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 04/2020מס' מכרז פומבי 

  עיריית בית שאן ביצוע עבודות הדברה עבורל
 –נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 
 שטחב הדברהיצוע עבודות מזמינה בזאת הצעות מחיר לב עיריית בית שאן: הזמנה להציע הצעות .1

 , בהתאמה)."המכרז" -ו " עירייהה" :שיפוטה (להלן

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז : המכרזמסמכי  רכישת .2
 )₪ בלבדאלףלים: ₪ (במש"ח  1000 שלתמורת תשלום בסך  יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש

קומה שניה בלשכת  1בעירית בית שאן רח' ירושלים הבירה מע"מ), אשר לא יוחזרו,  בצירוף(
 . 07/05/20200 החל מיום  09:00-14:00ין השעות ה' ב-, וזאת בימים א'מנכ"ל

מנהל מחלקת תברואה רפי פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שאלות ו: שאלות הבהרה .3
  rafih@bet-, לכתובת דוא"ל 10//202006לא יאוחר מיום  באמצעות פנייה בכתב בלבד חמו
rg.ilshean.o 6519262-050שמספרו טלפון לוודא קבלת הדוא"ל ב. יש . 

  ₪ 3000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של: ערבות בנקאית .4
עד ליום  בתוקףמסמכי המכרז, נספח ג' ללפי הנוסח המופיע ב, ₪) שלושת אלפים ש"ח (במילים:

 .י ועדת המכרזיםל ידלא תובא כלל לדיון עהצעה בה לא יצורף כתב הערבות  .11.9.2020

 הסיור אינו חובה. -.11:00שעה  27/05/2020ן העיריה ביום י: יצא מהכניסה לבניסיור  .5

רשאית  העירייהמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  העירייהאין  .6
א המכרז, לרבות לאור , בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשויתרלהתחשב, בין ה

 עם המציע.  העירייהניסיונה הקודם של 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו  ישותמציע שהוא  .7
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות  ישות

משפטית מאוגדת, מנוע  ישותמציע שהוא  תף של המציע.ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שו
מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או 

 נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.

 רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה.  העירייה .8

יה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) ההצעה על מסמכיה, נספח .9
תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר 

 ידי המציע.-היא ממולאת וחתומה על

בלשכת מנכ"ל קומה ראשונה ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים 
הצעה אשר  .בדיוק 14:00בשעה  11/06/2020ליום עד  ,1ת בית שאן רח' ירושלים הבירה בעירי

לצורך  050-6519300יש להתקשר לטלפון שמספרו  ותוחזר למציע. לא תוגש במועד, לא תתקבל
 פתיחת דלת בנין העיריה.

ים חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקוב .10
 .העירייהידי -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ייפסלולעיל, 

תחת הלשונית  www.bet-shean.org.ilנוסח המכרז המלא יפורסם באתר העיריה שכתובתו  .11
 "מכרזים ודרושים".

  בכבוד רב,                                       
 , ז'קי לוי       

 ראש עיריית בית שאן                               

mailto:rafih@bet-shean.org.il
mailto:rafih@bet-shean.org.il
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 04/2020מכרז פומבי מס' 
 ביצוע עבודות הדברה עבור עירית בית שאןל

 מהות העבודות המכרז  .1
 ., כמפורט בהסכם המצורףהעירייהבכל שטח שיפוט  הדברההקבלן יבצע עבודות  .1.1

 ,לשנות את תוכניות העבודה (להפחית ו/או להוסיף ו/או לתקן וכיו"ב)העירייה רשאית  .1.2
תומצא ע"י העירייה לקבלן ואשר לן יפעל בדיוק בהתאם לתוכנית העבודה אשר והקב

 .העירייהידי -מעת לעת על תעודכן

תביא אשר , וא מכרז זה) מכמות העבודה נש%50( חמישיםעד  להפחית העירייהבסמכות  .1.3
     .יחסית מהתמורה לקבלןלהפחתה 

 להשתתפות במכרז סף  תנאי .2
 המצטבריםים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים ה, העומדזרשאים להשתתף במכרז 

  –המפורטים להלן 

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

 יש לצרפו. – היתר הדברה בתוקףע בעל מצי 2.2
 יש לצרפו. –בתוקף  אישור ניהול ספרים מציע בעל 2.3
 קף.בתואחריות מקצועית מציע בעל ביטוח  2.4
 יש לצרפו. –מציע בעל רישיון עסק  2.5

תן , במהשנים האחרונות 5במהלך המוכח באסמכתאות של מקבלי השירות,  בעל ניסיוןמציע  2.6
על המציע לצרף המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן .מקומית  תרשוהדברה לשירותי 
. מעבר לצירוף (ו/או בנוסח דומה) ' למכרזאבנספח בהתאם לנוסף הקבוע  הדברהשירותי 

רשימת מקבלי השירות, ממליצים  - במלואו ' למכרזאנספח ההמלצות ימלא המציע גם את 
 ונתונים.

   ו/או ברשותו מציע אשר בבעלותו 2.7

 . יש לצרף –נהיגה בתוקף  שיוןיר )א(

שיון הרכב ופוליסות ייש לצרף את ר –וח מקיף ביטוח חובה וביטבעלות על רכב בעל  )ב(
 הביטוח.

הסכם מכר או  הזמנה ו/או רכישה באמצעותיהיה גם  ו/או "ברשות" "לות"בעלעניין זה 
(הן לרכישת והן לשכירת  ו/או בעליהם של כלי הרכב הסכם התקשרות עם חברת ליסינג

 .הרכבים)

 בסמכות ועדת המכרזים לפסלם.ף לעיל, ו הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסמציע ו/א

 -הדברה למתן שירותי הצעת מחיר  .3

למתן להעסקת  עירייהן אומדן המצוי 'בכנספח הצעת המחירים של המכרז המצורף בטופס  3.1
 (לא כולל מע"מ). השירותים נשוא המכרז וחוזה הקבלנות

ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים  ההנחההמציע נדרש לנקוב את שיעור  3.2
רים המרביים חדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחי

לבין רישום המחירים לאחר ההנחה, יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה, כמחירים אשר 
 פי נתונים אלו בלבד.-ועדת המכרזים תבחן את הצעתו עלופי הצעתו, -יחייבו את המציע על

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך  3.3
 . תיפסל – העירייהעל ידי 

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

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז זה). 0%(הנחה בשיעור 

לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כולל  העירייהאומדן את המחירים המרביים מהווים  3.4
ת שכר, זכויות את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויו

כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב וכל הוצאה  חומריםסוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, 
 נוספת מכל מין וסוג. 
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 מכרז ערבות  .4
מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם  .4.1

 3000₪ בסך של ,בלבד שם המציע-על  העירייהלהצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת 
ידי בנק -ואשר הוצאה על ,צמודה למדד המחירים לצרכן₪)  שלושת אלפים (במילים:

 .' למכרזגכנספח בישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף 

בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  ,סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש .4.2
 4.4, כאמור בסעיף העירייהבהתאם לדרישת במידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות 

 להלן.

