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 09/2021מס' מכרז פומבי 

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

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

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

הזוכה במכרז :  המכרזמסמכי    רכישת .1 חוזה הקבלנות אשר  ונוסח  על תנאיו  את מסמכי המכרז 
 יידרש לחתום עליו ניתן להוריד מאתר העירייה, הגשת הצעה תתאפשר תמורת תשלום בסך של 

וישולמו במחלקת  מ), אשר לא יוחזרו,  (בצירוף מע"  ₪ בלבד)חמש מאות  ש"ח ₪ (במלים:    500
 . 04.05.2021החל מיום  04-6489420בטלפון  08:00-12:00' בין השעות ה-, וזאת בימים א'הגבייה 

ו :  שאלות הבהרה .2 ניתן לקבל אצל  שאלות  בדבר המכרז  נוספים  הגב' מנהל  פרטים  לשכת מנכ"ל 
 לכתובת דוא"ל 23.05.2021לא יאוחר מיום  באמצעות פנייה בכתב בלבד מזל חג'יאן

 rg.il.oshean-@betmazal   6489405-04שמספרו טלפון לוודא קבלת הדוא"ל ב. יש  . 

בנקאית .3 של:  ערבות  בסכום  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע    ₪  3900  על 
ב,  ₪)  ש"חותשע מאות  אלפים    שלושת  (במילים:  הנוסח המופיע  ג' ללפי  מסמכי המכרז,  נספח 

ידן עלא תובא כלל לדיוכתב הערבות    יצורף  הצעה בה לא    30.08.2021עד ליום    בתוקף י ועדת  ל 
 .המכרזים

 הסיור אינו חובה.  -.11:00שעה  13.05.2021ן העיריה ביום י: יצא מהכניסה לבניסיור  .4

שהיא.    העירייהאין   .5 הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  רשאית   העירייהמתחייבת 
ה בין  ונייתרלהתחשב,  בכושרו  המצ,  של  לסיונו  נשו  בצע אתיע  לאורהעבודות  לרבות  המכרז,    א 

 עם המציע.   העירייהניסיונה הקודם של 

משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו    ישות מציע שהוא   .6
ת  משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניו  ישות

ו/או  מנהל  שונושא    ו/או  ו/או  המציע.משרה  של  ש  תף  מנוע    ישותהוא  מציע  מאוגדת,  משפטית 
ו/או  מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  (בעלים  המציע  של  מיחידיו  ואחד  במקרה  הצעתו  את  מלהגיש 

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

 מכרז בעצמה. רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא ה העירייה .7

וזה הקבלנות על נספחיו)  הצעת המחיר ולרבות חיה ואישוריה (לרבות  ספחמסמכיה, נעל  עה  ההצ .8
תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר 

 ידי המציע. -היא ממולאת וחתומה על

המכ לתיבת  ותשולשל  בלבד  ידנית  במסירה  תימסר  מנכ"לרזים  ההצעה  ראשונה קומה    בלשכת 
הצעה אשר לא    .בדיוק  14:00בשעה    30.05.2021ליום  עד   ,1ים הבירה  ת בית שאן רח' ירושלבעירי

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

ואישורי .9 נספחים  (לרבות מסמכים,  יוגשו לאחחלקים מההצעה  אשר  היוםם)  הנקוב  ר  ים  והשעה 
 .העירייהידי -ניין מסמכי המכרז שידונו עלכללו במולא יי ייפסלולעיל, 

שכתובתו   .10 העיריה  באתר  יפורסם  המלא  המכרז  הלשונית    www.bet-shean.org.ilנוסח  תחת 
  בכבוד רב,                                                                                                               "מכרזים ודרושים".

 ,  ז'קי לוי       
 אן ראש עיריית בית ש                                

mailto:mazal@bet-shean.org.il
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 09/2021מכרז פומבי מס' 
 ביצוע עבודות הדברה עבור עירית בית שאן ל

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

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

 .העירייהידי -מעת לעת על תעודכן

תביא    אשר ,  וא מכרז זהש) מכמות העבודה נ%50(  חמישיםעד    להפחית  העירייה בסמכות   .1.3
     .יחסית מהתמורה לקבלןה להפחת

 להשתתפות במכרז סף  תנאי .2
במכרז   להשתתף  העומדזרשאים  למה,  ההצעה  הגשת  במועד  בתנאים  ים   המצטבריםכרז, 

   –המפורטים להלן 

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

שיון הדברה  ייר בשטחים פתוחים ובמבנים ורמדב שיוןיר– הדברה בתוקף תרהיע בעל מצי 2.2
 . םרפיש לצ - למכרסמים

 המציע בעל היתר רעלים בר תוקף מאת המשרד להגנת הסביבה  2.3
 הרעלים.  חסוןלא –במציע בעל רישיון אחסון  2.4
 יש לצרפו.  – בתוקף אישור ניהול ספרים  מציע בעל 2.5
 קף.בתואחריות מקצועית מציע בעל ביטוח  2.6

 תן, במהשנים האחרונות  5במהלך  באסמכתאות של מקבלי השירות,    וכחהמ  יוןבעל ניסמציע   2.7
ח במתן על המציע לצרף המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכ.מקומית    תרשוהדברה לירותי  ש

הקבוע    הדברהשירותי   לנוסף  למכרז אבנספח  בהתאם  דומה)  '  בנוסח  לצירוף (ו/או  מעבר   .
רשימת מקבלי השירות, ממליצים    -  לואומב  זמכר' לאנספח  גם את    ההמלצות ימלא המציע

 ונתונים. 

   ו/או ברשותו תומציע אשר בבעלו 2.8

 . יש לצרף –נהיגה בתוקף  שיוןיר )א(

שיון הרכב ופוליסות ייש לצרף את ר  –וח מקיף  בה וביטביטוח חובעלות על רכב בעל   )ב(
 הביטוח.

זה   "ברשות"  "לות"בעלעניין  גם    ו/או  ו/  תבאמצעורכישה  יהיה  מכהסכ  אוהזמנה  או  ם  ר 
ליסינג חברת  עם  התקשרות  הרכ   הסכם  כלי  של  בעליהם  לשכירת    בו/או  והן  לרכישת  (הן 

 . הרכבים)

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

 -הדברה למתן שירותי הצעת מחיר  .3

למתן  להעסקת    ייהעירן הן אומדמצוי  'בפח  כנסהצעת המחירים של המכרז המצורף  בטופס   3.1
 מע"מ). (לא כולל  השירותים נשוא המכרז וחוזה הקבלנות

שיעור   3.2 את  לנקוב  נדרש  ב  ההנחההמציע  המחירים  את  וכן  הנ"ל  למחירים  שקלים  ביחס 
רים המרביים לתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחיחדשים ואגורות לאחר ההנחה. נתג

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

מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך   נקוב במחירים הגבוהיםהגשת הצעת מחיר אשר ת 3.3
 .  תיפסל – העירייהעל ידי 

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

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

ולל  לעלות השירותים נשוא המכרז. האומדן כ העירייהאומדן את רים המרביים מהווים חיהמ 3.4
ת שכר, זכויות  ותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויואת כל העלויות הכרוכות במתן השיר
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עלויות   והכשרה,  סוציאליות,  הוצאה   ליכ  יםמרחוהדרכה  וכל  וכיו"ב  מיסים  אגרות,  רכב, 
 נוספת מכל מין וסוג.  

