, באם  9החשבונות יבדקו על ידי המנהל והוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו ובשים לב לסעיף  .11.2
 לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל, ויעבירו לחשבות התאגיד לאישורה.

לתשלום תוך  ובדוק את החשבון ותעביר לקבלן את הסכום המאושר על ידחשבות התאגיד ת .11.3
 יום, מהיום בו הגיע החשבון לחשבות.  60 + שוטף

יום מהמועד הנקוב לתשלום  15על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד  .11.4
צוי ו/או לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על התאגיד חובת תשלום פי

 תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

בגין כל תשלום שישולם באיחור ישלם התאגיד לקבלן ריבית פיגורים בשיעור הריבית כקבוע  .11.5
 שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום. 16 -)ריבית חשב( החל מהיום ה

זכות חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מ .11.6
התאגיד להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל 
פגם בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו, ובין אם נגרם על 
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ו ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותי
 בעבודה.

 ערבות ביצוע .12

כולל  ₪ 10,000הקבלן ימסור לתאגיד, במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית בסך של  .12.1
מע"מ. סכום זה יישאר בידי התאגיד כערבות למילוי התחייבויותיו של הקבלן ולהבטחת 

ל תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו לתאגיד או לכל גוף אחר. המנהל יחליט עפ"י שיקו
דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש ערבות הביצוע, כולה או מקצתה. שאר תנאי הערבות יהיו 

 להסכם זה. כנספח ג'על פי נוסח כתב הערבות המצורף 

 ערבות הביצוע תוחזר לקבלן, עם חתימתו על טופס העדר תביעות. .12.2

בות הביצוע סכום ערבות הביצוע יהא צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן עפ"י מדד הבסיס. ער .12.3
תהיה ניתנת למימוש מיידי עם דרישתו הראשונה של התאגיד, בכל עת ללא הגבלות ו/או 

 התניות כלשהן. 

הוארכה תקופת הסכם זה, הוגדל היקף ההתקשרות, רשאי יהא התאגיד לדרוש מן הקבלן  .12.4
בל לעדכן את גובה הערבות הביצוע ו/או להאריך את תוקפה, לפי העניין ולפי שיקול דעתה. קי

הקבלן דרישה כאמור, ימסור לידי התאגיד תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, בהתאם לערבות 
המעודכנת ולפי דרישת התאגיד. לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה, לפי העניין, 
על ידי הקבלן, רשאי יהא התאגיד לחלט את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיו, וזאת מבלי 

ו הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לתאגיד לגרוע מסמכות
 מכח כל דין או הסכם.

 

 פיקוח, כפיפות וביקורת .13

הקבלן יהא כפוף בכל הנוגע למחויבויותיו נשוא הסכם זה להוראותיו והנחיותיו של המנהל,  .13.1
ביצועה של העבודה והוא יבצע כל הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך ולרבות הוראות הנוגעות ל

ביצוע כל שינוי במתכונת העבודה לעומת הקבוע בהסכם ובנספחיו, שינוי בנוגע לציוד 
 להלן. 15 -ו 14ולחומרים, שינוי בלוח הזמנים וכיו"ב, בכפוף להוראות סעיפים 

 הוראות או ביאורים שינתנו למי מעובדיו של הקבלן על ידי המנהל יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. .13.2

הקבלן ידווח למנהל בע"פ ו/או בכתב, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על כל נושא ועניין הנוגעים  .13.3
 לעבודה.

 הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מסודר בו יפורטו: .13.4

 מהות פעולות ההדברה. .13.4.1

 הדביר הקבלן.המגרשים בהם  .13.4.2

 תעוררו בביצוע העבודה.הבעיות ותקלות ש .13.4.3

 סוגם וכמותם של חומרי ההדברה אשר שימשו להדברה. .13.4.4

 דפי היומן יצורפו לחשבון שיגיש הקבלן למנהל מעת לעת. .13.4.5

הקבלן מתחייב כי בכל מקום בו תבוצע על ידו עבודת הדברה, ידביק הקבלן מדבקה  .13.4.6
 בנוסח אשר יקבע מעת לעת ע"י התאגיד. 