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות  .4.3
חילוט הערבות הבנקאית לא  ,ברם .במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש

קים אחרים ו/או נוספים לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נז העירייהיפגע בזכותה של 
 ידו עקב אי קיום ההצעה.-עלעירייה לאשר יגרמו 

, עד לאחר העירייהפי דרישת -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .4.4
. אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות העירייהשהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם 
ף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוק

 .העירייהפי דרישת -על

) ימים לאחר 14עשר (-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .4.5
ו שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים (ככל שיהי

 אוחר.) יום, לפי המ14( עשר-הליכים מכרזים) ועוד ארבעה

 ' למכרזדכנספח לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף  .4.6
אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת  העירייהולאחר שיפקיד בידי  העירייהעם 

 5%וערבות ביצוע בשיעור  ,לחוזה הקבלנות 2בנספח ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט 
 .ובנספח ז' להסכם ההתקשרות 61מזכייתו כאמור בסעיף 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביולה, יהיו על חשבון המציע. .4.7

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז  .5
 דין-העתק נאמן למקור בחתימת עורךאו  מקור –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף 

  –ף) (אשר אי עמידה בהם כמוה כאי עמידה בתנאי סכמפורט להלן 

 .במקור בלבד - ' למכרזבכנספח להגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  ערבות בנקאית .5.1

פי חוק עסקאות גופים -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .5.2
 .1976-נות ותשלום חובת מס) תשל"ווציבוריים (אכיפת ניהול חשב

 מקור.ום הגשת ההצעה על ניכוי מס באישור תקף לי .5.3

 ישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף.א .5.4

 שם המציע.-על עסקהעתק רישיון  .5.5

 שיון רכב ופוליסות ביטוח חובה ומקיף על שם המציע.ישיון נהיגה, ריהעתק ר .5.6
האישורים על עריכת ביטוחי חובה תקפים כנדרש וכן צילום רישיון הרכב, יצורפו להצעת 

 בחותמת נאמן למקור ע"י רו"ח/עו"ד מטעם המציע.המציע כשהם מאומתים כדין 

לעניין זה "בעלות" יהיה גם רכישה באמצעות הסכם מכר או הסכם התקשרות עם חברת 
 ליסינג.

 העתק היתר הדברה בתוקף על שם המציע. .5.7

צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם  –למציע שהוא תאגיד  .5.8
התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות השותפויות על רישום 

 והמנהלים של התאגיד.
של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, מנהליו  דין-אישור עורךכמו כן יש לצרף 

הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה 
 ידי מורשה החתימה.-נחתמה על

 .צילום תעודת זהות –שהוא יחיד למציע 
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. מעבר לצירוף ' למכרזאבנספח הקבוע  חהמלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח בהתאם לנוס .5.9
רשימת מקבלי השירות, ממליצים  -במלואו  ' למכרזאנספח ההמלצות ימלא המציע גם את 

 ונתונים.

ין והבטחת תנאים תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כד .5.10
 .' למכרזהכנספח ידי בנוסח המצורף -חתום על 1991-הוגנים), התשנ"א

  –תצהירים בכתב, שלו ושל בעלי השליטה במציע כדלקמן  .5.11
המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת 

ה וההסכמים הקיבוציים החלים על זכויות עובדים על פי דיני עבודה העבודה, צווי ההרחב
. בתצהיר יפורט בין כנספח ו' למכרזהמציע כמעסיק לצורך הספקת השירותים בנוסח הקבוע 

 היתר המידע הבא: 

 ההרשעות הפליליות של המציע;  )א(

 ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע; )ב(

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

 פסקי דין חלוטים. )ד(

 .למכרז 1נספח ו'על ידי עורך דין בנוסח המצורף כצהרת המציע חתומה ומאושרת ה .5.12

 תשובות לשאלות הבהרה, אם פורסמו, חתומות על ידי המציע. .5.13

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-אישור על רכישת המכרז על  .5.14

 מסמכים להוכחת תנאי הסף כאמור לעיל. .5.15
 ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז.כל האישורים 

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

 ישותכל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס ל
תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר  העירייה .המשפטית אשר מגישה את ההצעה

 משפטית אחרת. ישותמתייחסים ל

), העירייהידי -חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים (אשר התבצעו על
 ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו.-ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על

 הוצאות המכרז  .6
ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -ן וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך עלכל ההוצאות מכל מי

השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד 
 ועל חשבונו.

 בעניין.  העירייהלמציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד 

 עדיפות בין מסמכים  .7
ה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות בכל מקרה של סתיר

 ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

 זהות בין הצעות כשירות  .8
במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירות, 

) ימים 3הגיש הצעה משופרת תוך שלושה (תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים ל
 .תיקבע ההצעה הזוכה ומבניהןמיום קבלת הודעה על כך, 

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש 
הן תיקבע ההצעה ינמים מיום קבלת ההודעה על כך, ומב) י3הצעה משופרת בשנית וזאת תוך (

 כך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.הזוכה, ו

 הבהרות ושינויים  .9
ין העיריה ברח' יבנהכניסה למהסיור ייצא  11:00בשעה  27/05/2020ביום ייערך סיור קבלנים  .9.1

 הסיור אינו חובה. –בית שאן.  1ירושלים הבירה 
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 ,בדבר המכרזבשאלות רשאי כל אחד מהמציעים להפנות , 14:00בשעה  01/06/2020 עד ליום .9.2
. באחריות המציע לוודא rafih@bet-shean.org.ilלדוא"ל באמצעות פנייה בכתב בלבד, 

 .050-6519262שמספרו טלפון קבלת הדוא"ל ב

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.3
 .העירייהתחייבנה את  –בכתב 

ליתן תשובות לשאלות  למועד האחרון להגשת ההצעות, תהא רשאית, בכל עת, קודם העירייה .9.4
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  הבהרה וכן
ינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו . השהמשתתפים

-www.betת בפרסום באתר האינטרנט של העיריה בכתובלידיעת רוכשי מסמכי המכרז 
shean.org.il .תחת הלשונית "מכרזים ודרושים". באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים 

 יש לצרף את התשובות חתומות על ידי המציע יחד עם הצעתו.

