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 2202/21מכרז פומבי 
 ברחבי העיר  ואחזקה  ניקיוןלמתן שירותי 

                                             
ברחבי ואחזקה  ניקיוןשמונה מבקשת בזה הצעות למתן שירותי  תעיריית קריי

 העיר.
 

לאחר  בשעות העבודה, ניתן לרכוש את מסמכי ההגשה במזכירות אגף השפ''ע
ש''ח לכל תיק, במחלקת הגבייה. דמי רכישת מסמכי ההגשה לא  ,,,,2תשלום של 

 יוחזרו.
 

. הסיור יצא מאגף השפ''ע. ההשתתפות ,,:,.בשעה  1.....סיור קבלנים יערך ביום 
  אינה חובה. –בסיור הקבלנים 

 
הצעות יש להגיש, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים בלשכת המנכ''ל בעירייה, 

 . ,,:2. בשעה 1.....עד ליום 
 

 בברכה                                                                              
 

 עו''ד אביחי שטרן                                                                         
 ראש העיר           
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 .עיריית קריית שמונה

 
 

 ואחזקה ניקיוןמתן שירותי ל 2202/21 פומבימכרז 
 קריית שמונהברחבי העיר 

 
 ש''ח0 אשר לא יוחזרו. ///20דמי רכישת מסמכי המכרז הם 

 
 ה :תכול

 

 3.......................................................... המכרז....................תנאים כלליים של  ..

 

 /...........................................................כרז.....................הצהרת המשתתף במ .2
 

 ..........................................................טופס הצעת מחיר  ............................... .3
 

 1........ערבות בנקאית...................................................................................... .4

 

 ..-,.תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .............................................. .1
 

 2.אישור רו''ח בדבר הקפדה על תנאים סוציאליים.............................................. .6
 

 4.-3.מסמכים בדבר נסיון.................................................................................. ./
 

 1......................................................מידע אירגוני........................................... ..
 

 6.בדיקת מסמכי הגשה....................................................................................  .1
 

 /........הסכם ההתקשרות................................................................................. .,.
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 .עיריית קריית שמונה
 
 

ברחבי העיר קריית ואחזקה  ניקיוןהזמנה להגשת הצעות שעניינן מתן שירותי 
 (.'המכרזאו 'העבודות נשוא  שמונה )להלן 'העבודות'

 

 תנאים כללים 
 כללי  .2
 

עיריית קריית שמונה )להלן: "העירייה"(, מזמינה בזה הצעות שעניינן ביצוע  ....
 . המכרזאים המפורטים במסמכי העבודות בהתאם לתנ

 

וחוזה ההתקשרות  המכרז יהיו על פי תנאי  במכרזתנאי ההתקשרות עם הזוכה  .2..
 המצ"ב )להלן 'החוזה' ו7או 'ההסכם'( .

 
  במכרזתנאי סף להשתתפות  .2
 

, שעניינן קביעת תנאי סף להשתתפות, המכרזמבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי 
פסילה עמידה בהם עלולה לגרור -מור, אשר איהתנאים שלהלן הינם תנאי סף כא

; הקבלן המציע )להלן 'המשתתף'( ידרש לצרף להצעתו את אוטומטית של ההצעה
 המסמכים הבאים  :

(.  במידה שהמציע הינו /הצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע"פ הנוסח המצ''ב )עמ'  ..2
דין, זכויות  תאגיד , יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ

בחלק התחתון  /החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי הנוסח המצ'ב )עמ' 
 (.  של העמוד

 

 /.,2מסמכים בדבר נסיון במתן אספקת שירותי נקיון לגופים ומוסדות, כך שבשנת  2.2
עובדי נקיון לפחות, במתן שירותי נקיון  /2הועסקו בידי המשתתף,  ..,2וגם בשנת 

 (.4.-3.)לפי המסמכים בעמ' דות לגופים ומוס
 

המציעים ידרשו להציע סכום (. .לפי הנוסח המצ'ב )עמ'  –טופס הצעת מחיר חתום  2.3
 ק''מ. .לנקיון דרך של 

 
ש''ח בתוספת מע''מ  /0 –ק''מ הוא  2הסכום המקסימלי עבור נקיון של דרך באורך 

 תפסל על הסף.  –)אמדן(. הצעה שתעלה על סכום זה 
 

ש''ח בתוספת מע''מ )שיעור של הנחה הגבוה מ  22נמוכה מסכום של  הצעה שתהיה
 תפסל על הסף. –(%/2

 
מובהר כי העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן שיבחר במכרז לעבוד בצורה שעתית, 

 ( להסכם. 2)ב( ) 4במחיר קבוע, כמפורט בסעיף 
 

ם ע''פ כמו כן, העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן שיבחר במכרז לספק לה שירותי
 המפרט בנספח א', במחירים המפורטים שם. 