 מכרז ערבות  .4
התחייבוי .4.1 מלוא  קיום  להבטחת  להצעתו  יצרף  זה  למכרז  הצעה  המגיש  בהתאם  מציע  ותיו 

  ₪ 3900 בסך של ,בלבד שם המציע-על   העירייהלהצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת 
ידי -ואשר הוצאה על  ,צמודה למדד המחירים לצרכן  ₪)אות  ת אלפים ותשע מוששל  (במילים:

 .' למכרזגכנספח כל בהתאם לנוסח המצורף  בנק בישראל, וה

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

 להלן. 

מ .4.3 חובה  הזוכה  המציע  ימלא  לא  בו  מקרה  בכל  תחולט,  להצעה  המפורטות הערבות  החובות 
אית לא חילוט הערבות הבנק  ,ברם  . ע מראש במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידו

בזכותה נז  העירייהשל    יפגע  בגין  נוספים מהמציע,  פיצויים  נוספיםלתבוע  ו/או    קים אחרים 
 עקב אי קיום ההצעה. ידו-עליה עירילאשר יגרמו 

תוק .4.4 את  חשבונו  על  להאריך  מתחייב  עלהמציע  הערבות  דרישת  -ף  לאחר  העירייהפי  עד   ,
עם   קבלנות  חוזה  על  יחתום  שנבחר  יהעירייהשהזוכה  אם  וזהות תנהלו  .  משפטיים  הליכים 
ם  ההליכים המשפטיי ף הערבות עד לאחר סיוםהזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוק

 .העירייהי דרישת פ-על

במכר .4.5 תתקבל  לא  שהצעתו  מציע  לכל  תוחזר  ארבעה הערבות  תוך  (-ז,  לאחר 14עשר  ימים   (
חוז הליכיםשייחתם  סיום  לאחר  ו/או  במכרז,  הזוכה  עם  קבלנות  שיהי  ה  (ככל  ו  משפטיים 

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

חוזה הקבלנות המצורף    שיחתום  בות להצעה, לאחרלזוכה תוחזר הער .4.6   ' למכרז דכנספח  על 
אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת    העירייהקיד בידי  ולאחר שיפ  העירייהעם  

המפורט   ובנוסח  כנדרש  הקבלנות  2ספח  נבביטוחים  בשיעור    ,לחוזה  ביצוע    5%וערבות 
 .קשרות ובנספח ז' להסכם ההת 61מזכייתו כאמור בסעיף 

 , לרבות ביולה, יהיו על חשבון המציע. רות במתן הערבותת הקשוכל ההוצאו .4.7

 להגשת המכרז ומסמכים אישורים  .5
  דין -תימת עורךהעתק נאמן למקור בחאו    מקור   –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף  

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

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

פי חוק עסקאות גופים  -ות ורשומות עלעה על ניהול פנקסי חשבונאישור תקף ליום הגשת ההצ .5.2
 . 1976-חובת מס) תשל"ו תשלוםנות ווציבוריים (אכיפת ניהול חשב

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

 מס ערך מוסף.לצרכי ה מציע עוסק מורשישור על היות הא .5.4

 שם המציע. -על עסקהעתק רישיון  .5.5

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

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

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

 העתק היתר הדברה בתוקף על שם המציע. .5.7

ד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם רישום התאגי  צילום תעודת  –למציע שהוא תאגיד   .5.8
רישום   על  פרסהשותפויות  למועד  נכון  מפוהתאגיד  בו  המכרז,  בום  המניות  רטים  עלי 

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

המוסמכים   זהות  וכן  בפועל,  ומנהליו  ההצעה הרשומים  כי  ואישור  התאגיד  בשם  לחתום 
 ידי מורשה החתימה. -נחתמה על
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 . דת זהותצילום תעו –שהוא יחיד למציע 

לצירוף  . מעבר  ' למכרזאבנספח  הקבוע    חומוכח בהתאם לנוס  ל ניסיון קודםבכתב עהמלצות   .5.9
רשימת מקבלי השירות, ממליצים    -במלואו    ' למכרזאנספח  ההמלצות ימלא המציע גם את  

 ים. ונתונ

ין והבטחת תנאים תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כד .5.10
 .' למכרזהכנספח ידי בנוסח המצורף  -לחתום ע 1991-ם), התשנ"אהוגני

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

ה צווי  העבודה,  עבודה  דיני  פי  על  עובדים  הקיבוציים  הרחב זכויות  וההסכמים  על ה  החלים 
רט בין  . בתצהיר יפוכנספח ו' למכרזלצורך הספקת השירותים בנוסח הקבוע מעסיק  המציע כ

 המידע הבא: היתר 

 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 כושרת מה ומאצהרת המציע חתוה .5.12

 הרה, אם פורסמו, חתומות על ידי המציע. שאלות הבתשובות ל .5.13

 לה על רכישת המכרז. שם המציע בצירוף קב-אישור על רכישת המכרז על  .5.14

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

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

  ישות הצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס לכל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף ל
ההצעה מגישה את  אשר  לא  העירייה  .המשפטית  אישורי  תהא רשאית  אולקבל  אשר  מסמכי  ם  ם 

 משפטית אחרת.  ישותמתייחסים ל

),  העירייהידי  -ינויים (אשר התבצעו עלרים, המסמכים, התוספות והשחוברת המכרז, וכן כל האישו 
 צעתו. ידי המציע טרם הגשתם במסגרת ה-לופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו ע

 הוצאות המכרז  .6
מי מכל  ההוצאות  הוצאוכל  אשר  שהוא  וסוג  על  ן  המ-לצורך  ו/ידי  לצורך ציע  מטעמו  מי  או 

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

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

 עדיפות בין מסמכים  .7
סתיר של  מקרה  מ בכל  דו  או  התאמה  אי  או  הה  תנאי  בין  לשמעות  הקבלנות מכרז  חוזה  הוראות 