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה  .10
אם המציע יסרב למסור  .העירייה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו/או ניתוח להצעתו .10.1

ניתוח כאמור ו/או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע, רשאית תהא וועדת הסבר ו/או 
 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את העבודות נשוא המכרז וחוזה  .10.2
 הקבלנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה בפועל. 

   כלליות הוראות .11
אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו  .11.1

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז 
 ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז.

מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, משפטית  ישותמציע שהוא  .11.2
משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או  ישותשהינו 

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

פטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של מש ישותמציע שהוא  .11.3
המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו 
למכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או 

יש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש כמנהל ו/או כנושא משרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הג
את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין 
אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או 

 כנושא משרה ו/או כשותף הגיש את הצעתו למכרז.

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 

 –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .11.4
 תיפסל ולא תובא בחשבון.

 כזוכה במכרז. ,מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא העירייה אין .11.5

ה הזוכה ו/או בבחינת , בבחירת ההצעלקחת בחשבון שיקוליהוועדת המכרזים רשאית  .11.6
 המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. וכושרו של  , ניסיונואת אמינותוההצעות למכרז, 

רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו/או בעיות באמינות אשר היו  העירייה .11.7
עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע עירייה ל

 ימו בחוזה הקבלנות (באם הצעתו היא הזולה ביותר) ולבחור משתתף אחר תחתיו.להתקשר ע

רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות  העירייה .11.8
נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה, כל זאת גם לאחר פתיחת 

 גרת שיקוליה.ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במס

רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות  העירייה .11.9
 עמידת של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף.

 תיפסל.  –הצעה גירעונית אשר פוגעת בזכויות עובדים 
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) העירייהקול דעת במידה וההצעה תהיה נמוכה באופן חריג (בהתאם לשימובהר למציעים כי,  .11.10
, יזומן המציע לשימוע בפני וועדת המכרזים ליתן הסבר מפורט באשר העירייהביחס לאומדן 

להצעתו ועלויותיו, לרבות שכר עובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המציע יועבר 
חשבון של המציע, וזאת טרם -לוועדת המכרזים בצורה מפורטת בכתב ובאישור רואה

ועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאת על מנת לא לפגוע בזכויות העובדים ובשכרם התכנסות ו
 פי חוק.-על

 בצע את העבודות נשוא המכרז בעצמהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ל העירייה .11.11
 .ולמציעים לא תהיינה כל טענות או תביעות בגין כך

 ההצעה  .12

 ך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהותידי יחיד תיחתם על ידי המציע תו-הצעה המוגשת על .12.1
 שלו, כתובתו וחתימתו. או מספר תאגיד

ידי מורשי -משפטית מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם על ישותידי -הצעה המוגשת על .12.2
התאגיד, מספרו הרשום החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמם 

תעודות הזהות של מורשי החתימה  עה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספרצוכתובתו. הה
וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים מטעם התאגיד וכתובתם, 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות  .והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד
ו הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה יוגש

) בתוך מעטפה סגורה בעת רכישת המכרז ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, 1בעותק אחד (
 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על

  העירייהמשרדי בההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת  .12.3
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל. .14:00בשעה  11/06/2020עד יום 

 ה על זכייה ודעה .13
או  עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות פקסימיליה .13.1

 דואר אלקטרוני.

את כל המסמכים  עירייהלהמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור  .13.2
 ) ימים ממועד ההודעה כאמור.7בעה (וזאת בתוך ש הנדרשים במכרז

) ימים מיום החתימה על הסכם הקבלנות ומילוי 10ך עשרה (יהא בתוצו תחילת העבודה  .13.3
 לעיל. 13.2הוראות  סעיף 

פקסימיליה או דואר למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות  .13.4
 .אלקטרוני

רשאית לבטל את הזכייה במכרז  העירייההיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  .13.5
הודעה בכתב למציע. הודעה זו תישלח למציע לאחר ו/או את התקשרותה עימו וזאת ב

, העירייהשניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען תיקון לשביעות רצון 
ובתוך פרק הזמן   העירייהולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון בהתאם להודעת 

 אשר נקצב בעניין.

עם הזוכה, תהיה רשאית  יההעיריבמידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של  .13.6
ידה, כל זאת -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על העירייה

 רעון הפרש המחיר מהזוכה המקורי.יהערבות הבנקאית של המציע, ולפבמקביל לחילוט 

 הליכים משפטיים  .14
או בדרישות /מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו

, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה העירייהכלפי 
 ידי צדדים שלישיים כלשהם.-מהליכים משפטיים שיינקטו על

 
 בכבוד רב,         

 ז'קי לוי                  
 יריית בית שאןראש ע         
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 ' למכרזנספח א

 
 מלצהכתב ה
 

 לכבוד 
 עיריית בית שאן 

 
 

  אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון: 
 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________.

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

דש החל מחוהדברה, ) הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו שירותי המציע –(להלן 

 ______ (חודש/שנה) ועד לחודש _____________ (חודש/שנה).

 

 

 חוות דעתנו על השירות: __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 __תאריך: ______________

 שם: __________________

 תפקיד: ________________

חתימה:     

_____________ 
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 רשימת מקבלי השירות, ממליצים ונתונים
 

 
 

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

 
 

 בכבוד רב,
 

_________________ 
  חתימה וחותמת המציע          

 

תקופת ביצוע העבודות  שם מקבל השירות
מחודש בשנת עד 

 לחודש בשנת

שם איש הקשר 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות
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 טופס הצעת מחיר –ב' נספח 
 

 הצעת מחיר (לא כולל מע"מ) 
 

₪ לחודש, לא   13,000טח שיפוט העירייה הינו אומדן נתונים ביום פרסום המכרז בש
 כולל מע"מ. 