ם סיום ביצוע עבודות ההדברה, יודיע הקבלן על כך למנהל, אשר יבדוק את עבודות ע .13.4.7
ההדברה שבוצעו ויפרט בפני הקבלן את כל הליקויים והפגמים בביצוע העבודה שאותרו 
על ידו במסגרת ביקורת זו ולרבות ביצוע הדברה חוזרת. הקבלן יתקן את הליקויים 

 ים.ימ 3והפגמים שציין המנהל  וזאת בתוך 

לשביעות רצונו המלאה של המנהל, יערוך  13.4.7לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק  .13.4.8
המנהל את הדו"ח השבועי, ויחתום עליו. דו"ח שבועי שאינו חתום לא יהווה ראיה 
לביצוע העבודות ולא יחייב את התאגיד. העתק מהדו"ח ימסר לקבלן. אין באישור 

כי ביצוע התיקונים הינם לשביעות רצונו, בכדי לפטור את הקבלן מאחריותו  המנהל
 להלן. 19לביצוע העבודה ואחריותו על פי סעיף 
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הקבלן מתחייב להמציא למנהל, לפי דרישתו, דוגמאות מכל חומרי ההדברה, לאישורו  .13.4.9
 לפני התחלת ביצוע העבודות.

דרוש מהקבלן אישור מכון התקנים הנוגע לטיב החומר, סוגו, ייעודו המנהל יהא זכאי ל .13.4.10
 וכיו"ב.

יובהר, הפיקוח והביקורת מטעם המנהל אינם משחררים ו/או ממעיטים מאחריות  .13.4.11
הקבלן ומהתחייבויותיו לטיב ביצוע העבודה על ידו, כקבוע עפ"י כל דין וכקבוע בהסכם 

 זה.

 
 טיב החומרים ובדיקות .14

שתמש הקבלן לצורך הסכם זה, יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים והמינים כל החומרים בהם י .14.1
כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או בכתבי הכמויות ו/או ע"פ קביעת המנהל ולשביעות רצונו 

 המלאה של המנהל.

חומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יעשה שימוש באלה הנושאים  .14.2
 תו תקן.

ומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או אינו נוכח המנהל כי ח .14.3
שעות  24תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה, תוך 

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

 

 ביצוע מקצועי .15

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המנהל.  אישורו  .15.1
של המנהל לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו 

 ואחריותו האמורה לעיל.

לדעת המנהל, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המנהל לתקן בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון,  .15.2
 ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המנהל.

נתגלה פגם בעבודה ו/או נגרם נזק כלשהו בזמן ביצועה, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור  .15.3
שאין הקבלן אחר סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היה הפגם כזה 

אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על התאגיד. היה הפגם כזה שהקבלן 
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו  -אחראי לו לפי החוזה 

 הוא את הפגם וכל הכרוך בו.

נדרשים עפ"י שיקול דעת לתאגיד שמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים ה .15.4
המנהל לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן 

 לתקנה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של התאגיד לסעדים נוספים או חלופיים עפ"י כל דין  .15.5
 או הסכם.

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .16

ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים כדין בהסכם  הקבלן יעסיק את כל עובדיו עפ"י .16.1
 קיבוצי, הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג המחייבים במסגרת יחסי העבודה.

 הקבלן מתחייב, כי כל העובדים יהיו מיומנים, בעלי ניסיון וידע בביצוע עבודות נשוא הסכם זה. .16.2

עובדים ורווחתם כנדרש הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ה .16.3
 כפי שיידרש על ידי המנהל. -בחוק, ובאין דרישה חוקית 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים  .16.4
על פי דרישתו, של המנהל, בכמות אותה ידרוש המנהל ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש. 

 ספים אלה יחולו על הקבלן בלבד.כל העלויות של עובדים נו
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הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו קבועים במידת האפשר. כן מתחייב  .16.5
הקבלן שלא להעסיק עובדים זרים אלא על פי כל דין. הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובדים שלא 

שים מאת כל פי הוראות כל דין לרבות אישורים נדר-קיבלו את כל האישורים הנדרשים על
 רשות.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי  .16.6
 שיועסק על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה, ועל עבודתם.