 חיו. וזה הקבלנות ונספונספחיו תכרענה הוראות ח

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

המצי יתבקשו  שבה  נוספת  תחרות  ביניהן  לתיערך  תוך  עים  משופרת  הצעה  (הגיש  ימים  3שלושה   (
 . תיקבע ההצעה הזוכה ומבניהןלת הודעה על כך, יום קבמ

תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו המציעים להגיש    עה המשופרת, עדיןאם לאחר הגשת ההצ
וזאת בשנית  משופרת  (  הצעה  י3תוך  ומב)  כך,  על  ההודעה  קבלת  מיום  ההצעה  ינמים  תיקבע  הן 

 ה הטובה ביותר. כך הלאה עד לקבלת ההצעהזוכה, ו

 ם ושינוייהרות בה .9
העיריה ברח'    מנכ"ל  מלשכת  ייצא  הסיור  11:00בשעה    13.05.2021ביום  ייערך סיור קבלנים   .9.1

 הסיור אינו חובה.  –בית שאן.  1ירושלים הבירה 
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  , בדבר המכרזבשאלות  רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  ,  14:00  עהבש  23.05.2021  עד ליום .9.2
בלב  בכתב  פנייה  לוודא mazal@bet-shean.org.ilלדוא"ל  ד,  באמצעות  המציע  באחריות   .

 . 04-6489405שמספרו 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  –ב בכת

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

המכרז    לידיעת מסמכי  בכתוברוכשי  העיריה  של  האינטרנט  באתר  -www.betת  בפרסום 
shean.org.il  וב אחר הפרסומים.שים". באחריות המציעים לעקם ודרולשונית "מכרזית התח 

 ציע יחד עם הצעתו. ת חתומות על ידי המיש לצרף את התשובו

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה  .10
ניתוח להצעתו. אם המציע יסרב למסור הסבר  /רוש מכל מציע הסבר וא. העירייה רשאית לד           או 

ו כאמור  ניתוח  להתייצב / ו/או  יסרב  להסיק  לשימו  או  המכרזים  וועדת  תהא  רשאית  שייקבע,  במועד  ע 
 ות עיניה ואף לפסול את ההצעה.מסקנות לפי רא

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

  ההצעה לא לרבות, שהיא הצעה כל או/ ו ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה . העירייהג 
 . להלן שיובהר כפי מקומי ספק העדפת בתנאי העומדת

  שיביא שיקול כל לשקול תאירש העירייה תהא, זה הליך במסגרת הזוכה לקביעת שיקוליה שבוןבח ד.
,  השירות במתן עהמצי לש ניסיונו, המחיר הצעת  גובה, רק לא אך לרבות, העירייה עבור היתרונות להשגת

 .  ב"וכיוצ המציע עם העירייה  של העבר וןניסי, מקומיות ורשויות ציבוריים מגופים המלצות

 : הבאים למציעים עדיפות ליתן רשאית המכרזים . ועדתה

  בית העיר תושב שהינו במציע מדובר) 1: ( הבאים המצטברים בתנאים עומד – יחיד שהינו יעלמצ ביחס
 הינו), ףרצו באופן(  ההצעות הגשת למועד שקדמה השנה במהלך, המציע של עבוהק ושבמו מקום) 2. (שאן

 ). רצוף באופן( ההצעות הגשת למועד שקדמה השנה במהלך לעירייה הארנונ שילם המציע) 3. (שאן בבית

 הינו, הרשום שמשרדו בתאגיד מדובר) 1: (הבאים  המצטברים בתנאים עומד – תאגיד שהינו למציע ביחס
 ההצעות הגשת למועד שקדמה השנה במהלך שאן בית לעיריית ארנונה שילם המציע) 2. (שאן בית רבעי

 ). רצוף באופן(

  מחיר בשקלול 5% בשיעור אתה ל"הנ בתנאים שיעמדו למציעים לתת רשאית המכרזים שועדת ותהעדיפ
 סך על יוממק לא ספק של הצעה ומתעל  ₪  99,000 ס"ע עמדה מקומי ספק של ההצעה  אם, לדוגמא. ההצעה 
, עדיפות תקבל המקומי  המציע הצעת, שנקבע האחוז  על עולה  לא ההצעות בין שהפער היות. ₪ 98,000

 .המכרזים ועדת של דעתה לשיקול כפוףב

  התמורה לגבי אך, השונות ההצעות בין ההשוואה לגבי רק יפה יהיה כוחה ל"הנ הההטב  כי, ויודגש יובהר
  את להשוות זו הטבה מכוח הזוכה המציע  על יהיה ההטבה ותופעל מידהבש הרי לזוכה הרייהעי שתשלם

 שלא מהעירייה  לבקש רשאי, כאמור הטבה מכוח  זוכה. ההטבה ניתנה אלמלא זוכה שהיתה להצעה תוהצע
 .ההטבה מכוח זכייתו על לוותר ובכך ביותר הנמוכה להצעה עתוצה את להשוות

 . ז כנספח המצורף בנוסח הצהרה למלא המציע על, להטבה זכאי להיות מנת על

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

הם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז  במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אלי
 מכרז.הצעה לילו לפסילת ת יובך אחרובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דר

פות/ות של גוף מאוגד אחר, מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוסמשפטית    ישות מציע שהוא   .11.2
בעלים ו/או משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו    ישותשהינו  
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ה/ות ש הצעמלהגימציע. אדם מנוע  בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של ה
 משפטי אחר.ל גוף מטעם כ

שהוא   .11.3 הצעמש  ישותמציע  את  מלהגיש  מנוע  מאוגדת,  של פטית  מיחידיו  ואחד  במקרה  תו 
אהמציע   הגיש  שותף)  ו/או  משרה  נושא  ו/או  מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  הצעתו  (בעלים  ת 

כבעל מנ ו/או  כבעלים  במקרה שהוא משמש  ולמכרז. אדם מנוע מלהגיש את הצעתו  או /יות 
  יש הצעתו למכרז. אדם מנוע מלהגיש גשרה ו/או כשותף בתאגיד אשר הנושא מ מנהל ו/או ככ

רגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מד
אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו/או כבעל מניות ו/או כמנהל ו/או    אם באמצעות תאגיד

 .למכרז יש את הצעתותף הגו כשוכנושא משרה ו/א

 תיפסל ולא תובא בחשבון. –הצעה שתוגש בניגוד לאמור 

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

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

רשאיעדוו .11.6 המכרזים  שיקוליהבחש  לקחתת  ת  ההצעבון  בבחירת  בבחינת  ,  ו/או  הזוכה  ה 
 המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז.  וכושרו של   , ניסיונואת אמינותוז, ההצעות למכר

ש  העירייה .11.7 במסגרת  להביא  טוברשאית  לא  ניסיון  היו    יקוליה  אשר  באמינות  בעיות  ו/או 
ואףעירייה  ל במכרז,  משתתף  בהתלפסו  עם  לשיקולל  אא  יםאם  הצעתו  לה  להימנע  ת  ו/או 