 
 .  (באחוזים)ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא ________ -שיעור ההנחה אשר יינתן על

 
 יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על __________ ₪ (במילים:   החודשי הסכום  

 ). לא כולל מע"מ_____________) (
 
 

  0%(הנחה בשיעור  אז הצעתו תיפסללמחיר הנ"ל, מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס 
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  איננה 

 
 

מובהר ומודגש, כי המחירים הנ"ל הוא עבור כל כל העלויות הנלוות, לרבות עלויות  
שכר, זכויות סוציאליות, עלויות הדרכה והכשרה, דלק/סולר, רישוי, אגרות, חלפים,  

שים לצורך ביצוע כל העבודה בשלמות, והקבלן לא  תיקונים וכל הציוד והכלים הנדר
 ידו. -יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר להצעת המחיר שהוגשה על
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 ' למכרזגנספח 
 

 כתב ערבות בנקאית
 ) נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז(

 
 לכבוד 

   עיריית בית שאן
 

 ) העירייה –(להלן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ________הנדון: ערבות בנקאית מספר _______
  

הנערב) מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –(להלן __עיריית בית שאןפי בקשת _-על .1
___________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד), אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

שיפוט בשטח ה למתן שירותי הדברה 4/2020 למכרז פומביבהתאם למילוי כל מחויבויותיו של הנערב 
, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של המכרז) –(להלן   עיריית בית שאןשל 

₪) בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן שלושת אלפים  –₪ (במילים  3000
 –ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן -), כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבד(כללי) (

מכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט ב) בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות המדד
 ).סכום הערבות –הערבות (להלן 

 

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
שסך דרישותיכם לא במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

) ימים 7לעיל, תוך שבעה ( 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
  העירייהו/או מנכ"ל   העירייהידי ראש -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

י ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם , וזאת ללא כל תנא העירייהו/או גזבר 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז 
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע 

 הנערב.
 

 לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם כאמור לעיל עליכם  .4
 

 (כולל). 11/09/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 

ו/או גזבר  העירייהו/או מנכ"ל  העירייהתוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש  .6
) יום נוספים 90באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים ( העירייה

 דלעיל. 5בסעיף מהמועד הנקוב 
 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה)  5

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 רבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ע .8
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק         
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
 
 

 



 חתימת המציע _________________           
 

12 

 נספח ד'
 

 הזמנת שירותי הדברה הסכם
 

 2020לחודש_____   יום _____בית שאן בשנערך ונחתם ב
 
 

 500292008עיריית בית שאן ח.פ.    בין:
 בית שאן 1ת.ד.  1מרח' ירושלים הבירה    
 )"עירייההלהלן: "(   
 מצד אחד                       
 

 __________________ח.פ.  ___________________________   לבין:
  
 בכתובת _____________________   
 
 : ________________________טל'   
 )"הקבלן"(להלן:    
 מצד שני           
 

 

לביצוע ) לקבלת הצעות "מכרז"הן: (להל 04/2020עירייה פנתה במכרז שמספרו וה :הואיל

עבודות " –עבודות שירותי הדברה בשטחי העירייה, כהגדרתם בהסכם זה (להלן 

 ");השירות" או "השירות

 

 לן הוכרזה כזוכה במכרז;והצעתו של הקב והואיל:

 

 ל ידע מקצועי, יכולת ביצוע, אמצעים טכניים וארגוניים וכי עקבלן מצהיר כי הוא בוה   :והואיל

במומחיות, במיומנות, בהסכם זה  םכהגדרת השירותיםבאפשרותו לבצע את 

 ובמהירות והכול כאמור בהסכם זה;

 

בריכות החמצון, מוסדות החינוך  ,, המבניםוהקבלן סייר ובדק את כל השטחים    :והואיל

והציבור, התעלות ומכולות האשפה, בהם יתבצעו עבודות השירות, ובדק את מצבם 

, חקר וקיבל תשובות להנחת דעתו בכל שאלה הקשורה מצב ההדברהלרבות הפיזי, 

 שלהלן; הסכםרות ומוותר על כל  טענה בגין טעות או הטעיה בקשר לילביצוע הש

 

בהסכם זה,  עבודות השירות כהגדרתםאת  הכי הקבלן יבצע עבור ה מעוניינתוהעיריי  והואיל:

 ;העירייה את עבודות השירות כהגדרתם בהסכם זהלבצע עבור  ןוהקבלן מעוניי

 

ע"י הקבלן  אספקת עבודות השירותוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את כל תנאי   והואיל:

 יבויותיהם ההדדיות;, וכל יתר התחיהעירייהותשלום התמורה ע"י 

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 המבוא והנספח .1

      וכן הצעתו של הקבלן במכרז ותנאי  המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו,           

 להסכם. 1נספח הצעת הקבלן והמכרז יהוו את  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המכרז,           
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 חים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו.הנספ 

 

 

 מונחים .2

   בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  

 פירוש אחר.          

  

כל השטחים, המתקנים, המבנים, בריכות החמצון,   –" שטחי השרות" 

  אשפה המצויים באחזקת העירייה; התעלות ומכולות ה

 

 להסכם זה; 3כל שירות כפי שיפורט בסעיף   –" עבודות השרות או השרות"

 

 תקנים שפורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי ו/או תקנים                       -" תקנים"           

 אומיים  רלוונטיים;בינל                                                           

       

מי שהוסמך על ידי העירייה להיות המפקח על השירות    -"  המפקח"

המסופק לפי הסכם זה. במועד החתימה המפקח הינו מנהל 

מחלקת תברואה מר רפי חמו ובהמשך כל מי שהעירייה 

 נתנה לקבלן הודעה בכתב לגביו.

 

י הלשכה מדד המחירים לצרכן הכללי המתפרסם ע"   –" מדד" 

 לסטטיסטיקה.המרכזית 

 

 

 תהיקף השרו  .3

 הקבלן יבצע את כל עבודות השרות באופן מקצועי ויסודי. .3.1

 

 הקבלן יבצע שירותי הדברה שוטפים על בסיס תקופתי, במועדים שייקבעו בתיאום עם מוקד העירייה.    3.2

 "עבודות תקופתיות"). –(להלן 

  ימים לאחר תחילת ההתקשרות, בתיאום  30ות יערוך הקבלן, בתוך לצורך ביצוע העבודות התקופתי .3.3

 ובאישור המפקח, יומן עבודה ובו ייקבעו המועדים בהם יבוצעו העבודות במהלך תקופת ההתקשרות.             

 לעיל, יבצע הקבלן את כל סוגי השירותים  3.2נוסף על השירותים התקופתיים, כאמור בסעיף  .3.4

"עבודות  –סכם זה על פי קריאה וזאת בכל שטחי השירות, כהגדרתם בהסכם זה (להלן המפורטים בה

 על פי קריאה").

 הקבלן יהיה זמין לכל קריאה בכל שעות היממה, לרבות בימי שישי, בשבתות ובחגים. מספר     .3.5

 קריאה.שעות ממועד ה 6הקריאות לקבלן אינו מוגבל. קריאות דחופות יבוצעו עד                

 לעיל, יכללו גם: 2השירותים, על פי הגדרתם בסעיף  .3.6

 

 -העירשירותי הדברת מעופפים למכולות האשפה ברחבי                                  
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 250הקבלן יבצע ריסוס למכולות האשפה ברחבי העירייה ( .3.1.1

מכולות), על בסיס חודשי (השירותים יבוצעו מדי חודש במועד 

 ום עם המפקח).שייקבע בתיא

לעיל, יבצע הקבלן עבודות  3.6.1נוסף לשירות המפורט בסעיף  .3.1.2

ריסוס ואיתור מוקדים בעייתיים, על בסיס צורך, בתיאום פרטני 

 עם המפקח.
 