בכל מקרה של שביתה או היעדרות עובדים ידאג הקבלן לביצוע העבודה על ידי עובדים  .16.7
 המפורטות בהסכם זה.מחליפים אשר עונים על כל הדרישות 

הקבלן יעסיק מספר מספיק של עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים, לשם ביצוע העבודה באופן  .16.8
משביע רצון. הרשות בידי המנהל להרחיק מהעבודה כל אדם, כולל מנהל עבודה ו/או מנהל 

לויות ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה. כל הע
 של עובדים נוספים אלה יהיו על הקבלן בלבד.

הקבלן ישמור ויקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ויפעל לפיהן בנוגע לכל  .16.9
-א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33מחויבויותיו מכח הסכם זה ובכלל זה הוראות סעיפים 

1953. 

 

 שמירת דינים, סודיות ובטיחות .17

 הוראות כל דין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם. הקבלן ישמור על .17.1

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  .17.2
שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע שירותי ההדברה והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של 

 ל ידי המנהל.מסמך הצהרת סודיות אשר תוכנו יאושר ע

באופן מרוכז ובטווח יד או  -הקבלן ישמור כל כלי עבודה, חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב  .17.3
 עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור.

ביצוע כל העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות הבטיחות  .17.4
 של המכון לבטיחות וגהות.

 ה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה.נטרול כל סכנ .17.5

ביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר הנדרש  .17.6
ופקודת  1953-לעניין התקנת מערכות מסוג זה, וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקנים, התשי"ג

או הוראה אחרת לעניין תקינות בטיחות הבטיחות בעבודה וכל דין ו/או תקנה ו/או צו ו/
 .'זכנספח המתקנים. כן יחתום על נספח הבטיחות הרצ"ב 

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  .17.7
 בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל. ובכלל זה ידאג הקבלן ל:

הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות  ביצוע כל העבודות על פי .17.7.1
 הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות.

 נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה. .17.7.2

 

 שמירת הסביבה .18

לא ייכרת ולא יודבר כל עץ אלא בהסכמתו בכתב של המנהל ובאישור הרשויות המוסמכות  .18.1
ו/או ידביר הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור,  במידה ונדרש. אם יכרות

יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן, יהא על הקבלן לנטוע עץ אחר 
 במקומו, עפ"י קביעת המנהל.

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה  .18.2
ו הסכם, ולרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר מפורשת בכל דין א

 וכיו"ב.
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 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועיכבון .19

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו לתאגיד ו/או לרשות הפרט ו/או לכל  .19.1
יו ו/או כל מקום אחר בו תתבצע העבודה בתקופת החוזה והוא פוטר את התאגיד ו/או עובד

 אדם הנמצא בשרותם או הקשור איתם מכל אחריות לכל אובדן או נזק כאמור.

הקבלן יהא אחראי כלפי עובדיו, התאגיד ועובדיו, וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע  .19.2
למי מהם בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם העבודה, ובקשר עם הסכם זה ויחויב לפצות כל 

 נפגע כפי נזקו.

שילם התאגיד תשלום, שהיה על הקבלן לשלמו מכוח כל הסכם או דין, ישפה הקבלן את  .19.3
ימים מיום שנדרש לכך על ידו. בכלל זה, ישפה הקבלן את  7התאגיד בגין תשלום זה, בתוך 

התאגיד בגין כל תשלום שחויב בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, 
 משפט ושכ"ט עו"ד. לרבות תשלומים בגין הוצאות

מובהר בזאת כי בגין כל פעולה שיבצע התאגיד כתוצאה מעיקול נכסי הקבלן אשר בידו, יקזז  .19.4
ש"ח מן התמורה לה זכאי הקבלן על פי הסכם זה, כפיצוי קבוע ומוסכם  150התאגיד סך של 

 מראש.

ם שלדעת כל סכו -התאגיד יהא רשאי לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי חוזה זה  .19.5
 המנהל מגיע מהקבלן לתאגיד ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

לתאגיד שמורה הזכות לעכב כל ציוד ו/או חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת קיום כל  .19.6
 תיו עפ"י דין או הסכם.יוהתחייבו

כל דין אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של התאגיד לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י  .19.7
 או הסכם.

