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 עיריית רחובות 

 חזות העיר אגף 

 
 1/2021מכרז פומבי מס' 

 רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות
 
 

טיאוט וניקיון רחובות  עיריית רחובות )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות 
 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. רחובות בעירושטחים ציבוריים 

 
רחובות טל':   2ברחוב ביל"ו  של בניין העיריה 4באגף חזות העיר בקומה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת   3,500בשעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך  08  – 9392387
 מכרז.

 
 . וכן, באתר העירייה  ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה

 .הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייהמובהר כי 
 
 

   ,1/2021את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 
יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר בלשכה המשפטית בבניין העירייה  

₪ בנוסח המצורף    150,000, בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של 13:00שעה  24/2/2021ליום  עד , 6קומה 
 למסמכי המכרז. 

 
העירייה מתחייבת לקבל את    העירייה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין

 או כל הצעה שהיא.  ביותר ההצעה הזולה 
 

 בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  הזכייההעירייה רשאית לפצל את  
 

 

 

 

 
 רחמים מלול          
 ראש העירייה          
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 מסמך א'
 למשתתפיםתנאי המכרז והוראות 

 
 

 עיריית רחובות 
 אגף חזות העיר 

 
 1/2021מכרז פומבי מס' 

 רחובות  בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 
 כללי   .1

 
וניקיון רחובות    , שטיפהטיאוט עבודותעיריית רחובות מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע  
  ,ט מסוגים שוניםועובדים ומכונות טיא , באמצעות השיפוט של העירייהושטחים ציבוריים בשטח   
)להלן:  על נספחיו בהסכם ההתקשרות המצורף אליו  לרבות והכל כמפורט במסמכי המכרז  
  "(. השירותים"" או העבודות" 
שיקול דעתה  והכל לפי ם יזכיינבין שניים או יותר  העבודהלחלק את  תהא רשאית העירייה 
 . הבלעדי 

 
 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.  

 
 מסמכי המכרז  .2

 
 מסמכי המכרז הינם כדלקמן: 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים  – מסמך א' 
 המשתתף  הצעת – מסמך ב' 

 נספחי ההצעה:
 . תצהיר עמידה בתנאי סף –( 1)ב נספח
 . רשויות מקומיותנוסח אישור  – ( 2) נספח

 אישור מורשי חתימה.  – ( 3נספח )
 אישור רו"ח  בדבר מחזור כספי.  – ( 4) נספח
 נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. – ( 5) נספח
 תצהיר שמירת זכויות עובדים. – ( 6) נספח
 לאנשים עם מוגבלויות. םהצהרה בדבר ייצוג הול – ( 7) נספח
 . לפי הוראות תכ"ם  הצהרה לעניין תשלום שכר בתחום הניקיון – ( 8) נספח
 תצהיר בדבר אי תאום הצעה.  –  (9) נספח

 . לחבר מועצהקרבה משפחתית לעובד הרשות או העדר הצהרה בדבר  –( 10נספח )
 תצהיר בדבר העדר הרשעה.  –( 11נספח )

 
 הסכם נוסח  – מסמך ג' 

 נספחי ההסכם: 
 . ציבורייםשטחים ורחובות שטיפה וניקיון טאוט  עבודותמפרט  - 1  נספח

 . הצעת הקבלן במכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים – מחירון – 2נספח  
 . נוסח ערבות ביצוע - 3  נספח
 . אישור עריכת ביטוחים - 4  נספח

 . הוראות בטיחות לעבודת קבלנים - 5נספח  
 

 נוסח ערבות מכרז – ד'מסמך  
 
 עיקרי ההתקשרות   .3

  
  למסמכי המכרז  מסמך ג' כל פעולה אחרת הנזכרת בהסכם  יבצע את העבודות והזוכה במכרז   .א

מעת לעת בתקופת    שינתנוולהוראות העירייה כפי    כל דיןהכל בהתאם להוראות  ו על נספחיו,  
 . ההתקשרות
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שיימסר  אזור  כל  בזה  מכרז  לפי  הנדרשים    והשירותים  הזוכה במכרז יבצע את כלל העבודות  .ב
)טיאוט מכני( ו/או עגלות ידניות )טיאוט ידני( אשר  ושטיפה  , באמצעות מכונות טיאוט  לטיפולו

 על נספחיו.למסמכי המכרז  יתופעלו על ידי עובדיו, בהתאם להוראות ההסכם מסמך ג' 
 

כי   .ג בזאת  ומודגש  תוטלזוכה  ה  על מובהר  האזור    במכרז  לניקיון  הכוללת  שיימסר  האחריות 
לגרוע מהאחריות הכוללת של    . לפיכך, אין בנקיבת שמות רחובות במסמכי המכרז כדילטיפולו

אזור כל  לנקיון  העיריה  הזוכה  תורה  הציבוריים    .עליו  השטחים  לנקיון  יהיה אחראי  הזוכה 
האיזור לטיפולו  שבכל  מעקות    כולל  שנמסר  חניה,  מפרצי  מדרכות,  כבישים,  הרחובות,  כל 

מדר רחבות,  ציבוריים,  חניה  מגרשי  מעברים,  שבילים,  ככרות,  כבישים,  שבין  גות,  הפרדה 
ערוגות לעצים וכיו"ב, והכל בין אם   מעקות קירות, ליד מתקני רחוב ומתקני מחזור, עציצים, 

הם מהווים חלק מהרחובות ו/או משולבים בהם או מהווים חלק או המשך להם ובין אם לאו,  
ולרבות השטחים המיועדים לשימוש ומעבר הציבור, כולל איי תנועה, בין מגוננים ובין אם לאו,  

ם ו/או  יגינון ושטחי עפר, שבאיי תנועה המפרידים בין כבישים ו/או המשולבים בכביש  שטחי
   .במדרכות ו/או בשולי הכבישים ו/או בשולי המדרכות

בכדי לצמצם את השירותים ו/או לכבול את העירייה לחלקים המצוינים   האין בהגדרה האמור 
  .בלבד

 
  ואילך.  2020שנת ייצור  מיהיו חדשים    ,שימוש  במכרז  ל הרכבים והמכונות בהם יעשה הזוכהלכ .ד

  ואילך   2017שנת ייצור  מלהתחיל בביצוע העבודות בכלים ישנים יותר  עם זאת יהא הקבלן רשאי  
מסמך ג' למסמכי    הסכם מסמך ג'בשנקבעה לעניין זה    חודשים  6הניסיון בת  עד לתום תקופת  

 .המכרז
 

של   .ה ההתקשרות  מהתקופת  אחד  כל  עם  )להלן:    36  בתתהא    במכרז  הזוכיםעירייה  חודשים 
ההתקשרות"( בשתי   האופציה  בלבדרייה  ילע   ."תקופת  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך 
בנות   נוספות  אחת,    12תקופות  כל  מהןבמלואן  חודשים  חלק  תקופת  אך  ,  או  מקרה  בכל 

 שנים.   5ההתקשרות לא תעלה על 
 

במכרז עבור    שננקבהמחיר המירבי  משיעור הנחה  למכרז בהמציעים ינקבו במסגרת הצעתם   .ו
 השירותים הנדרשים. ביצוע העבודות ו 

תהא כמפורט    שיימסר לטיפולוביצוע כלל התחייבויותיו באזור  שתשלם העיריה עבור  התמורה  
 . כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים ה של הזכייןבהצע

 
כמסמך  ה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב תנאי ההתקשרות עם הזוכ .ז

 על נספחיו.ג' למסמכי המכרז  
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז   .4
 

התנאים המפורטים    בכל   במועד האחרון להגשת הצעות למכרז  מי שעומד   ,רשאי להשתתף במכרז זה
 להלן: 

 
תאגיד רשום כדין בישראל  מציע שהינו אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח מדינת ישראל או   .א

 שעיסוקו בביצוע עבודות מהסוג המפורט במכרז זה. 
 

 המציע הוא עוסק מורשה ובעל אישור על ניהול ספרים כדין מטעם רשויות המס.  .ב
 
 .  1976-המציע בעל אישור לעסוק עם גופים ציבוריים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ג

 
חוק העסקת עובדים על  נדרש על פי  כהמציע בעל רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון   .ד

 . 1996- התשנ"ו  ידי קבלני כוח אדם
 
    ISO 9001   בעל תקן .ה

 
שלוש שנים ברציפות במהלך השנים    לפחות  רה( של בעל ניסיון בעצמו )בהתקשרות ישיהמציע   .ו

ציבוריים  וניקיון  טיאוט  עבודות   בביצוע,  2014-2020 ושטחים  מכונות    , רחובות  הן באמצעות 
כאשר אחת מהן לפחות בגודל    לפחותלשתי רשויות מקומיות    ,טיאוט והן באמצעות פועלי ניקיון

לסטטיסטיקה  100,000של   המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על  השירותים    ,תושבים  שנתן  והיקף 
 .  ₪ לשנה 10,000,000הוא    לפחות באחת מהן

יפרט  זה  תנאי סףב  עמידתו  להוכחת לטופס ההצעה    (1ב)נספח  ניסיונו במסגרת    את  המציע, 
להן    תות המקומייוכן יצרף אישור מאת הרשובהתאם לאמור שם ומסמך ב' למסמכי המכרז  

 (. 2ב)בנספח בנוסח הקבוע  נתן שירות
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על פי חוזה ליסינג מימוני  כשהם רשומים בבעלותו או  מועד הגשת ההצעה,  בברשותו של המציע   .ז
תקף תפעולי  ומ /    מכונות  ,או  בכמויות  שלהלןוסהרכבים  )למעט    אשר  ,גים  משועבדים  אינם 

 : מעוקלים אושיעבוד לטובת בנק ו/או חברת ליסינג או לגורם מממן(  

הכוללות מכשיר שטיפה    טון מינימום   7.5על שלדת משאית במשקל    בינוניות מכונות טיאוט    2
 ואילך.  2017בלחץ )גרניק(, משנת ייצור 

הכוללות מכשיר שטיפה  מינימום    טון  12על שילדת משאית במשקל של    גדולותמכונות טיאוט    3
 ואילך.  2017בלחץ )גרניק(, משנת ייצור 

 
כלי הרכב שבבעלותו או ברשותו כאמור לעיל    אתבתנאי סף זה יפרט המשתתף    עמידהלהוכחת  
וכן יצרף העתק של רישילטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז  (1ב)נספח  במסגרת     ונות , 

כב בתוקף. ובנוסף במקרה של רכב בליסינג תפעולי/מימוני את הסכם הליסינג שנערך עימו  הר
 ביחס לרכב כאמור. 

ההסכם ו/או הבעלות נדרשים להיות על שם המציע בעצמו בלבד, מגיש ההצעה. לא יתקבלו  
 אסמכתאות, רישיון ו/או הסכם על שם חברות קשורות ו/או חברות אחרות. 

  נשוא המכרז  ביצוע העבודות  לצורךלעשות שימוש    ויזכה במכרז, יהיה על המציעהיה  מובהר כי  
בתוך  ואילך    2020  יצור   משנת  יםחדש  ברכבים ג'  כ   חודשים  6וזאת  מסמך  בהסכם  מפורט 

 על נספחיו. למסמכי המכרז 
 
נהגים לפחות, המועסקים על ידי המציע, הינם בעלי רישיון נהיגה מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל    5 .ח

 ". 125היתר  – ל מכונה ניידת כ
  (1ב)בנספח  כל אחד מחמשת העובדים    את פרטי  המציעבתנאי סף זה, יפרט    ולהוכחת עמידת 

 ויצרף העתק הרישיון.   לטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז
 

לא פחת מסך של    2016-2020מחזור העסקים הכספי של המציע בשנתיים לפחות בין השנים   .ט
 .  לשנתיים  מיליון ₪( בממוצע עשרים₪ ) 20,000,000

אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי    יצרף המציעלהוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי סף זה,  
 לטופס ההצעה מסמך ב'.  (4ב) המצ"ב כנספח בנוסח  

 
ומי מבעלי מניותיו, מנהליו ומנהלי עבודה בכירים מטעמו לא הורשעו בעבירת שוחד,  המציע   .י

 מרמה, גניבה ו/או בכל עבירה הנוגעת לתחום עיסוקם. 
 

 ₪.   150,000ו בסך של תצירף ערבות בנקאית להבטחת הצע .יא
 

 ההצעה .5
 

 הצעת המשתתף במכרז, תוגש אך ורק על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף כמסמך ב' .א
 למסמכי המכרז, שימולא בשלמות )להלן: "טופס ההצעה"(. 

 
מפורטת במחירון   התמורה המקסימלית שתשלם העירייה בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ב.

 בטופס ההצעה מסמך ב' למסמכי המכרז.אשר המקסימלי 
   

 במחירון המקסימלי. לגבי כל הפריטים אשר  הנחה אחידה באחוזיםלהציע  המציעעל  ג.
המציע לא יציין בהצעתו מחירים   בספרות ובמילים. בטופס ההצעה מסמך ב' ההצעה תרשם 

 שקליים. כל הצעה אחרת תיפסל. 
אשר ינקוב בתוספת למחירים המקסימליים, במקום בהנחה, הצעתו תיפסל ולא תידון   מציע 

  בכלל. 
 

במסגרת הצעתו יחייבו אותו   המציעהנחה שתינקב ע"י המחירי היחידה שנתקבלו על בסיס  ד.
 לכל דבר ועניין, בנוגע לתמורה המגיעה לו. 

 
 בחשבון את כל ההוצאות והעלויות הצפויות ובין היתר:   המציעבקביעת הצעתו יקח  ה.

 עלויות שכר עבודה.  
 תשלומים לקבלני משנה.  
 עלויות כלי רכב ומכשירי קשר. 
 עלויות החומרים והציוד הנדרש. 
 הקשור בעבודות.  וכלעלויות פינוי וניקוי השטח   
 עלויות השימוש במים וחשמל. 
 עלויות אמצעי בטיחות.  
 חים וערבויות. עלויות ביטו 
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שיעור ההנחה באחוזים ביחס למחירים המקסימליים יהווה את הצעת המציע )להלן:  .ו 
מסמך ב' למסמכי המכרז במקום המיועד לכך,  –"ההצעה"(, ויפורט על גבי טופס ההצעה 

 ובהתאם לקבוע בחוברת המכרז.
 
יתקן, ימחק, יגרע או יוסיף  המציע לא יכניס כל שינוי במסמכי המכרז ונספחיו ובכלל זה לא   .ז 

 פרט כלשהו.
 

 תוקף ההצעה .6

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות   120כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 
 למכרז.

 הצהרות המציע  .7

 כל פרטי המכרז שגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור ה . א 
וא בעל הידע, המיומנות  ה ידועים ונהירים לו, כי מסכים ומסוגל הוא לקיימם במלואם, וכי   
דרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המוצע במסגרת ההניסיון והכישורים המקצועיים   
 המכרז.    

קשור בביצוע העבודה  ה ל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו כ ב. 
 נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע. 

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה  .8

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שלהלן:   

 מחייבת של המציע. כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימה  .א

מסמכי הבהרות, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד  .ב
 למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתומים בחתימה מחייבת על ידי המציע. 

היה המציע חברה בע"מ, יצרף העתק של תעודת התאגדות של המציע )מאומת ע"י עו"ד( וכן   .ג
 החברות הכולל את כל פרטי החברה.תדפיס עדכני מאת רשם 

היה המציע תאגיד, יצרף אישור עו"ד או רו"ח בדבר פרטי מורשי החתימה של המציע בנוסח   .ד
 המצורף לטופס הצעת המשתתף מסמך ב'. 

 אישור על דבר היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל רשויות מע"מ.  ה.

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כמתחייב על פי  אישור על אישור לעסוק עם גופים ציבוריים ו ו.
חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום 

 . 1976- והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו

)ד(  4רישיון לפעול כקבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, כנדרש בסעיף  ז.
 לעיל. 

 )ה( לעיל. 4כנדרש בסעיף  ISO 9001אישור תקן  ח.

 אישור רשויות מס ההכנסה לעניין שיעור ניכוי מס במקור החל על המציע.  .ט

ניסיונו של המציע כנדרש  המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז לרבות פירוטתצהיר  .י
 נוסח המצורף לטופס הצעת המשתתף מסמך ב', ב ,לעיל (ו) 4בסעיף 

 .בנוסח המצורף לטופס ההצעה המלצות מאת הרשויות עבורן בוצעו העבודות –ובנוסף  

רישיונות רכב או מסמכי ליסינג המעידים כי ברשות המציע מכונות / רכבים כנדרש בסעיף   .יא
 לעיל. (ז)4

לעיל, בנוסח המצורף לטופס הצעת    (ח) 4כנדרש בסעיף , המציע הנהגים המועסקים ע"יפרוט  . י"ב
 המשתתף מסמך ב'. 
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 ( לעיל. ט)4אישור על מחזור כספי, כנדרש בסעיף  . י"ג

בנוסח המצורף לטופס    ( לתנאי המכרז, י)4העדר הרשעה כנדרש בסעיף  תצהיר המציע בדבר   . י"ד
 הצעת המשתתף מסמך ב'. 

 .פרופיל חברה . ט"ו

עובדים זרים ושכר מינימום וחוק העסקת נוער, בנוסח המצורף  תצהיר המציע לעניין העסקת  .ט"ז
 לטופס הצעת המשתתף מסמך ב'.

 להלן.   9כמפורט בסעיף  –ערבות המכרז  . י"ז

 צילום קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  . י"ח
  
 ערבות לצורך המכרז  .9

בנוסח   ₪ 150,000סך של באוטונומית מקורית  המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית . א 
 .   למסמכי המכרז כמסמך ד'המצורף 

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.  

צדדית של ראש העירייה או גזבר -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד   
 העירייה. 

 ערבות תהא חתומה ומבוילת כדין. ה  

 . 2020שנת  וקטובראודש חהערבות תהא צמודה למדד יוקר המחירים על בסיס מדד    

   .24/6/2021הערבות תהא בתוקף עד ליום   
 
 צעה שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, לא תידון כלל. ה . ב 

 
יחתם חוזה לביצוע  שימים מיום   10ערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך ה . ג 

 זוכים. כהעבודות נשוא המכרז עם מי שיקבעו ע"י העירייה 
   
  10 המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם העירייה ועל שאר מסמכי המכרז תוך . ד 

 . מים מיום שידרש לכך בכתבי
 
א יחתום הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו לעירייה בצרוף שאר מסמכי המכרז ל . ה 

ימים מיום   10ונספחי החוזה חתומים לרבות ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים, בתוך  
שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום  יסכומה ותחולט הערבות    -שידרש לכך בכתב 

כאית זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו המו נטל על עצש ההתחייבויות 
 ין.   דהעירייה על פי 

 
אם ידרש המציע ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,  ו. 

 תחולט הערבות.
 

 הבהרות ושינויים .10

העירייה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים   .א
ותיקונים במסמכי המכרז, ביזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים ותיקונים כאמור  

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת המציעים ורוכשי מסמכי המכרז 
, וכן יפורסמו באתר  שנמסרו על ידם רטי ההתקשרות פלפי במייל ו/או בפקסימיליה  

 . האינטרנט של העיריה
 
  )להלן: חזות העיר למנהל אגף  למסור  מציע רשאי , 13:00שעה  9/2/2021לא יאוחר מתאריך  .ב

על כל סתירה,    sharona@rehovot.muni.ilהדואר האלקטרוני לכתובת:  ותע "המנהל"(, באמצ
אצלו  הירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר ב שגיאה, אי התאמה, או חוסר

לעבודות   כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין
 ודעה"(."הה: נשוא המכרז )להלן

  
 .  WORDהבהרה תוגשנה בפורמט ה שאלות  

mailto:sharona@rehovot.muni.il
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ו   השאלה,  מתייחסת  במכרז  סעיף  לאיזה  בברור  לציין  השואל  המציע  המסמך  לעל  את  ערוך 
 במבנה הבא: 

מספר עמוד   מס"ד 
 בחוברת המכרז 

הסעיף בחוברת  
 המכרז

 פירוט השאלה 

    

 
 

הודעה   .ג למנהל  המציע  תשוב   בכתבמסר  המנהל  לו  ימסור  לעיל,  )להלן:    בכתב   הכאמור 
,  על ידםה  שנמסר  כתובת המייללפי    רוכשי מסמכי המכרז  התשובות תישלחנה לכל"התשובה"(.  

המועד   תום  בבקשות  לאחר  הבהרותלפניה  הבהרה  בנוסף,    . לקבלת  לשאלות  תשובות 
 תפורסמנה באתר העירייה.

 
  א'כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק  .ד

 לעיל.  ג' -
 

לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן   ה.
לעיל, ולא קיבל ב' פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס"ק 

 לעיל. ג'בס"ק   תשובה כאמור

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן   ו.
והודעה בכתב תינתן על ידו לכל רוכשי   ,טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז

 המכרז.

ו/או תיקונים  לא תישמע טענה מפי המציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות   ז.
והן   שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה,

 צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 תשובות, הבהרות ותיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  ח.
 

 בחינת ההצעות  .11

שלא צורפו לה איזה מן האישורים המפורטים לעיל או  העירייה תהא רשאית לפסול הצעה  א.
 שהוגשה שלא בהתאם לתנאי המכרז. 

 בחנו על פי אמות המידה הקבועות  להלן.  יהצעות אשר יעמדו בדרישות הסף י  ב.

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל   ג.
 דרך שהיא רשאית העירייה לפסול את הצעת המציע למכרז. הסתייגות לגביהם בכל 

 העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .ד

העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בין היתר בשל המחיר   .ה
מונע את או חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה   המוצע בה, תנאיה

 הערכת ההצעה כנדרש.

ועדת המכרזים תהא רשאית להמליץ בפני ראש העירייה למסור את ביצוע העבודות כולן למציע   .ו
על    אזור/ים בעיראחד או לפצל את העבודות בין מספר מציעים באופן שכל זוכה יקבל לביצועו 

העיריה של  הבלעדי  דעתה  שיקול  שוו  .פי  לחלוקה  מתחייבת  אינה  האזורים העיריה  של    ה 
ולמציע לא תהא כל טענה או דרישה כלפיה בכל הנוגע לחלוקת  ה כאמור  יבמקרה של פיצול הזכי 

 ה כאמור לעיל. י הזכי

תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון ו/או    הועדה  .ז
לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא  

, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, לרבות  המכרז
ב  ועמידתו  וטיבו,  באיזה  היקפו  ולהתחשב  בכלל  המכרז  ומתנאי  בפרט  הסף  מתנאי  איזה 

מנתונים אלה לרבות אלה העולים מן הבדיקה. בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  
רו"ח בדבר הונו   ולחלופין הצהרת  דו"חות כספיים  העירייה רשאית לדרוש מן המציע הצגת 

מלוא המידע להנחת דעתה, לרבות מכתבי  העצמי וכיו"ב. המציע יהיה חייב לתת לעירייה את  
 המלצה. פרטים שהובאו לידיעת העירייה יישמרו ככל האפשר בסוד. 
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בכל שלב לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או    העיריה רשאית
 ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.   ההבהרה, הדרושים, לדעת

להסיק מסקנות לפי ראות    העיריה יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית    המציע אם  
 .ואף לפסול את ההצעה ,עיניה

אשר ימסרו לה    המציע,של    מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים  העיריה
 לפי דרישתה. 