 
(. כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית 1כתב ערבות בנקאית בנוסח המצ''ב )עמ'  2.4

יש לצרף את כתב   .1..2...ש''ח, בתוקף  עד ליום  ,,,,1.צמודה על שמו בסכום של 
 הערבות המקורי0 ואין להסתפק בצילום.

 
: על 1/6. –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו ב )ב( 2אישורים בהתאם לסעיף  2.1

 ( . ..-,.עמ' הנוסח בתצהירים כנדרש בחוק הנ"ל )המציע לצרף 
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אישור מרו''ח המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו  2.6
 (. 2.מ' )הנוסח בעבתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.  

 
ל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים    אישור תקף ע /.2

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1/6.  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 המשתתף.

 

 רשיון 'קבלן שירות' של המשתתף, בתוקף, מאת משרד התמ''ת.   ..2
 

 (.1.)עמ' מידע ארגוני  2.1
 
 ז.רכישת מסמכי המכרה על  קבל ,..2

 
 

 ההצעה  .0
 

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  ..3
בהצעת המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה 

 וחותמת.  

 

 יכללו מע"מ. לאהמחירים המוצעים  3.2

 

 המכרזהוצאות  .2
 

ות בו  תחולנה ובהשתתפ המכרזכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת 
 בלבד. על המשתתף

 

 תוקף ההצעה  .5
 

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות. ,1למשך ההצעה תהא בתוקף 

 
  הבהרות ושינויים .6
 

, לתת הבהרות, במכרזהעירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות 
אחרון לרבות הארכה של המועד ה ,המכרזוכן להכניס שינויים ותיקונים במסמכי 

להגשת הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 .המכרזל המשתתפים וכל רוכשי מסמכי ויובאו בכתב לידיעתם ש המכרז

 
 
 להגשת ההצעה ועד אחרון סיור קבלנים ומ .7
 

. ההשתתפות השפ''ע. הסיור יצא מאגף  ,,:,.שעה ב  1.....סיור קבלנים יערך ביום 
 . אינה חובה –סיור הקבלנים ב
 

יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,   המכרזהצעות מפורטות בהתאם לדרישות 
ברחבי העיר  ניקיוןמתן שירותי  – 1.,272. פומבימכרז במעטפה סגורה נושאת ציון 

בשעה  21...., לא יאוחר מיום בתיבת המכרזים אשר בלשכת מנכ''לקריית שמונה, 
 .ה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבלהצע .//220
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  בחינת ההצעות ..

 
 ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. המכרזיש למלא פרטים במסמכי  ...

 אין צורך לחתום בשלב זה על ההסכם.

 

, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר ו7או לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחירמבלי  2..
 ל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו7או כ

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  המכרז
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 
 לא תוגש מעטפת אמדן לתיבת המכרזים.  –מאחר שמחיר האמדן הוא גלוי  3..

 
ת ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא אין העירייה מתחייבת לקבוע א 4..

  כזוכה.
 

וכן  משתתפיםעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר ה 1..
 או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראות עיניה. המכרזלהזמין את כל השירות נשוא 

 
העירייה תהא רשאית לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות  6..

, וכך תעשה הוועדה גם במקרה שבו של המשתתף וואת ניסיונ המכרזנשוא 
 . ההצעות הכספיות תהיינה הזהות

 
העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו7או מסמכים נוספים ו7או  /..

הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון 
או את נסיונם ואת הצעותיהם,  כדי את כושרם של המשתתפים ו7או התאמתם ו7

 להביא אותם בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.
 
 
 מו'מ עם הזוכה .1
 

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעירייה הזכות לנהל עם הזוכה 
 מו''מ, ע'פ כל דין. 