 תחתיו. א הזולה ביותר) ולבחור משתתף אחרימו בחוזה הקבלנות (באם הצעתו הילהתקשר ע

נ  העירייה .11.8 השלמות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  הבהרות רשאית  ו/או  וספות 
הבלעד דעתה  לשיקול  בהתאם  זאת נוספות  כל  רצונה,  שביעות  ולשם  ל   י  פגם  תיחת אחר 

 גרת שיקוליה. סת לבחון את המשתתף והצעתו במעל מנ ההצעות

משתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות  ש ולקבל מהרשאית לדרו העירייה .11.9
 עובדיו של המשתתף.  עמידת של הצעת המחיר בתשלום כל זכויות

 תיפסל.  –הצעה גירעונית אשר פוגעת בזכויות עובדים 

) העירייהקול דעת  (בהתאם לשי  נמוכה באופן חריג  ה תהיהבמידה וההצע,  כי  ציעיםמובהר למ .11.10
, יזומן המציע לשימוע בפני וועדת המכרזים ליתן הסבר מפורט באשר  ייהירהעביחס לאומדן  

ובדים וכל עלות אחרת. ההסבר והתחשיב של המציע יועבר להצעתו ועלויותיו, לרבות שכר ע
מפור בצורה  המכרזים  בכלוועדת  ובטת  רואהתב  טרם  חשבון  -אישור  וזאת  המציע,  של 

ם ובשכרם על מנת לא לפגוע בזכויות העובדי  ועדת המכרזים לשימוע המציע, וזאתוהתכנסות  
 פי חוק. -על

  בצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ל  העירייה .11.11
 .כךולמציעים לא תהיינה כל טענות או תביעות בגין 

 צעה הה .12

  ותך ציון שמו המלא, מספר תעודת הזהדי המציע תוי יחיד תיחתם על ייד-על  הצעה המוגשת .12.1
 שלו, כתובתו וחתימתו.  או מספר תאגיד

על .12.2 המוגשת  תיחתם  ישותידי  -הצעה  משפטי)  (תאגיד  מאוגדת  מורשי -על  משפטית  ידי 
בצי התאגיד  של  שמם  החתימה  נמנים  בה  התאגיד  חותמת  מספרוף  הרהתאגיד,  שום רו 

תעודות הזהות של מורשי החתימה   ים בדבר שמם המלא ומספרול פרטעה תכלצתובתו. ההכו
וכתובתם,  מ התאגיד  החותמים טעם  זהות  את  המאשר  התאגיד  של  דין  עורך  אישור  וכן 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות   .את התאגיד  והעובדה כי חתימתם מחייבת
ו  שלואם על ידי המציע, ואלה יוג תמו במנספחיו) יח  ות עלהקבלנהצעת המחיר ולרבות חוזה  

) אחד  סגור1בעותק  מעטפה  בתוך  מ)  יצוין  ועליה  המכרז  רכישת  בעת  בלבד,  ה  המכרז  ספר 
 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על

   העירייה משרדי  בית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת  במסירה ידנ  ההצעה תימסר  .12.3
 גש במועד, לא תתקבל. ר לא תועה אשצה .14:00בשעה  30.05.2021עד יום 

 ה על זכייה ודעה .13
במ .13.1 הזוכה  קביעת  העם  לזוכה  תימסר  פקסימיליהכרז  באמצעות  בכתב  כך  על  או    ודעה 

 דואר אלקטרוני.
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את כל המסמכים   עירייהללחתום על החוזה ולמסור    המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב .13.2
 מור.דעה כאים ממועד ההו) ימ7בעה (וזאת בתוך ש הנדרשים במכרז

הסכם הקבלנות ומילוי   ) ימים מיום החתימה על10ך עשרה (יהא בתוצו תחילת העבודה   .13.3
 לעיל.  13.2יף הוראות  סע

באמצעות   .13.4 בכתב  הודעה  תינתן  תתקבל  לא  הצעתו  אשר  דואר מיליפקסילמציע  או  ה 
 . אלקטרוני

תהא   .13.5 בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמציע  הזכייה  לב  תרשאי  העירייההיה  את  במכרז  טל 
עי התקשרותה  את  בו/או  וזאת  תישלמו  זו  הודעה  למציע.  בכתב  לאחר הודעה  למציע  ח 

הודעה למציע  רצון    שניתנה  לשביעות  תיקון  הטען  את  לתקן  הוא  נדרש  ,  העירייהלפיה 
שהמציע הט  ולאחר  את  תיקן  להודעת  לא  בהתאם  תיקון  הזמן      העירייהעון  פרק  ובתוך 
 . ןאשר נקצב בעניי

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

 רעון הפרש המחיר מהזוכה המקורי.ייע, ולפ הערבות הבנקאית של המצבמקביל לחילוט 

 הליכים משפטיים  .14
כי   בזאת  ומודגש  כזצממובהר  הוכרז  אשר  וא  ל  וכה,יע  בטענות  ו/או  בתביעות  בדרישות /יבוא  או 

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

 
        

 בכבוד רב,   
                    

 לוי ז'קי                              
 יריית בית שאן ראש ע          
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 ' למכרז נספח א

 
 מלצה כתב ה
 

 לכבוד  
 עיריית בית שאן  

 
 

   אישור והמלצה על ביצוע עבודות הנדון:
 

 

 שם הגוף הממליץ: _________________. 

___________  ______' תאגיד  ת.ז./מס/ _______,ח.צ./ח.פ.לבקשת ___________________ 

מאשהמציע  –הלן  (ל הרינו  כי)  בזאת  ביצע    רים  שירותהמציע  מחוהדברה,  י  עבורנו  דש  החל 

 ______ (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 
עד   בשנת  מחודש 

 לחודש בשנת 

הקשר   איש  שם 
 אצל מקבל השירות 

הקשר   איש  טלפון 
 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  ם המכרז בש ם ביום פרסו אומדן נתוני 
 כולל מע"מ. 