 

ל המרכיבים  העירייה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה/ות הזוכה/ות את כ  .ח
המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו    והנתונים העולים ממסמכי המכרז,

העירייה   שערכה  מבדיקות  שעלו  המציע,    לרבותומאלה  של  אמינותו  העבודות,  ביצוע  איכות 
מאופן   הרצון  שביעות  ומידת  המציע  אודות  המלצות  מומחיותו,  המקצועי,  ניסיונו  כישוריו, 

 .  , לרבות ניסיון קודם שלילי של העיריה עם המציעהתקשרויות קודמות עמוביצוע 

ועדת  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה תשקול    .ט
להלן  המכרזים המפורטים  הפרמטרים  את  היתר,  המחיר  ,בין  למרכיב  יוענק    המוצע  כאשר 

 : 30%משקל של   ההצעה ולאיכות 70%משקל של 

מדן שהכינה העירייה, ו ובגדר האהזולה ביותר,    והינהההצעה אשר עומדת בתנאי הסף   (1)
 והיתר ידורגו באופן יחסי. ( 70) קבל את מירב הנקודותת

"י ועדה מקצועית שתכלול את סגן  צע עיבונקודות(    30)עד  ניקוד האיכות של ההצעה   (2)
מנכ"ל   העיר,  חזות  תיק  מחזיק  העיריהרה"ע  וגזבר  העיר  חזות  אגף  מנהל   , העיריה, 

   :כדלקמן
 

 קריטריון
 

 משקל 

 איכות ניסיון 
הדומות   עבודות  בביצוע  המציע  של  ניסיונו  בטיב  בהתחשב  יקבע 

 באופיין לעבודות נשוא המכרז.

 נק'   15עד 

 המלצות 
מאת רשויות מקומיות שעבורן ביצע המציע עבודות ניקיון הדומות  

 לעבודות נשוא המכרז.באופיין  
 

 כי ההמלצות צריכות להיות בנוסח המצורף למכרז זה. יודגש
 

 נק'   15עד 
 

 ציון המחיר.  וציון האיכות   צירוףיתבצע על ידי  ההצעההציון המשוקלל של      

 המכרז ביטול  .12

לא   .א ו/או  יוגשו  לא  באם  המכרז  את  לבטל  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  תהיה  העירייה 
רשאית  יישארו לדיון לפחות שתי הצעות מתאימות. בוטל המכרז כאמור לעיל, העירייה תהיה  

דין   כל  מי  עפ"י  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים  כל  עם  מו"מ  לנהל 
האח הגורמים  או  תהיה  מהמציעים  אף  העירייה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  והכל  הנ"ל  רים 

בסדרי   או  בתקציב  שיחולו  שינויים  בשל  ו/או  תקציב  העדר  בשל  המכרז  את  לבטל  רשאית 
 העדיפויות הקשורים בו.

 

הרשות בידי העירייה להוציא לפועל באמצעות המציע רק חלק איזה שהוא מהעבודות נשוא   .ב
ל זכאי  יהיה  לא  והמציע  שינויים  המכרז,  או  היקף העבודה,  על הקטנת  פיצוי  או  כל תמורה 

 בכמויות שבסעיפים כלשהם.

 

אין בזכיית המציע כדי לחייב את העירייה למסור לו את מלוא היקף השירותים, והעירייה תהא   .ג
רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך  

ו/או  כך תהא רשאית   בין המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה  זכיית המציע  לפצל את 
אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה  

 ו/או תביעה בגין זאת. 

 הזוכים, התחייבויותיהם והצהרותיהם .13

 להעביר את זכייתם לאחר/ים. הזוכים לא יהיו רשאים להסב ו/או להמחות ו/או   .א
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ימים ממועד מסירת הודעת הזכיה כאמור, יחתמו עם העירייה   10הזוכים מתחייבים כי תוך   .ב

וימציאו לה את כל האישורים הנדרשים למסמכי המכרז על החוזה בנוסח המצ"ב כמסמך ג' 
על  על פי החוזה בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל 

דבר קיומם של ביטוחי קבלן וערבות לקיום תנאי החוזה כמפורט בגוף החוזה ובנוסח המצורף  
 .  מסמך ג' למסמכי המכרז לחוזה 3 -ו  2כנספחים 

 
ימים מיום   10מנע מלחתום על החוזה עם העירייה עד לא יאוחר מתום יבאם מי מהזוכים י .ג

תום על החוזה עם כל מציע אחר, או  תהא העירייה רשאית לח –שנדרש לעשות כן ע"י העירייה 
לבטל את המכרז, ו/או לחלט את הערבות, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לעירייה  

 כלפי המציע במקרה כזה עפ"י כל דין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 
בנימוקיה ובהצעת    בדבר בחירת הזוכה,   כל משתתף במכרז רשאי לעיין בהחלטת ועדת המכרזים  .ד

 הזוכה במכרז. העיון במכרז יבוצע בתיאום מראש עם העירייה.  
)להלן:   עסקיים  או  מסחריים  סודות  הכוללים  חלקים  בהצעתו  קיימים  המציע  שלדעת  ככל 

במסמך שיצרף   לציין"מידע סודי"(, אשר לדעתו אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו  
אמור, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין  הצעתו מהו  המידע הסודי כל

למעט הצעתו הכספית ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או בדרישות מהותיות    ,בו
   .יימסרו לעיון ללא סייגשל המכרז אשר 

מציע שלא יצרף להצעתו מסמך כאמור, ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה  
כאמור,  במכרז   מסמך  המציע  הגיש  במלואה.  בהצעתו  לעיין  זכאים  האחרים  המציעים  יהיו 

 ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים. 
 

 
 אופן הגשת ההצעה  .14

כתב יד ברור  ב שני עותקיםב -מסמכי המכרז ל סמך ב'מ -ל המציע למלא את טופס ההצעה ע . א 
ם שאר מסמכי המכרז כשהם עוקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ולהגישם יחד 

חתומים על ידו בשולי כל דף ממסמכי המכרז ובכל מקום שנדרשת חתימה במקום המיועד  
 ". 1/2021וראות זה, עליה יצוין: "מכרז פומבי מס'  ה לכך, במעטפה סגורה המצורפת לכתב 

 
ל  שלמסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים בלשכה המשפטית ת ההצעות יש א ב.

, בשעות העבודה הרגילות  6רחובות קומה  2עיריית רחובות אשר בבניין העירייה, רח' בילו 
 שבהן פועלת העירייה.

 .13:00שעה   עד 24/2/2021 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 

 
 
 

 רחמים מלול                    
 ראש העירייה                           
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 מסמך ב'
 הצעת המשתתף 

 עיריית רחובות

 אגף חזות העיר

 1/2021מכרז פומבי מס' 

   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפהטיאוט  לביצוע עבודות
 

 
 לכבוד 

 רחובות עיריית 
 א.ג.נ.,

 1/2021טופס הצעה בעניין מכרז פומבי מס' 
 

אני הח"מ ________________________ ח.פ. / ת.ז. ________________ מצהיר בזאת כי   .1
  והמחירון המקסימלילאחר שבחנתי בזהירות והבנתי את כל תנאי המכרז, החוזה, המפרט הטכני 

המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה, ולאחר שנודעו לי, בעקבות בירורים שערכתי, כל  
הנני מציע בזאת לבצע   –ביצוען של העבודות נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען הפרטים הנוגעים ל

 להלן.  14את העבודות נשוא המכרז, כמפורט בסעיף 
 
קראתי והבנתי היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי הצעתי זו על סמך בדיקתי את מסמכי   .2

ידיעה ו/או  - שות שתתבססנה על איהמכרז ובירורים שערכתי ואהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו/או דרי
אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני מוותר מראש על טענות כאלה; אני מקבל על  

 עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 
 
דלעיל ועל כן אהיה   1מוצהר ומוסכם בזאת, כי ביססתי את הצעתי זו על סמך בדיקותי כאמור בסעיף   .3

מנוע מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה או אי הבנה של תנאי  
 המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני מוותר מראש על כל טענות כאלה. 

 
הרשיונות, האישורים, האמצעים, הכלים, כח  המומחיות, אני מצהיר כי יש לי המומחיות, הידע,  .4

דם והניסיון הדרושים לשם ביצוען של העבודות נשוא המכרז וכי הצעתי זאת הינה בגדר  הא
הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי עפ"י מסמכי היסוד שלי וכי הגשתה אושרה על ידי הגורמים  

 המוסמכים לכך במציע. 
 
כל דין   אני מצהיר ומאשר כי העבודות יבוצעו על ידי אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי .5

 שהינו מנוסה ומיומן לצורך העניין. 
 
אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע   .6

 אחר לאותו מכרז. 
 
ביותר מהצעה אחת לביצוע העבודות נשוא המכרז ולחלק ביניהן  לבחור  רשאית ידוע לי כי העירייה .7

יחד עם זאת רשאית העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי אף  ה הבלעדי. את העבודה עפ"י שיקול דעת 
 לקיים את המכרז באמצעות מציע אחד. 

 
ידוע לי כי לא תוקנה למי מן הזוכים במכרז בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות מכוחו והעירייה תהיה   .8

שתבחר לביצוען ללא  רשאית, לצורך ביצוע איזה מהעבודות, לפרסם מכרז נפרד או להתקשר עם מי 
מכרז, הכל בהתאם להוראות כל דין. אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי  

 העירייה בקשר לכך. 
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ידוע לי ואני מסכים לכך כי העירייה תהא רשאית לבצע את   .9

פשרות הזוכה לבצע את העבודות מכל  העבודות באמצעות קבלן אחר במקרה בו תסבור כי אין בא
סיבה שהיא לרבות עומס עבודות, מחסור בכלי עבודה ו/או בעובדים ו/או כל קושי תפעולי ו/או כלכלי  

 אחר.
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ימים מיום   10אם הצעתי תתקבל, אני מתחייב בזאת לחתום על החוזה המוצע במסגרת המכרז בתוך  .10
 סמכים כנדרש במכרז. קבלת דרישת העירייה לכך ולמסור בידיה את כל המ

הנני מצהיר כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני עומד בתנאי הסף הנדרשים במסמכי   .11
 המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.

 
יום מהמועד   120הצעה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .12

דרישת העירייה אאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית   האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי
 לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז. 

 
הנני מסכים לכך שהעירייה תדרוש ממני, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתמצא לנכון, בדבר   .13

תפנה ללקוחותיי ולכל אדם אחר,   כושרי, ניסיוני ורמתי המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי,
לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי שהוא רלוונטי  

 להצעתי ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 :הצעתי היא כדלקמן .14
 

ניקיון רחובות  וטיאוט  ביצוע עבודותהכספית לעירייה, עבור  יבהתאם למפורט במסמכי המכרז, הצעת
 ושטחים ציבוריים, הנה כמפורט להלן. 

 
כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  ה  תסופי  תמורה ההצעה מהווה  הנני מצהיר כי  

וכל    המכרזומהווה כיסוי מלא להתחייבויותי נשוא    נשוא המכרז   מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות 
 דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות.  

    התמורה ידוע לי כי    ידוע לי כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות, על כל הכרוך בהן.
 תשולם לפי ביצוע בפועל מדי חודש בחודשו.  לזכיין

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום. 
 

 : הינה כדלהלן יהצעת
 

המחיר   הפריט
  המקסימאלי
 ללא מע"מ 

 

הפריט  משקל 
מסה"כ 
 המחיר 

 המוצע   אחוז ההנחה 
 

 )ימולא ע"י המציע בכתב יד( 

 
עלות    – אזור    מפקח

 מחיר לשעת עבודה  
 

  5% ₪ לשעה  65
___ %__  ____ 

 
 ובמילים: ________________ אחוזים

 
 

עלות    - עובד משימתי  
 מחיר לשעת עבודה 

 

  4% ₪ לשעה  58
  _________ % 

 
 ________________ אחוזיםובמילים: 

 
 

טיאוט   עלות    - עובד 
 מחיר לשעת עבודה 

 

  71% ₪ לשעה  56
  _________ % 

 
 ובמילים: ________________ אחוזים

 
 

עלות ליום עבודה של  
 טנדר 

 

₪ ליום   320
 עבודה 

3%  
  _________ % 

 
 ובמילים: ________________ אחוזים

 
 

עלות ליום עבודה של  
בינונית  מכונת טיאוט  

 + נהג 
 

₪ ליום   1,800
 עבודה 

7%  
  _________ % 

 
 ובמילים: ________________ אחוזים

₪ ליום   1,800 
 עבודה 

10%  
  _________ % 
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עלות ליום עבודה של  
טיאוט   גדולה  מכונת 

 + נהג 
 

 
 ובמילים: ________________ אחוזים

 

 

 . שלהלן תיפסלהמקסימום  ימחיר  שתעלה על הצעה  •
 . לנקודהמעבר  ספרותעד שתי בשבר,  יכול שיהיה אחוז ההנחה  •

        

₪ עפ"י נוסח הערבות שבמסמך   150,000להבטחת קיומה של הצעה זו הנני מצרף ערבות בנקאית בסך  .15
 ד' למסמכי המכרז. כן מצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז. 

הצעתי או לא אקיים איזה מהתחייבויותיי כאמור, תהיה העירייה רשאית, מבלי  אם לא אמלא אחר  .16
להזדקק להסכמתי או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי מסמכי  

המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי וזאת כפיצויים קבועים  
 הפסדים העלולים להגרם לכם עקב כך. ומוערכים מראש לנזקים ו

 :פרטי המציע .17

 

          :המציע שם
 
 

 _______ _____       מס' הזיהוי:
 
 

       )כולל מיקוד(:  כתובת
 
 

         :ןטלפו 
 
 

        פקסימיליה:
 
 

       דואר אלקטרוני: 
 
 

    תפקיד איש הקשר:    : המציעשם איש הקשר אצל  
 
 
 

 

 

        _____ _________ ________ 

 חתימת המציע          

 

 באמצעות מורשי החתימה כדלקמן: 

 ת.ז. _________________  שם _______________ 

 ת.ז. _________________  שם _______________ 
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 ( 1ב) נספח
 עמידה בתנאי סף תצהיר 

 

 עיריית רחובות
 חזות העיראגף 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 

 תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז 
 

_______, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  ___אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. ______ 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ.   .1
וניקיון  שטיפה  טיאוט   לביצוע עבודות 1/2021_________ שהינו המציע * במכרז פומבי מס' ____

 "המציע"(.)להלן:  רחובות בעיררחובות ושטחים ציבוריים 
 )*מחק את המיותר(.  

 המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. .2

  ניסיון קודם .3

-2014שלוש שנים ברציפות במהלך השנים    לפחות  בעל ניסיון בעצמו )בהתקשרות ישירה( שלהמציע  
ציבוריים  עבודות  בביצוע ,  2020 ושטחים  רחובות  טיאוט  והן    ,ניקיון  טיאוט  מכונות  באמצעות  הן 

ניקיון פועלי  מקומיות    ,באמצעות  רשויות  של    לפחות לשתי  בגודל  לפחות  מהן  אחת    100,000כאשר 
הוא    לפחות  באחת מהןשנתן  והיקף השירותים    ,תושבים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   :₪ לשנה 15,000,000
 

     :סיון בטבלה שלהלןייש למלא בכתב יד את פרטי הנ

שם הרשות  מס' 
המקומית  

שעבורה  
בוצעו  

 עבודות ה

 פרוט העבודות שבוצעו

)יש לציין סוג השטחים 
  –שטופלו ואת אופן הביצוע 

 טאוט מכאני ו/או טאוט ידני( 

התקופה בה בוצעו  
 העבודות 

 )יש לפרט:  
מחודש ___ שנת 

___ עד חודש ___  
 שנת ___(

היקף כספי של  
 העבודות 

שם איש קשר  
 ברשות +  

 מס' טלפון

1 .  

 

 שם:    

 טל':    

2 .  

 

 שם:    

 טל':    

 שם:      . 3

  

 

 טל':  

4 .  

 

 שם:    

 טל':    
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5 .  

 

 שם:    

 טל':    

6 .  

 

 שם:    

 טל':    

 

 

   – רכבי המציע .4
 

ליסינג מימוני או  כשהם רשומים בבעלותו או  מועד הגשת ההצעה,  בברשותו של המציע   על פי חוזה 
ומו/או    מכונות  ,תפעולי תקף )למעט שיעבוד    אשר  , גים שלהלןו סהרכבים בכמויות  אינם משועבדים 

 :מעוקלים אולטובת בנק ו/או חברת ליסינג או לגורם מממן( 

הכוללות מכשיר שטיפה בלחץ  טון מינימום    7.5על שלדת משאית במשקל    בינוניותמכונות טיאוט    2
 : ואילך  2017)גרניק(, משנת ייצור 

 :    בטבלה שלהלן הרכביםיש למלא בכתב יד את פרטי  

 
 סוג הרכב  מס"ד 

יצרן,   סוג,  לפרט  משאית,  )יש  משקל 
 , מכשיר שטיפה(מיכל קיבולת 

 בעלות או ליסינג  שנת ייצור   מספר רישוי 

1  
 

   

2  
 

   

 

הכוללות מכשיר שטיפה בלחץ  מינימום    טון  12על שילדת משאית במשקל של    גדולותמכונות טיאוט    3
 ואילך.   2017)גרניק(, משנת ייצור 

 

 :    בטבלה שלהלן הרכביםיש למלא בכתב יד את פרטי  

 
 סוג הרכב  מס"ד 

משאית,   משקל  יצרן,  סוג,  לפרט  )יש 
 שטיפה(קיבולת מיכל, מכשיר 

 בעלות או ליסינג  שנת ייצור   מספר רישוי 

1  
 

   

2  
 

   

3 
 

    

 
   המציעהעתק רישיון כלי הרכב בתוקף על שם בזאת רף מצ  הנניביחס לכל כלי הרכב 

 . המציעף העתק של הסכם הליסינג ביחס לרכב עם מצור - ובמקרה של רכב בליסינג
 

 
 נהגי המציע  .5

 
נהגים לפחות, המועסקים על ידי המציע בעצמו, הינם בעלי רישיון נהיגה מסוג "רשאי לנהוג ולהפעיל    5

 :העובדים  להלן פרטי". להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, 125היתר  – כל מכונה ניידת 

 

 :   בטבלה שלהלן הנהגיםיש למלא בכתב יד את פרטי  
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 רישיון מספר  מספר זהות  שם הנהג  מס"ד 
1  

 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

 
 בתוקף. רישיונות  י העתק הנני מצרף בזאת

 

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .6
        

 

           ____________ 

 חתימת המצהיר           

 
 

 

 אישור 
 

עו"ד _______________, במשרדי שברחוב  הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, 
______________, מר ______________, שזיהה עצמו על ידי ת.ז. שמספרה ____________ ולאחר  

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות  
 הצהרתו זו וחתם עליה בפני. 

           ___________ ______ 

 ,עו"ד             
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 ( 2ב) נספח          
 ישור רשויות מקומיות א          

 
 

 עיריית רחובות
 חזות העיראגף 

 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 
 לכבוד  
 רחובות  עיריית 

 
 והמלצה עבודותאישור על ביצוע הנדון: 

 
 "( הקבלןאני החתום מטה, מאשר בזה כי _______________________________________ )להלן: "

 שכתובתו: ___________________________________________________________________ 

 ביצע עבור: _______________________________________ )שם הרשות המקומית(  

 עבודות טאוט וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים, הן באמצעות מכונות טיאוט והן באמצעות פועלי ניקיון,  

 בין התאריכים: ______________________ עד ____________________ )יש לציין חודש ושנה( 

 בשנת __________.  ש"ח_______________   בהיקף של

 בשנת __________.  ש"חבהיקף של _______________ 

 בשנת __________.   ש"חבהיקף של _______________ 
 

 :  המלאה / החלקית* הריני לאשר כי הנ"ל ביצע את העבודות לשביעות רצוננו
 

 )* מחק את המיותר(. 
 

 ציון  פרמטר
 ( 10 -ל  1)יש לרשום בין 

  אופן ביצוע שירותי הניקיון בפועל 

  התייצבות עובדים בהתאם לדרישת העירייה, בכמות ובמועד 

  מיומנות העובדים 

  הענות לדרישות / בקשות העירייה 

  עמידה בתכנית העבודה ככלל ובלוחות זמנים בפרט 

  התרשמות כללית 

 
 

 : פרטי הממליץ
 
 

 ____________  ______________  ________________    ___________ ____ ___ 
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 ברשות המקומית תפקיד       הרשות המקומית שם    מס' טלפון        שם ושם משפחה 
 
 

 ____________   ______________ 
 תאריך      חתימה 

 ( 3נספח ב)
 אישור מורשי חתימה 

 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 

 
 

 חתימה   מורשיאישור  הנדון:

 

 _  ___________________המציע: ____  של אני הח"מ _________________________ עו"ד / רו"ח*

 , )להלן: "המציע"( __________________  מספר תאגיד

  הינם מורשי חתימה של המציע _____  _ ____________  -ו    ____________________מאשר בזה כי ה"ה  

 ____ ה"ה  חתימת  מוטבעת  ______ ________ _________________וכי  חותמת  בתוספת    ______

 הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.  

ציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש  כמו כן, מורשי החתימה הנ"ל מוסמכים לחייב את המ

 לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל. 

 

 

 

 

 ________________________                              תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 
 



 

 

 (  4)ב נספח
 

 עיריית רחובות
 חזות העיראגף 

 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 לכבוד

 עיריית רחובות 
 

 על מחזור כספי אישור הנדון:
 
 

הח"מ   לגבי  אני  הבאים  הנתונים  את  בזאת  מאשר  )רו"ח(   _______________________

 :"המציע"( – )להלן  _____________ ח.פ. / ת.ז. ____________________________ 

 
  

 כדלקמן: המציע הינו בעל מחזור כספי הנובע מפעילות של עבודות טאוט וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים
 

 ______________ ₪.  2016סה"כ מחזור כספי לשנת 
 

 ______________ ₪.  2017סה"כ מחזור כספי לשנת 
 

 ______________ ₪.  2018סה"כ מחזור כספי לשנת 
 

 ______________ ₪.  2019סה"כ מחזור כספי לשנת 
 
 

כמדווח    2019 -ו  2018,  2017,  2016כרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מתן שירותים בשנים 
 ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  .לעיל

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים  

ה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.  ובמידה שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהר
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו 

 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את היקף השירותים  

 . 2019 -ו   2018 , 2017, 2016שנתן המציע והמחזור הכספי בשנים  
 
 
 

       תאריך : _________ 
 
 
 

 ________________  ________________   ___________________   
    חותמת    חתימת רואה החשבון  שם רואה החשבון 
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 (  5)ב נספח
 

 עיריית רחובות
 חזות העיראגף 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
             

 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 

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

 
 
נו  .1 בשם  הנני  זה  תצהיר  המבקש  המציע"  –להלן  )                      תן  המציע  שהוא   )"

לביצוע עבודות טיאוט     1/2021מס'  ( במסגרת מכרז  העירייה"להתקשר עם עיריית רחובות )להלן: "
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  המכרז "  –)להלן    וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים

 בשם המציע. 
 
 
ב לחוק עסקאות  2יף  " כהגדרתם בסע עבירה"  - " ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

זרים   עובדים  והעסקת  מינימום  שכר  מס,  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים 
"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  החוק"  - )להלן  1976–כדין(, התשל"ו

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".   –כדין 
 

 מונחים אלה וכי אני מבין אותם. אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של  
 
 
ב לחוק לא הורשעו המציע ובעל זיקה  2הנני מצהיר בזאת כי עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בסעיף   .3

כי במועד ההתקשרות    –אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  
 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

מצהיר בזאת כי בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה  הנני  
 אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה;

לעניין זה יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל  
עסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה  ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והת

 אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
 
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 
 
 

     ________________   ____________________ 
 חתימת המצהיר             תאריך      

 
 
 

 אישור
 

בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע  
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  

 בפני. 
 