 

 

  המכרזהודעה על תוצאות  ./2
 
 
 

רה ידנית 7 במכתב רשום. משתתף הודעה על זכייתו במסי רתימס במכרזלזוכה  ...,.
, וכן יקבל בחזרה את הערבות א תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתבשהצעתו ל
 הבנקאית. 

 
מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה  במכרזמשתתף שזכה  .2.,.

ימים מיום קבלת ההודעה על  /ו7או אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 
ימים מיום  4.במועד שהעירייה תורה לו, ואפילו בתוך זכייתו, ולהחל בעבודה 

 קבלת ההודעה על הזכייה . 
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של  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיי .3.,.
  -, על פי דין וגם במקרים הבאים:במכרזהמשתתף 

 
 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם  ...3.,.
 היע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייאחר מטעמו נתן או הצ

 .במכרז
 

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  .3.2.,.
אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה  המכרז

מהותית אשר לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו 
 . במכרזכזוכה 

 
 
 

 ביטוח ושפוי .22
 

וראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי ההסכם. המשתתף מתחייב לעמוד בכל הה
 במידה שתקופת ההסכם תוארך, ידרש המשתתף להאריך את תוקף הפוליסות.

 
 

 ביטול ע"י העירייה       . 2.
 

, בכל שלב עד לחתימתה על מכל סיבה שהיא, המכרזהעירייה רשאית לבטל את 
דמי רכישת חוברת  .  ללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים פיו, וזאת-ההסכם על

 המכרז לא יוחזרו. 
 
 
 

 0 הליכים משפטיים   .3.
 

או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה  המכרזבמידה שבית משפט יורה על ביטול  
, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, במכרז

ייה בגין מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העיר
, תהיה העירייה זכאית לבטל את המכרזההתקשרות או בגין ביצוע העבודה נשוא 

ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל 
תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת 

וצעה(, בהתאם להוראות ההסכם, עבור עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שב
 עד למתן הודעת הביטול.

 
 

 
 
 

 בכבוד רב0
 

  ד אביחי שטרן''עו       
 ראש העיר.           
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 2202/21מכרז פומבי 
 

 תאריך _____________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ.,
 

ברחבי העיר ואחזקה  ניקיוןלמתן שירותי  2202/21 פומבימכרז   –הצהרת המשתתף 
 קריית שמונה

 
 

, מצהיר ומתחייב המכרזאני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי 
 -זה כדלקמן:ב
 

והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר  המכרזאני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי 
ומצהיר כי  המכרזבדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי 

לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו7או אי הבנה ו7או בדיקת נתונים; לא 
 שמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור.ת
 

, כי הצעתי עונה על כל במכרזאני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים 
מתן שירותי  המכרזוכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא  המכרזהדרישות שבמסמכי 

ותנאי חוזה  המכרז, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי קריית שמונהברחבי העיר קה ואחז ניקיון
 . המכרזההתקשרות במסגרתו, בהתאם לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי 

 
 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 
יום מן המועד  ,1למשך קפה הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא ת

 האחרון להגשת הצעות.
 

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות 
 בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.

 
( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד רק)

מכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים הינה בגדר המטרות והס
לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה 

 זו.
 
 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו             
 
 

 אישור – במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד רק
 

________, עו"ד 7 רו''ח של __________ ח.פ _________ אני הח"מ ____________
"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף)להלן:"

__________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים 
חתימת המשתתף על הצהרה זו הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין ל

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 
 

 רו''ח 0 עו"ד )שם0 חותמת0 חתימה0 מספר רשיון(                                                                          
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 טופס הצעת מחיר 
 ואחזקה  ניקיוןשירותי  מתן 2202/21 פומבימכרז 

 
ו הח"מ _____________ ת.ז _____________ 7 ח.פ __________ מציעים לספק אנ
בהתאם לתנאים  ברחבי העיר קריית שמונהואחזקה  ניקיוןשירותי  עיריית קריית שמונהל

במילים, )ש''ח _____של וההסכם המצורף, בעבור תשלום  המכרזשבמסמכי 
 ק''מ. .של דרך באורך של  וןניקיעבור בתוספת מע''מ, ( ש''ח_____ _____________