 

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

 יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על __________ ₪  החודשיהסכום 

 ). לא כולל מע"מ_____________) ((במילים:  
 
 

  0%(הנחה בשיעור    אז הצעתו תיפסללמחיר הנ"ל,  קוב הנחה ביחס  ר לא ינמציע אש
 מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).  איננה

 
 

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

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

 קאית כתב ערבות בנ
 )נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז(

 
 לכבוד  

    עיריית בית שאן
 

 )  העירייה –(להלן 
 

 א.ג.נ., 
 

 ________ פר _______ת בנקאית מסהנדון: ערבו
  

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

שיפוט בשטח ה שירותי הדברה תןלמ 09/2021 למכרז פומביבהתאם למילוי כל מחויבויותיו של הנערב 
, לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של  המכרז)  –(להלן      עיריית בית שאןשל  

ש"ח(במילים    3900₪ מאות  ותשע  אלפים  הפרשי  שלושת  בתוספת  עלי  ₪)  בגין  מדד הצמדה  ית 
) (כללי)  לצרכן  בלבדהמחירים  חיובי  מדד  של  עלתוספת  שמתפרסם  כפי  המרכזית  יד-),  הלשכה  י 

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

 

מא .2 לדרוש  רשאים  תהיו  הסכוםאתם  של  תשלומו  את  בסעיף    יתנו  או   1המפורט  אחת  בפעם  דלעיל 
שסך דרישותיכם לא ות בלבד ובתנאי  סת לחלק מסכום הערבבמספר דרישות שכל אחת מהן מתייח

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

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

י ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם וזאת ללא כל תנא,    העירייהגזבר   אוו/
במכרז  בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב 

המציע   מאת  הערבות  סכום  את  תחילה  לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  כלפיכם  כלשהו  לחיוב  בקשר 
 נערב. ה

 

 לצרף כתב ערבות זה. יכם מור לעיל עללדרישתכם כא .4
 

 (כולל). 30.08.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 

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

 דלעיל. 5בסעיף מועד הנקוב מה
 

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

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 
 

 ומבוטלת. זו בטלה תהיה ערבותינו לאחר מועד זה, 
 

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

 בכבוד רב,
 

 ________________ 
 שם הבנק         
 

 וחותמת הסניף.  ת של ה"ה _______________________ טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישי
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 נספח ד' 
 

 הזמנת שירותי הדברה  הסכם
 

 2021לחודש_____  יום _____ב בית שאןשנערך ונחתם ב 
 
 

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

 __________________ ח.פ.  ___________________________   לבין: 
  
 ___ ________________ ובת __בכת   
 
 : ________________________ טל'   
 ) "הקבלן"(להלן:    
 מצד שני            
 

 

שמספרו  וה :הואיל במכרז  פנתה  הצעות  "מכרז"הן:  (להל09/2021עירייה  לקבלת   צועלבי) 

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

 ");השירות"" או השירות

 

 לן הוכרזה כזוכה במכרז; תו של הקבצעוה והואיל: 

 

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

את   לבצע  זה    םתגדרכה  השירותיםבאפשרותו  במיומנות,  בהסכם  במומחיות, 

 ובמהירות והכול כאמור בהסכם זה;

 

השטחסיי  ןוהקבל    : והואיל כל  את  ובדק  המבניםיםר  החינוך    ,,  מוסדות  החמצון,  בריכות 

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

שאלה הקשורה  ת להנחת דעתו בכל  , חקר וקיבל תשובומצב ההדברהלרבות  הפיזי,  

 שלהלן; הסכםל רשרות ומוותר על כל  טענה בגין טעות או הטעיה בקילביצוע הש

 

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

 ; העירייה את עבודות השירות כהגדרתם בהסכם זהלבצע עבור  ןוהקבלן מעוניי

 

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

 יבויותיהם ההדדיות;יתר התחיכל , והעירייההתמורה ע"י  ותשלום 

 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 המבוא והנספח  . 1

      נאי הקבלן במכרז ותוכן הצעתו של   המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו,           

 כם.להס 1נספח ז יהוו את רכהצעת הקבלן והמ 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

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

 פירוש אחר.           

  

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

   אשפה המצויים באחזקת העירייה; ת ומכולות ההתעלו

 

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

 

 ן התקנים הישראלי ו/או תקנים   קנים שפורסמו על ידי מכות                     -" תקנים"           

 אומיים  רלוונטיים; בינל                                                            

       

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

המסופק לפי הסכם זה. במועד החתימה המפקח הינו מנהל 

מר    מחלקת חמותברואה  שהעירייה   רפי  מי  כל  ובהמשך 

 נתנה לקבלן הודעה בכתב לגביו.

 

הכללידמ    –" מדד"  לצרכן  המחירים  ע"  ד  הלשכה  המתפרסם  י 

 לסטטיסטיקה.המרכזית 

 

 

 תהיקף השרו  .3

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

 

 עו בתיאום עם מוקד העירייהעל בסיס תקופתי, במועדים שייקב הקבלן יבצע שירותי הדברה שוטפים.    3.2

 "עבודות תקופתיות").  –(להלן 

   ימים לאחר תחילת ההתקשרות, בתיאום  30ות יערוך הקבלן, בתוך דות התקופתילצורך ביצוע העבו  . 3.3

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

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

ת "עבודו –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.עות ממועד הש 6דחופות יבוצעו עד  תאות לקבלן אינו מוגבל. קריאוהקרי               

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

 

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

(השירותים  מכולות חודשי  בסיס  על  במועד  בי),  חודש  מדי  וצעו 

 ום עם המפקח). שייקבע בתיא

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

פרטני  ריס בתיאום  צורך,  בסיס  על  בעייתיים,  מוקדים  ואיתור  וס 

 עם המפקח. 
 

מזיקים הדברת  במוסדות  שירותי  רגלים  ופרוקי  סוגיהם  לכל  חרקים    ציבור , 

בעירייהו החינוך  הקב  –  במוסדות  יבצע  לשנה  האחת  עבודות  מזיקים לן  דברת 

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

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

 השנתית ייקבע בתיאום עם המפקח. 

 
יבצע הקבלן הדברה נגד מכרסמים בשוחות מבנים  ת לשנה אח – הדברת מכרסמים

השירו ביצוע  מועדי  השירות.  בשטחי  חינוך  ומבני  מול  ציבוריים  יתואמו  תים 

 המפקח.

 

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

 . דרישה  ע"פבטרמיטים                        
 

וניטור הדברה  חמצון  שירותי  בבריכות  שאןמים  ותעלות    יתושים  בית   –  עוקף 

ש והתרבות,  דגירה  למניעת  שמנים  פיזור  כוללים  ההדברה  ניטור שירותי  ירותי 

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

 במועד שייקבע בתיאום עם המפקח). 