 

    _____ ____________   ____________________ 
 חתימת עורך הדין    תאריך      
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 ( 6)ב נספח
 
 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפהטיאוט  לביצוע עבודות

 
 תצהיר שמירת זכויות עובדים

 
 לכבוד: עיריית רחובות 

 
וההסכמים   העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים בו ועל פי צווי ההרחבהתצהיר בדבר קיום זכויות 

 הקיבוציים
 

הח"מ,   ____  החתימה  י/מורשהאני  חברת  של  בשמה  תצהיר  לתת    _____ _______ ___והמוסמך/כים 
)להלן   וניקיון רחובות ושטחים ציבורייםשטיפה לביצוע עבודות טיאוט  1/2021מס'   המציעה במכרז שהינה 

 : , מצהיר בזה כדלקמן"המציע"( –
 

 
המציע מקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור בהסכמים הקיבוציים ואת האמור בצווי ההרחבה   .1

 ואת האמור בכל החוקים הבאים: 
 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  •

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  •

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט •
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 1951- חוק חופשה שנתית, תשי"א •
 1953-חוק החניכות, תשי"ג •

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג  •
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד  •

 1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד •
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח •

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז •
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה •

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז •
 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז •

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח •
 1991- חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א •

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  •
 1998- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח •
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  8סעיף  •

 2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א •
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  •

   2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב •
 2006-חירום, תשס"ו  חוק הגנה על עובדים בשעת •

-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז 5סעיף  •
1997 

 
 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון   .2

 בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר    לא הורשע/ו*:  וחברות אחרות בבעלותיאני     /  המציע
מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני  

 . 2011-העבודה, התשע"ב 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות מבין העבירות    הורשעו*:  אני וחברות אחרות בבעלותי   /  המציע
העבודה,   דיני  של  האכיפה  להגברת  בחוק  השלישית  בתוספת  המנויים  העבודה  בחוקי  המנויות 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  וחלפו שלוש שנים 2011-התשע"ב
 יותר משתי עבירות מבין העבירות  בפסק דין חלוט ב  הורשעו*:  אני וחברות אחרות בבעלותי   /  המציע

העבודה,   דיני  של  האכיפה  להגברת  בחוק  השלישית  בתוספת  המנויים  העבודה  בחוקי  המנויות 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.   ולא חלפו שלוש שנים 2011-התשע"ב
o  רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר העדר הרשעות

 קנסות כאמור.  ו
 

 במשבצת הנכונה(**   X)למילוי ולסימון  .3
 עיצומים כספיים   לא הוטל/ו: *על חברות אחרות בבעלותי/  עליי כבעל שליטה במציע  /  על המציע

בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  
הוגנים(, התשנ"א מינימום, התשמ"ז1991-תנאים  חוק שכר  לפי  הוראות החיקוקים    1987- ,  ולפי 

 .  2011-המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 עיצומים כספיים    הוטל/ו  :  *על חברות אחרות בבעלותי/    עליי כבעל שליטה במציע    /  ציע על המ

בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  
הוגנים(, התשנ"א מינימום, התשמ"ז1991-תנאים  חוק שכר  לפי  הוראות החיקוקים    1987- ,  ולפי 

וחלפו שלוש    2011-השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  המנויות בתוספת
 לפחות ממועד הטלת הקנס האחרון ועד למועד ההגשה.  שנים

 עיצומים כספיים   לא הוטל/ו: *על חברות אחרות בבעלותי/  עליי כבעל שליטה במציע  /  על המציע
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת  בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים  

הוגנים(, התשנ"א מינימום, התשמ"ז1991-תנאים  חוק שכר  לפי  הוראות החיקוקים    1987- ,  ולפי 
ולא חלפו שלוש    2011-המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לפחות ממועד הטלת הקנס האחרון ועד למועד ההגשה.  שנים
o   אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר העדר הרשעות רצ"ב העתק

 וקנסות כאמור.  
* סמן לפי העניין: "המציע" בתצהיר בשם הגוף המציע, "אני וחברות אחרות בבעלותי" בתצהיר בשם בעל  

 שליטה   
נהל ההסדרה  * *  לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממי

 והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת הנני מצהיר כי 
 
 

 
 

 אישור עורך הדין
במשרדי   ביום:מאשר כי  אני החתום מטה עו"ד:  בפני  הופיע/ה/ו 

 ברחוב: 
 בישוב/עיר:

    

ע"י   מר/גב': עצמו  זיהה  אשר 
 ת.ז. מס:

ע"י   מר/גב': עצמו  זיהה  אשר 
 ת.ז. מס.:

 
 

   

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו  
 . אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעילצפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק 

 תאריך  חתימה וחותמת  מס. רישיון  שם עו"ד 
 
 

   

 
 
 

שם מורשה 
 החתימה 

 תאריך  חתימה אישית  .ת.זמס' 
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 (  7)ב נספח

 
 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 

 מוגבלויותהצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם 
 

 לכבוד: עיריית רחובות 
 

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

 
נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .1 המזמין במסגרת  הנני 

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציעמכרז זה )להלן: "
  :במשבצת המתאימה X יש לסמן

 
   לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,    9המציע מצהיר כי הוראות סעיף    -  עובדים  25המציע מעסיק עד

 זכויות"( אינן חלות עליו.  )להלן: "חוק שוויון 1998-התשנ"ח 
 
   לחוק שוויון זכויות    9המציע מצהיר כי הוראות סעיף     - עובדים  100עובדים ועד    25המציע מעסיק מעל

 חלות עליו והוא מקיים אותן, ובכלל זה פועל לקידום הייצוג ההולם בקרב עובדיו, לרבות ביצוע התאמות.  
 

זה, "התאמות"   ודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה,  לרבות התאמת מקום העב  – לעניין 
 . ימבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מד 

 
   עובדים אך טרם פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים    100המציע מעסיק מעל

המציע מתחייב לפנות למנהל     -  לחוק שוויון זכויות  9יף  החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סע
יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז,    30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

לחוק שוויון זכויות,    9ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 הנחיות בקשר ליישומן. לשם קבלת  –ובמידת הצורך 

 
   עובדים ופנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים   100המציע מעסיק מעל

המציע מצהיר כי ביום __/__/__ פנה למנהל    -לחוק שוויון זכויות  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
לחוק    9ת יישום חובותיו לפי סעיף  הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינ
  .שוויון זכויות וכי פעל ליישום ההנחיות שקיבל בעקבות פנייתו כאמור

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  
 יום ממועד תחילת ההתקשרות עמי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת מכרז זה.   30בתוך 

 
 

      ___________   _______________  ______________ 
 חתימה  משפחה  + שם פרטי   תאריך      

 
 

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

ת.ז הנושא  להתחייב    .__________________________  והמוסמך   _________________ שמספרה 
בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  ,לעונשים הקבועים בחוק
 
 

      ___________   _______________  ______________ 
 חתימה  משפחה  + ם פרטיש   תאריך      
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 ( 8)ב נספח

 
 1/2021מכרז פומבי מס' 

   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 

 הצהרה לעניין תשלום שכר בתחום הניקיון
 
 

 לכבוד: עיריית רחובות 
              

וניקיון רחובות ושטחים  שטיפה למתן שירותי טיאוט  1/2021 ס'מכרז מהנדון:    
 רחובות העירציבוריים בשטח שיפוט 

 
 

  _____ שהינה____________ ___והמוסמך לתת תצהיר בשמה של חברת __  מורשה החתימהאני הח"מ, 
במכרז טיאוט   1/2021מס'    המציעה  עבודות  ציבוריים   שטיפה   לביצוע  ושטחים  רחובות    –)להלן    וניקיון 

 "המציע"(:
כן, מצהיר    לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

 כדלקמן: 
 
 , אשר העתקה מצ"ב להצהרתי זו.7.3.9.2הנני מקבל עלי את הנחיות הודעת תכ"ם מס.  .1

____ שקלים חדשים  ___ ___   -עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מהשכר שישולם על ידי לעובד   .2

 לשעה.  

עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת   .3

 ___ שקלים חדשים לשעה.  ____________-מ

 ל הסכם שחתמה המדינה.עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כ .4

 
 

 דלעיל אמת: נו/ותוכן תצהירי נו /זה שמי/נו, להלן חתימתי
 
 
 

  _____________   ________________   ______________ 
 חתימה   שם פרטי + משפחה     תאריך  

 
 
 

 אישור
 
 

  ________________________ עו"ד  מטה,  החתום  מרח'  אני 
בפני  _________________________________   התייצב   ____________ ביום  כי  מאשר 

להתחייב   והמוסמך   _________________ שמספרה  ת.ז  הנושא   __________________________
א   המציעבשם   ורק  כולה  לומר את האמת  עליו  כי  צפוי  ולאחר שהזהרתיו  יהיה  כן  יעשה  וכי אם לא  ותה 

 לעונשים הקבועים בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 
 

 
      ___________   _______________  ______________ 
 חתימה  שם פרטי+משפחה    תאריך      
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 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 
 

 ם " הוראות תכ
 
 

הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי    -  7.3.9.2הוראה  
 1.11.2019בתוקף מיום  -השמירה, האבטחה והניקיון 

 
 עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון  7.3.9.2.2והודעה מספר ה.

 1.11.2019בתוקף מיום  -
 

   בלינק המצורף: 
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2 

  

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 ( 9ב) נספח

 עיריית רחובות
 חזות העיראגף 

 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 

 הצעהנוסח תצהיר בדבר אי תיאום 

 
 לכבוד 

 עיריית  רחובות   
 

 תצהיר
 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ ______________, בעל ת.ז מס' __________, לאחר שהוזהרתי כי  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. __________ שהינו המציע*  .1

מס'   פומבי  וניקיון  1/2021במכרז  טיאוט  עבודות  ציבורי  לביצוע  ושטחים  רחובותים  רחובות  )להלן:   בעיר 
 "(.  המציע"
 )*מחק את המיותר(.  

 
ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  - אחוז ההנחה המופיע בהצעת המציע למכרז הוחלט על .2

 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 
 
אשר יש לו פוטנציאל להציע הצעה  אחוז ההנחה כנ"ל לא הוצג בפני כל גורם אשר מציע הצעה למכרז או תאגיד   .3

 למכרז.
 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .4
 
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז. .5
 
 הוא.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג ש .6
 
הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה   .7

 פוטנציאלי אחר במכרז.
 
 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה הנכונה(.   – המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .8

 אם נכון, יש לפרט:  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 
 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .9
 

                          __________________ 
 המצהיר                                      

 
 

 אישור 
אני הח"מ, עו"ד ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ______ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____________, מר/גב' 

מידה והמציע הינו תאגיד או שותפות  ________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ ]ב
רשומה: המשמש בתפקיד ________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/ה  
כן, אישר/ה את  יעשה/תעשה  לא  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  להצהיר אמת  עליו/עליה  כי 

 בפני. נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו 
 

       _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                                    



 
 

 

 

 ( 10ב) נספח

 
 עיריית רחובות

 חזות העיראגף 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט עבודותלביצוע 

 
 ת העירייהעצ קרבה לעובד ו/או חבר מו העדר הצהרה בדבר 

 

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: 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ. ___________ שהינו המציע *  .1
 "(.  המציע )להלן: "  בעיר רחובות  לביצוע עבודות טיאוט וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  1/2021רז פומבי מס'  במכ

 )*מחק את המיותר(. 
 

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית רחובות הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:   .2
 

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף  .א
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או   

זה,   לעניין  יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה:  בו, לא  עובד אחראי  ברווחיו או שאחד מהם מנהל או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   –"קרוב" 

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

חבר מועצה    –"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה"   
  –ו    –(  ()ב1)  1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 ()ב(".  5)1
 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   174סעיף  . ג

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

 
 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   בהתאם לכך .3

 שותף. סוכן או בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  .א
אין חבר מועצה, קרובו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד   .ב

 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 העובד ברשות. סוכן  אושותף  זוג –אין לי בן  . ג

 
 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה. –התפקידים בו, בןלמציע שהינו תאגיד: אין למי ממנהלי התאגיד או בעלי  

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4

 הצהרה לא נכונה.  
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.   .5
 

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

                       _____________________ 
 המצהיר                                                                                                    

 

 אישור עו"ד

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

          _____________________ 
 עו"ד            
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 ( 11)נספח ב

 
 עיריית רחובות
 אגף חזות העיר

 1/2021מכרז פומבי מס' 
 לביצוע עבודות טיאוט שטיפה וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים בעיר רחובות 

 

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה

 

 לכבוד  
 עיריית  רחובות   

        
 
 

וכי  אני הח"מ   עלי לומר את האמת  כי  ______________, בעל ת.ז מס' __________, לאחר שהוזהרתי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

 
הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. __________ שהינו   .1

וניקיון רחובות ושטחים ציבורייםלביצוע    1/2021'  המציע* במכרז פומבי מס   עבודות טיאוט שטיפה 
 "(. המציעבעיר רחובות )להלן: "

 )*מחק את המיותר(. 
 

 בתצהיר זה:  .2
 הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז. - " המציע" 
 . 1968- כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"  שליטה" 
 . 1999-כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט –" נושא משרה " ו" ענייןבעל  ", "מהותי  בעל מניות" 

 
אנוכי   .3 כי  בזאת  מצהיר  המניות    –הנני  בעלי  בו,  השליטה  בעלי  גם  תאגיד  הינו  המציע  בו  ובמקרה 

בתאגיד   המשרה  ונושאי  העניין  בעלי  הורשעתי/הורשענו    – המהותיים,  לא  הכספים,  ומנהל  מנכ"ל 
 ו/או בעבירות מסוג מרמה, הפרת אמונים, שוחד וכיו"ב.   בעבירה הנוגעת לעיסוקו של המציע

 
, חקירה פלילית וכי לא תלוי  3הנני מצהיר כי לא מתנהלת כנגד המציע או כנגד מי מהמנויים בסעיף   .4

ו/או לעבירות מסוג    ועומד כנגדי / כנגדנו כתב אישום בחשד לביצוע עבירה הנוגעת לעיסוקו של המציע 
 מונים, וכיו"ב. הפרת א גניבה, מרמה,שוחד, 

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5
 

                          __________________ 
 המצהיר                                      

 
 
 

 אישור
 

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ______ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   ________ עו"ד  הח"מ,  אני 
_____________, מר/גב' ________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ ]במידה  
והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה  

נשים הקבועים  בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 

        _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                                 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 מסמך ג'
 חוזה

 

 ח  ו  ז  ה 
 

 שנערך ונחתם ביום  ________  לחודש  ____________  שנת _________ 
 
 

 עיריית רחובות    בין 
 רחובות  2רח' ביל"ו    
 " העירייה"  -להלן     

 
 

 ______________________________    לבין 
 

    ______________________________ 
 

    ______________________________ 
  
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו ________________ ת.ז. _______________    
        
 ________________ ת.ז. _______________         
  
 " הקבלן"  -להלן     

 
 

רחובות  וניקיון  שטיפה לביצוע עבודות טאוט  1/2021והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר   הואיל 
 עיר רחובות;ב ציבורייםשטחים ו

 
 והקבלן הגיש לעירייה הצעה במסגרת המכרז וזכה במכרז;  והואיל 

 
כי עפ"י תנאי המכרז רשאית העירייה לפצל את העבודות נשוא המכרז בין   וידוע לקבלן  והואיל 

 מספר קבלנים לפי שיקול דעתה הבלעדי; 
 

רחובות ושטחים וניקיון   שטיפה וברצון העירייה להזמין מהקבלן ביצוע עבודות טאוט  והואיל 
וברצון הקבלן    נספחיובהיקף ובתנאים כמפורט בחוזה זה על  באופן, בעיר רחובות  ציבוריים

 ; לבצע עבור העירייה את העבודות כאמור
 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן : 
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   (1

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: (2

 
שטחים  ורחובות וניקיון    שטיפה לביצוע עבודות טאוט 1/2021מכרז פומבי מס'  " המכרז"

 עיר רחובות, שפורסם על ידי העירייה, לרבות כל נספחיו. ב ציבוריים
 
 לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, ומורשיו המוסמכים.  "  הקבלן"

 
במסמכי  רחובות ושטחים פתוחים, כמפורט  , שטיפה וניקיוןמשמע עבודות טאוט " ות/העבודה"

בחוזה זה ונספחיו, כולל כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל חלק  המכרז ו
של העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה  

ונספחיו, בין אם הן מפורשות ובין אם לאו, לרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן  
 ידי המנהל. בהתאם לחוזה על 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
כל מקום בתחום שיפוט העיר רחובות בין שכלול ובין שאינו כלול בתכנית   " אתר העבודה"

העבודה בו יידרש הקבלן לבצע העבודות, לרבות רחובות ושטחים ציבוריים  
המפורטים בחוזה זה הכוללים את כל שטח הרחובות, כבישים, שטחי עפר  

חניה, איים, מעברים, משטחי ריצוף מכל  שלאורך הכבישים, רחבות, מפרצי 
מטר לכל כיוון של   20 -סוג שהוא וכל שטח אחר הנמצא ברשות הרבים, וכן כ 

הרחובות מתפצלים/מצטלבים )לרבות המעברים, ספסלים או מדרכות כולל  
מטר מהמדרכה( הרחבות, גומות    3 -כניסות לחצרות הבתים בעומק של כ

דרגות לסוגיהן, הכבישים, המעקות,  עצים, פסי ירק, שטחי הגינון, המ
הקירות, הגדרות, עמודי התאורה, פנסי התאורה, ריהוט הרחובות, שלטים,  

 גשרים, טיילת וכו'. 
 
תחום שיפוט העיר רחובות לרבות שטחים שיתווספו אליה במשך תקופת החוזה   " העירתחום "

 והתקופה/ות המוארכת/ות. 
 
ות, קירות שלאורך המדרכות ושטחי גינון,  כבישים, מעברים, רחבות, מדרג "  רחובות"

מרפסות, שטחי גינון, שטחי עפר שלאורך הקירות והכבישים, איים, רחבות ומפרצי  
 חניה, משטחי ריצוף מכל סוג שהוא וכל שטח אחר הנמצא במתחם. 

 
 בעיריית רחובות. חזות העירמנהל אגף  " המנהל"
 
 ביצוע העבודה או כל חלק ממנה. מי שימונה על ידי המנהל לפקח על  " המפקח"
 
מדד המחירים לצרכן )לוח כללי( חיובי או שלילי המתפרסם על ידי הלשכה   " המדד"

 המרכזית לסטטיסטיקה או כל גורם אחר שיבוא במקומה.
 
 .2020שנת  אוקטוברמדד חודש  " המדד הבסיסי"
 
רבות עם כוחות  רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, ק " כח עליון"

 מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון טבע.  
למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים שביתות והשבתות אינם נחשבים  

 ככח עליון. 
 

אירועים רבי משתתפים, פתוחים לקהל הרחב כגון: יום העצמאות,   " אירועים מיוחדים "
וכן מבצעי ניקיון לפני חג הפסח ואחר חג סוכות ול"ג  עדלאידע, אירועי קיץ  

 בעומר. 
 
שני ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון של   " חג"

פסח, שביעי של פסח, יום העצמאות ושבועות. למען הסר ספק, בימי בחירות  
 וי. לכנסת ולרשויות המקומיות תתבצענה העבודות כרגיל ללא כל שינ 

 
 הקבלן מצהיר בזה כדלקמן: (3

 
כי קרא את תנאי החוזה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות   .א

 הכלולים בהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את העבודות עפ"י הנדרש בחוזה.
 

מקצועי, כלי  המיומן ו האדם ההידע והניסיון המקצועי, כח המומחיות, כי הינו בעל היכולת,  ב.
מתאימים לביצוע העבודות, והאמצעים הכלכליים הדרושים לביצוע  ה  והציודהרכב 

והוא    ,העבודות באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר
תוספת עבודה שהינה אופציה של העירייה לדרוש כל  מתחייב לבצע את העבודות לרבות 

  ברמה מקצועית מעולהמהקבלן בכל עת במשך תקופת החוזה והתקופה המוארכת, 
 .בלבד עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית בביצוען ולהעסיק

 
בעיר .ג ביקר  העבודות  רחובות  כי  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  התנאים  כל  את  ובדק  בחן   ,

במכרז בודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו  והדרושים לביצוע הע
לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה  

 של התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים לביצוע העבודות. 
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כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודות, והוא מתחייב לבצע את   ד.

, הענייןהעבודות בכפוף להוראות כל דין, כל תקן מחייב, הוראות חוקי העזר החלים על  
משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, הנחיות 

 ר.   משרד התחבורה, וכל גורם מוסמך אח
הקבלן מתחייב לקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות ולהחזיקם    

 תקפים במשך כל תקופת ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.   
למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודות, והוא   

פי   מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי העירייה על  
 חוזה זה.

 
על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני    לרבותכי הוא מכיר ופועל על פי כלל חוקי העבודה    ה.

 . שמירה והנקיון בגופים ציבורייםהומי שירות בתח 
 

כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה במועדן לרבות    .ו 
או מדרישת    הגדלת היקף העבודות בכל היקף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים בעיר 
המוארכת, ואין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או   במשך כל תקופת החוזה והתקופה  העיריה 
מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או   תביעות כנגד העירייה, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה 
ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות, וכי שכר התמורה שיקבל   
לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה,   ומהווה תמורה הוגנתעפ"י הצעתו, מניח את דעתו   
 ומאפשר עמידה בהוראות כל דין לרבות הוראות בנוגע לשכר מינימום.  

 
הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע העבודות, לרבות    והאישורים כי הינו בעל כל הרשיונות   .ז

רישיונות רכב ברי תוקף למכונות הטיאוט ו/או לכל ציוד אחר הטעון רישוי, וכן פוליסות  
ביטוח חובה ומקיף בנות תוקף, והוא מתחייב לדאוג לכך כי כל הרשיונות והביטוחים 

לביקורת העירייה, ככל   האמורים יהיו ברי תוקף כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו
 שיידרש. 

 
כי הוא ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו לרבות מנהל עבודה, לא הורשעו בפלילים בעבירה   .ח

שיש עימה קלון ו/או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקם ו/או לא תלויים נגדם הליכים פליליים  
 עיסוקם.  מתנהלת חקירה משטרתית נגד מי מהם הנוגעת לתחום ולא

 
 מכי המכרז בדבר העדר עבירות לפי חוק  כי התצהיר אשר צורף למסמך ב'  למס .ט 
 להעסקת עובדים זרים, מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.  

 
 נספחי החוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם כדלקמן: (4

 . ציבורייםשטחים ורחובות וניקיון שטיפה  טאוט  עבודותמפרט   – 1נספח  
 . הצעת הקבלן במכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים – מחירון – 2נספח  
 נוסח ערבות ביצוע.  – 3נספח  
 אישור קיום ביטוחים. – 4נספח  
 הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים.  – 5נספח  

 
שטיפה  את ביצוע עבודות טאוט   והקבלן מקבל על עצמו בזה, העירייה מוסרת בזאת לקבלן א. (5

על    שתאושרעל פי תכנית עבודה רחובות ברחבי העיר  ציבורייםרחובות ושטחים וניקיון 
 ידה. 