 
 :הערות

. )אמדן( ש''ח בתוספת מע''מ /0 –ק''מ הוא  2הסכום המקסימלי עבור נקיון של דרך באורך  .א
ש''ח  22תפסל על הסף. הצעה שתהיה נמוכה מסכום של  –הצעה שתעלה על סכום זה 

 תפסל על הסף. –(%/2מ  הגבוה הנחה שיעור של בתוספת מע''מ )
י הצעתנו זו  מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז  וכוללת את כל אנו מצהירים כ .ב

 הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותינו ע"פ תנאי המכרז  וההסכם. 

 ק''מ.  .יתבצע על חלק מ  ניקיוןהתמורה היא יחסית כמובן, במידה שה .ג

יה של התמורה תתבצע התמורה הנ''ל צמודה לעלייה של שכר המינימום במשק )כלומר, העלי .ד
 באותו שיעור שבו יעלה שכר המינימום במשק(.

המדרכות בדרך בלי קשר לרוחבן,  ניקיוןהדרך כאמור מתייחס ל ניקיוןמובהר ומוסכם, כי  .ה
אולם בכל מקרה, הקבלן לא ידרש לנקות את המסעה.   לעירייה זכות אוטונומית ובלתי 

קבלן לנקות, וגם לשנותן לפי שיקול דעתה, מותלית לבחור את הדרכים אותן היא תבקש מן ה
 מפעם לפעם.

, שעתייםלבצע עבורה שירותי נקיון  במכרז העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן שיזכה  .ו
במקומות שהעירייה תורה לקבלן. במקרה כזה, התמורה תשולם בהתאם להודעת ת.כ.מ 

, עלות עובד 3.1.2./" )הוראה עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הנקיוןבעניין "
 ומע''מ.  25%דכן מפעם לפעם(,  בתוספת  ו, כפי שתע'חישוב שנה שנייה'

 התמורה היא יחסית כמובן, במידה שהניקיון יתבצע על חלק משעת עבודה אחת.   .ז

כמו כן, העירייה רשאית להורות לקבלן שיזכה במכרז לספק לה שירותים ע''פ המפרט בנספח  .ח
 נספח הנ''ל. א', ע''פ תמורה כמפורט ב

מבלי לגרוע מכל סעד, מוסכם כי לא ישולם כל תשלום עבור עבודות שלא בוצעו כהלכה,  .ט
אינו באיכות הנדרשת, או שלא נעשה שימוש  ניקיוןכנדרש, או שה ניקיוןדהיינו לא בוצע 

נדרשים או שלא הייתה הקפדה על אמצעי זהירות ובטיחות. מובהר  ניקיוןבציוד או בכלי 
לא תשולם כל תמורה, וכן  –לא בוצע לשביעות רצונה  ניקיוןהעירייה תקבע כי ה ומוסכם, כי

ש''ח  ,,2,1העירייה רשאית תהיה לחייב את הקבלן לשלם לה פיצויים מוסכמים בסכום של 
 ם.עבור כל יו

מין  הינה קבועה ומוחלטת, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספות מכלהמפורטת לעיל התמורה  .י
העסקת עובדים וקבלנים, עלויות רישום ורשיונות, העבודות,  ות בביצועוסוג שהוא הכרוכ

למעט הצמדה לשינויים בשכר  אספקת חומרים והציוד לרבות רווח קבלני.החזקת ציוד, 
המינימום כאמור, מוסכם במפורש, כי התמורה לא תשתנה בשום מקרה, לרבות במקרה שבו 

רים ו7או בעלויות תקורה ו7או בעלויות תהיה התייקרות בשכר העבודה ו7או במחירי חומ
הובלה ו7או בעלויות הרישום והרשיונות ו7או החזקת הציוד והחומרים ו7או עלותם ו7או 

 תנודות בשערי מטבע ו7או שינוי בשיעור אגרות מסים היטלים וכיו''ב.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות במישרין ו7או בעקיפין בהעסקת העובדים, בהסעת  .יא
ם ממקום מגוריהם למקום העבודה ובחזרה, ברכישת כלים ותפעולם, ברכישת מוצרי העובדי