 
משת הד  שירותי הכול  –  ניםברה  משתנים,  הדברה  שירותי  יבצע  לים:  הקבלן 

הדברת   דבורים;  צרעות/  קיני  זבובים,ריסוס  ורימות  חדקוניתהדבר  זבובים   ת 

בבתי אבלים למניעת מעופפים ומטרדים בימי האבל; ריסוס במקרי   ריסוס  הדקל

עיף סעד (בכפוף לאישור הגורם המוסמך בעירייה). שירותי ההדברה המפורטים בס

פי קריאות פרטניות ובתיאום עם המפקח. בנוסף יידרש הקבלן לבצע   יבוצעו עלזה  

 עשבייה לפי דרישת המחלקה באזורי ההדברה. חישוף 

 

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

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

 קריאה. זדמן לפי טיפול מ

 

קורונה וחיטוי  וציבור    -ריסוס  חינוך  מוסדות  ע"פ  באתריו,  ריסוס  שיתבקשו  ם 

 ריאה.ק

 

פתוחים, חורשות ומדרכות בתחום שיפוט   ריסוס וסילוק עשבים שוטים בשטחים

 מהשטחים אשר יסומנו ע"  0עד לגובה    עשבייה  וריסוס  סילוק  –  עיריית בית שאן



 _חתימת המציע ________________           
 

16 

ע לרבות  מחלקה  חרמשמנהל  כלי    ב'  העבודהוכל  ביצוע  לשם  יידרש  אשר   רכב 

ים  מניעה של צמיחת עשב  /הדברה עבודות הריסוס יבוצעו לשם    .ל השנהבמהלך כ

מדרכות, שיפוטה של העיר לרבות, בצידי  בשטח  שהוא בכל עת,  מכל מין ומכל סוג  

ו/או שו ובאיזורי מסחר, תעלות ניקוז, מבמגורים   וריזים, אלישבילים  ני  , אזה"ת 

 .מנהלציבוריים או פרטיים ע"פ דרישת ה רשיםר ומגציבו

 

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

 .העיריה ע"פ הודעה מהמפקח אחרת לפי צרכי

 
 

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

 רות. ת ההתקשא       

 

 הצהרות הקבלן    .4

 

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

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

השרות   עבודות  את  לבצע  מתחייב  הוא  וכי  השרות,  להיקף  בקשר   בקפדנותשאלותיו 

 רצונה של העירייה.  ולשביעות

 

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

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

 

 

 חומרים וציוד   .5

 

ע השרות. הקבלן  שים לביצווד הנדרהקבלן יספק בעצמו ועל חשבונו את כל החומרים והצי 5.1

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

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

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

 לן. ע"י הקב

 

 

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

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

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

 .הבלעדית של הקבלן

 

ומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן  אי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החהמפקח רש 5.3 

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

המפקח כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם הקבלן או המסופקים 
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קבי תהא  תקינים,  אינם  מהם,  חלק  כל  או  ידו,  סופעל  והקבלןעתו  ישתמש    ית  לא 

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

 ברמה אשר תידרש ע"י המפקח.

 

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

תאם לכל  יטוח בהוכי יש לו אישור הפעלה וב  בטיחותיים ונשמרים במצב תקין  הינם

ציודד חומרים  ין.  בטיחותיים  אישור    ורחס  ושימצא  ו/או  ו/או לא  ו/או לא תקינים 

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

 .םבגינ עירייהוהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי מה הםהפסקת השימוש ב

 

כלפי כולי עלמא, לחומרים או  ,  העירייהיות על  אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחר 5.5 

 וד אשר בשימוש הקבלן. לצי

 

 שמירה על הניקיון  .  6

 

 ניקיון בסביבת מקום עבודתו.הקבלן מתחייב בזאת לשמור על ה   6.1         

 

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

 תו במקום. ין עבודכל פסולת שתיווצר בג

  

 

 עובדים ובטיחות . 7

 

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

ת. הקבלן ידאג להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה  ביצוע עבודות השרו

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

  

לו או לעובדיו, יפצה את    מוחלטת לכל פגיעה או נזק שיגרם  י באחריותלן אחראהקב 7.2 

כל נזק שיגרם   את מבקריה בגיןו/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. 

 

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

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

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

 

 

 אי ביצוע העבודה כיאות  8

 

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

הואם   שופר  אזלא  מתן  לאחר  ימים  שלושה  תוך  רשאית  מצב  זו,   העירייההרה 

לשלם  להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים מטעמה אשר יבצעו את עבודת השרות ו
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כן תהיה   דרך קיזוז.  על  בצוע עבודות השרות מתוך הכספים המגיעים לקבלן  עבור 

ר יגרם  נוספת אש  רש עלותרשאית לגבות מהקבלן ו/או מהערבויות, כל הפ   העירייה

 ובדים וקבלנים אחרים. כתוצאה מהעסקת ע עירייהל

 

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

 ההסכם. 

 

 

  

 התמורה.    9

 

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

 "). התמורה"

 

כלל העבודות  ורה חודשית קבועה וכוללת, עבור  ל הינה תמלעי  9.1התמורה בסעיף   9.2

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

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

 באותו חודש.

 

 קבלן. דרשו מהתשלום התמורה מותנה בביצוע מדויק ומלא של השירותים שנ 9.3
 

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

 וצאות מכל מין וסוג. הוצאות הקבלן בביצוע השרות, כולל חומרים וה

 

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

 רייה, בכפוף לאישור החשבונות עלל ידי העיאישור עיום מיום שהוגשו חשבונות ל  45

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

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

 .השרות כתוצאה מעיכוב כאמור

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  . 10

 

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

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

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

 ומעביד. יחסי עובדכל  ייהעירכעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין ה

 

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

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

 אחר), תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע 
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לא תהיה אחראית להם   עירייהעל ידו, והשירות, יחולו על הקבלן וישולמו  ה עבודות                       

 בכל צורה ואופן. 

 

 אחריות לנזקים  .  11

 

 

 

, עירייהמקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק או אבדן שייגרמו לרכוש ה  הקבלן 11.1 

ה עובדי  כל אדם אחר, לרבות  לגופו/רכושו של  או  , עקב מעירייהאו  מחדל של  עשה 

בגין   עירייההסכם זה וכן הוא מתחייב לפצות את הקבלן או עובדיו, תוך כדי ביצוע  ה

 לעיל. כל סכום שתחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים 

 

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

  קרותם. 

 

והקבלן לא יבצעם תוך    שים במידהים הנדרתהא רשאית לבצע את התיקונ  עירייהה 

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

 כאשר הם צמודים למדד.

 

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

וד או  ו/או מהציהעבודה  לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה ו/או מ

 קשורה אליהם.  

  

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

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

 

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

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

 הביצוע.