 

 לבדיקה עם יועץ הביטוח – ביטוח .20

לעיל, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו,  19מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י ההסכם ובעיקר עפ"י סעיף 
 ואת התאגיד בנוגע לעבודה ולמחויבויותיו נשוא הסכם זה כדלקמן:

 סוגי הביטוחים: .20.1

 פי הצבור )צד שלישי(;ביטוח אחריות חוקית כל .20.1.1

ביטוח חבות מעבידים עבור עובדים וקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן במהלך העבודות  .20.1.2
 נשוא הסכם זה;

 ביטוח אחריות מקצועית; .20.1.3

תחומי וגבולות האחריות הינן כמפורט במסמך האשור על קיום בטוחים מטעם חברת 
 .כנספח ד'הבטוח המצורף להסכם זה 

 ם הבאים:פוליסות יופיעו הסעיפי .20.2

בכל הביטוחים ייכלל התאגיד כמבוטח נוסף. במסגרת  הפוליסה ייכלל סעיף המחייב את  .20.2.1
 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו. 60חברת הביטוח להודיע לתאגיד 

 בביטוחי החבות ייכלל סעיף אחריות צולבת. .20.2.2

עובדיו וכל הבא בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד התאגיד,  .20.2.3
מטעמו, לרבות חברות בנות או עמותות הקשורות לתאגיד, וכל גוף אחר שאין זה מקובל 

 להפעיל נגדו זכות שבוב.

 נספח ד'שאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך האשור על קיום הביטוחים,  .20.3
 להסכם זה.
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כשהוא מאושר וחתום  ,נספח ד'הקבלן ימציא לתאגיד במעמד חתימתו על ההסכם את המסמך  .20.4
ע"י חברת הביטוח. ברם, רשאי יהא התאגיד  לדרוש מהקבלן בכל עת במהלך כל תקופת 

 ההסכם שיציג בפניה את הפוליסות עצמן.

הקבלן ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות  .20.5
 המפורטות לעיל.

ו/או על פי הסכם זה, יחזיק הקבלן בתוקף כל מבלי לפגוע באחריותו של הקבלן על פי כל דין  .20.6
תקופת ההסכם את הביטוחים כמפורט באישור הביטוח הרצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי 

 7נפרד הימנו. לעניין ביטוח חבות מוצר יחזיק ביטוח זה כל תקופת אחריותו על פי דין ו/או 
 הם.יהמועד המאוחר מבינ -מתום ההסכם  שנים

הבטוחים אין בהם בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה  מובהר בזאת כי קיום .20.7
כלפי התאגיד או צד ג' מכוח כל דין או הסכם, ואין בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על 

 לעיל. 19אחריותו של הקבלן מכוח סעיף 

כל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ישא בעצמו ב .20.8
או שלא שולמה ע"י חב' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון 

 כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י הסכם זה.

 

 הפסקת העבודות ע"י התאגיד .21

 להלן, לתאגיד הזכות להפסיק את העבודה 22בנוסף לסמכותו לבטל את ההסכם, כאמור בסעיף 
 , מכל סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:זמן סביר לפרק

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, קצוב או בלתי קצוב, לפי  .21.1
הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשנה, אלא אם 

 ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך.

ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה  21.1ס"ק או מקצתה, לפי  הופסקה העבודה כולה .21.2
 ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל.

מובהר בזאת, כי הקבלן יישמע לכל הוראות המנהל באשר לציודו וחפציו באתרים בתקופת  .21.3
 הפסקת העבודה.

 

 ותיוביטול ההסכם ותוצא .22

 מוסכם בין הצדדים כי התאגיד יהא רשאי לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:

מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרז כפושט  .22.1
 ניתן לגביו צו פירוק. -באם הינו תאגיד  -רגל, או 

נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש  .22.2
 למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .22.3

הוכח לתאגיד כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  .22.4
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

לא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימה א
סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות התאגיד לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל 

 זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

ם תחולנה ההוראות בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכ .22.5
 הבאות:

זכויותיו של התאגיד, חובותיו  של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו  .22.5.1
 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.
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התאגיד יוכל לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים  .22.5.2
 אחרת. למטרת השלמת העבודה באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה

האמור לעיל אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לתאגיד עפ"י כל דין  .22.6
 לעיל. 21או הסכם, בכלל זה מסמכותו להפסקת העבודה מכוח סעיף 

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .23

ורם אחר מטעמו לא יחשבו למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן לרבות עובדיו וכל ג .23.1
כעובדים של התאגיד וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין ונותן 

 שירות.