על פי תכנית  במועדים שקבעה העירייה הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות במלואן  
וניקיון רחובות  שטיפה  אוט יט עבודותובהתאם לאמור בחוזה זה ובמפרט   שאישרההעבודה 

 לחוזה.  1נספח כ  המצ"בושטחים ציבוריים 
 

מודגש בזה כי העירייה תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ולפי שיקול דעתה   .ב
הבלעדי להכניס שינויים באזורי העבודה לפי ראות עיניה, על ידי הוספת שטחים או על ידי  

  30בהודעה מוקדמת של  ו לקבלןמכלל העבודות שנמסר 25%בשיעור של עד גריעת שטחים 
 . יום

 הקבלן מתחייב לבצע העבודות בהתאם לשינויים שייקבעו על ידי העירייה כאמור. 
 

כפי שאושרה  ערכם הכספי של השינויים ייקבע בהתאם למחירים המפורטים בהצעת המציע  
 .לחוזה זה 2כנספח , המצ"ב  ע"י ועדת המכרזים
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הקבלן יבצע את העבודות נשוא החוזה כקבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בינו   .ג
 או עובדיו או מי מטעמו לבין העיריה. ו/
 

 הקבלן  התחייבויות (6
 

השטחים שימסרו לטיפולו על פי החוזה  כל הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יהיו  א.
לחוזה זה.  1נספח  לרבות המפרט נקיים לשביעות רצון העירייה ובהתאם להוראות החוזה    
    
שאישרה הקבלן יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תוכנית העבודה  ב.  

שמע י ועל פי הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת ויהעירייה  
 להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו.  

אין באמור בסעיף זה להטיל על המנהל ו/או המפקח ו/או העירייה אחריות כלשהי לכל   
 מעשה או מחדל של הקבלן. 

י  יד  עללמען הסר ספק יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפקח על ביצוע העבודות   
הקבלן, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה והקבלן   
 בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 

 
  ו/או משנה  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן  ג. 
ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין   נשוא החוזהלביצוע העבודה מומחה בקשר   
 ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב.   

 
על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעניק באמצעות כלי הרכב   ביצוע העבודותבמהלך  ד.  

הן בעיר רחובות והן מחוץ   רים נוספים, שירותים לגורמים אחבביצועןהמועסקים על ידו  
 אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, מראש ובכתב.  לה,

 
הקבלן מתחייב לספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו והוצאותיו, את כל כח האדם,  ה.

כלי הרכב כהגדרתם בחוזה ובמפרט דרישות לביצוע החוזה, הציוד והאמצעים הדרושים 
ם לרשת מי, מותאוטלפונים ניידים חכמים יםקשר נייד  ימכשירלרבות  ,לביצוע העבודות

לצורכי פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית העבודה, , העירייה הקשר של
 כאשר הם מתאימים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות חוזה זה ונספחיו. 

   
ת כל כלי הרכב, הציוד והאמצעים הנדרשים הקבלן מתחייב להפעיל בביצוע העבודות א  

 בהתאם להתחייבותו במסגרת הצעתו הזוכה במכרז.  
 

מוסך מורשה לטיפול ואחזקת מכונות טיאוט מהסוג  הקבלן מתחייב ומצהיר, כי הינו בעל   ו.
מורשה לטיפול  שיפעיל בביצוע העבודות, ו/או כי הינו בעל חוזה לקבלת שירותי מוסך 
 ואחזקת מכונות טיאוט כאמור.  
כאמור למשך כל תקופת עם מוסך כאמור ו/או חוזה תקף  להחזיק מוסךהקבלן מתחייב  
   וארך.ת, במידה וההתקשרות לרבות תקופות הארכת ההתקשרות עם העירייה 

 
 השהיות  כל בהתמדה, ברציפות וללא   ות נשוא החוזה הקבלן מתחייב לבצע את העבוד  .ט

 והפסקות.   
 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות,     .י
 לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה.  

 
 בשעת חירום  שרותים (7

 
  ,בשעת חירום לבצע את העבודות ולספק לעירייה את השירותים נשוא חוזה זה אף הקבלן מתחייב  

 בהתאם להוראות המנהל. והכל בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת, 
 

 תקופת החוזה
 
 _.   _ _/__ __/_ ____ וכלה ביום __ __/ __/ 2021שנים החל מיום   3תוקף חוזה זה הוא למשך  א. (8

ואולם, ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, ובמידה ולדעת העירייה  
צע הקבלן את העבודות להנחת דעתה, תהא העירייה רשאית להפסיק ההתקשרות  ילא ב
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יום לפני תום תקופת הניסיון ולקבלן לא   21עפ"י חוזה זה ע"י מתן הודעה על כך לקבלן עד 
 תהיינה כל דרישות או תביעות כלפי העירייה עקב כך. 

 
תקופות נוספות   יבשתעם תום תקופת ההתקשרות תהא העירייה רשאית להאריך החוזה  ב.

  5בתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על כולן או חלקן, חודשים כל אחת,  12של 
יום לפני    60שנים. הארכת החוזה כאמור תעשה בהודעת העירייה בכתב שתימסר לקבלן עד 

 תום תקופת החוזה המקורית או התקופה המוארכת. 
 
בסעיף קטן ב' לעיל, מתחייב הקבלן להאריך את היה והוארכה תקופת ההתקשרות כאמור  ג.

תוקף הביטוחים שערך לצורך החוזה, ואת תוקף הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לתקופה  
 המוארכת, על פי דרישת העירייה. 

 
 בתקופת ההארכה ימשיכו הוראות חוזה זה להיות בתוקף בשינויים המחויבים לפי העניין.  ד.

הארכה  תקופת החוזה כאמור לעיל, יחתום הקבלן על מסמך החליטה העירייה להאריך את 
   .בנוסח שתמסור לו העירייה

ערבות ביצוע בתוקף ואישור על   ההארכהלעירייה במועד חתימתו על מסמך   ימסור הקבלן  
הכל   ,קיום ביטוחים בתוקף לכל התקופה המוארכת, וכל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה 

 .  דרישת העירייהעל פי 
 

לא הודיעה העירייה על רצונה להאריך את החוזה, יבוא חוזה זה לקיצו בתום מועד תוקפו   ה.
 כמפורט בס"ק א' לעיל. 

 
 מינוי מפקח מטעם העירייה 

 
המנהל ימנה אדם שיפקח על ביצוע העבודות ואשר יהיה בקשר מתמיד עם הקבלן ו/או   א. (9

 ". המפקח עובדיו ו/או מועסקיו, שיקרא להלן "
 

 המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את קצב ההתקדמות   ב. 
יומית והשבועית, וכן  בביצוען ואת מידת ההתאמה של ביצוע העבודות לתכנית העבודה ה    
 את ביצוע הוראות החוזה והוראותיו הוא.     
מסמכים בקשר  ההסברים ו ה פרטים, את כל ההקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו,    

 לביצוע העבודות.   
 

יעביר לקבלן את קבע המפקח כי העבודות או חלקן לא בוצעו בהתאם להוראות החוזה,   ג. 
המפקח.    ודרישתבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה  ישוב ויהקבלן   השגותיו בכתב.

 קביעת המפקח כאמור הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. 
 

מאת המפקח כמפורט לעיל לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון לאחר שקיבל דרישה לכך  ד. 
ובהתאם לפרק הזמן שנקבע בדרישה, העירייה תהא רשאית לפי שקול דעתה הבלעדי,     
לבצע את העבודות הנדרשות, כולן או חלקן, לתקופה מסוימת או בכלל, בכוחות עצמה    
בגין הוצאות  15%בתוספת של  לקזז את עלות ביצוע העבודות וו/או על ידי מי מטעמה,    
 מהתמורה המגיעה לקבלן.  מיוחדות,   
אין באמור לעיל בכדי לגרוע ו/או להקטין ו/או לשחרר את הקבלן מאי אלו מחובותיו ו/או     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין.                                                                                       
 

למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על העירייה   ה. 
חריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן  אחריות בנזיקין ו/או א   
 מאחריות שיש לו על פי חוזה זה.   
 

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי חוזה זה, אינה גורעת   ו. 
 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה פעולה.     
 

 מפעיל עפ"י דרישתו בכל עת, לצורך פיקוח   שהואה לציוד הקבלן יאפשר למנהל גיש  ז. 
וביקורת על ביצוע העבודה מצידו. כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן בכל עת בשעות     
 עבודת המשרד, לצורך עריכת ביקורת ובירורים נדרשים.    
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 המפקח לא יהא מוסמך לשחרר או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מהחובות   ח.

המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כל שהיא     
העלול לגרום לאיחור בגמר העבודה, או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה , או להורות על     
 שינויים כל שהם בביצוע העבודה, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י המנהל.    

 
 המנהל יהא רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו עפ"י   ט.

 החוזה, והודעה בכתב על כך תישלח או תינתן לקבלן. כל הוראה בכתב שתינתן ע"י     
המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו שהועברו לו ע"י המנהל דינה כדין הוראה שניתנה ע"י     
 המנהל.    

 
ו רשאי לפסול עבודה כלשהי אשר לא נפסלה ע"י המפקח, או לאשר המנהל או בא כוח  י.

 עבודה שנפסלה ע"י המפקח, או לשנות החלטת המפקח.    
 

 המנהל או המפקח מטעמו מוסמכים לתת לקבלן כל הנחיות ו/או הוראות עבודה   יא.
 המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.    

 
מוסכם, כי בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן  יב.

 מתחייב לפעול על פיה.    
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית מעולות אשר יניחו את דעתם  יג. 
 של המפקח ו/או המנהל, וכן לציית להוראותיהם ולנהוג בהתאם להנחיותיהם.   

 
 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם   יד.

 , אם  והמועסק על ידו בביצוע העבודה, אף אם הסכימה העירייה בעבר להעסקת    
המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שנהג  לדעת   
 לא יחזור הקבלן    –מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור    
 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודות נשוא חוזה זה.   

 
 חומרים וציוד

 
וע העבודות נשוא חוזה זה ישתמש הקבלן בכלים, אביזרים, חומרים וציוד משלו.   לצורך ביצ א. (10

החומרים, האביזרים וכלי העבודה הדרושים לביצוע העבודות נשוא  האמצעים, ,  הרכביםכל 
 החוזה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
י הנדרשים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יספק הקבלן על חשבונו את כל כלי הניקו ב. 

לביצוע העבודות לרבות כל כלי עבודה מכני העומד בדרישות המשרד להגנת הסביבה  
 לחוזה.   1כמפורט במפרט נספח 

   
העירייה רשאית לדרוש מהקבלן להחליף כל כלי ניקוי כאמור והקבלן מתחייב לבצע כל  ג. 

 העירייה לעניין זה. דרישה כאמור מיידית ולא תהא לו כל תביעה או טענה כלפי 
 

החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מטיב ומסוג מעולה ולפי תו תקן של מכון   ד.
התקנים, והוא יהא אחראי לכל מגרעת או קלקול שיתגלה בהם ויהיה חייב להחליף באחר  

כל חומר או אביזר בלתי תקין. כמו כן הקבלן יהא אחראי לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה  
 מכלים לקויים או אביזרים לקויים לצד ג' כלשהו לרבות עובדי העירייה. 

 
הכלים והאביזרים שישמשו את הקבלן לביצוע העבודות יהיו טעונים אישור מראש של  ה. 

 המפקח לעניין טיבם וסוגם. 
 

את כלי הרכב כמפורט במפרט דרישות  עבודות ההקבלן יעמיד לרשות העירייה לצורך ביצוע   ו. 
 לחוזה זה.  1וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים המצ"ב כנספח טאוט 

 
מחסן בו יוחזקו כל  יחזיק הקבלן על חשבונו בתחום העיר במשך כל תקופת החוזה הקבלן   ז.

  הכלים, האביזרים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות.
זיק מחסן  במידה והעיר תחולק למספר אזורים לצורך ביצוע העבודות, יהא על הקבלן להח  

 בחלק של העיר שעליו יהא אחראי.  
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הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל הכלים והציוד בהם ישתמש לצורך ביצוע העבודות יהיו   .א (11

רים להפעלה, ומתחייב לתקן במהירות האפשרית כל קלקול שייגרם  יתמיד במצב תקין וכש
 העבודה.לכל כלי או אביזר כך שלא יגרמו הפרעה או עיכוב בביצוע 

 
משנת יצור  כלי רכב אך ורק בבמשך כל תקופת החוזה והתקופה המוארכת,  ישתמשהקבלן   .ב  

חודשי ההתקשרות הראשונים המהווים תקופת ניסיון כאמור   6במהלך  , למעט ואילך  2020
  2017)א( לעיל שבמהלכה יהא הקבלן רשאי לעשות שימוש בכלי רכב משנת יצור 8בסעיף 
 ואילך. 

 
הקבלן בלבד יהא אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם לחומרים ו/או לאביזרים ו/או לכלים דלעיל,   (12

 ייה על כל נזק או אובדן שיגרם להם לפי אומדנה הבלעדי של העירייה. והוא יהיה חייב לפצות העיר 
 

 אופן ביצוע העבודות 
 

וניקיון   שטיפה  דרישות טאוטשעל הקבלן לבצע לפי חוזה זה הינן כמפורט במפרט  העבודות א. (13
  לחוזה זה.  1כנספח המצ"ב   רחובות ושטחים ציבוריים

 
כמפורט בחוזה זה בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהוראה  הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  .ב

 בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה". 
 

צ  30בתוך   .ג מיום התחלת  של  העתקי  את  למנהל  הקבלן    ימסורהעבודה    ויום  כל ההזמנות 
העגלות    ,הציוד שרכש ומסמכים המעידים על רכישת הציוד הן של מכונות הטיאוט, הטנדרים

 ה וכל הנדרש לביצוע העבודה כל פי החוזה. מערכות הבקש ,הידניות
 

 לו העירייה.  שתאשר הקבלן יבצע את העבודות על פי תכנית עבודה  .ד 
המפקח רשאי להכניס לתכנית שינויים ותוספות לפי שיקול דעתו הבלעדי והקבלן מתחייב     

 לפעול על פי הנחיות והוראות המפקח. 
 

מנהלי    כך, להעסיק לצורך כראוי ביצוע העבודותהקבלן מתחייב להשגיח ברציפות על  .ה
עבודה ניידים עם רכב ניהולי צמוד במשמרת בוקר, ומנהל עבודה נייד עם רכב ניהולי צמוד 

   .במשמרת אחה"צ/ערב
 

הקבלן מתחייב לכך שכל אחד ממנהלי העבודה המוסמכים מטעמו, יהיה נוכח במקום  .ו
מופקד בכל מהלך ביצוען של העבודות, על מנת שהמנהל או  ביצוע העבודות באזור עליו הוא 

המפקח יוכלו לבוא עמם בדברים ולתת להם הוראות שהם רשאים לתת לפי חוזה זה. 
הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה  

 לקבלן עצמו. 
 

תגלו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן יהא אחראי לכל פגם, ליקוי, או מגרעת שי ז.
והנובעים מאי מילוי הוראות תכנית העבודה או הנחיות המנהל או המפקח, או כתוצאה 
מעבודה לקויה או חומרים ו/או אביזרים לקויים, והוא יהא חייב לתקן מיד עם הידרשו 

 לכך, כל פגם או נזק שיתגלה כאמור. 
 

ירי טלפון נייד הפעילים ברשת החברה עימה עובדת  על הקבלן לרכוש ולהחזיק ברשותו מכש ח.
עיריית רחובות ומחובר לאשכול התקשורת של העירייה, ולהיות זמין ובקשר מתמיד עם 

 המפקח והמנהל.  
, נהגי מכונות השטיפה ועובדי ופועלי  הקבלן יצייד במכשירים אלו את מנהלי העבודה

 . השטח
 

מאויש משרד  , במשך כל תקופת החוזה,בותהקבלן יחזיק על חשבונו בתחום העיר רחו ט.
הכולל קו טלפון ופקסימיליה באמצעותו ניתן יהיה ליצור עמו קשר בכל יום בין   ומוקד פעיל

בהתאם לקבוע בחוזה   13:00 – 06:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות   14:00  – 06:00השעות 
   .וטיאוטעבודות ניקיון שטיפה מפרט דרישות  -  1ובמפרט נספח  זה 

 
הקבלן מתחייב לכך שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור   י.

ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל  
 וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
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יות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך צ יא. 
צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל, וכן לבצע    
כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה,    
ות, תשלום מסים, תשלום ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונ    
 אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.    

מבלי לפגוע באמור לעיל, בהתייחס למערכות תשתית, יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי   
ועל פי הנחיות גופים ציבוריים כדוגמת חברת   מהנדס העירהנחיות העירייה בתיאום עם  
   חשמל, בזק, חברות כבלים, וכיוצ"ב. 

  
הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים   יב. 
בנספח הוראות בטיחות ונוהל עבודת קבלנים, לשם 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   
דה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן  נהוג להשתמש בו לביצוע עבו   
 יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה.   

 
הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל  יג.  
 תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן,    
וצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס  ה לרבות   
 או תשלום חובה אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור    
 לעיל.   

 
 העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו   יד. 
ה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם להתגונן כלפיה והקבלן יהי  
 העירייה.   

 
 לביצוע העבודות, וכן לדאוג   בכל הנוגע הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה  טו. 
להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך   
 . ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו  

 
מפגעים ו/או  מניעת הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות הדין בנושא  טז. 
 , לנקוט בכל האמצעים  1961–מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א  
על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל   הדרושים  
ולקיים את כל הנחיות המנהל ו/או המפקח, לרבות בדבר גורם אחר עקב ביצוע העבודות   
 שקט   באופןימי ושעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות    
 ומסודר, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך    
 הימנעות מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות.    

 
הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע   יז. 
 תוך ביצוע העבודה.   

 
 ניהול יומן

 
"(, בו ירשמו מדי  היומןבשני עותקים על טופס הנהוג בעירייה )להלן " ינהל יומן עבודה יומי הקבלן   (14

 יום כל העבודות השוטפות והפעולות המיוחדות שיבצע עפ"י תאריכי הביצוע. 
, את מקומן ואת מספר העובדים שהועסקו  הידני והמכני הרישום יכלול את כל פעולות הניקיון

 בביצוען. 
 . הרישום ביומן יבוצע ע"י מנהל העבודה

המקור ימצא אצל מנהל העבודה, ובכל יום ראשון בשבוע ימסור הקבלן למפקח ריכוז של כל  
 ההעתקים מיומן העבודה שנרשמו במהלך השבוע הקודם.

 
 אספקת כח אדם על ידי הקבלן

 
כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את  כל הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את  א. (15

 ההשגחה עליו ואמצעי התחבורה בשבילו וכל דבר אחר הכרוך בכך.  
המועסקים על ידו    העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא החוזה יהיו עובדי הקבלן בלבד,

והוא   ואשר שכרם משולם להם על ידיו במישרין, תלושי שכרם יוצאו על ידי הקבלן בלבד
 ראי כלפי העירייה לשאת בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם. יהיה אח
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 יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן. העובדים  .ב
 

עליו   .ג וחלה  עצמאי,  קבלן  של  הוא  חוזה  לצורך  הקבלן  של  מעמדו  כי  בזה,  ומוסכם  מובהר 
ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי  האחריות המלאה כלפי העירייה, בכל הנוגע להעסקת מי  

מטעמו , ואין בביצוע העבודות על ידי הקבלן או באמור בהוראות חוזה זה ו/או בכל תנאי  
מתנאיו ביישומם ובביצועם, ולא יהא בהם, כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעסיק על  

הקבלן ו/או מי מעובדיו    העירייה ו/או כדי ליצור יחסי עובד מעסיק בין עירייה ובין מי ממנהלי 
 ו/או מי מטעמו. 

 
הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות, ובשל אופיין הפיזי של העבודות, רק עובדים   .ד

יד הכשירים ומסוגלים מלבצע את העבודות.  70עד   18 אי גילב על  שיועסקו  העובדים  י  כל 
 .  כנדרש לביצוע העבודות סיוןי נמיומנות ויהיו בעלי כישורים,    הקבלן

או בני משפחותיהם מקרבה  /רייה ו יבביצוע העבודות עובדים שהנם עובדי ע   לא יעסיקהקבלן    
 ראשונה. 

 
רשימת העובדים שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודות בציון פרטיהם, וכן כל מידע נוסף    

 או אחר שיידרש על ידי המנהל, מעת לעת, תימסר למנהל.
 
ואפוד    כולל חולצה כל עובד יופיע לעבודה בלבוש אחיד לקיץ ולחורףהקבלן אחראי לכך ש .ה

 "חזות העיראגף  "בשירות עיריית רחובות  כיתוב:שישאו בצבע כתום זוהר 
  .מראש לאישור המנהליוצג  . הלבושבנעלים גבוהותוכן   

 
הקפדה    ולהקפידעובדיו    עם   ותקיניםם יחסי עבודה הוגנים  יכלפי העירייה לקי  מתחייבהקבלן   .ו

שכרםעל    ה יתר זכויותיהםעל    כדין,  תשלום  הוראותו   שמירת  כל  והנורמות    הדין  על קיום 
צווי    ,עובדים, לרבות הוראות החוק, הפסיקה וההסכמים הקיבוצייםההרלוונטיות להעסקת 

 מעת לעת.  ףבתוק שיהיוכפי  ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהיה הקבלן אחראי, כלפי העירייה, לשלם לעובדיו, את כל   .ז

יבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין, ולרבות שכר עבודה שלא  ו חמהתשלומים ה
יפחת בכל מקרה משכר המינימום כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן מעת לעת, תשלום בגין עבודה  

וחריג נוספות  הפרשות  בשעות  חגים,  דמי  הבראה,  דמי  מחלה,  דמי  שנתית,  חופשה  ות, 
פיצויי   בפועלפסוציאליות,  כזו  ניתנה  לא  אם  מוקדמת  הודעה  ודמי  התנאים    ,יטורין  וכל 

לגרוע   ומבלי  בנוסף  מתחייב  הקבלן  אלה.  עובדים  על  החלים  אחרים  ונלווים  הסוציאליים 
הניקיון והתחזוקה וההסדרים    ףבענהרחבה    יומהאמור בחוזה זה למלא אחר כל הוראות צו 

 ם שנחתמו בכלל המשק.יבוציי העקיפים מכוח הסכמים ק
 
הקבלן יתקשר עם עובדיו, מיד עם קבלתם לעבודה, בחוזה העסקה שיהיה ערוך באופן בהיר   .ח

עם הוראות חוק הודעה לעובד על תנאי עבודתו, ואשר    בין השאר   דומפורט העולה בקנה אח
זכויות מלוא  יוגדרו  ומההסכמים  בו  העסקתם  מחוזה  עותק  להם  ויתן  דין,  כל  פי  על  יהם 

 הקיבוציים וצווי הרחבה החלים על היחסים בין הקבלן לעובדיו. 
 
מס   .ט לרבות  דין,  פי  על  לנכותם  חייב  שמעביד  הסכומים  כל  את  עובדיו  משכר  ינכה  הקבלן 

יבצע   הקבלן  לתעודתם.  יועברו  ואלה  בריאות,  ומס  לאומי  ביטוח  דמי  כל  הכנסה,  את 
לקרנות   לגופים,  הניכויים  כל  את  ויעביר  עובדיו  בגין  לבצע  שעליו  והניכויים  התשלומים 

 ולרשויות המתאימות לא יאוחר מהמועדים המתחייבים על פי חוק. 
 