 , בהוצאות האירגוניות, ובכל הוצאה אחרת. ניקיון
 

אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים 
 לתנאים הכללים.   02 בין היתר0 בסעיף במכרזשנדרשו 

 

 ח.פ ___________  ___ ת.ז  _____________שם מגיש ההצעה ___________
 

 שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של המשתתף____________________
 

 כתובת _______________________ . טלפון _______________________.
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 2202/21מכרז פומבי 
 
 
 

 לכבוד              
 עיריית קריית שמונה

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

ואחזקה  ניקיוןלמתן שירותי  2202/21 פומביבמכרז להשתתפות כתב ערבות הנדון0  
 ברחבי העיר קריית שמונה

 
 –על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו7או ח.פ. _______________ )להלן 

וזאת בקשר עם ש''ח  ,,,,1."המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
ברחבי העיר קריית שמונה ואחזקה  ניקיוןלמתן שירותי  1.,272. פומבימכרז בהשתתפותו 

 ותנאי חוזה ההתקשרות .ההתקשרות ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי 
 

סכום הערבות כאמור צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל 
 מועד שהוא. 

 
מקבלת דרישתכם  יום ,.בתוך ם עד לסך הנ"ל אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומי

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

למשתתפים בקשר לחיוב  בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
 כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ"ל.
 

 .ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, לא ועד  1..2... ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
 תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 בנק ________________________              תאריך ____________________     
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 ף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים0הצהרות המשתת

 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

ושכר מינימום   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 1/6. -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

שותף אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף7 מנכ"ל המשתתף7 

במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי7ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר7ה בזאת כדלקמן*:

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א..

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

יש לצרף את כל פסקי ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הדין הרלוונטיים

 

אך , לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

 .ייםיש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונט  .למעלה משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

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

____________ 

 

 אישור

 

יום _______ הופיע7ה בפני )מ.ר. ________ (, מאשר כי ב עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר7גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו7ה כי עליו7ה להצהיר את האמת וכי 

יהא7תהא צפוי7ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה7תעשה כן, אישר7ה בפני את תוכן 

 תצהירו7ה לעיל בחתמו7ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 

ושכר מינימום  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 1/6. -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

כ"ל המשתתף7 שותף אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף7 מנ

במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי7ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר7ה בזאת כדלקמן*:

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א..

   ;.11. -אים הוגנים(, התשנ"א העסקה שלא כדין והבטחת תנ

 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

וכי מועד ההרשעה היה , .11. –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

יש לצרף את כל פסקי הדין במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעואו בעל זיקה אליו המשתתף  ג.

אך מועד , .11. -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא  .אמור בסעיף "בעל זיקה" כ .2

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו,  -חבר בני אדם 

 ..16. -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

____________ 

 אישור

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע7ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר7גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו7ה כי עליו7ה להצהיר את האמת וכי 

יהא7תהא צפוי7ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה7תעשה כן, אישר7ה בפני את תוכן 

 לעיל בחתמו7ה עליו בפני.תצהירו7ה 

________________ 

 עו"ד,                             
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 תאריך ___________
 
 

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור רואה חשבון הנדון:  
 
 
 
 

 -להלן על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו7או ח.פ. _______________ )
"המשתתף"(, אני מאשר כרואה החשבון שלו, כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר 

 המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 תאריך:____________                                                        לכבוד                                     

  עיריית קריית שמונה

 9102/12מכרז פומבי  – ניסיון קודם
 

, הגופים שמות את לציין יש. המשתתף של והפעלתו שבניהולו, המכרז נשוא העבודות פירוט להלן

 .טלפון ומספרי דםתפקי, קשר אנשי, המכרז נשוא השירות שלהם ניתן

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .א

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. עבור הגוף העבודה תחילת תאריך

  _________________,שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ)הקשר איש

 ._________________________ , טלפון___________תפקיד

 
 

 ______________________ השירותים מקבל וףהג שם .ב

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. עבור הגוף העבודה תחילת תאריך

  _________________,שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ)הקשר איש

 ._________________________ , טלפון___________תפקיד

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ג

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. עבור הגוף העבודה תחילת תאריך