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו  .23.2
ל סוג שהוא בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכ

 מעביד. -שמקורן במערכת יחסי עובד 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על  .23.3
אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין הקבלן, יראו את הצדדים כאילו 

ורה הכולל )כולל מע"מ, ריבית מסכום התמ 60%הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של 
"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת התמורה המופחתתוהפרשי הצמדה( )להלן: "

הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו 
 יחסי עובד מעביד כאמור. 

שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר  במקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב לתאגיד את הסכומים .23.4
"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן סכום ההשבהלתמורה המופחתת )להלן: "

וריבית מכסימלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, והתאגיד יהא זכאי לקזז את 
יהא סכום ההשבה מכל סכום שיחוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו 

זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת 
והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על התאגיד לשלם לקבלן  –כאמור 

 לעיל. 23.3ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק 

 

 המחאת החוזה או חלקו .24

ן אינו רשאי להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר, אלא הקבל .24.1
או יותר ממניות השליטה  25%בהסכמת התאגיד בכתב ומראש. היה הקבלן תאגיד, העברת 

 תחשב אף היא "המחאה". -מבעלי המניות שהיו במועד כריתת ההסכם, לאחרים 

פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה  המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על .24.2
לאחר, כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו 
עפ"י ההסכם על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של התאגיד כלפי 

 הגורם הנמחה.

וחובותיו עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג  לתאגיד שמורה הזכות להמחות את זכויותיו .24.3
 מתנאי הסכם זה, למעט השינויים המתחייבים.

 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .25

 . 1975 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .25.1

הסכם זה כנדרש  הקבלן מצהיר, כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא .25.2
על פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של 

 ההסכם. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את  .25.3
 של ההסכם.כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו 
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במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לתאגיד אישור  .25.4
על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי באם לא יומצא לתאגיד 
אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהתאגיד  בגין סכומי מס שנוכו משכר 

 העדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור.טרחתה ב

בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לתאגיד במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי  .25.5
 .'וכנספח חשבונו בבנק, על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם 

ר על ידי הבנק וכן מאוש וטופס זה יהא חתום על ידי קבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמ .25.6
 בחתימת מורשי החתימה מטעמה.

יובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או  .25.7
מחמת פרטים נחוצים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת איחור מטעם התאגיד 

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

 

 הפרה יסודית .26

להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם זה והפרתן תחשב  24-25, 20, 17, 12, 3-10הוראות סעיפים 
 כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 ויתור .27

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין  .27.1
לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום או הסכם, לא ייחשב הדבר 

 תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב  .27.2
 ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

 

 כתובות והודעות .28

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

 ימי עסקים מתאריך מסירתו בחברת הדואר. 3הנמען עם תום 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 הקבלן ע"י:       התאגיד ע"י:     

 

 

_______________ ________________ 
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 נספח ב'

 
 

 טופס דוגמא לחשבון חודשי 
 
 

 תאריך____________         
 חוזה מס'__________

 
 ______________________________ שם הקבלן

 
 ______________________________ מען למכתבים

 
 ________________________ מס' עוסק מורשה

 
 

      
 

 _______העבודהחודש ביצוע         
 חשבון חודשי מספר_______

 
 
 

 סכום חודשי בש"ח ואופן חישובו מקום ומרחב העבודה פרטי עבודה
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 סה"כ
 

  

 מע"מ
 

  
 

 סה"כ כללי בש"ח
 

  

 
 
 

       ________________ 
  חתימה                                                                                                           
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 נספח ג'
 כתב ערבות

 לכבוד
 "(, התאגיד" -)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ

 כתובת:
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________

 
___________ מרחוב לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______ .1

_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: 
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
___________ ש"ח )במילים _______________ שקלים( בלבד )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו 

 ת הנערב בקשר להסכם לביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר בשטחי התאגיד.מא
 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2

 המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:
 

, והעומד  15/6/2018התפרסם בתאריך ש 5/2018"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
 נקודות. 101.2על 

 
 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. 