עפ"י  לעובדיו מדי חודש תלושי שכר שישקפו את השכר והזכויות המגיעים להם    ינפיקהקבלן  .י

צורך  לבכל עת  כאמור לעיל, שיהיו ערוכים באופן בהיר ומובן לעובדים, ויעמוד לרשותם  כל דין  
כל הסבר או הבהרה בנוגע לכך. למען הסר ספק התלוש יכלול בין השאר סיכום שעות העבודה  

 שבוצעו בחודש הרלוונטי והתשלום המלא לשעת עבודה. 
 

על ידו בביצוע העבודות נשוא  של כל עובד שיועסק  הראשון  המשכורת  תלוש  לצרף  יהקבלן   .יא
אליה יוכל  ששל תיבת תלונות  בבניין העירייה  קומה  ימציין את מהומדי שנה מכתב    החוזה 

העובד למסור הודעה בדבר פגיעה בזכויותיו. על הקבלן להמציא הודעה לעובד לעובד שאינו  
 יודע עברית בשפה המובנת לו.

 
לעירייה   .יב הקבלן  יגיש  קלנדארי  רבעון  כל  עמידתו  בתחילת  בדבר  רו"ח  של  אישור 

בהתחייבויותיו, כמו כן, בהתאם לבקשת העירייה בכל מועד ותדירות שתמצא לנכון, ימציא  
לע תוך  יהקבלן  מטעמה,  למי  או  שכר    7רייה,  תלושי  של  מדויק  העתק  קלנדאריים  ימים 

ביצוע   להוכחת  אחר  מסמך  כל  וכן  נוכחות,  דוחות  העסקה  הסכמי  לעובדיו,  הניתנים 
סיום  התחיב  לאחר  לרבות,  עובדיו,  לכלל  ביחס  לעיל  למפורט  בהתאם  הקבלן  של  ויותיו 
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עומד   כי אכן  ובקרה  פיקוח  לצורך  וזאת  כל אחד מעובדיו, מכל סיבה שהיא,  העסקתו של 
הקבלן בהתחיבויותיו כאמור לעיל ועל פי כל דין. בנוסף תהיה העירייה רשאית לפנות לכל 

צוע התחייבויות הקבלן כאמור, ישירות מולו. מובהר כי  אחד מעובדי הקבלן על מנת לוודא ב
 אמור לעיל כדי להטיל חבות כלשהי על עירייה. באין 

 
ובדיקת המסמכים הנ"ל ומשיחה עם עובדי הקבלן, במישרין או   . יג ויוכח לעירייה מעיון  היה 

  תיסודיבעקיפין, כי הקבלן הפר את זכויות עובדיו בניגוד לאמור לעיל, ייחשב הדבר להפרה  
של הקבלן את החוזה, המקנה לעירייה זכות להפסקת ההתקשרות לאלתר, וכן לחילוט סכום 

כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, וזאת בנוסף לכל סעד או תרופה  הביצוע שמסר הקבלן  ערבות  
 . אחרים או נוספים המוקנים לעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין

 
הקבלן כלפי עובדיו לא יחול בכל צורה משתמעת בין במישרין  למען הסר ספק, כל חיוב מחיובי   .יד

  יםמנוע  יו יה   מועסקיוו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו ו/או    ובין בעקיפין על העירייה, והקבלן 
 חיוב כלשהו מחיובי הקבלן. על העירייה כל טענה שיהא בה להטיל  מלהעלות בעתיד

 
  ה ת או כל גורם מוסמך אחר, אשר נדרשיקבע על ידי ערכאה משפטית אם למרות האמור לעיל   .טו

לכך מכל סיבה שהיא, קביעה או הוראה שעניינה קיום יחסי עובד מעביד, במשותף או לחוד  
ו/או יחסים חוזיים אחרים בין העירייה לבין עובדי הקבלן ו/או קיום חבות מכוח דיני עבודה  

את    ישפה הקבלןם לעיל,  ו/או חבות נזיקית ו/או חבות חוזית של העירייה כלפי מי מהאמורי
לשלם בשל    תחוייבתשלם או    העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהעירייה 

כך, במישרין או בעקיפין, לרבות כל ההוצאות שנגרמו לה עקב כך. בנוסף, היה ותוגש תביעה  
י הוא  נגד העירייה על ידי מי מעובדי הקבלן יודיע הקבלן לערכאה המשפטית הנוגעת בדבר, כ

 ויעתור/ יסכים לדחיית התביעה נגד העירייה על הסף.  הנכוןהנתבע  
 

  המועסקים על ידו בביצוע העבודות,  םיהקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעובד .טז
 ידאג לעובד מחליף באופן מיידי. 

 
להוראות כל  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו יצייתו  .יז

 דין. 
 

ליושרם ויפצה את העירייה בגין  ו הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו   . יח
מי   שלכל נזק שייגרם לה כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון או כל מעשה או מחדל  

 מהם.
 

לחדול מלהעסיק בביצוע העבודות כל עובד מעובדיו,    העירייה תהיה רשאית להורות לקבלן .יט
והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי שהעירייה תידרש לנמק את הוראתה  

בגין הוצאות, נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך. היה    הקבלןו/או לפצות את  
חליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות  ה והקבלן  

 ן וחוזה. זאת על פי כל די
 

יתדרך את העובדים לפני תחילת עבודתם לביצוע עבודה איכותית ומקצועית טובה    הקבלן .כ
והשגת תפוקת עבודה מרבית. כן יתודרכו לביצוע העבודה באדיבות ובסבלנות עם התושבים 

 ובעלי העסקים.  
עפ"י דרישת המנהל, הקבלן יפסיק את עבודתו של כל עובד שתפוקת עבודתו ואיכותה אינה   

 מספקת.  
  

אם יתברר למנהל, כי לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא חוזה זה עפ"י תוכנית   .כא
העבודה, יש צורך בעובדים ו/או בציוד ואמצעים נוספים בנוסף לכמות המופעלת על ידי   
הקבלן, הקבלן מתחייב לספק ולהעסיק לשם ביצוע הדרישות וההתחייבויות עובדים   
 ספים.    נוספים ו/או לספק ציוד ואמצעים נו 

 
בהתאם להזמנה מיוחדת של המנהל בכתב, הקבלן יספק ויעסיק עובדים נוספים בכל אחת   .כב

מהמשמרות, לביצוע עבודות ניקיון מיוחדות נוספות במקומות כפי שיורה לו   
 המפקח/המנהל.   

 
הקבלן יספק על חשבונו ציוד ואמצעים נדרשים לכל עובד/ת לביצוע עבודות הניקיון   .כג

 . 1כהגדרתם בחוזה ובנספח  
  

הקבלן ימלא כל דרישה של המנהל או נציגו בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם  .דכ
  המועסק על ידו במסגרת חוזה זה, לרבות מנהל עבודה, אם לדעת המנהל או המפקח, התנהג 
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אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא מבצע תפקידו ברשלנות.  
לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין,   -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בביצוע העבודות נשוא החוזה.
 

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים מקצועיים ברמה גבוהה ובמספר הדרוש  א. (16
לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 

רשיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר 
 כאמור, לפי העניין.  

 
רישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, לפי ד .ב

 אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.  
 

הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע העבודות, והקבלן ישלם   ג.
ה, בהתאם  שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, ויקיים תנאי עבוד 

להסכם הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של  
 הרשויות המוסמכות לכך. 

 
הקבלן יחזיק במקום העבודות אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום העבודה   .ד

לעירייה בכל עת מייד על פי  ועוסקים בביצועה מועסקים על ידו כדין. אישורים כאמור יוצגו 
 דרישה. 

   
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש  ה.

עפ"י כל דין, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון    
 . 1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד  

 
בתקופת משבר הקורונה רשאית העירייה להפחית או להוסיף    ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי ו.

 על מכסת העובדים שנקבעה במסגרת המכרז והחוזה בהתאם לצורך עקב הנסיבות,    
 יום מראש, ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה כלפי העירייה בגין כך. 30בהתראה של    
 

 התמורה ואופן התשלום
 

תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ומילוי התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה, במלואן   א. (17
  מחירי הצעתו למכרז כמפורט ובמועדן, מתחייבת העירייה לשלם לקבלן תמורה לפי 

 . לחוזה זה 2נספח  במחירון 
 

 ווסף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין שתוצא ע"י הקבלן. ת לתמורה דלעיל י ב. 
 

דלעיל תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי הינו כמוגדר לעיל  התמורה  ג. 
 והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום הגשת החשבון לגזברות העיריה כמפורט להלן. 

   
התמורה תהיה צמודה לשינויים בעליית שכר המינימום ובכלל זה לתוספות בשכר הנובעות   ד. 

בדין,   בצווי ההרחבה או בהסכמים הקיבוציים המחייבים את  מתנאי ההעסקה בשל שינוי 
 הקבלן. 

התמורה זה  עדכון  בסעיף  שכר   כאמור  עליית  עדכון  פרסום  לאחר  העוקב  בחודש  יעשה 
)להלן:   המכרז  מעטפות  פתיחת  ביום  הידוע  זה  הינו  הבסיסי"  המינימום  "שכר  המינימום. 

 "מועד ההתאמה"(. 
 

בכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון מפורט בגין העבודות  7  -ל 1  -אחת לחודש, בין ה ה. 
שבוצעו על ידו בחודש החולף. לחשבון יצורף יומן עבודה שאושר ע"י המפקח, והכל בשלושה  

 עותקים.  חשבון שלא יימסר עד המועד האמור לעיל יועבר לטיפול לחודש שלאחר מכן. 
   
יום )שבעה ימים( מיום הגשת החשבון על ידי הקבלן.    7בון תוך המפקח יבדוק את החש  

 המפקח יצרף לחשבון את השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל.  
 
ימים( מיום קבלת החשבון לאחר בדיקת    שבעהיום ) 7המנהל יבדוק את החשבון תוך   

החשבון באופן מלא או חלקי או   לאשר אתאם  המפקח. המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו 
הפיצויים  הקבועים  והמוסכמים   ם סכו תחשיבסרב לאשר את החשבון, יצרף לחשבון את ל

מראש  בגין ביצוע לקוי של העבודות או בגין אי ביצוע העבודות לכל מקרה ויעבירו לגזברות  
 העירייה. 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
גזברות העירייה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את הסכום שאושר, בניכוי הסכומים  

הוגש  יום מתום החודש בו     45המפורטים לקיזוז והפחתה שיפורטו על ידי המנהל, בתוך  
 .  החשבון לעירייה

 לסכום האמור יתווסף מע"מ על פי חשבונית מס כחוק. 
 

 5ערך ברור לגביו בין המנהל והקבלן תוך חשבון או חלק מחשבון שלא יאושר כאמור, י  ו. 
יום    30ימים מיום הגשתו, וכל חשבון או חלק מחשבון שיאושר לאחר הברור, ישולם תוך  

 מיום העברתו לגזברות ו/או כפי שסוכם בין הצדדים. 
יודגש כי בכל מקרה של ביצוע עבודה שלא לשביעות רצונו המלא של המנהל, יהא המנהל  

 ן לפי שיקול דעתו ותוך הנמקה. רשאי להפחית מהחשבו
 

לקבלן לא תהיינה כל טענות או תביעות כלפי העירייה בגין עיכוב בתשלום עקב הברור   ז.
האמור, או עיכוב בתשלום עקב חוסר פרטים או אי צרוף המסמכים הדרושים ו/או בגין  

לשביעות רצון  הפחתת סכומים עקב ביצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה על נספחיו או שלא  
 המנהל. 

 

  בנזיקיןאחריות ושיפוי    .18
 

לבד  .א הפסד  י  והקבלן   ו/או  אובדן  ו/או  רכוש  נזק  ו/או  גוף  נזק  לכל  העירייה  כלפי  אחראי  היה 
או  /ו   קבלןהעלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל

עובדי הקבלן  ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הקשור  ל
ו/או    ואו טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדי /וו/או הנובע לעבודות ו/או מעשה ו/או מחדל  

 . לשירותים  בקשר מטעמו מי כל

 

מכל סוג ותאור הנמצא או    היה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציודי  והקבלן לבד  .ב
 נשוא ההסכם.   העבודותלצורך   וו/או על ידי מי מטעמ ו שהובא על יד

 
זקים כאמור ומתחייב  נהקבלן  פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי   .ג

ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך   ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב    7לשפותה 
נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל  

 .  ולהתגונן מפניה על חשבונ וותאפשר ל 

 

ו/או מכל סיבה     הקבלןלקזז מן התשלומים אשר    תרשאי  העירייה .ד זה  זכאי להם מכוח הסכם 
נתבעים   אשר  סכומים  ב  מהעירייהאחרת  כלשהו  שלישי  צד  ידי  שהם  על  מחדל  או  מעשה  גין 

מחמת מעשה או מחדל שהם    עירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל  קבלןבאחריותו של ה
 כאמור לעיל.  הקבלן באחריותו של  

 
  ביטוח   .19
 

לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או   מבלי .א
ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה  
ביטוחים   ביטוח מורשת כחוק לעריכת  ולקיים על חשבונו בחברת  שלה(, מתחייב הקבלן לערוך 

המצורף      4   כנספחמסומן    - המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים    בישראל, את הביטוחים
"(, אצל חברת ביטוח המורשית  הביטוח  אישורלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " 

 . בישראל

    

לתחילת השירותים את טופס האישור על קיום    וכתנאיהקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה   .ב
מסירת   לעיל.  הנזכרים  הביטוחים  ועריכת  קיום  על  הקבלן  מבטחי  בידי  כדין  חתום  ביטוחים 

על חתום  הקבלן  - האישור  מבטחי  עיקרי    בישראל  המורשיםידי  תנאי  הינה  במועדים  לעירייה 
ההסכם. הפרת  בגין  בתרופות  העירייה  מזכה את  הפרתו  זה אשר  וימציא    בהסכם  ישוב  הקבלן 

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

  .ג
 :הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים  מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות   .ד

 ו/או העירייה:  הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .א
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 חתימה וחותמת: ______________________         

עירוניים ו/או עובדים   ותאגידיםת  וו/או חבר     לרבות:  הביטוחי  הכיסוי"העירייה" לעניין  
 של הנ"ל. 

בגין ו/או בקשר    האחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדי  ביטוח •
 עם השירותים.   בקשרומי מטעמו   הקבלןעם מעשה או מחדל של 

ככול   –אשר נכלל באישור הביטוח יהיה  312קוד   –בגין שימוש בכלי צמה  הכיסוי
   ."הצמויש שימוש בכל 

ל  ביטוח • מורחב  מעבידים  עלי   שפותחבות  ותוטל  היה  העירייה  אחריות    האת 
לעובדי    הכמעביד שיגרמו  מקצוע  מחלות  ו/או  עבודה  תאונת  בגין    הקבלןלנזקים 

 בקשר עם השירותים. 
אחד או סדרה של מקרי ביטוח , בגין מקרה ביטוח  בפוליסותסכום השתתפות עצמית   .ב

 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .ג
לאחר   .ד אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא   שתימסר הביטוחים 

יום   60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  "י הקבלן  עלעירייה הודעה בכתב,  
 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  .ה
)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את   הקבלןכל סעיף בפוליסות   .ו

וכלפי מבטחיה, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה   הקבלןאחריות מבטחי 
ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה 
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה 

 59זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף    הקבלן  מבטחי ל
מוותר על טענה של ביטוח    הקבלן. למען הסר ספק,  1981-שמ"א לחוק חוזה הביטוח ת

 וכלפי מבטחיה.    העירייהכפל כלפי 
יקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ה .ז

 . ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח
 

  המשמש   טאוט  רבאו  /ו   רכב  כלי  לכל  ביטוח,  שנערך  יוודא  או  יערוך  הקבלן  -רכב  כלי  ביטוח .ה
  שחובה   חבות  כל  מפני   ההתקשרות  תקופת  אורך  ולכל  העבודות  לביצוע  בעקיפין  או  במישרין 

)ביטוח    מוגבלים  בלתי  אחריות  בגבולות  גוף  נזקי  מפני  אחריות  ביטוח  לרבות  דין  פי  על  לבטחה
  חובה  בביטוח  מכוסים  אינם  אשר  גוף  לנזקי  כיסוי  הכולל   לרכוש  נזק  בגין  חבות   מפני   וכן(  חובה

  כולל"  רכב"כלי   המונח  כי  מוסכם  ספק  הסר למען.  ₪  600,000  -מ  יפחת שלא  אחריות גבול  בסכום
  שימוש  ויהיה  ככול  סוג  מכל  ממונעים  נעים  כלים  וכן  גוררים,  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים

 "ל. בנ

 

  גם   עבורו  יערך  חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב"כלי   .ו
 .למקרה   ₪ 2,000,000- מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד  גוף   נזקי  מפני אחריות  ביטוח

 

ביטוחים  ע .ז קיום  על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  ריכת 
אחריות כלשהי    היטילו עלי לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא  

 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על -בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

 

ו/או   .ח אילולא מעשה או מחדל של הקבלן  לנזקים אשר היו מבוטחים  יהיה אחראי  הקבלן לבדו 
לרבות קבלנים   ועובדיהם, אש  מבצעיהפועלים מטעמו,  משנה  קבלני  יגרמו להפחתה  עבודות,  ר 

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  

אמור  בפוליסות. הקבלן פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כ
 למעט אם גרמו לנזק בזדון. 

 

בכלליות    הקבלן  .ט לפגוע  ומבלי  כלשונן  פוליסות הביטוח  הוראות  כל  ולקיים את  לשמור  מתחייב 
האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה   

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  

 

העצמיות    לןהקב .י ההשתתפויות  בדמי  ישא  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו 
 . הקבועות בפוליסות הביטוח
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לנזקים    אחראי  קבלן   יהיהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,    הקבלן   הפר .יא

טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם    ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל
 עקב זאת. ול

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר    ולשאת בתשלומים המוטלים עלי   הקבלןעל   .יב
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. 

 
 סילוק יד הקבלן 

 
ממקום ביצוע העבודות ולהשלים את  העירייה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן  א. (20

העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל  
 בכל אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן:  -הכילים והציוד שבמקום העבודות, או לסלקם  

 
  3כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך   (1

ם להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או  ( ימישלושה)
 כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת;  

 
כשיש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר   (2

 שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;  
 

כאשר המנהל או המפקח סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים   (3
העוסקים בביצוע עבודות במקום, באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה  

 שהיא;
 
כשהקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בכלים מאיכות גרועה ו/או מנוגדים לכל תקן   (4 

 . על נספחיו  מחייב ו/או שלא בהתאם לנדרש בחוזה
  

הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לס"ק א' לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא  ב.
 רדיות.  מהן כתמורה להוצאות מש 15%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של  

 
תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( אין בהם משום ביטול   ג.

 החוזה על ידי העירייה.  
 

 הפרת החוזה 
 

הפר הקבלן את החוזה או כל הוראה מהוראותיו, תהא העירייה רשאית מבלי לגרוע   א. (21
תקופת החוזה לאחר שמסרה לקבלן  מהוראות כל דין להביא חוזה זה לידי סיום לפני תום 

 דרישה בכתב לתיקון ההפרה והוא לא ביצע זאת בתוך התקופה שנקבעה בהודעה. 
 

,  19, 15, 14,  א13, 11, 10,  6סעיפים, מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, מוסכם בזאת כי  ב.
והפרת כל אחד מהם הינה בגדר הפרה יסודית    הינם תנאים עיקריים ויסודיים 25,  24, 22

של החוזה, המזכה את העירייה בביטול מיידי של ההסכם ובכל התרופות והסעדים  
 .עקב כך העומדים לרשותה עפ"י כל דין

 
כמו כן תהא העירייה רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום לפני תום תקופת החוזה   ג.

 חד או יותר מהמקרים הבאים: בהודעה בכתב לקבלן כאמור לעיל בקרות א 
 

 הוצא נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק.  (1
 

אם נגד הקבלן ו/או מי ממרכיבי הקבלן ו/או מנהל של הקבלן נפתחה חקירה   (2
במשטרה או תלויים הליכים פליליים הקשורים לתחום עיסוקו של הקבלן או  

ע בעבירה הקשורה  הקשורים בביצוע האמור בחוזה זה, ו/או אם מי מהנ"ל הורש
 לתחום עיסוקו של הקבלן או בעבירה על בטחון המדינה. 

 
הקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע   (3

 העבודות ללא אישור מראש ובכתב מאת המנהל. 
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כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם כלשהו בשמו של   (4
שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה בקשר לחוזה זה או לכל  הקבלן נתן או הציע 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה. 
 

הוכח להנחת דעת העירייה, כי הצהרה כלשהי שניתנה על ידי הקבלן במכרז או   (5
בקשר למסמכי חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה  

 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 
 

ן האמור בסעיף זה, הודעת העירייה לקבלן תהא בכתב ובה יצוין מועד סיום  לעניי ד.
 ההתקשרות בין העירייה לבין הקבלן . 

צו, והקבלן יהחל ממועד הפסקת ההתקשרות שצוין בהודעה יגיע תקפו של חוזה זה לק 
 יפסיק את ביצוע העבודה. 

הפסקת ההתקשרות  הקבלן יהא זכאי לתשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו עד למועד 
 בלבד.

הפסקת ההתקשרות כאמור לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו , והוא לא יהא זכאי לבוא  
 בדרישות ו/או בתביעות כלשהן כלפי העירייה על עצם הפסקת ההתקשרות. 

 
הודיעה העירייה לקבלן על הפסקת ההתקשרות תהא העירייה רשאית לתפוס את מקום  ה.

ימים,    7של הקבלן ממנו לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של העבודה ולסלק את ידו  
 ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת.  

 
סמוך לאחר תפיסת המקום ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן כאמור יקבע המנהל ויודיע   ו.

לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע העבודות עד למועד  
 קתן. הפס

 
משעת תפיסת מקום העבודה כאמור ע"י העירייה , לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן   ז.

סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י המנהל הוצאות השלמת  
העבודות וכן דמי נזק שנגרם לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמתן ונזקים או הוצאות כלשהן  

וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם, ואז יהא    שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן,
הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה 

ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים, כפי שאושרו  
 על ידי המנהל כאמור, בתנאי כי: 

 
זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המנהל בכתב לפי סעיף  הקבלן לא יהא  .1

 קטן )ז( דלעיל . 
 

היה סכום הוצאות השלמת העבודות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המנהל   .2
כאמור בסעיף קטן )ז(, עולה על אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה  

חייב בתשלום ההפרש שביניהם  יהא הקבלן  -ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו  
לעירייה והעירייה תהיה זכאית לגבותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן, וכן לגבותו  

 מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית כאמור להלן. 
 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה מוחלטת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן   ח.
 השלמה ומועדי הוצאתן. ומועדיהם, לשיעור הוצאות ה

 
העירייה רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי   על אף האמור בהוראות ההסכם  .ט

שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם בהודעה בכתב  
יום לפני מועד סיום ההסכם. העירייה רשאית לסיים את  90ומראש שתימסר לקבלן עד  
 את השירות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בחלקוההסכם  

 
 תיקון ליקויים  (22
 

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

 
לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, העירייה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי  

מטעמה על חשבון הקבלן.  תיקנה העירייה את הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מיידית של כל  
ל  הוצאות מיוחדות.  אין האמור לעיל גורע מכ   15%הוצאה או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של  

 סעד אחר העומד לרשות העירייה במקרים כגון אלו.  
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 קיזוז והפחתה  (  23
 

אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המפקח או המנהל או מבקר האיכות במהלך יום העבודה,  
והקבלן לא יתקן את    המצ"בכדוגמת הליקויים המפורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים מראש 

הליקויים בהתאם לדרישות המפקח או המנהל לשביעות רצונם ותוך המועד שנקבע לכך על ידם,  
חית מהתמורה החודשית לקבלן, את הסכום המפורט בטבלת הפיצוי המוסכם  להפ רשאיהמנהל 

 מראש, לכל מקרה או מספר מקרים במידת הצורך.   
יום.  קביעתו של מנכ"ל   15הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל העירייה על החלטת המנהל וזאת תוך 

 העירייה בערעור הינה סופית.
 

נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, העירייה רשאית   מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד 
להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לקבלן מהעירייה )בין מכח חוזה זה ובין מכח חוזה אחר  

ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן( וכן לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מערבות הביצוע,  
מוחלט כי הוא  מגיע לה מהקבלן, ובכלל זה כל  כל סכום אשר העירייה סבורה לפי שיקול דעתה ה

סכום שהעירייה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן ופיצויים  
מוסכמים מראש בגין אי ביצוע העבודות כנדרש בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים  

 . המצ"בהמוסכמים 
סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על  
החוזה ועד למועד בו הופחת הסכום הקבלן.   העירייה רשאית לקזז כל סכום כאמור ללא צורך  

 במשלוח הודעה לקבלן.  
 

לעצמם משום  קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, אין בהם כש
שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות  

 אחרת לפי חוזה זה.  
למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהקבלן, לא יוחזרו  

 ייבויות. לקבלן לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתח 
 

העירייה רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר  
שעל העירייה לשלמו לקבלן, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לצד ג' על פי כל  

 חוזה או דין, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב. 
 

  
 המוסכם, לא כולל מע"מסכום הפיצוי  אירוע

 ליום  ₪ 2,000 העדרות עובד משימתי לצורך מתן השירותים  .1
 ליום  ₪ 5,000 אזור מפקח /  העדרות מנהל עבודה  .2
 ליום  ₪ 500 העדרות עובד ניקיון לצורך מתן השירותים   .3
 לשעה  ₪ 150 איחורים של עובדים לצורך מתן השירותים   .4
 ₪ לעובד לשבוע  1,000 דרישות המכרז הצבת עובד שאינו תואם את   .5
כל    ₪   300ועוד    למקרה₪    500 אי ביצוע פעילות ניקיון בהתאם לדרישות המכרז   .6 עבור 

 שבוע עיכוב 
 לשעת איחור  ₪ 100 שעות איחור(   3)עד    לתקלות  בזמני תגובהאי עמידה    .7
 איחור  לשעת₪  300 שעות(  3)מעל  תקלות בזמני תיקוןאי עמידה   .8
 ש"ח ליום  3,500 ביצוע ניקיון יומי כנדרש אי   .9

 לעובד לכל יום עבודה  ש"ח 250 אי הופעה בביגוד אחיד   .10
מעלות הניקיון לחודש, עבור כל   20% אי אספקת חומרים מתכלים כנדרש   .11

 יום בנפרד 
  20%החלפת הציוד/תיקון הנזק ועוד  גרימת נזק לרכוש ו/או ציוד ו/או מבנה   .12

 מערך התיקון 
 לאירוע ₪  10,000 אי תשלום לעובדיו כדין   .13
 למקרה ₪  2,000 שעות  3אי החלפת רכב תקול תוך פרק זמן של   .14
סיבה    .15 מכל  בעיר  משמרת  בזמן  רכב  המצאות  אי 

 שהיא 
 למקרה ₪  2,000

 למקרה ₪  2,000 אי הורדת מברשות של רכב טיאוט לניקוי   .16
 למקרה ₪  2,000 אי ביצוע שטיפת רחוב על ידי רכב טיאוט   .17
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הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה על פי חוזה זה, מכל סיבה     (24
שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, ובמועדי שביתה של עובדי   
 רשויות מקומיות.  

 
השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה כאמור, ישלם הקבלן לעירייה פיצויים מוסכמים  

ש"ח )במילים: עשרת אלפים ש"ח ( לכל יום עבודה שבו לא ביצע   10,000ומוערכים מראש בסך של 
   את העבודות.

אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של העירייה, לפי חוזה זה )לרבות קיזוז ו/או  
חילוט ערבות בנקאית( ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר יגרמו לה  

 ירותי הקבלן. כתוצאה מהשבתת ש
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על פי כל  
דין ועל פי חוזה זה, תהא העירייה רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים  

קבלן ו/או   אחרים בביצוע העבודה הקבלנית, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת
 הוצאות מיוחדות של העירייה.   15%עובדים אחרים כאמור בתוספת של 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית לפי  

לעיל, לחלט את ערבות הביצוע   האמוריםשיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים 
 ה או במלואה, בגין הפרת חוזה. כמשמעותה בחוזה זה בחלק 

 
עקב תקלות בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך    העבודותעיל יחולו גם על השבתת לדוראות הה

 קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה. 
  

במקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, כלי רכב וציוד חלופי על פי דרישות  
 שעות.    3 בודה, תוך פרק זמן שלא יעלה על החוזה, לצורך ביצוע הע

טבלת הפיצויים  לאם הקבלן יפר חובה זו כאמור, תקזז העירייה מתשלומיה לקבלן, סכום בהתאם 
 .  המצ"במוסכמים ה
 

חילוקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב  
 ביצועה הסדיר של העבודה על ידו.אחר מכל סוג שהוא של 

 
 ערבות

  
להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה, ימציא הקבלן לעירייה  א.  (25

   ש"ח. 350,000במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית שסכומה 
 . 2020שנת  אוקטוברעל בסיס מדד חודש   הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן  
 לחוזה זה. 3 כנספחהערבות תהא בנוסח המצ"ב    
חודשים לאחר תום תוקפו של חוזה זה.   3תוקפה של הערבות יהא לתקופת החוזה בתוספת   

הקבלן מתחייב להאריך מעת לעת את תוקף הערבות בהתאם לתקופות ההארכה של חוזה  
 יום לפני מועד פקיעתה.   14זה, באם יהיו, וזאת לפחות  

 
כן תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה  אם לא יעשה   

 להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן. 
העירייה תהא רשאית לגבות הערבות בכל עת שלא יבצע הקבלן העבודות במלואן או בחלקן  

או יפר תנאי מתנאי חוזה זה או בכל מקרה שהקבלן יהיה חייב לשלם לעירייה סכומים 
 "י חוזה זה וזאת אפילו אם יעמדו לזכות הקבלן כספים כלשהם אותה עת. כלשהם עפ

ך לקניינה הגמור והמוחלט , ולקבלן לא תהיה זכות  ו סכום הערבות שייגבה ע"י העירייה יהפ
כלשהי לבוא כלפי העירייה בטענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה  

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על   האחרות של העירייה עפ"י הוראות חוזה זה.
 הקבלן בלבד. 

 
הערבות לא תהא ניתנת להעברה ותהיה ללא סייגים וניתנת למימוש מיד עם דרישת   ב.

 העירייה מהבנק. 
 

תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות,   -יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו   ג.
 הערבות האמור.מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תשמש הערבות גם להבטחת וכיסוי כל נזק, הפסד או  
הוצאה העלולים להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו של 

 החוזה. 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  
פר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים  אחת או במס

 כאמור.  
חולטה ערבות, ימציא הספק לאלתר ערבות בנקאית חדשה באופן שבכל עת תהיה בידי  

 העירייה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה. 
לא עדכן הספק את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה, 

 יהווה הדבר, כשלעצמו, עילה לחילוט הערבות.  
 

ת  עירייה עקב ובגין הפרל  העומדיםכל זכות או סעד אחר מ לגרוע אין בחילוט הערבות כדי .ד
 . ההסכם

 
 הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה  איסור (62
 

הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  א.
אחרת, לאחר או לאחרים, כל זכות או חובה מזכויותיו וחובותיו לביצוע העבודה הקבלנית  
כולה או מקצתה בהתאם לחוזה זה,  מבלי לקבל על כך רשות מפורשת מראש ובכתב, מאת 

רייה רשאית לסרב או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון,  מורשי חתימה של העירייה. העי
בתנאי שמקבל החובות והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא  אחר כל הוראות החוזה שחלו  

 קודם לכן על הקבלן.  
 

הקבלן לא יעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם  .ב
 בכתב. קיבל את אישור העירייה לכך מראש ו

 
הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי   .ג

 חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מגזבר העירייה בלבד. 
 

כל דבר שהקבלן חייב לעשות עפ"י הוראות חוזה זה יעשה על חשבונו של הקבלן ורואים אותו ככלול   (27
 המשולמת לקבלן עפ"י הוראות חוזה זה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. בתמורה 

 
בכל מקרה בו תתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראה שבחוזה לבין הוראה בנספחי החוזה, ו/או   (28

אם גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון    
יפנה הקבלן בעניין זה בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב,    -מנו של מסמך או של כל חלק מ  
 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  

 קביעת המנהל לעניין זה תהא סופית ומכרעת. 
 

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים באמצעות מורשי   (29
ייערכו בכתב וייחתמו כחוזה לכל דבר ועניין שאם  החתימה שלהם. כל תיקון או תוספת לחוזה זה 

 לא כן, לא יהא להם כל תוקף.
 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה של העירייה או מתן ארכה מצד העירייה, לא ייחשבו  
כויתור של העירייה על זכות מזכויותיה לפי חוזה זה ובכלל זה לא ישמשו כמניעה להגשת כל תביעה  

 א אם כן נעשה ויתור כזה בכתב, מראש ובאופן מפורש.בגין ההפרה, אל
  

 
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 

 
לפי הוראות המפקח יאפשר הקבלן לכל קבלן אחר המועסק על ידי העיריה או מבצע עבורה   א. (30

עבודה או לכל אדם או גוף שיקבע על ידי המפקח, לרבות בזק, חב' חשמל וכיו"ב, לרבות 
 אפשרויות פעולה נאותה בשטחים שבטיפולו. עובדיהם, 

 
מוסכם בזאת כי היה והעבודות של הגורמים הנזכרים לעיל אינן מאפשרות עפ"י קביעת  ב. 

תופחת    -ימים רצופים  3המנהל את ביצוע עבודות הניקיון נשוא החוזה לתקופה העולה על  
 בהתאם התמורה שעל העירייה לשלם לקבלן.  

 
שנשלחה ע"י צד אחד למשנהו עפ"י הכתובת המפורטת במבוא לחוזה, תחשב כאילו הגיעה  הודעה  (31

 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום. 72לתעודתה בחלוף 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
 
 
 
 
 

 __________________    __________________ 
 הקבלן       העירייה 

 
 
 

 
 

החברה _________________     ח.פ. ________________ )להלן: "החברה"(,  אני הח"מ, עו"ד של 
מאשר בזה כי ישיבת דרקטוריון החברה התקיימה במשרד הרשום על החברה ביום __________ כונסה  
כדין, וקבלה החלטה כדין בהתאם לתזכיר ולתקנות החברה להתקשר בהסכם עם עיריית רחובות לביצוע  

____________ ההחלטה נרשמה בספר הפרוטוקולים של החברה ונחתמה ע"י  _________________
יו"ר של הדרקטוריון. החתימה המצויינת בהחלטה הנ"ל מחייבת את החברה.  כמו כן אני מאשר כי בעלי  

 זכות החתימה של החברה חתמו על ההסכם הנ"ל. 
 
 

       ____________   ________ 
  ו"ד ע         תאריך                  

 

 

 

 

 אישור חוזה 
 

 אריך ת תימה ח םש ישור היחידה א
    רטים בחוזה מולאו ע"י  פ
    ישור מנהל אגף/יח'  א
    ישור אחראי על ערבויות  א

    אישור ממונה ביטוחים 
חובת סעיף ל ישור סגן גזבר, א

 תקציבי: _________  
   

    אישור יח' חוזים 
    ישור הלשכה המשפטית  א
    ישור מנכ"ל העירייה  א
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 1/2021מכרז פומבי מס' 

   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
           

   1נספח 
  וניקיוןמפרט עבודות טאוט שטיפה        

 
 

 עבודותמפרט 

 

 מבוא .1

מפרט זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם    .1.1

 י: להוראות מפרט זה אז

 ( בנושאים הקשורים לעבודות ואופן ביצוען יגבר האמור בנספח זה.  1)

 ( בנושאים משפטיים כלליים יגבר האמור בהסכם. 2)

  העיר רחובותוטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בכל שטח שיפוט שטיפה הקבלן יבצע עבודות ניקיון    .1.2

 בכתב הכמויות.י הניקיון והכלים המצוינים במפרט זה וובדבאמצעות מכונות טיאוט וע

למנהל אגף חזות העיר  התחלת עבודה, יציג הקבלן    וימי עבודה לאחר קבלת צ   7  –עד ולא יאוחר מ    .1.3

ר בו הוכרז כזוכה בהתאם  ותוכנית עבודה לביצוע העבודות באזבעיריית רחובות )להלן: "המנהל"(,  

 לקווים והנחיות שיימסרו לו על ידי העירייה. 

תהא רשאית בהתאם לש ו/או  העירייה  )להפחית  תוכניות העבודה  לשנות את  דעתה הבלעדי  יקול 

להוסיף ו/או לתקן( בכל עת גם במהלך תקופת ההתקשרות והקבלן יפעל בהתאם לתוכנית העבודה  

תעודכן מעת לעת על ידי העירייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )להלן: "תוכנית  המאושרת כפי ש

 עבודה"(. 

משום התחייבות    ךנדרשות הינו על פי אומדן והערכה בלבד ואין בכמובהר בזה כי היקף העבודות ה  .1.4

ובהיקף כלשהו והעירייה תהא רשאית להקטין את    ןהעירייה להזמין את מלוא היקף העבודות כול

  ושיקול דעתה הבלעדי, היקף ביצוע העבודות או להגדילה בכל שלב של ההתקשרות והכל לפי צרכיה

עניין זה לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או כל דרישה ו/או כל טענה  וזאת ללא מתן נימוקים כלשהם. ל

 מסוג כל שהוא. 

העבודה    היקףבגין הפחתת או הגדלת מעת לעת של    לקבלן לא תהא כל טענה או תביעה כלפי העירייה  .1.5

 .בהתקשרות עם העירייהיסודי   תנאימור. תנאי זה הינו אכ

 

 העבודותהכלים הנדרשים לביצוע והתשומות  .2

  כלהכלים ביחס לולהלן פירוט התשומות והכלים לביצוע העבודות הכמויות הנדרשות של התשומות    .2.1

 בהמשך מסמך זה.אזור מפורטים 

   – גדולהאוט ית ט נמכו  .2.2

טון ומעלה בעלת מיכל אשפה העשוי פלדת אל חלד או חומר    12ייעודית בעלת שלדת    גדולה  המכונ

ליטר    1,200  –ח של כ  פאל חלד או חומר דומה בנ  תלדפדומה. מערכת מים בעלת מיכל מים עשוי  

על כל מכונת   לפחות. מערכת מחזור מים וכן מערכות נוספות הכוללות מעשיר שטיפה בלחץ )גרניק(.

. לעירייה תהיה הזכות לבקש את צילומי  החזית שלה טיאוט תוצב מצלמה בתחתית המשאית ועל  

 יום לאחר ביצוע הצילום בפועל.    30 המצלמה עד 
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בין השעות   בימים ראשון עד שישי  וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00המכונה תעבוד  ברציפות 

 העבודה. 

   – בינוניתאוט ית ט נמכו  .2.3

ליטר    4,500-5,000בעלת מיכל אשפה בקיבולת  טון ומעלה    7.5בעלת שלדת  ייעודית    בינונית  המכונ

אל חלד או חומר דומה    תלדפהעשוי פלדת אל חלד או חומר דומה. מערכת מים בעלת מיכל מים עשוי  

ליטר לפחות. מערכת מחזור מים וכן מערכות נוספות הכוללות מעשיר שטיפה בלחץ    750  – ח של כ  פבנ

. לעירייה תהיה הזכות  החזית שלהת טיאוט תוצב מצלמה בתחתית המשאית ועל  על כל מכונ  )גרניק(.

   יום לאחר ביצוע הצילום בפועל.  30 המצלמה עדלבקש את צילומי  

בין השעות   בימים ראשון עד שישי  וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00המכונה תעבוד  ברציפות 

 העבודה. 

   –  עובדי ניקיון ידניים  .2.4

 הלן.  ל ו בעגלות טיאוט ידניות כמפורט דניקיון ידניים אשר יצויעובדי  

וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00העובדים יעבדו בימים ראשון עד שישי בין השעות   ברציפות 

 העבודה.  

העובדים יעבדו במשמרות שונות כלהלן: משמרת    כפי שהוגדר על ידי העירייה,   4כמו כן, באזור מספר  

ומשמרת לילה בין השעות    13:00-20:00, משמרת צהריים בין השעות 06:00-13:00בוקר בין השעות  

20:00-01:00 . 

   –  עובדי שטיפה  .2.5

להלן. עובדי השטיפה יהיו    3עובדי ניקיון ושטיפה ידניים אשר יסתייעו באמצעים אשר יפורטו בסעיף  

ידה  ע)גרניק( ובעלי כושר יכולת צ עובדים מיומנים בעלי כשירות גופנית להחזיק משאבת מים בלחץ  

 .  בינוניותלוו בדרך כלל את מכונות הטיאוט ה יק"מ ומעלה כל יום עבודה. עובדי השטיפה   2של 

וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00העובדים יעבדו בימים ראשון עד שישי בין השעות   ברציפות 

 העבודה. 

   – רכבים  .2.6

הרכ  ירכב משימתיים.  טבישירות  מסוג  יהיו  קבינה,  ם  דאבל  בנפח  נדר  מיכל  יותקן  מ"ק    2.5עליו 

פתוחה.   למכולה  לפריקה  פסולת  מכל  הקמת  המאפשרת  הידראולית  מערכת  עם  רכב  לפחות  כל 

משמיתי יכלול שקיות להחלפת אשפתונים, כל הציוד הנדרש לשם איסוף פגרים והן לניקיון מפגעים  

 ות, נייר כפפות וכו'.  ק כגון מדב

 ברציפות וזאת בהתאם לתוכנית העבודה.  במשך יום עבודה הרכבים יהיו בשימוש

   – אזור מנהלי  .2.7

 .  כפי שתורה העירייהאזוריים  מפקחים

וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00העובדים יעבדו בימים ראשון עד שישי בין השעות   ברציפות 

 . העבודה

 עובדים ייעודיים אשר ישמשו למשימות ייעודיות.   – עובדים משימתיים  .2.8

וזאת בהתאם לתוכנית    06:00-13:00העובדים יעבדו בימים ראשון עד שישי בין השעות   ברציפות 

 העבודה.  

 תופעלו בהתאם להוראות בטיחות היצרן בעניין.  ימכונות הטיאוט יופעלו ו  .2.9

חש על  ותכולתה  הטיאוט  מכונת  את  ישטוף  הקבלן  כן,  באזורים  כמו  עבודה  יום  כל  בתום  בונו 

 . הדיןמוסדרים לכך על פי 

 ואילך.   2020העבודות תתבצענה באמצעות מכונות טיאוט וכלים אשר שנת ייצורם  .2.10
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עבודה להעמיד את כל הציוד הנדרש של  ה  ויובהר כי על הקבלן בתוך שישה חודשים מיום התחלת צ

. עד  2020הטנדרים וכל הכלים הדרושים לביצוע העבודות לכך שיהיו לשנת ייצור    ,מכונות הטיאוט

 ואילך.  2017אז יעבוד הקבלן עם מכונות הטיאוט משנת  

כל ההזמנות של הציוד שרכש  העתקי  את    למנהלהקבלן    ימסורהעבודה    ו יום מיום התחלת צ  30בתוך   .2.11

מערכות    ,העגלות הידניות  ,, הטנדריםומסמכים המעידים על רכישת הציוד הן של מכונות הטיאוט

 הבקשה וכל הנדרש לביצוע העבודה כל פי החוזה. 

בלן לתחזק את מכונות הטיאוט ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין לרבות תיקונים,  קבאחריות ה .2.12

 חלפים, אישורים רישיונות וכו'.

ו/או של התאגיד לשם ביצוע  הקבלן לא יהיה רשאי להתחבר למקורות המים השונים של העירייה     2.13

 . הרשאה מפורשת בכתב מאת העירייה ו/או תאגיד המיםהעבודות במכרז זה שלא על פי 

 

 מערכת הבקרה 

2.14 

רכבי הטיאוט ולספק לעירייה    / איתור בזמן אמת על   הקבלן מחויב להתקין מערכת הימצאות .2.13

 חופשית לנתוני המערכת. גישה 

2.15 

 .  על גבי עגלות הטיאוט הידניות מערכות בקרה ממוחשבותאינו חייב להתקין קבלן ה .2.14

יהיה חייב לשתף פעולה עם העירייה  עגלות הטיאוטמערכות בקרה    העירייה תתקין בכל    והקבלן 

 .  הכרוך בפעולות אלה

 

 עבודה באמצעות עובדי ניקיון .3

הניקיון במספר    באמצעותהעבודות    .3.1 עובדי  ידי  על  לעיל  עובדי הניקיון והשטיפה תתבצענה כאמור 

ימים    ,רו הקבוע בכתב הכמויות לאז ליום עבודה אחד שישה  אשר יעבדו במתכונת של שבע שעות 

 בשבוע.  

שעות העבודה כוללות גם את זמני ההפסקה על פי דין בתשלום )על הקבלן לשלם לעובדיו על זמן  

 ההפסקה. העירייה תוכל לקבוע את מועדי ההפסקה באזורים שונים לפי שיקול דעתה. 

 כפי שיפורט בהמשך, יעבדו העובדים משמרות שונות. 4כמו כן, באזור מספר 

ויהיה צורך להעסיק עובדים לא בני הדת היהודית אשר יעבדו  על הקבלן לקחת בחשבון, כי יתכן    .3.2

 . מפקח ועובד ניקיוןבשבת וחגים במתכונת של טנדר, 

פח    בכל עגלה יהיה  .דרישת העירייהלפי    ניידת  ממותגת  הקבלן יעמיד לכל פועל ניקיון עגלת ניקוי  .3.3

  1.6ליטר לפחות, מתקנים לנשיאת מטאטא כבישים )ידית באורך    75לאיסוף הפסולת בקיבולת של  

ס"מ לפחות(, מגרפה    1.6ס"מ לפחות(, יעה אלומיניום )ידית באורך    1.6ס"מ לפחות(, את )ידית באורך  

)ידית באורך    18 )  1.6שיניים  לרבות  ס"מ לפחות( שפכטל, מזמרה, ציוד ואמצעים להסרת מודעות 

מסיר שומנים ודבקים( ומלאי שקיות המותאמות לאיסוף פגרים ושאר מיני פסולת וכן מלאי שקיות  

הקבלן יספק שקיות    המותאמות להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים בשטח שיפוט העירייה.