 

 ביטוח .  12

 

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

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

 ים בפוליסה האמורה. אחד המוטבתהיה  העירייה

 

, 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    עירייהד של הכל עובד שלו, כל עוב 

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

ובפבחברת   רצוןביטוח  לשביעות  יהיו  שתנאיה  לא  עירייה  ה  וליסה  סכומה  ואשר 

 מליון ש"ח.    1 –יפחת מ 
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ימים ממועד חתימת הסכם זה   10  –יאוחר מ  , לא  עירייההקבלן מתחייב להמציא ל 12.3 

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

ל הסכם  עם לפעם, במשך כל תקופת תוקפו שלגרום מפ  ב הקבלןתוקף. כמו כן מתחיי

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

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

ה של  דרישתה  לפי  ולתעירייוכן  הביטוח  לחידוש  דעתה,  להנחת  הוכחות  שלום  ה 

 .שיבטיח כי ימשיך להיות בר תוקף מיה באופןפר

 

, שלא לדרוש העירייההקבלן מתחייב לשעבד את כל זכויותיו עפ"י הפוליסה לטובת   12.4 

בי האת  הסכמת  ללא  הפוליסה  כי    עירייהטול  תאשר  הביטוח  שחברת  לכך  ולגרום 

 אכן עשה כן. 

 

הקבלן 12.5             את  לשחרר  כדי  זה  בסעיף  כלמאחריו  אין  בגין  או   ת  המכוסה  כלשהו  נזק 

 סה ע"י פוליסת הביטוח. שאינו מכו

 

י המבטח. תנאי  חתום על יד  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 אלהסב לאחר או לאחרים את זכויותיינו רשאי הקבלן א        

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

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

 

 שינוי ההסכם . 14

 

 כתב ונחתם ע"י שני הצדדים.הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך ב נוי בתנאיכל שי 

 

 תקופת ההסכם  .15

   

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

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

 סכם זה.קבועים בהתנאים החודשים בכל פעם. הארכת החוזה תהיה ב
 

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

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

 

 ערבות   .  16
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על   להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן,בטחת כל התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם . לה16.1

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

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

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

 ל ההצעה. השנתי שמשוויה  5%היה בשיעור ות החוזה

 

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

 המועד המוארך. 

 

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

 הסכם זה, על פי החלטת העיריה.

 

  ביטול ההסכם . 17
 

 כל דין, הרי בכל אחד   ונים לעירייה, לפי חוזה זה ולפיזכות, הנתופה או מבלי לגרוע מכל תר .17.1

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

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

 אחרת:

 פי חוזה זה.-לבויותיו עמהתחיי  אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי .א

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

 נסי נכסים ו/או מנהל כאמור:או אם הוגשה בקשה למינוי  כו

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

ע לרכושו או לחלק  ו שמונה כונס נכסים זמני או קבוו חלקם, אכולם א נכסים לגבי נכסיו

  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,  

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

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

1983 . 

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

 ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו. 

 לא סיבה מספקת, לדעתה  ) ימים ל3שלושה (במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך  .ה

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

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

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

מתן בצע את העבודות בקצב הדרוש להשלו שאינו ממפקח, אידי המנהל או ה-ואושר על
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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 על3ואינו מציית תוך שלושה (זה  

בודה או בביצוע העלהמשיך שנמסרה לקבלן בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או 

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

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

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

 הל בהודעה שנמסרה לקבלן. ידי המנ-לשנקבע עזמן אחר כפי 
 

תג .ח ממנה אם  כתוצאה  אשר  ממושכת  מחלה  או  תמידית  נכות  וחלילה)  (חס  לקבלן  רם 

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

 מנהליה.
 

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

 הסכמת העירייה מראש ובכתב. בודות בליהע
 

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

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

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

ונה, או בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכן שניתנה  של הקבלהתברר כי הצהרה כלשהי   .יב

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

 בלן. עם הק

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

 פי כל דין. -לרשותה עלהעומדים  חלופייםפי כל דין וכן מהסעדים הנוספים ו/או ה

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

  –להלן  

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

 ידי הקבלן.-על

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

 פיצוי. 

אחרים את העבודות (או חלקן)    ו באמצעותבעצמה אלעשות   .ג

עלשה בביצועם  חייב  הקבלן -קבלן  את  ולחייב  זה  חוזה  פי 

לוט ערבות ובין בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חי

 אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו. 

 

 חובות וחיובים כספיים . 18

   היו ניתנים לקיזוז הסכם זה יעל פי  חובות וחיובים כספיים אשר העירייה חייבת לקבלן          

 כנגד חובות הקבלן לנזקים ו/או קנסות כמפורט בהסכם.          
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 ויתור על זכויות  .  19

 

ויתור על  וויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד העירייה לא ייחשבו כשום            

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

 

 עותהוד .  02

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

 שעות מעת שיגורה   72אילו נמסרה לתעודתה עם תום רשום על ידי צד למשנהו תחשב כ       

 בדואר רשום ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.      

 

 מקום שיפוט .     21

משפט סכסוך  הנובעבכל  זה,  י  תהיה  מהסכם  לפועל,  הוצאה  הליכי  הסמכות   לרבות 

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

 

 

 צדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:ולראיה באו ה 

 

 
 
 
 

 _______________________    ________________________ 
 העיריה       הקבלן
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 ערבות ביצוע  – 3נספח 
 לכבוד: 

 עיריית בית שאן 
 1רח' ירושלים הבירה 

 בית שאן 
 
 

 .       רבות בנקאית מספר                   עהנדון: 
 
 

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

" (להלן:  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  מכרז הצמדההפרשי  הנובעים  עם  בקשר   ,("
בית שא  –  09/2021מס' עירית  פי  עבודות הדברה עבור  על  כל התחייבויותיהם  ביצוע  ן, להבטחת 

 מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

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

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

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

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

 הכולל הנ"ל.
 

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

 ולמחקר כלכלי.
 

 הצמדה יחושבו כדלקמן:הפרשי 
 

המדד  שלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד שפורסם לאחרונה לפני כל ת  אם יתברר מתוך
חודש  החדש בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  /שפ  2021/")  ביום  היינו    2021ורסם 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 תוקפה עד ועד בכלל.ישאר בערבות זו ת

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

 
 יא.ינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהערבות זו א

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

 זה.
   

 בכבוד רב,
 

 _ בנק ________
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 ' למכרז הפח נס

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

 ) חוק העסקת עובדים זרים  –(להלן במסמך זה  1991-נים), התשנ"אוהבטחת תנאים הוג 
 

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

 
ממסמכ .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  מכרזהנני  הדברהל09/2021  י  שאןעיבשטח    שירותי  בית  , ריית 

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

 
יש להקיף בעיגול את הנקודה  אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז (  זאת כיהנני מצהיר ב .2

  –) המתאימה
 

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

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

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

 
   –הבאים לעניין תצהיר זה יהיו המונחים 

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

 בעל שליטה בו.  טתיבשלבו או חבר בני אדם אחר ש
 

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

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .3
 
 
 
 

 _______________ 
 המצהיר         

 
 

 
 

 דין -אישור עורך
 

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

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

 
 
 
          __________________ 
 ן די-עורך                      

 (חתימה וחותמת)        
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 נספח ו' למכרז 

 

וספת השנייה החיקוקים המפורטים בתנוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
התעסוקה ממונה  ששר התעשייה המסחר ו 1969-תשכ"טלחוק בית הדין לעבודה, ה

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

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

 

עו .1 מכרזהנני  ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  הדברה ל  9/2021  שה  שירותי  של  בשטח    מתן  בית השיפוט  עיריית 
_____________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הן כ__, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכשאן

 המציע.
 