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .3

 
למכפלת  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
הלן  אנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט ל .4

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה 
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת הנערב.
 
כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  .5

 __________________ כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם התאגיד.__
 
לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד  2-ו 1התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .6

המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ  ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות
 שיקול דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ולאחר תאריך זה תהא ניתנת להארכה עפ"י  .7
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על  4דרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ידנו בכתב 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

 
 בכבוד רב, 

 ________________ 
 
 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 נספח ד'
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 ' הנספח 
 

 
  1976-הצהרת הקבלן לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 "החוק"(  –לן )לה
 
 
 

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

 
 

 הקבלן או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך  הקבלן או בעל זיקה* אליו .ב
במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה.
 

 ]על הקבלן למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[
 

 ב)א( לחוק;2כהגדרת מונח זה בסעיף  -*     "בעל זיקה" 
 ;31.10.02יום  הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר –**    "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –*** "עבירה" 

 ;1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 

____________ 
 
 
 

 אישור
 

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

_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפני.
 
 
 

_____________ 
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 'ונספח 

 
 לכבוד

 גזברות/ יחידת התשלומים
 מעיינות זיו בע"מ

 
 א. ג. נ.,

 
 שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________ .1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____  

 ליה ____ .ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימי 

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _____________________. 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________. 

 ן בבנק __________________כתובת הבנק _____________________-מס' ח 

 מס' סניף ___________________. 

בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית,  הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים

 להחזירם על ידינו לגזברות מעיינות זיו בע"מ ללא שהוי.

 

__________________   ______________  ________   

   תאריך     חתימה וחותמת       שם המלא 

 

 אישור עו"ד / רו"ח .2

ה חתימת ידו של מורשי  אני עו"ד/רו"ח  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינ

 החתימה מטעם הקבלן_________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן.

 

      ___________________  ________ 

 תאריך     חתימה וחותמת              

 

 )תתקבל רק חותמת וחתימה מקורית של הבנק( אישור הבנק .3

 

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את הפרטים לעיל  

 תאריך _________ 

 חתימת הבנק______________        

         

 חותמת הבנק ______________        
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 'זנספח         

 
 לביצוע עבודות הדברת עשבי בר –נספח בטיחות 

 
 

 עבודות ההדברה בשטחי התאגיד יבוצעו על פי כל דין לרבות דברי החקיקה שיפורטו להלן: 

 .1964-"עובדים בחומרי הדברה", תשנ"ד –ת הבטיחות בעבודה תקנו .1

"גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים,  –תקנות הבטיחות בעבודה  .2
 1992-אורגניים וקרבמנטיים", התשי"ג

 .1997-"ציוד מגן אישי", התשנ,ז –תקנות הבטיחות בעבודה  .3

שיון הפעלה, בהתאם לתקנות יבחומרי ההדברה ובעלי ר עבודות ההדברה יבוצעו על ידי עובדים .4
-)תקנות הבטיחות בעבודה ועובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד 1956-הגנת הצומח התשט"ז

1964. 

תחילת ביצוע העבודות יותנה במתן אישור תדרוך בטיחותי לקבלן לפני התחלת עבודתו, על ידי  .5
 ממונה על הבטיחות בתאגיד.
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 רוך בטיחותי לקבלןאישור לתדהנדון: 
 

בתאריך _____________ הופיע במשרדנו מר ____________________ נציג/ב"כ הקבלן 
 .____________________________ 

 
 הלי הבטיחות, לידיעתו ולתדרוך כלתדרוך בטיחותי מקיף נמסר לנ"ל, כמו גם קובץ הוראות ונ

 המועסקים על ידו. 
 