סוגי   את  להחליף  הזכות  שמורה  לעירייה  העיר.  ברחבי  הפזורים  האשפתונים  סוגי  לכל  אשפה 

 ים ועל הקבלן יהיה לספק שקיות מתאימות לכך ללא תוספת כלשהי במחיר. האשפתונ

מוצב  .3.4 הוא  שבהן  בתחנות  נוכחות  שעון  להציב  הקבלן  ביומטרי  .על  שעון  יהיה  נוכחות  בכל    .שעון 

עובדי הקבלן יבצעו החתמות ביומטריות הן בכניסת העבודה ובסיומה. יובהר כי   ,תחילת יום עבודה

צפייה ישירה מהמערכת. כן יובהר כי עלות השעונים כמו כן עלות התקנתם,  אפשרות תהיה  לעירייה

 הפעלתם ותיקונם תהא על הקבלן.  
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 תוגדר כמכרז התפעול של כל אזור ואזור בעיר.  "תחנה "לעניין זה 

יום העבודה  התשלום עבור  יקוזז מהקבלן    ,לא ביצע עובד החתמה של השעון הביומטרי ביום העבודה  .3.5

 עובד.   של אותו

מו על שעוני הנוכחות לרבות מנהלי הקבלן, עובדים משימתיים וכל המועסקים  חתכל עובדי הקבלן י  .3.6

 . בתחום העיר רחובותעל ידי הקבלן 

חל איסור מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא    .3.7

 רש.לאזור/כלי אצירה עליו תורה העירייה לקבלן במפו

הקבלן ינקה ספסלים וריהוט רחוב )לרבות    ,מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ו/או מתכנית העבודה  .3.8

לוחות מודעות וכן    ,תחנות הסעה )לרבות אשפתונים הצמודים להן(  ,אלו המוצבים בתחנות הסעה(

והנמצאים   ראשיים  בצירים  המוצבים  יונים(  צואת  של  ניקיון  )לרבות  גשם  העיר,קולטני    בתחום 

וגרפיטי דו  פסלים, תחנות אוטובוס  יוגש אחת  "וימלא  ניקה אשר  ח מפורט לגבי המקומות אותם 

 בהתאם לתכנית העבודה.  יהאלשבוע למנהל ו/או מי מטעם העירייה. ביצוע העבודות  

ובשטחים    .3.9 ברחובות  הפזורים  באשפתונים  שונים  בצבעים  אשפה  שקיות  יום,  מדי  יחליף  הקבלן 

 ה והפסולת המצויים בהם.  הפתוחים ויפנה את האשפ

 אשפה ופסולת אשר תפונה מהאשפתונים תרוכזנה בשקיות. 

השקיות עם הפסולת והאשפה תיאספנה באמצעות אחד מהרכבים המשימתיים ותושלכנה למקום  

 בו תורה לכך העירייה. השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילויין. 

העבודות השוטפות.    בתחום העיר במהלךהקבלן יפנה צואת בעלי חיים וכן פגרי בעלי חיים הנמצאים   .3.10

 צואת בעלי החיים ופגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות וירוכזו לאיסוף.  

השקיות עם צואת בעלי החיים ופגרי בעלי החיים ייאספו באמצעות הרכב המשימתי ויושלכו למקום  

 העירייה. השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילויין.   עליו תורה לכך

אלא   אחר,  אצירה  כלי  ו/או  ציבוריות  למכולות  הנ"ל  השקיות  את  להשליך  מוחלט  איסור  חל 

 לאזור/כלי אצירה עליו תורה העירייה לקבלן במפורש.

שנה רק  הקבלן יבצע עבודות ניכוש עשבים באמצעות חרמשיים מוטוריים. עבודות ניכוש העשבים תע .3.11

המדרכה ו/או מסיום החומה    םמטר מסיו  2בשטחים פתוחים המוגדרים כמדרכות וזאת ברדיוס של  

 ו/או מסיום שצ"פ ו/או מסיום השביל שנוקה. 

 שימוש בחומרי הדברת עשבייה ייעשה אך ורק בכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב.  .3.12

ממונה ו/או המנהל מטעם העירייה  לעדי של הבעבודות ניכוש עשבייה ייעשו בהתאם לשיקול דעתו ה .3.13

 ות דו שבועית.יר ולכל הפחות יעשה ניכוש עשבייה באזורים עליהם יורה אותו ממונה ו/או מנהל בתד

החרמשים יופעלו על ידי עובדים מיומנים אשר קיבלו הדרכה שוטפת בעניין ואת כל הציוד ואמצעי   .3.14

 המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל ידי הקבלן. 

תיקונים   .3.15 לרבות  בעניין,  הנדרשות  העלויות  בכל  ולשאת  החרמשים  את  לתחזק  הקבלן  באחריות 

 וחלפים. ככל שחרמש יקלקל לפרק זמן מסוים, אזי מתחייב הקבלן להעמיד חרמש אחר במקומו. 

לשקיות   .3.16 ומרוכזת  מסודרת  בצורה  ותושלך  פיזורה  שיימנע  כף  מידי  באופן  תיאסף  הניכוש  פסולת 

שר תסופקנה על ידי הקבלן. השקיות עם פסולת הניכוש תיאספנה ותושלכנה למקום  ייעודיות לכך א

 מילויין.  חרעליו תורה העירייה. השקיות יפונו לא יאוחר משעה לא 

חל איסור מוחלט להשליך את שקיות פסולת הניכוש למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא   .3.17

 במפורש.לאזור/כלי אצירה עליו תורה העירייה לקבלן 

וכן בהתאם לתיקון התקנות למניעת מפגעים )מניעת   1961-מפגעים, התשכ"א  תבהתאם לחוק למניע  .3.18

)תיקון( התשנ"ג  על הקבלן חל איסור מוחלט על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש    1992-רעש( 

 באזורי מגורים. 
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 הוראות נוספות  .4

לרבות לתקופות    ההתקשרות עם העירייהולמשך כל תקופת    העבודותהקבלן יעסיק לצורך ביצוע    .4.1

במספר הקבוע בכתב    מפקחי איזור   ,וחלט על מימוש האופציות( כאמור לעילשיהאופציה שבו )ככל  

תראה לנכון ועל פי   האשר העיריי  הכמויות, אשר יחולקו גיאוגרפית ו/או בהתאם לכל חלוקה אחרת

 הבלעדי.   השיקול דעת

העבודה ישהו בשטח שיפוט העירייה לאורך כל שעות העבודה ויהיו בעלי אמצעי קשר לצורך  מנהלי  

 וכן עם נציגי העירייה.  בתחום העירלבין כל עובדי הקבלן הפועלים  םקיום קשר בינ

מנהלי העבודה יהיו זמינים לטובת מתן השירותים גם לאחר שעות העבודה, וכן לצורך מתן מענה    .4.2

עת קרות מפגע, בהתאם להוראות המנהל ו/או מפקח מטעם העירייה והגורמים  בשעת חירום ו/או ב

 המוסכמים בעניין.

גם בתוך שכונות    ואל   ותבמסגרת עבוד   .4.3 ניקיון  יבצע הקבלן  ומבלי לגרוע מכלליות הקבוע בהסכם, 

 מגורים, אזורי תעשייה ומסחר, חניונים, מפרצי חניה וכו' הכל על פי הנחיות העירייה. 

 אמצעות עובדי הניקיון את כלל השבילים בעיר למעט גנים ציבוריים.  בעל הקבלן יהיה לנקות  כמו כן,  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן יהיה לנקות את כלל שבילי הגישה לגנים ציבוריים למעט הגינה  

 הציבורית עצמה. 

יובהר כי המונח    במשך כל תקופת ההתקשרות עובדים זרים לשם ביצוע העבודות. הקבלן לא יעסיק   .4.4

 .  1991"עובד זר" לעניין סעיף זה הוא כהגדרתו של מונח זה בחוק עובדים זרים, התשנ"א 

 הפרה של סעיף זה הינה הפרה יסודית של תנאי הסכם ההתקשרות. 

ל פי ההסכם על נספחיו ו/או על פי תכנית  עניקיון כל מכונות השטיפה והטיאוט אשר שטיפתן נדרשת    .4.5

זו. הקבלן  יהעבודה   תבצע במכוני שטיפה מאושרים בלבד, בעלי רישיון עסק תקף לביצוע פעילות 

 מתחייב להמציא לעירייה אישורים לעניין סעיף זה על פי דרישתה בכל עת.  

 הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

 

 ט רחובות ושטחים פתוחיםווטיאשטיפה אופן ביצוע שירותי ניקיון  .5

אם  תוטיאוט הרחובות והשטחים הפתוחים בכל שטח העירייה בה הקבלן יבצע את עבודות הניקיון   .5.1

 . שאישרה העירייה לתוכנית העבודה

לא  למען הסר ספק, העירייה תוכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את תוכנית העבודה, ל   .5.2

 . תשלום נוסף, ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין. השינוי ייעשה בכתב

פי   על  העבודות  ביצוע  ימי  אזורי העבודות,  את חלוקת  לשנות  העירייה  של  דעתה  בשיקול  כן  כמו 

 אזורים וכל נתון אחר הקשור לביצוע העבודות. 

ידי    .5.3 על  יועסקו  עובדים אשר  ייעשה באמצעות  זה  ביצוע העבודות  וכמפורט בחוזה  הקבלן, כאמור 

 ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך והמתאים לביצוע העבודות על פי חוק.   יובאמצעות ציוד ייעוד

ואילך ויעמדו בדרישות החוק למניעת מפגעים, תקנות    2020היה  תשנת ייצורן של המכונות/רכבים    .5.4

 יבה בעניין. למניעת פגעים,  וכל דין אחר והנחיות המשרד להגנת הסב

על הקבלן לדאוג על חשבונו לאחזקת מלאי זמין ותקין של כל הציוד הנדרש לשם ביצוע העבודות    .5.5

  ,לרבות מלאי שקיות, ביגוד לעובדים, כל כלי הרכב,  לאורך כל תקופת ההסכם בצורה רצופה ושוטפת

 שיעבוד ואינם מעוקלים. מנקיים  כשהםהמכונות והציוד 

ו את מכונת הטיאוט והרכבים המשימתיים בשילוט בגודל ובנוסח עליהם  על הקבלן לשלט על חשבונ  .5.6

 תורה העירייה. 
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  ,יתקין מכשירי טלפון נייד חכמים פועלים ותקינים במכונות הטיאוט וברכב המשימתייספק ו הקבלן    .5.7

 . בתחום העירפועליו  נהגי רכבי הטאוט, מנהלי העבודה ו במשרדו ואצל  

מחסן ציוד לשם אחסון כל הציוד והמכונות  משרד ובתחום העיר רחובות  יחזיק על חשבונו    ןהקבל  .5.8

במידה והעיר תחולק למספר אזורים   בהם נדרש לעשות שימוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 לצורך ביצוע העבודות, יהא על הקבלן להחזיק משרד ומחסן באזור של העיר שעליו יהא אחראי.

ויו  .5.9 ,   יומי, יבצע הקבלן את תוכנית עבודה לאותו יום  -  ם ביצוע העבודות נקבע כיום חג חד במידה 

 יום אשר קדם ליום החג.  ב

אמור על  כייבצע הקבלן את תוכנית העבודה של העירייה  ,  יומי  -  במידה ויום העבודות נקבע כחג דו 

 פי שיקול דעתה הבלעדי בקשר לעבודות הנוספות ותגבורים לחגים. 

לאותם    ו אשר נקבע  ות ת העבודוהאמור בסעיף זה אינו גורע מחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכני  .5.10

בנוסף לתוכנית העבודות הקיימת   50%ימים שלפני ואחרי החג. בנוסף לאמור לעיל, יתגבר הקבלן ב 

בודה  ובנוסף לאמור בתחילת סעיף זה , את שלושת ימי העבודה החלים לפני כל חג ואת שלושת ימי הע

החלים לאחר צאת החג. תגבור השירותים ייעשה על פי תוכנית עבודה על פי שיקול דעתה הבלעדי  

 של העירייה.                                                                                                           

או העבודות בתקופת החגים מהווה חלק  /למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי תגבור העבודות ו .5.11

בלתי נפרד מביצוע העבודות על פי ההסכם, והקבלן יבצעם בשלמות. התשלום בגין תגבור העבודות  

 יהא בהתאם למחירי היחידה בכתב הכמויות ללא כל תוספת מיוחדת. 

עת במהלך כל תקופת   .5.12 נוספות בכל  ולבצע עבודות  ועוד, הקבלן מתחייב לתגבר את העבודות  זאת 

 ההתקשרות כפי שיורה לו המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.  

הקבלן מתחייב לבצע את הוראותיו של המנהל בעניין במלואן ובשלמותן, כל זאת ללא תמורה נוספת  

מעבר    םלקבוע בהסכם זה ככל שיידרש הקבלן להעמיד פועלים נוספי  מעבר  ו/או ללא תוספת תשלום,

וזאת בהתאם להוראה מפורשת   ביצוע העבודות הנ"ל  לעובדים המפורטים בכתב הכמויות לצורך 

עבודות באירועים    בין אם לביצוע העבודות השוטפות ובין אם לביצוע  ובכתב מטעם המנהל ואישורו,

כיו"ב(, יעמיד הקבלן את כל העובדים הנדרשים בעניין באופן מידי,  מיוחדים )כגון, חגים, הופעות, ו

 ללא כל טענה. 

 לא העמיד הקבלן את כל העובדים הנוספים יראה הדבר כהפרה יסודית של החוזה.   .5.13

 בעבור הפועלים הנוספים ישולם לקבלן בהתאם למחיר בכתב הכמויות. 

ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש .5.14 , חל איסור מוחלט לביצוע  1948- "חבערבי 

. הקבלן מתחייב לסיים את העבודות  המנהלעבודות נשוא המכרז, אלא באישור מפורש ובכתב של  

בהתאם לתוכנית העבודה לפחות שעה אחת לפי כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה  

 . מראש ובכתב של המנהלבחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל, אלא באישור 

רים חריגים ו/או במקרי עומס יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו/או מעבר לשעות העבודה  במק .5.15

מקומו    או/או ממל  אגף חזות העירוכן בימי מנוחה וחגים, וזאת בהתאם לאישור טלפוני של מנהל  

 ו/או מי מטעמו. ביצוע העבודות ייעשה ללא תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת.  

מחויב לבצע עבודות תגבור בכל שעות היממה, לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות  כמו כן, הקבלן  

 . מתחום העירדית לפינוי מפגעים יאירוע חריג ובשעת חירום הדורש היענות מי 

 הקבלן יעביר למנהל את פרטי הנהג ופועל ניקיון לרבות מספרי הטלפון אשר יעמדו בכוננות.  

 תמורה וללא כל תוספת תשלום.   ביצוע העבודות כאמור, ייעשה ללא

כמו כן, הקבלן מחויב לבצע את כל העבודות הנדרשות במכרז גם בשעת חירום )מוכרזת ו/או שאינה  

מוכרזת( בהתאם להוראות המנהל והראות פיקוד העורף: ביצוע העבודות כאמור, יעשה ללא תמורה  

 וללא כל תוספת תשלום. 
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ם ואירועים חריגים גם צוות עובדים ככוננות בהתראה של  לצורך האמור, יעמיד הקבלן בשעות חירו

 שעות.  24

יתרחשו   .5.16 יפעיל    בתחום העירבאירועים מיוחדים אשר  וכיו"ב(,  זיכרון  ימי  חגים,  )כגון פסטיבלים, 

שעות ביממה בכל שטח שיפוט העירייה, לצורך ביצוע כל עבודות    24הקבלן צוותי עבודה מוגברים  

טוב ביותר. בגין ביצוע העבודות במשמרות נוספות ו/או בצוותי עבודה  הטיאוט והניקיון על הצד ה 

 נוספים לא ישולם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, אלא כאמור וכמפורט בחוזה. 

כולן  בתקופות ו/או בפרקי זמן מסוימים במהלך השנה הקלנדארית ייתכן ולא יידרש ביצוע העבודות   .5.17

החלטת מדינה על  או עקב ,  תנאי מזג אוויר קיצוניים ם בהם ישררו)למשל, אך לא רק, בימי  חלקן או  

(, ולא תשולם לקבלן כל תמורה בגין אי ביצוע עבודות באותם פרקי זמן. הקבלן מוותר על כל  סגר

 העירייה.   זה כלפיבעניין  תביעהטענה ו/או 

 תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה. 

בהתאם לדרישות המנהל או המפקח    מתחום העירהקבלן מתחייב לפנות ולסלק את פסולת הטיאוט   .5.18

 . בימים שייקבעו לכך מעת לעת על ידי העירייה

מקבלת   שעה  תוך  המפקח  של  טלפונית  להודעה  בהתאם  נוספות  עבודות  לבצע  הקבלן  על  כן  כמו 

קבלן דרישה זו, רשאית העירייה  ההודעה וזאת במשך כל שעות עבודת הקבלן. במידה ולא יבצע ה

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

הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים, לא לפגוע ו/או לגרום נזק כלשהו בתשתיות   .5.19

תושבי    של הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות, חשמל, ביוב, מים וכיו"ב( ו/או ברכוש העירייה או

או עוברי אורח ו/או בכלי אצירה וריהוט עירוני ו/או ברכבים וכיו"ב. הקבלן מתחייב לא לגרום לרעש  

, למעט  , הכל בתיאום עם המנהל או המפקח14:00עד   06:00בעת ביצוע העבודות ולבצען בין השעות  

 . 05:30, שם העבודות יתחילו בשעה  ברחוב הרצל

 בכתב על כל מפגע תברואתי. על הקבלן להודיע לעירייה  .5.20

בתום כל יום עבודה ישטוף הקבלן ויחטא את מכונת הטיאוט. שטיפה וחיטוי מכונת הטיאוט תעשה   .5.21

על פי הוראות כל דין והמשרד להגנת הסביבה ויהיו על חשבונו המלא של הקבלן. יובהר כי ניקוי  

שטיפה באתרים שאינם    מכונות הטיאוט והכלים ייעשה במכוני שטיפה מורשים בלבד, לא תתבצע

 מורשים ו/או בשטח תפעול העירייה.  

 הסכם. ההפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של  

בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש העירייה ו/או לגופו ו/או לרכושו של כל    ישא באחריותהקבלן   .5.22

או מחדל של הקבלן,  אדם אחר, לרבות עובדי העירייה ותושבי העירייה ו/או עוברי אורח עקב מעשה ו/

עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתחייב לפצות  

 ולשפות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל. 

פעולותיו    את העירייה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו/או שתחויב לשלם בעקבות  יפצההקבלן   .5.23

ההוצאה בפועל    מיום  1961-הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"ה  של

 ועד ליום התשלום לעירייה. 

בכל תלונה שתובא לידיעתו על ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של תושב    יברר ויטפלהקבלן   .5.24

 החוזה.   העירייה ו/או כל אדם אחר בקשר לכל עיניין הקשור לביצוע

( לחודש קלנדארי במשך כל תקופת תוקפו  1הקבלן ינהל יומן וימסור עותק ממנו למפקח בכל ראשון ) 

 של החוזה. 

 צוות העובדים .6

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים    .6.1

 בעירייה. המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה 
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  ,הנדרשות  אזור כפי שתורה העירייה, במהלך כל שעות העבודהמנהלי  ב להעסיק  יכמו כן הקבלן מחו  .6.2

יהיה זמין    האזורבקשר מתמיד ורציף עם עובדי הקבלן ועם נציגי העירייה. כמו כן מנהל    ואשר יהי 

ללא תוספת    בכל שעות היממה לקריאות ו/או ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם,

 תשלום. 

יוכל    אזור  מפקחבהעדר    .6.3 לתת הוראות    המנהלבשטח  העירייה  ידי  על  לכך  ידו  על  או מי שהוסמך 

 לעובדי הקבלן ובשמו. 

הנהגים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו נהגים בעלי הכשרה ורשיון להפעלה ולנהיגה במכונות טיאוט    .6.4

 ובגדלים הנדרשים במכרז. ם בנפחי

 ככל שיידרשו עובדים נוספים, אלה יועסקו על ידי הקבלן.  .6.5

בכל עגלה יהיה פח לאיסוף    דרישת העירייה.עגלת ניקוי ממותגת ניידת לפי  הקבלן יעמיד לכל פועל    .6.6

של   בקיבולת  כבישים    75הפסולת  לנשיאת מטאטא  לפחות, מתקנים  באורך  ליטר  ס"מ    1.6)ידית 

  18ס"מ לפחות(, מגרפה  1.6ס"מ לפחות(, יעה אלומיניום )ידית באורך  1.6לפחות(, את )ידית באורך 

ס"מ לפחות(, שפכטל, מזמרה, ציוד להסרת מודעות )לרבות מסיר שומנים    1.6שיניים )ידית באורך  

ן מלאי שקיות המותאמות  ודבקים( ומלאי שקיות המותאמות לאיסוף פגרים ושאר מיני פסולת וכ

העירייה. הקבלן יספק שקיות אשפה לכל   להחלפת השקיות באשפתונים המפוזרים בשטח שיפוט 

ועל    סוגי האשפתונים הפזורים ברחבי העיר. לעירייה שמורה הזכות להחליף את סוג האשפתונים

   הקבלן יהיה לספק שקיות מתאימות לכך ללא תוספת כלשהי במחיר.

 ממונה בטיחות על ידי משרד העבודה והרווחה. כעמו מנהל עבודה מוסמך הקבלן ימנה מט  .6.7

הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה, לרבות תנאי    .6.8

בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש  

 . 1954-ובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דעל ידי מפקחי העבודה, במ

ביצוע העבודות, כאשר הציוד יהיה באיכות   .6.9 הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך 

נעלי בטיחות, משקפי מגן,    ,הטובה ביותר, לרבות כובעים, חולצות )ארוכות/ קצרות(, סרבלי עבודה

הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר. בהפעלת  אפוד זוהר וכל ציוד מגן אחר נוסף    כפפות,

ציוד מוטורי יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות ומשקפי מגן. הקבלן יפעל בעניין גם  

אישי(,  מגן  )ציוד  לעבודה  בטיחות  ותקנות  לעיל  המאוזכרות  לעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם 

 . 1997- התשנ"ז

מילוא .6.10 מחלה,  ומחמת  את  היה  לבצע  מעובדיו  עובד  ו/או  הקבלן  יוכל  לא  אחרת  סיבה  כל  או  ים, 

הקבלן עובד/ים אחר/ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע    יעסיקהעבודות בהתאם לחוזה זה,  

 א חוזה זה. שו העבודות נ

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקרות מתמדת שלו או של פקחים   .6.11

 . 1970-קבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"למטעמו. ה 

לעובדי הקבלן  לתת  או מי שהוסמך על ידו לכך על ידי העירייה    המנהלעבודה בשטח יוכל    מנהלבהעדר   .6.12

   הקבלן. , כל זאת מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה לנקוט צעדים כנגד  הוראות לעניין ביצוע העבודה

 

  הוראות עבודה באמצעות מכונת הטיאוט .7

 מספר מכונות הטיאוט וסוגיהם יהיה בהתאם לקבוע לעיל ובכתב הכמויות לאיזור.   .7.1

גדולה  .7.2 טיאוט  מכונת  )  כל  נהג אחד  ידי  על  )1תופעל  ועובד אחד  קיבלו הדרכה    ,מיומנים  ,(1(  אשר 

שוטפת בעניין ואשר מחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואשר קיבלו את כל הציוד ואמצעי  

 המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל ידי הקבלן. 
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)   בינוניתכל מכונת טיאוט    .7.3 ידי נהג אחד  אשר קיבלו הדרכה    ,מיומנים  ,(1( ועובד אחד )1תופעל על 

אשר מחזיקים ברישיון להפעלת מכונת טיאוט, ואשר קיבלו את כל הציוד ואמצעי  שוטפת בעניין ו

 המגן הנדרשים לצורך כך, והכל על חשבון ועל ידי הקבלן. 