 , חרקים לכל סוגיהם ופרוקי רגלים במוסדות ציבורשירותי הדברת מזיקים

דברת מזיקים אחת לשנה יבצע הקבלן עבודות ה – במוסדות החינוך בעירייהו

במוסדות ציבור ובמוסדות החינוך (בתי ספר, גני ילדים ומתנ"סים) בעירייה. 

אוגוסט). מועד ביצוע עבודת ההדברה -העבודות יתבצעו בחודשי הקיץ (יולי

 השנתית ייקבע בתיאום עם המפקח.

 
אחת לשנה יבצע הקבלן הדברה נגד מכרסמים בשוחות מבנים  – הדברת מכרסמים

ציבוריים ומבני חינוך בשטחי השירות. מועדי ביצוע השירותים יתואמו מול 

 המפקח.

 

 אספקה והצבת מלכודות ונק' האכלה לטיפול בעכברים/ חולדות / וטיפול                                  

 .ע"פ דרישהבטרמיטים                        
 

 – עוקף בית שאןמים יתושים בבריכות חמצון ותעלות  שירותי הדברה וניטור

שירותי ההדברה כוללים פיזור שמנים למניעת דגירה והתרבות, שירותי ניטור 

ושירותי ריסוס. השירותים יתבצעו על בסיס חודשי (השירותים יבוצעו מדי חודש 

 במועד שייקבע בתיאום עם המפקח).

 
הקבלן יבצע שירותי הדברה משתנים, הכוללים:  – הדברה משתנים שירותי

ריסוס קיני צרעות/ דבורים; הדברת זבובים ורימות זבובים, ריסוס בבתי אבלים 

למניעת מעופפים ומטרדים בימי האבל; ריסוס במקרי סעד (בכפוף לאישור הגורם 

פי קריאות  המוסמך בעירייה). שירותי ההדברה המפורטים בסעיף זה יבוצעו על

פרטניות ובתיאום עם המפקח. בנוסף יידרש הקבלן לבצע חישוף עשבייה לפי 

 דרישת המחלקה באזורי ההדברה.

 

טיפול שוטף ומניעתי בהרחקת –טיפול שוטף ושנתי בהרחקת יונים ע"פ קריאה 

יונים ע"פ רשימת מוסדות שיסופקו ע"י המחלקה במטפלת ובנוסף יבצע הקבלן 

 קריאה.טיפול מזדמן לפי 

 

**מעת לעת תהא העיריה רשאית להורות לספק לבצע כל עבודת שירות הדברה 

 .אחרת לפי צרכי העיריה ע"פ הודעה מהמפקח

 
 

 הינו מעיקרי החוזה והפרתו הינה הפרה יסודית בגינה תהיה זכאית העירייה להפסיק  3סעיף    3.7
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 את ההתקשרות.       

 

 הצהרות הקבלן   .4

 

צהיר בזה, כי הוא ראה ומכיר את כל שטחי השרות וכי הוא יכול ומסוגל לבצע את הקבלן מ    4.1

עבודות השרות כנדרש לפי הסכם זה. כן מצהיר הקבלן, כי חקר ודרש וקיבל תשובה לכל 

שאלותיו בקשר להיקף השרות, וכי הוא מתחייב לבצע את עבודות השרות בקפדנות 

 ולשביעות רצונה של העירייה.

 

מצהיר בזה כי הוא מחזיק באישורים תקפים כדלקמן: היתר הדברה בתוקף, אישור הקבלן  4.2

 ניהול ספרים, ביטוח אחריות מקצועיות ורישיון עסק, והכל כפי שפורט במכרז.

 

 

 חומרים וציוד  .5

 

הקבלן יספק בעצמו ועל חשבונו את כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע השרות. הקבלן  5.1

והציוד בכמות מספיקה ובמועד הדרוש. הקבלן מתחייב להחזיק  יספק את החומרים

 בכל עת מלאי מספיק של החומרים וחלקי החילוף הדרושים לביצוע עבודות השרות. 

כל פגם בשרות מחמת מחסור בחומרים או ציוד יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה                        

 ע"י הקבלן.

 

 

ו/או מכונות ו/או מכשירים ו/או עבודות השרות או חלקן כלים הקבלן יחזיק לביצוע  5.2 

למיניהם. כל אמצעי העזר הנ"ל יירכשו מכספו הוא ויהיו רכושו  חומרי הדברה

הבלעדי, והטיפול בהם, הפעלתם ושמירתם של אמצעי העזר הנ"ל יהיו באחריותו 

 הבלעדית של הקבלן.

 

ומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן המפקח רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג הח 5.3 

ואת הסידורים הכרוכים בעבודות השרות ועל הקבלן לאפשר לו לעשות זאת. קבע 

המפקח כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או המסופקים 

על ידו, או כל חלק מהם, אינם תקינים, תהא קביעתו סופית והקבלן לא ישתמש 

פעיל את הסידורים שנפסלו כאמור וירכוש ציוד וחומרים בציוד ובחומרים ולא י

 ברמה אשר תידרש ע"י המפקח.

 

ו/או החומרים בהם נעשה שימוש על ידי הקבלן המפקח רשאי לבדוק, כי כל הציוד  5.4 

וכי יש לו אישור הפעלה וביטוח בהתאם לכל  בטיחותיים ונשמרים במצב תקין הינם

ו/או לא תקינים ו/או לא בטיחותיים אישור  ורחס ושימצא ו/או חומרים דין. ציוד

רשאי המפקח להורות לקבלן על  ו/או לא עומדים בדרישות הדין ו/או התקנים

 .םבגינ עירייהוהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי מה הםהפסקת השימוש ב
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, כלפי כולי עלמא, לחומרים או העירייהאין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות על  5.5 

 וד אשר בשימוש הקבלן.לצי

 

 שמירה על הניקיון . 6

 

 הקבלן מתחייב בזאת לשמור על הניקיון בסביבת מקום עבודתו.  6.1         

 

לעיל, מתחייב הקבלן לסלק מאתר העבודה  6.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .6.2 

 כל פסולת שתיווצר בגין עבודתו במקום.