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

בביצוע   מטעמו  לענף השירותהמועסקים  הרלבנטיים  הקיבוציים  בהסכמים  האמור  את  המכרז,  נשוא  ים 
ההרחבה   בצווי  האמור  את  המכרז,  נשוא  החוקיםהעבודות  בכל  האמור  ואת  לענף  הבאים         הרלבנטיים 

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

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

תשנ"ה1963-תשכ"ג משולב],  [נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  תשמ"ז1995-;  מינימום,  שכר  חוק  חוק  1987-;   ;
; חוק  2002-ה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב; חוק הודע2001-טורים והתפטרות תשס"אהודעה מוקדמת לפי

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

 

 . ן תצהירי אמתזהו שמי, זו חתימתי ותוכ .3
 
 
 

 _______________ 
 המצהיר         

 דין -אישור עורך
 

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

להצהיר   עליו  כי  הקבועשהזהרתיו  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  אישראת האמת  כן,   יעשה  לא  אם  בחוק,  את   ים  
     נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

 
 
 

                   __________________ 
 דין-עורך                   

 (חתימה וחותמת)                          
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 למכרז  1נספח ו'
 הצהרת מציע      

 שמעה גם לשון נקבה עה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר מלשון יחיד משמ

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

 ומתחייב זה כדלקמן: 

מב  מצהיר  הנני .1 מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  דהיינו:    09/2021  כרזזאת  שבנדון, 

ם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם שייחתם ע

זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי   ישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרזוהדר

 .וחיותהלהשפיע על קביעת מחיר הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורו

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

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

נאי המכרז תהיה ומד בתהיה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני ע

 לבטל את ההתקשרות עימי.   העירייהרשאית 

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

3.       

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

את 3.2 להצעתי  מצרף  לרבות המסמכ  הנני  למשתתפים  בהוראות  המפורטים  ים 

 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום הצעתי. 
 

המסה .4 כל  את  אמציא  כי  ומסכים  מצהיר  חתומים  נני  ועותקים  הנדרשים  מכים 

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

 קו.במכרז, כולו או חל
כי   הנ מסכים  אני  בהתחייבויותיי  אעמוד  לא  כלשהי  ומסיבה  היה  כי  מצהיר  תהא      העירייהני 

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

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

 ם.וההסכ בתנאי המכרז
 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 __________________________   _____________  ___________ 

 כתובת המציע   ח.פ./מס'                            חתימת המציע      

 

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

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

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

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

                                                                        

                                                                                                                       ________________ 

       

 ,עו"ד                                                   



 _חתימת המציע ________________           
 

29 

 ז נספח 
 
 
 
 

 מקומי  פת ספקהצהרה בענין העד
 
 

לאחר   _________________ ת.ז.   _________________ מרח'   ________________ הח"מ  אני 
אעשה כן, מצהיר ים הקבועים בחוק אם לא  לי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונש שהוזהרתי כי ע

 כלהלן:
 

 עבור תאגיד 
 

_______ בחברה, ______"), אני מכהן כ___החברהאני נציג ___________________ (להלן: "
החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה  12 -ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה, כי ב

ל עירית בית שאן והינה  ומה בתחום המוניציפלי שן שנקבע להגשת ההצעות, החברה היתה רשהאחרו
 . לפחות חודשים  12רשומה כמחזיקה בנכס ומשלמת ארנונה עבור המקום הנ"ל במשך תקופה של 

 
 . החודשים האחרונים 12 -רצ"ב אישור בענין תשלום הארנונה על ידי החברה ב 

 
 עבור יחיד 

 
ת ההצעות חודשים שקדמו למועד הגשה  12 -ת שאן וזהו מקום מושבי הקבוע באני תושב העיר בי

החודשים שקדמו למועד הגשת  12(באופן רצוף). אני משלם ארנונה לעיריית בית שאן במהלך 
 פן רצוף). ת (באוההצעו

 
 . החודשים האחרונים 12 -ן תשלום הארנונה ברצ"ב אישור בעני

 
 

        ______________________ ___ 
 חתימה                           
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 רבההיעדר ק -נספח ח                                                            

 
 

 ייבות הצהרה והתחהנדון:  
 

הנני   בו,  שליטה  שלעירייה  תאגיד  ו/או  שאן  בית  עיריית  עם  בחוזה  להתקשר  עומד  ואני  הואיל 
 מצהיר כלהלן: 

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 וב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן.קר ).1(

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. ).2(
 
 ו סוכנו של עובד עיריית בית שאן. בן זוגו שותפו א ).3(

 
) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים  2(  –  )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

ברווחיו.   או  (בהונו  משנה  בסעיפי  מהמנויים  אחד  ו  1ואף  עובד 2(  –)  או  מנהל  לעיל   (
 אחראי בתאגיד. 

 
האוסרו .ב העיריות  פקודה  הוראות  לי  ידועים  כי  מצהיר  או הנני  בחוזה  התקשרות  ת 

ההוראות   את  וכן  לעיל  א'  בסעיף  כאמור  מועצה  חבר  לבין  העירייה  בין  בעסקה 
שבין העירייה לבין אחד המנויים הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה  

על  שעובר  למי  הצפויה  הפלילית  לסנקציה  בנוסף  כי  לי  ידוע  וכן  לעיל,  א'  בסעיף 
של   במקרה  הפקודה,  כאמור הוראות  העירייה  פקודת  להוראות  בניגוד  חוזה  כריתת 

השר   החלטת  פי  על  או  החלטתה  פי  על  העירייה  ידי  על  לביטול  החוזה  ניתן  לעיל, 
יה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם ומשבוטל לא תה

 את שוויו של מה שקיבלה.
 

לשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כ .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי. 

 
 
 
 

_________                                                                                   ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
 

 אישור עו"ד 
 

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  במשרדי הנני   ,_________________ "ד 
אשר    ___________________________ מר/גב'   _____________________ שברח' 

______ ת.ז.  ע"י  עצמו/ה  מוסמך/כת  זיהה/תה  ואשר  אישית,  לי  ______________/המוכר/ת 
עליו/ה   כי  (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה  זה בשם _________________  לתת תצהיר 

כן,  להצה יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  יר 
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.

 
 
 
 

 חותמת ___________________    "ד ____________________ עו
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