 מכונות הטיאוט יופעלו ויתופעלו בהתאם להוראות בטיחות היצרן בעניין.    .7.4

באזורים מוסדרים לכך  הקבלן ישטוף את מכונת הטיאוט ותכולתה, על חשבונו, בתום כל יום עבודה    .7.5

 על פי חוק. 

 בנוסף לעבודת הטיאוט הקבלן יבצע שטיפה של כל רחוב בעיר לפי סבב, לפחות פעם אחת בחודש.  .7.6

מכונות טיאוט,    :קרי  שהפעיל בתחום העירבתום כל יום עבודה את כלל הציוד    להשאירעל הקבלן    .7.7

על חשבונו ועל פי כל דין.  מתאים   מקום  להחזיקעל הקבלן  לשם כך  .  , בתחום העירורעגלות ורכבי סי 

יובהר כי הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד ולעירייה לא תהא כל אחריות בגין נזקים ו/או כל דבר אחר.  

ציוד לאחר תום יום העבודה למעט לצורך תיקונים ו/או טיפולים שיש    להוציאחל איסור מוחלט  

 לבצע בציוד. 

ה ישמשו אך ורק לצרכי העיר רחובות מכוח הסכם זה ובשום אופן  כל המכונות והאמצעים במכרז ז  .7.8

 לא ישמשו לצרכי ערים/רשויות/גופים אחרים/ות. 

באחריות הקבלן לתחזק את מכונות הטיאוט ולשאת בכל העלויות הנדרשות בעניין, לרבות תיקונים,    .7.9

 חלפים, אישורים, רישיונות וכיו"ב. 

בלן לעשות במכונת הטיאוט שימוש תקין למילוי מלא  היה והתקלקלה מכונת טיאוט או נמנע מהק .7.10

מאותו  זהה  הקבלן מכונת טיאוט תקינה חלופית    יעמידושלם של כל משימותיה מכל סיבה שהיא,  

יאוחר   לא  וזאת  שהתקלקלה,  המכונה  במקום  שעות3)  משלושסוג    או   עבודהההפסקת    ממועד  ( 

 ממועד התקלה. 

, כך  ברמה מקצועית מעולהוהטיאוט באמצעות מכונת הטיאוט תתבצענה  השטיפה  עבודות הניקיון   .7.11

 שלא יישארו שאריות פסולת ברחוב ובשטחים פתוחים עם סיום העבודה.  

ביצוע   לאחר  פסולת  שאריות  נותרו  באם  או  המנהל  רצון  לשביעות  העבודות  את  הקבלן  ביצע  לא 

וע העבודות באותו אזור בו נדרש הדבר  העבודה באמצעות מכונת הטיאוט, ישוב ויחזור הקבלן על ביצ

עוד באותו יום עבודה עד להשלמת ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל, ללא תמורה נוספת ועל  

 חשבון הקבלן, כל זאת מבלי להפחית מזכויותיה של העירייה לקנוס את הקבלן בעניין. 

ו/או  באמצעות מכונת הטיאוט תתבצענה, במידת האפשר, מבלי להפרי  תהעבודו .7.12 ע לתנועת רכבים 

 עוברי אורח ו/או תושבים וכיו"ב. 

עליו תורה העירייה. כמו כן, הקבלן יפעל    למקוםהקבלן יפנה וישנע על חשבונו את כל פסולת הטיאוט   .7.13

  לשינוע פסולת הטיאוט מהאזור בו רוקן את פסולת הטיאוט )על פי הוראת העירייה(, אל אתרי פסולת

 .  מורשים

 וסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט תחולנה על העירייה.   עלויות אגרת ההטמנה

אליו תפונה פסולת הטיאוט בטרם שינוע הפסולת לאתר  שתחזק את השטח התפעולי יסדר ו י הקבלן  .7.14

פסולת מורשה על פי כל דין והכל בהתאם להוראות העירייה. העבודות נשוא סעיף זה כוללות, בין  

ותחזוקה בידי ביובית פעמיים בשנה, בהתאם לתכנית עבודה אשר תוגש בידי  היתר, עבודות סידור  

 העירייה לקבלן. 

ת של הקבלן עם  ו בהסכם התקשראך ורק בהתאם לאמור    יבוצעת הטיאוט  ומכונב  מיכלי המיםמילוי   .7.15

יובהר כי הקבלן יישא בכל העלויות הנובעות מהסכם זה לרבות הצטיידות    העירוני.המים  התאגיד  

משאית  את מיכל  הקבלן  מילא  ד המים.  ימים וכיוצא בזה אמצעים אשר יידרש מאת תאג בשעוני  

בלן בגין כל יום עבודה של משאית  קבמים שלא כאמור, תהיה העירייה רשאית לחייב את הטיאוט  

 מ"ק ליום עבודה בעבור משאית טיאוט אחת.  6-הטיאוט ב
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 הוראות עבודה באמצעות עובדי ניקיון, עובדי שטיפה, עובדי משמרת הצהריים והרכבים המשימתיים .8

חל איסור מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא    .8.1

 כלי האצירה עליו תורה העירייה לקבלן במפורש. /למקום

עליו תורה העירייה כמו כן, הקבלן יפעל    למקוםהקבלן יפנה וישנע על חשבונו את כל פסולת הטיאוט    .8.2

לשינוע פסולת הטיאוט מהאזור בו רוקן הקבלן את פסולת הטיאוט )על פי הוראות העירייה(, אל  

הטמנה וסכום היטלי ההטמנה בגין פסולת הטיאוט תחולנה  . עלויות אגרת המורשים  אתרי פסולת

 . העירייהעל 

אשפתונים  ינקה  הקבלן    .8.3 )לרבות  הסעה  תחנות  הסעה(,  בתחנות  המוצבים  אלו  )לרבות  ספסלים 

של צואת יונים מכל האמור בסעיף זה   ן הצמודים להן(, לוחות מודעות וכן קולטני גשם, לרבות ניקיו

דו"ח מפורט   וימלא  העירייה  בצירים ראשיים נמצאים בשטח שיפוט  ובחוזה הקבלנות, המוצבים 

לגבי המקומות אותם ניקה, אשר יוגש אחת לשבוע למנהל ו/או מי מטעם העירייה. ביצוע העבודות  

 יתבצע בהתאם לתכנית עבודה מסודרת אשר לקבלן בידי העירייה. 

הקבלן יחליף, מדי יום, שקיות אשפה באשפתונים הפזורים ברחובות ובשטחים הפתוחים ויפנה את    .8.4

האשפה והפסולת המצויים בהם. אשפה ופסולת אשר תפונה באשפתונים תרוכזנה בשקיות. השקיות  

עם הפסולת והאשפה תיאספנה באמצעות הרכב המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך העירייה.  

 .הוצאתן מהאשפתוןיפונו לא יאוחר משעה לאחר השקיות  

הצבת    .8.5 כאלו.  מתקנים  תציב  העירייה  בהם  במקומות  כלבים  צואת  איסוף  שקיות  ימלא  הקבלן 

 המתקנים תהא על חשבון ובאחריות העירייה. 

הקבלן יפנה צואת בעלי חיים וכן פגרי בעלי חיים המצויה בשטח העירייה בעת העבדות השוטפות.    .8.6

בעלי החיים ופגרי בעלי החיים יוכנסו לשקיות אטומות ותרוכזנה לאיסוף. השקיות עם צואות  צואות  

כב המשימתי ותושלכנה למקום בו תורה לכך  רבעלי החיים ופגרי בעלי החיים תיאספנה באמצעות ה

 העירייה. השקיות יפונות לא יאוחר משעה לאחר מילואן. 

בכ   .8.7 ולשאת  החרמשים  את  לתחזק  הקבלן  תיקונים  באחריות  לרבות  בעיניין,  הנדרשות  העלויות  ל 

 וחלפים. ככל שחרמש יתקלקל לפרק זמן מסויים, אזי מתחייב הקבלן להעמיד חרמש אחר במקומו.

פסולת הניכוש תיאסף באופן מידי, כך שיימנע פיזורה, ותושלך בצורה מסודרת ומרוכזרת לשקיות    .8.8

עם פסולת הניכוש תיאספנה ותושלכנה למקום  ייעודיות לכך אשר תסופקנה על ידי הקבלן. השקיות 

 עליו תורה העירייה. השקיות יפונו לא יאוחר משעה לאחר מילואן. 

חל איסור מוחלט לזרוק את שקיות פסולת הניכוש למכולות ציבורית ו/או כלי אצירה אחר, אלא    .8.9

בלן יהיה  למקום אליו תורה הרשות על פי כל דין ובהתאם לשיקול דעתה ובהודעה שבכתב. על הק

רים הראשיים בעירייה באופן יום יומי וזאת בהתאם לתכנית עבודה אשר תסופק  ילנקות את כלל הצ

 לקבלן בטרם תחילת עבודתו.

וכן בהתאם לתיקון התקנות למניעת מפגעים )מניעת    1961-בהתאם לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א .8.10

איסור מוחלט על שימוש במפוחי עלים  , על הקבלן חל  27.11.2011מיום  1992-רעש( )תיקון(, התשנ"ג

 הגורמים לרעש באיזורי מגורים.

 

 כללי  .9

בכל מקום שכלול  במסגרת עבודותיו אלה ומבלי לגרוע מכלליות הקבוע בחוזה, יבצע הקבלן ניקיון    .9.1

בתכנית העבודה של הקבלן, לרבות רחובות ושטחים צבוריים, מדרכות, כבישים, שטחי עפר שלאורך  

הכבישים, רחבות, מפרצי חניה, איים, מעברים, משטחי ריצוף מכל סוג שהוא וכל שטח אחר הנמצא  

בעומק של הבתים  לחצרות  כניסות  כולל  או מדרכות  מ'   1  –כ    ברשות הרבים, מעברים, ספסלים 
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מהמדרכה, גומות עצים, פסי ירק, מדרגות לסוגיהן, מעקות, קירות, גדרות, עמודי התאורה, פנסי  

   התאורה, ריהוט הרחוב, שלטים, גשרים, טיילת וכו'.

ה ניקיון  על  יהיה אחראי  לא  יהיה  הגנים  הקבלן  על הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ציבוריים. מבלי 

 לנקות את הגינה הציבורית עצמה.לא  נים ציבוריים אולם לנקות את כלל שבילי הגישה לג

, כמו גם מתן  של העירייה  באמצעות הרכב המשימתי ייעשה פיקוח על ביצוע העבודות בשטח השיפוט  .9.2

 מענה למשימות נקודתיות )למשל, הסרת מכשולים מדרכים, מענה לקריאות מוקד וכיו"ב(. 

תרוכזנה בצדי הרחובות והשטחים הפתוחים    הרכב המשימתי יאסוף גם את שקיות הפסולת אשר  .9.3

תוך שעה לכל היותר מרגע הצבת השקית בשטח   ויפנה אותם לאזור/ כלי אצירה עליו תורה העירייה

 . הציבורי

חל איסור מוחלט לזרוק את שקיות האשפה והפסולת למכולות ציבוריות ו/או כלי אצירה אחר, אלא    .9.4

 העירייה לקבלן במפורש. לאזור/ כלי האצירה עליו תורה 

אשר    לפי תוכנית העבודה של העירייההרכב המשימתי יעבוד בימים ראשון עד חמישי בין השעות    .9.5

 תועבר לקבלן ע"י העירייה. 

את    .9.6 לחבר  הקבלן  על  )"הידרנט"(  כיבוי  ברזי  לאילו  ההחלטה  העירייה  של  הבלעדי  דעתה  בשיקול 

הוא רשאי לעשות כן, ולקבלן לא תהיה כל דרישה  מכונות הטיאוט המופעלות על ידו ובאילו שעות  

בביצוע העבודות נשוא המכרז    יהויו/או טענה בגין כך כלפי העירייה, ולא יתאפשר כל עיכוב ו/או ש

   ע"י הקבלן בגין הוראותיה אלו של העירייה.

 העירייה. מובהר כי עלויות היקף השימוש במים בהתאם למונה שעון המים תחולנה במלואן על   .9.7

הקבלן יחזיק כרטיס מילוי מים שיבוקר ע"י המנהל או מי מטעם העירייה במועדים אשר יקבעו ע"י    .9.8

 המנהל. 

מובהר כי על הקבלן החובה לאפשר ביצוע ביקורת כאמור ע"י המנהל ו/או מטעם העירייה, בהתאם    .9.9

 לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או מי מטעם העירייה.

 

בתקופת משבר הקורונה רשאית העירייה להפחית או להוסיף על מכסת  ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי   .10

יום מראש,   30העובדים שנקבעה במסגרת המכרז והחוזה בהתאם לצורך עקב הנסיבות, בהתראה של 

  ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה כלפי העירייה בגין כך.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 

 מפרט כמויות 

 

 

 

 אזור  מפקח 

 טיאוטמס' עובדי 

 נדרשים 

  עובד משימתי

 שעות משמרת  נדרש

 6 100 6 06:00-13:00 

 

 

 

 נדרשת  כמות סוג מכונה

 6 טנדר 

 2 בינונית מכונת טיאוט 

 3 גדולה מכונת טיאוט 

לא נדרש. אופציה בלבד   מכונת טיאוט קטנה 
 עפ"י דרישת העיריה. 

 

 

 

 

 

 חותמת:___________________ חתימה + 

 

 שם מורשה החתימה:__________________ 

 

 תאריך:____________________________ 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

   2נספח 

 הצעת הקבלן במכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים – מחירון   
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפה טיאוט לביצוע עבודות

 
 3נספח 

 נוסח ערבות ביצוע
 

 ת ביצוע בוגמת ערדו
 
 

       לכבוד 
 עיריית רחובות 

 סניף ______________________        2רח' ביל"ו 
 רחובות 

 כתובת הסניף________________        
          א.ג.נ,

 _____________________ טלפון        
            
 ______ ________ תאריך ______        

 
 

 .        ית מס'             קא בות בנערדון : הנ    
 

)שלוש מאות וחמישים אלף  ₪    350,000בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  ם  ו ערביאנ .1
  "(, להבטחת קיוםב ערנהן: " ללה )  _______________"(, מאת  הערבות  וםסכן: "ללה )שקלים חדשים(  

לביצוע עבודות טיאוט    1/2021  מס'י  התחייבויותיו על פי ההסכם שנכרת בעקבות הליך של מכרז פומב 
 .  וניקיון רחובות ושטחים ציבוריים בעיר רחובות

 
כזית  מרשכה ההלהיה צמוד למדד יוקר המחיה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  י  ת בוום הערסכ

 ה שלהלן :  ד לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי הצמ
  ו ישאחר לחודש    15  - סם בפר, שהת 2020חודש אוקטובר שנת    מדד  די" לעניין ערבות זו, יהאסוד הידהמ"

 זה(.  ך למועד )או בסמו
 פי ערבות זו.   עלישתכם דר הא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת " לעניין ערבות זו, ישמדד החדה"
 

היסוד,   דדומת המלעיתברר כי המדד החדש עלה  םדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן : אצמרשי הההפ
הדרישה,    בסכום  ד היסודילמדש  דד החדין המכפלת ההפרש בלמהשווה  ם  הסכו  -ההצמדה    יפרשהיהיו  

 .  היסודיחולק במדד מ
ערבות,  ה   לסכום  דע  רישתכםבדדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב  החהמדד    אם

 .  ללא כל הפרשי הצמדה
 

)באותו יום(   מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה   .2
המפ כתובתנו  לפי  אלינו  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  חובה  עם  עליכם  להטיל  מבלי  לעיל  ורטת 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  
 

 ומבוטלת.  ה יה בטלתה יך זה לאחר תארו ד בל)כולל( ב _______ליום   עד תוקפה ב ישארת בות זו ער .3
 "ל.  הני ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך  פ  לע  דרישה כל

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

 
 ינה ניתנת להעברה או להסבה והינה אוטונומית. א בות זו ער .5
 
 

  
 ,  בוד רבבכ              

 
          ___________ 
 הבנק                  
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות  

  סכומיאו  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

אחריות  
כלפי צד  

 שלישי

ביט   
______ 

 אחריות צולבת   302 ₪   4,000,000  
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור  
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש  312

 בצמ"ה 
 תביעות המל"ל  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד   329

 ג 
אחריות  
 מעבידים 

ביט   
______ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309 ₪        20,000,000  
 האישור  

מבוטח נוסף היה ויחשב   319
 כמעבידם  

 ראשוניות   328
קוד השירות מתוך הרשימה  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את 

 המפורטת בנספח ג'(*: 
 ניקיון  057

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר   האישור  למבקשהודעה   משלוח  לאחר  יום    60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 הנפקת האישור: תאריך    אישור קיום ביטוחים       4 נספח  

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

ים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  התנא 
 האישור. 

 מבקש האישור   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 ֹעיריית רחובות 
)המזמינה ו/או תאגידים   

עירוניים ועובדים של  
 הנ"ל( 

 שם 
 
 

 

 שירותים ☒ 
 

 אחר :   ☒ 
טיאוט עבודות  ו/או   ניקיון 
רחובות שטיפה  וניקיון 

בעיר   ציבוריים ושטחים
 רחובות ושירותים נלווים     

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים /  ☒ 
 מוצרים(

 

אחר  ☐ 
______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען 
 רחובות  2 ו"ביל רחוב

 מען 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

   5נספח 
 הוראות בטיחות       

 

 

 1/2021מכרז פומבי מס' 
   רחובות בעירוניקיון רחובות ושטחים ציבוריים  שטיפהטיאוט  לביצוע עבודות

 
 

 קבלנים הוראות בטיחות לעבודת 
 

 . הקבלן שזכה במכרז  - לעניין מסמך זה "הקבלן" 
צוע העבודה, לרבות בענין הבטחת תנאי הבטיחות  יהקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לב . 1

 והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
קבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הקבלנים  מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את ה . 2

 וכל אדם אחר מטעמו. 
,  1954 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד . 3

תש"ל   חדש(  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  תקנות    1970  -פקודת  לפיהם;  וההנחיות  הצווים  והתקנות,   ,
בניה( התשמ"ח   )עבודות  מגן אישי( התש"ז  1988הבטיחות בעבודה  )ציוד    -, תקנות הבטיחות בעבודה 

התשמ"ח    1997 עבודה(,  במקומות  ראשונה  )עזרה  בעבודה  הבטיחות  תקנות  התקנות    1988;  כל  וכן   ,
 והצווים שפורסמו לפיהן;  

 הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו  
 ונגד הרשות וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.  

נות את כל ההוראות  בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפד . 4
וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, המשרד  

 להגנת הסביבה, משטרת ישראל והרשות. 
הרשויות    של  וההוראות  התקנות  הדין,  הוראות  כל  של  מדוייק  מילוי  תוך  העבודות  את  יבצע  הקבלן 

 והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו. המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים
הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות   . 5

 כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 
חות ושחתמו על  כמו כן, יעסיק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי הבטי . 6

הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים  
 שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית הרשות לאשר או   . 7
 המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט.לסרב או להתנות את אישורו של ספק  

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים הדרושים וכי כל   . 8
רשיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי  

תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן  שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו',  
 בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק. 

בהתאם   . 9 הדרוש  בטיחותי  וציוד  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  שלוחיו  לעובדיו,  יספק  הקבלן 
בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות  להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש  

נעלי עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן, אפוד זוהר וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד  
 זה.

לנפש  10 אחרים  ונזקים  פגיעות  תאונות,  נגד  בטיחות  וסדרי  תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  מתחייב  הקבלן   .
עבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים,  ולרכוש בביצוע ה 

 המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן, ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
הקבלן יסמן, ישלט וגדר את השטח שבאחריותו באתרי עבודתו, כולל הצבת ציוד מגן, אזהרה, עפ"י החוק   .  11

פנסים  כג אזהרה,  ושלטי  תמרורי  ומילוט,  גישה  דרכי  סימון  מעבר,  גשרי  זוהרונים,  מחסומים,  ון: 
מהבהבים; ידאג לתאורה במשך הלילה; יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות  

ר  שבטיחות הציבור והעובדים דרשו זאת. למען הסר ספק, כל העלויות וההוצאות הכרוכות בקיום האמו
 הינן על חשבון הקבלן. 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, הנוגעות   .  12
 לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.

 
 

 הצהרה והתחייבות 

 _____________________  לכבוד:

 תאריך:______________ 

 א.נ.,

היטב את משמעות   . 1 לעבודות קבלנים, הבנתי  הוראות הבטיחות  בעיון את  בזאת שקראתי  הנני מאשר 

 האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה . 

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. . 2

קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל  הנני מתחייב להקפיד על   . 3

 הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם. 

הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את   . 4

 ההוראות כלשונן. 

הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות  הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין,   . 5

הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי  

 ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

ו של  בויותי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעת יבלי לגרוע מכל התחייבות מהתחי  . 6

ול לעובדיה  לרשות,  שיגרם  נזק  כל  שיכסה  ברשות,  הביטוח  מחלקת  כלשהם  צמנהל  שלישיים  דדים 

 כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מטעמי. 

 

 

 שם הקבלן: _______________________________________________ 

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן: 

 ת.ז._________________ כתובת_____________ שם_______________ 

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________ 

 כתובת הקבלן______________________________________________ 

 מס' טלפון__________________ מס' פקס___________________ 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 .ז._________________ כתובת_____________ שם_______________ ת

 מס' טלפון__________________ מס' פקס___________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן: _______________ חתימת מנהל העבודה: ________________ 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 מסמך ד' 
 נוסח ערבות מכרז 

 
 ערבות בנקאית הנדון :  

 

 

 ................................. ניף ס        כבוד  ל
 תובת הסניף .................... כ        ירית רחובות  ע
 לפון ............................... ט          2ח' ביל"ו ר
 קס:................................ פ        חובות  ר
 
 .נ., א

 
 

 ........................................ רבות בנקאית מס'.  ענדון: ה

 
אלף שקלים  )מאה וחמישים  ₪    150,000נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  א .1

" )להלן:  הערבותחדשים(  המציעסכום  מאת  שתדרשו  להלן:  )  _________________________  "(, 
מס'  הנערב" פומבי  למכרז  בקשר  עבו  1/2021"(,  טיאוטלביצוע  ושטחים    שטיפה   דות  רחובות  וניקיון 

 .  ציבוריים בעיר רחובות

   
פעם ע"י הלשכה המרכזית  לכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם  ס

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:  

 
לאחריו )או  שלחודש    15  -תפרסם בשה  2020  אוקטוברהמדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש  " 

 בסמוך למועד זה(.  
 ל פי ערבות זו.  עהמדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם "
מדד היסודי,  העומת  לפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה  ה

מדד היסודי בסכום הדרישה  למדד החדש  ההסכום השווה  למכפלת ההפרש בין    –יהיו הפרשי ההצמדה  
 מחולק במדד היסודי.  

סכום הערבות,  לד  עישתכם  ם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרא
 ללא כל הפרשי הצמדה.  

 
עם דרישתכם    מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה   .2

הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  
 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 
 מבוטלת.  ו)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  24/6/2021רבות זו תישאר בתוקף עד ליום ע .3

 ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.   ל דרישה על פיכ

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.   .5

 
 

 בכבוד רב,                                              

 
          ________ 
 ב נ ק   ה                                                                

 

 
 
 
 