  

 

 עובדים ובטיחות .7

 

ורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, יעסיק הקבלן עובדים מתאימים לשם לצ 7.1 

ביצוע עבודות השרות. הקבלן ידאג להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה  

 .ו/או התקנים על פי כללי הבטיחות שיחולו על פי הוראת כל דין

  

לו או לעובדיו, יפצה את  הקבלן אחראי באחריות מוחלטת לכל פגיעה או נזק שיגרם 7.2 

את מבקריה בגין כל נזק שיגרם ו/או את תושביה ו/או ו/או את עובדיה ו/או  עירייהה

 להם כתוצאה מכל מעשה או מחדל שנגרם על ידי הקבלן או ע"י עובדיו.

 

רשאית להורות לקבלן בכתב  עירייהלעיל תהיה ה 7.1מבלי לפגוע באמור בס"ק        7.3

ביצוע עבודות השרות כל עובד מעובדיו והקבלן יהא חייב להפסיק לחדול מלהעסיק ב

 לעשות כן.עירייה את עבודת העובד, כאמור מיד עם דרישת ה

 

 

 אי ביצוע העבודה כיאות 8

 

קבע המפקח, כי מצב השרות אינו לשביעות רצונו, יזהיר המפקח את הקבלן בכתב  8.1 

 העירייההרה זו, רשאית ואם לא שופר המצב תוך שלושה ימים לאחר מתן אז

להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים מטעמה אשר יבצעו את עבודת השרות ולשלם 

עבור בצוע עבודות השרות מתוך הכספים המגיעים לקבלן על דרך קיזוז. כן תהיה 

רשאית לגבות מהקבלן ו/או מהערבויות, כל הפרש עלות נוספת אשר יגרם  העירייה

 ובדים וקבלנים אחרים.כתוצאה מהעסקת ע עירייהל

 

אי מילוי הוראת המפקח, באופן מיידי לאחר מתן האזהרה, יהווה הפרה יסודית של  8.2 

 ההסכם. 

 

 

  

 התמורה.    9
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 –+ מע"מ (להלן    בסך  חודשית בגין שירותיו תשולם לקבלן תמורה 9.1

 ").התמורה"

 

כלל העבודות לעיל הינה תמורה חודשית קבועה וכוללת, עבור  9.1התמורה בסעיף  9.2

השוטפות והעבודות על פי קריאה שבוצעו על ידי הקבלן בחודש בגינו משולמת 

התמורה וזאת ללא תלות בסוג השירותים ו/או היקף השירותים שהקבלן ביצע 

 באותו חודש.

 

 תשלום התמורה מותנה בביצוע מדויק ומלא של השירותים שנדרשו מהקבלן. 9.3
 

נה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום עבור כל מוצהר  ומוסכם כי התמורה, הי 9.4 

 הוצאות הקבלן בביצוע השרות, כולל חומרים והוצאות מכל מין וסוג.

 

העירייה עבור שירות שבוצעו בחודש מסוים, תשולם תוך התמורה המגיעה לקבלן מ 9.5 

 יום מיום שהוגשו חשבונות לאישור על ידי העירייה, בכפוף לאישור החשבונות על 45

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב עד  .ידי המפקח

לבירורם הסופי ואישורם על ידי המפקח. הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע עבודות 

 .השרות כתוצאה מעיכוב כאמור

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .10

 

יצור בין הקבלן או מי הקבלן מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ל 10.1 

יחסי עובד מעביד, וכן כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן  עירייהמטעמו לבין ה

במבנים ו/או מחוצה להם לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו 

 כל יחסי עובד ומעביד. עירייהכעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין ה

 

ות השירות, התשלומים לעובדי הקבלן (לרבות שכר עבודה, מס כל הוצאות עבוד 10.2 

 לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי הכנסה, תשלום

 אחר), תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 

 

לא תהיה אחראית להם  עירייהעל ידו, וההשירות, יחולו על הקבלן וישולמו  עבודות                       

 בכל צורה ואופן.

 

 אחריות לנזקים . 11

 

 

 

, עירייההקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק או אבדן שייגרמו לרכוש ה 11.1 

, עקב מעשה או מחדל של עירייהאו לגופו/רכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדי ה
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בגין  עירייההסכם זה וכן הוא מתחייב לפצות את ההקבלן או עובדיו, תוך כדי ביצוע 

 כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.

 

הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אבדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד לאחר  11.2 

  קרותם.

 

תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים במידה והקבלן לא יבצעם תוך  עירייהה 

צרם, ותהא רשאית לחייב את הקבלן במחיר התיקונים הנ"ל ווימעת הזמן סביר 

 כאשר הם צמודים למדד.

 

סיומו של הסכם זה ו/או השלמת העבודות לא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן  11.3 

לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מהעבודה ו/או מהציוד או 

 קשורה אליהם. 

  

מיד בגין  עירייהבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הקבלן יהיה אחראי ולשפות את המ  11.4 

 כל פיצוי או קנס אשר תאלץ לשלם כתוצאה ממעשה או מחדל של בביצוע השירות.

 

בכל מקרה בו לא יעמוד הקבלן באיכות הביצוע הנדרשת על פי הוראות הסכם זה,   11.5 

ח לכל יום בו תהיה חריגה מאיכויות ש" 300יוטל עליו קנס מוסכם בשיעור של 

 הביצוע.

 

 ביטוח . 12

 

הקבלן מצהיר, כי בידו פוליסת ביטוח לכל תקופת ההסכם, המכסה אותו, ואת  12.1 

עובדיו בגין כל נזק או הפסד , ישיר או עקיף שהקבלן יהיה אחראי לו עפ"י הסכם זה. 

 תהיה אחד המוטבים בפוליסה האמורה. עירייהה

 

, עירייהאוחר ממועד חתימת הסכם זה יבטח הקבלן על חשבונו את עצמו, את הלא י 12.2 

וכל אדם בגין כל נזק או הפסד, לרכוש או לגוף  עירייהכל עובד שלו, כל עובד של ה

עלולה להיתבע בגינו, וזאת  העירייהשהוא יהיה אחראי לו עפ"י הסכם זה או ש

ואשר סכומה לא עירייה ה בחברת ביטוח ובפוליסה שתנאיה יהיו לשביעות רצון

 מליון ש"ח.   1 –יפחת מ 

 

ימים ממועד חתימת הסכם זה  10 –, לא יאוחר מ עירייההקבלן מתחייב להמציא ל 12.3 

הוכחות להנחת דעתה לתשלום הפרמיה באופן שיבטיח כי הביטוח הנ"ל יהיה בר 

ל הסכם תוקף. כמו כן מתחייב הקבלן לגרום מפעם לפעם, במשך כל תקופת תוקפו ש

ולהמציא  עירייהזה, להארכת תוקף הביטוח הנ"ל או לביטוח אחר להנחת דעת ה

ימים לפני תום תוקפו של הביטוח הנ"ל,  30 -מדי פעם בפעם ולא יאוחר מ עירייהל

ה הוכחות להנחת דעתה, לחידוש הביטוח ולתשלום עירייוכן לפי דרישתה של ה

 .פרמיה באופן שיבטיח כי ימשיך להיות בר תוקף
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, שלא לדרוש העירייההקבלן מתחייב לשעבד את כל זכויותיו עפ"י הפוליסה לטובת  12.4 

ולגרום לכך שחברת הביטוח תאשר כי  עירייהאת ביטול הפוליסה ללא הסכמת ה

 אכן עשה כן. 