 ד כדלהלן:כמו כן, נבדקו מסמכים לרכב/ציו
 

מס' 
 סידורי

 -מס' רישוי סוג רכב/ציוד
 זיהוי

 שנת יצור
 רכב/ מנוף

מסמכי 
 ביטוח 

תעודת בודק 
 מוסמך

היתר כניסה/ 
 עבודה 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 ופס "הצהרת בטיחות" שצורף לתיקו במטה הבטיחות. לאישור קבלת תדרוך, הוחתם ה"ה על ט

 
רכב/ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל, לא יורשה להיכנס ו/או יורחק מתחום שטחי שיפוט של  הערה:

 היישובים בהם פועל התאגיד 
 

 העתק: לקבלן ____________________________ 
 

                                      
 בברכה,                                                                       

 
 

                                                         _______________                                                                                                                                                     
 חתימת הממונה על הבטיחות                                                           
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 הצהרה והתחייבות של קבלן/עובד קבלן

 
 

אני, החתום מטה ___________________, המועסק בשטחי היישובים בהם פועל התאגיד  
 נהל עבודה.כקבלן/באמצעות קבלן/מ

 
 מטעם חברת _____________________ חותמת החברה _____________________

 
 ביצוע עבודה מסוג ____________________________________

 
מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי נוהלי הבטיחות הנהוגים בתאגיד, וידועות לי הוראות החוק והתקנים 

 האפשריים בעבודות הנ"ל ובשטחי הרשות ומתקניה.הרלוונטים לעבודות הנ"ל והסיכומים 
 

 הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת כנדרש על פי כל דין.
 

 ידועים לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט נגדי בשל הפרת ההוראות, הנהלים והנחיות הבטיחות.
 
 

 לראיה באתי על החתום:
 

 __________________שם: __
 

 מס' תעודת זהות: ___________________
 

 מקצוע: __________________________
 

 כתובת: __________________________
 

 תאריך: __________________________
 
 
 

        ______________ 
 חתימה                   

 
 

 תאגידהערה: הצהרה זו תמולא ותיחתם בנוכחות נציג ה
 

 העובד הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הוראות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים.
 
 

 השם: _________________                           חתימה: ______________
 
 

 המקור: לממונה על הבטיחות.
 העתק: לשירותי הביצוע

 
 

 טופס יחידת הבטיחות מס' _____________
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 'דמסמך 

 כתב ערבות
 לכבוד

 "(, התאגיד" -)להלן  תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע"מ
 כתובת:

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________

 
לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. __________________ מרחוב  .9

ד( )להלן: _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקו
  ₪ 10,000"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

להסכם שקלים( בלבד )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת הנערב בקשר  עשרת אלפים :)במילים
 .לביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבי בר בשטחי התאגיד

 
ד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה סכום הערבות יהיה צמוד למד .10

 המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:
 

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך 
 ____________ , והעומד על __________________ נקודות.

 
 בות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו. "המדד החדש" לעניין ער

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: .11

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 
 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו  .12

ספת הפרשי הצמדה נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתו
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת הנערב.
 

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  .13
 ____________________ כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם התאגיד.

 
לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון התאגיד  2-ו 1ידנו כאמור בסעיף התשלום על  .14

ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 
 שיקול דעתכם הבלעדי.

קפה עד ליום __________ ולאחר תאריך זה תהא ניתנת להארכה עפ"י ערבות זו תישאר בתו .15
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על  4דרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .16
 

 בכבוד רב, 
 ________________ 

 
 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 'המסמך 

 הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי

 

ר את האמת וכי ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי_  אני הח"מ ______________, ת.ז.
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. נני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .1
לא  ממנהליומי /או ו בומי מבעלי השליטה ( ו/או "המשתתף"____________________ )להלן: 

לת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, הורשע ו/או לא מתנה
כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה 

 ;1981-שנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"איתקופת ההתי

ת הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות מי שהוא בעל זכו – "בעל שליטה" –תצהיר זה ב
 בתאגיד, ככל שהמשתתף הינו תאגיד.  דירקטורים או את המנהל הכללי

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 
________________ 

 חתימת המצהיר     

 עו"ד/רו"ח אישור

 

 כי ביום _______ הופיע/ה  /תאשר_______, עו"ד )מ.ר. ________(, מ___אני הח"מ ____
 ________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר __________,  ת.ז. ____בפני מר/גב' ___

 את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 
 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

        ________________ 
 

 

 