 

אין בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות בגין כל נזק כלשהו המכוסה או  12.5            

 סה ע"י פוליסת הביטוח.שאינו מכו

 

חתום על ידי המבטח. תנאי  2נספח להבטחת סעיף זה ימציא הקבלן נספח ביטוח,   12.6 

לתחילת תוקפו של הסכם זה הינו אישור נספח הביטוח החתום על ידי יועץ הביטוח 

 של העיריה.

 

 הסבת ההסכם .  13

 

 ו ו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן אהקבלן אינו רשאי להסב לאחר או לאחרים את זכויותי        

 מקצתן, וכן מתחייב לא לשתף איש אחר או גוף אחר, זולת עובדיו, בביצוע עבודות השירות          

 לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת העירייה בכתב ומראש.       

 

 שינוי ההסכם . 14

 

 כתב ונחתם ע"י שני הצדדים.כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך ב 

 

 תקופת ההסכם .15

   

 ______.ועד ליום    תקופת ביצועו של הסכם זה הינה לשנה החל מיום  15.1
 

  12העירייה בלבד תהיה זכאית להאריך את ההסכם לשתי תקופות נוספות של  15.2

 חודשים בכל פעם. הארכת החוזה תהיה בתנאים הקבועים בהסכם זה.
 

ית, על פי שיקול דעתה המוחלט, ומבלי שיהיו לקבלן כל העירייה בלבד תהיה זכא 15.3

 ימים. 60טענות בעניין זה, להודיע על הפסקת ההתקשרות בהודעה מראש של 

 

 ערבות  . 16

 

להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן, על בטחת כל התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם . לה16.1

ה, ערבות בנקאית אוטונומית לטובת פי חוזה זה, ימציא הקבלן , במעמד חתימת החוז

"ערבות ע"פ הנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה זה (להלן:  ש"ח, _______של העירייה, ע"ס 

ימים ממועד סיום ההתקשרות ע"פ  60). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ביצוע"

 משוויה השנתי של ההצעה. 5%היה בשיעור ות החוזה

 

יום מתום  60הסכם, תוארך ערבות הביצוע בהתאמה עד .החליטה העיריה על הארכת ה16.2

 המועד המוארך.
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.העיריה תוכל להיפרע מערבות הביצוע במקרים בהם הקבלן לא יקיים התחייבויותיו על פי 16.3

 הסכם זה, על פי החלטת העיריה.

 

  ביטול ההסכם .17
 

 כל דין, הרי בכל אחד  מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים לעירייה, לפי חוזה זה ולפי .17.1

 מהמקרים הבאים תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת התראה,  

 לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך 

 אחרת:

 פי חוזה זה.-אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .א

 או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל (זמני או קבוע), /אם ימונה לקבלן ו .ב

 או אם הוגשה בקשה למינוי  כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור:

 אם הקבלן יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס    .ג

ע לרכושו או לחלק נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבו

ידו החלטה על פירוק מרצון, או -מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, 

או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען 

-שרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"גקבלת ארכה או פ

1983. 

 במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד  .ד

 ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו.

 ) ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה 3במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה ( .ה

 יה, או אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה.של העירי
 

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה  .ו

ו/או ביצוע חלקה, או שאינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע 

מתן ידי המנהל או המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשל-ואושר על

פי חוזה -פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על-על

ידי המנהל בהודעה -) ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על3זה ואינו מציית תוך שלושה (

שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או 

 וש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיום ההתחייבות.לבצעה ברציפות בקצב הדר
 

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא  .ז

) ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק 10יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה (

 ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן.-זמן אחר כפי שנקבע על
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רם לקבלן (חס וחלילה) נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה אם תג .ח

תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו/או 

 מנהליה.
 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע  .ט

 העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב.
 

בלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר הק .י

 ידי נותן ההוראה.-ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על
 

 אם הורשעה הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו בעבירה שיש עימה קלון. .יא
 

ונה, או התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכ .יב

שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות 

 עם הקבלן.

-אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לעירייה בגין הפרת חוזה, על .17.2

 פי כל דין.-פי כל דין וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על

הוראה מהוראות החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות  הפר הקבלן .17.3

  –להלן  

לחלט את הערבות אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה  .א

 ידי הקבלן.-על

לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או  .ב

 פיצוי.

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות (או חלקן)  .ג

פי חוזה זה ולחייב את הקבלן -קבלן חייב בביצועם עלשה

בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין 

 אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.

 

 חובות וחיובים כספיים. 18

  חובות וחיובים כספיים אשר העירייה חייבת לקבלן על פי הסכם זה יהיו ניתנים לקיזוז           

 כנגד חובות הקבלן לנזקים ו/או קנסות כמפורט בהסכם.          

 

 ויתור על זכויות . 19

 

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד העירייה לא ייחשבו כויתור על           

 זכויות העירייה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 

 הודעות . 20

   הן כמפורט במבוא להסכם זה, כל הודעה שתשלח בדואר כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה        

 שעות מעת שיגורה  72רשום על ידי צד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה עם תום        
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 בדואר רשום ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.      

 

 מקום שיפוט.     21

הסמכות  בכל סכסוך משפטי הנובע מהסכם זה, לרבות הליכי הוצאה לפועל, תהיה

 המקומית נתונה לבתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל בעיר בית שאן בלבד.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

 
 
 
 

_______________________   ________________________ 
 העיריה      הקבלן
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1.  
 ' 2נספח 

 אישור קיום ביטוחים 
 רות נשוא הביטוח: ביצוע הדב

תאריך הנפקת 
 )DD/MM/YYYYהאישור(

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
בועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הק

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה  המבוטח מבקש האישור

 שם:

 ומי מטעמה, עיריית בית שאן 

וגופים עירוניים שלובים 

 ("המזמין"/"הרשות")

 שם

 ........... 

 ו/או המזמין

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

 אחר: ______☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: רשות מקומית☒

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען: 
 בית שאן  1ירושלים הבירה 

 מען
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(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין פירוט השירותים 

 ביצוע הדברות 111, 086, 033בנספח ג'):  

יום   60בקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מביטול/שינוי הפוליסה:  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת המבטח:

 

 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר 
 הפוליסה 

ח נוס
ומהדורת
 הפוליסה
בסיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/   תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

השתתפו
 ת עצמית

כיסויים נוספים 
 בתוקף

 מטבע  סכום 
 ש"ח 

מ סכום 
ט
ב 
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
ציוד ומלאי באתרי 

 עבודה

 ויתור שבוב             309        
 המבקש מבוטח,    318
 "ראשוניות" 328

 ביטול סייג   333 
 רשלנות רבתי          

 אח' צולבת,   302    20,000,000     צד ג'
 קבלני,   307
ויתור שבוב             309
 המבקש מבוטח,    318
 המבקש כצד ג,  322
 "ראשוניות",  328
  רכוש המבקש צד ג,329
 ביטול סייג   333

 רשלנות רבתי           
 ביטול סייגי אח'    334

 מוצר ומקצועית         
 רכוש שעובדים     337
 בו       

 אחריות מעבידים
 ) ככל שמעסיק(

ויתור שבוב             309    20,000,000    
 מל"ל,  315
 מבוטח נוסף  319
 מבוטח נוסף   321

 בגין המבקש,        
 "ראשוניות",   328
 ביטול סייג   333

  בתי רשלנות ר          
מועד חתימת     אחריות מקצועית

החוזה או תחילת  
  -פעילות בפועל 

 המוקדם 

 מסמכים,   301    8,000,000 
 דיבה,  303
 הרחב שיפוי,   304
 קבלני,   307
ויתור שבוב,             309
 המבקש מבוטח,    318
 מרמה, 325
 פרטיות,  326
עיכוב,  327
 "ראשוניות",   328
 ח', 12גילוי  332
 ול סייג  ביט 333

 רשלנות רבתי         
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 ערבות ביצוע – 3נספח 
 לכבוד:

 עיריית בית שאן
 1רח' ירושלים הבירה 

 בית שאן
 
 

 ערבות בנקאית מספר                          .הנדון: 
 
 

") אנו ערבים בזה המבקשיםמס' מזהה ____________ (להלן: " ית שאןעיריית בעל פי בקשת 
כל סכום עד לסך  ₪ (במילים: ₪ בלבד ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד  קכלפיכם לסילו

"), בקשר עם מכרז הפרשי הצמדההנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "
ן, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי עבודות הדברה עבור עירית בית שא – 04/2020מס'

 מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

ו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים דרישתכם בתהליך כלשה
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן 

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד שלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל ת
היינו  2020שפורסם ביום / 2020") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש /החדש

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודי__________ נקודות (להלן: "
 סכום הקרן המקורי. החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.
 ימים ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.90לאחר 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
צעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות דרישה בפקסימיליה ו/או באמ

 זה.
   

 בכבוד רב,
 

 בנק _________
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 ' למכרזהנספח 

 
נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין  

 )חוק העסקת עובדים זרים –(להלן במסמך זה  1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
 

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

 
, עיריית בית שאןבשטח  שירותי הדברהל 4/2020 הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .1

אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  ע במכרז.כמורשה מטעם המצי
 בשם המציע.

 
יש להקיף בעיגול את הנקודה הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז ( .2

  –) המתאימה
 

לפי חוק העסקת עובדים  2002בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק •
 בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז.זרים 

 
לפי חוק העסקת עובדים זרים  2002בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי  •

דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה -בפסקי
 האחרונה.

 
  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה  –ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם -על , מי שנשלט'בעל זיקה'

 טת בעל שליטה בו.יבו או חבר בני אדם אחר שבשל
 

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

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 
 

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ כי היום הנני מאשר
,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את 
 ות תצהירו וחתם עליה בפני.נכונ

 
 
 
         __________________ 
 דין -עורך                      

 (חתימה וחותמת)       
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 נספח ו' למכרז

 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה  נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
התעסוקה ממונה  ששר התעשייה המסחר ו  1969-לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

   1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה ועל ביצועם,  
 

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:

 

עיריית בית השיפוט של בשטח  מתן שירותי הדברהל 4/2020 הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז .1
, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם שאן

 המציע.
 

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

המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף 
העבודות נשוא המכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים      

; 1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-): חוק שירות התעסוקה, תשי"טהחוקי העבוד –(להלן 
; חוק 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976-חוק; דמי מחלה, תשל"ו

; חוק 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו
; חוק פיצויי פיטורים, 1958-; חוק הגנת השכר, תשכ"ח1949-ים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"טחייל

; חוק 1987-; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995-; חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה1963-תשכ"ג
; חוק 2002-; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב2001-הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א

, צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים 2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"א
 ; 2011-כיפה של דיני העבודה השתע"א;החוק להגברת הא1957-קיבוציים, התשי"ז

 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 דין-אישור עורך
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ נני מאשר כי היוםה
,  ולאחר  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

את  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר
     נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 
 
 

                  __________________ 
 דין-עורך                   

 (חתימה וחותמת)                        
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 למכרז 1נספח ו'
 הצהרת מציע      

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

__________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, מסכים אני הח"מ ___

 ומתחייב זה כדלקמן:

שבנדון, דהיינו:  4/2020 כרזזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מהנני מצהיר ב .1

ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים 

זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי  והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז

 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  
 כי הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז.  
נה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עו 

היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה 

 לבטל את ההתקשרות עימי.  העירייהרשאית 

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 
 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.  

3.       

 . כנספח ב' מורה לביצוע העבודות נשוא המכרז, להלן הצעתי המצורפתבת 3.1

הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים לרבות  3.2

 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי.
 

הנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים  .4

ימים מיום שיודע לי על זכייתי  7, בתוך  העירייהפים מההסכם עפ"י דרישת נוס

 במכרז, כולו או חלקו.
תהא   העירייההנני מצהיר כי היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי  

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או 

כתוצאה מאי עמידתי   עירייה לראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם התראה מ

 בתנאי המכרז וההסכם.
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

__________________________  _____________ ___________ 

 ח.פ./מס'                      כתובת המציע         חתימת המציע      

 

") מאשר בזאת כי ביום להלן: "המציע____ עו"ד של _____________ (אני הח"מ ______

_____ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __________ , _________ , בשם המציע, כי אצל המציע 

התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

 ימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.      לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חת

                                                                       

                                                                                                                      ________________ 

 ,עו"ד                                                         
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