  _________________,שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ)הקשר איש

 ._________________________ , טלפון___________תפקיד

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ד

 ובדים ____________, מספר הע 

 _________________. עבור הגוף העבודה תחילת תאריך

  _________________,שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ)הקשר איש

 ._________________________ , טלפון___________תפקיד

 

 המשתתף חתימת                            

                               ____________________ 

 

R:\1..6...\1.,2מכרז \נקיון ברחבי העיר\מכרזים.doc 
 ימ     ,,:/.:1, 1.,72/,217 הודפס לאחרונה 
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 תאריך _____________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ.,
 

 02/2122ז פומבי מכר –אישור  רו'''ח  0 עו''ד 
 
 

אני הח"מ __________________, רו''ח 7 עו''ד של _______________________ )להלן 
 'המשתתף'(, מאשר כדלקמן:

 
העסיק המשתתף _____________ עובדי נקיון, אשר ביצעו שירותי נקיון  /.,2בשנת  ..

 _.____________________________________ -אצל הגופים והמוסדות הבאים 

 

העסיק המשתתף _____________ עובדי נקיון, אשר ביצעו שירותי נקיון  ..,2בשנת  .2
 -אצל הגופים והמוסדות הבאים 

.____________________________________________________________ 
 
 

 אני מאשר כי הנתונים הנ''ל נבדקו על ידי. 
 

__________________________________ 
 רו''ח 7 עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
R:\1..6...\1.,2מכרז \נקיון ברחבי העיר\מכרזים.doc 

 ימ     ,,:/.:1, 1.,72/,217 הודפס לאחרונה 
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
 עיריית קריית שמונה

 /219102מכרז פומבי  – ארגוני מידע

 

 פרטי משתתף המכרז: .2

 : ________________________________המשתתף שם

 : ______________מורשה עוסק/ החברות ברשם םרישו מספר

 : _______________________________________כתובת

 : ______________________________רשום משרד כתובת

 :____________ נייד: __________________ טלפון מספרי

 : _______________________________פקסימיליה מספרי

 

 :(רלוונטי רק אם  המשתתף הוא תאגיד) ידתאגב המפתח אנשי. 1

 ותק שנות                      התמחות תחום                                      שם

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_________________________ _____________________ _________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 

 המשתתף: של פיננסית יכולת .3

 מידע כל לספק מתחייב והמשתתף, המשתתף של הכספית יכולתו את לבדוק רשאית העירייה

 .עירייהה ידי על לכך ויידרש במידה

 

 במשתתף תפקידו____________  שם – הינו המשתתף של מטעמו במכרז הקשר איש .4

 הנוגע בכל, שתהיינה ככל, מטעמנו ופניותיו: _____________ נייד 'טל מס ___________,

 .אותנו תחייבנההעירייה  ידי על לו והתשובות שתימסרנה, למכרז

R:\1..6...\1.,2מכרז \העיר נקיון ברחבי\מכרזים.doc 
 ימ     ,,:/.:1, 1.,72/,217 הודפס לאחרונה 
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 2202/21מכרז פומבי 
 
 
 

 בדיקת מסמכי הגשה 
 

(.  במידה שהמציע הינו /הצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע"פ הנוסח המצ''ב )עמ'  ..2
או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות תאגיד , יצורף אישור מרו"ח 

בחלק התחתון  /החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי הנוסח המצ'ב )עמ' 
 של העמוד(.  

 

 /.,2מסמכים בדבר נסיון במתן אספקת שירותי נקיון לגופים ומוסדות, כך שבשנת  2.2
תן שירותי נקיון לפחות, במעובדי נקיון  /2הועסקו בידי המשתתף,  ..,2וגם בשנת 

 (. 4.-3.לגופים ומוסדות )לפי המסמכים בעמ' 
 

המציעים ידרשו להציע סכום (. .לפי הנוסח המצ'ב )עמ'  –טופס הצעת מחיר חתום  2.3
 ק''מ. .לנקיון דרך של 

 
ש''ח בתוספת מע''מ  /0 –ק''מ הוא  2הסכום המקסימלי עבור נקיון של דרך באורך 

 תפסל על הסף.  –ל סכום זה )אמדן(. הצעה שתעלה ע
 

ש''ח בתוספת מע''מ )שיעור של הנחה הגבוה מ  22הצעה שתהיה נמוכה מסכום של 
 תפסל על הסף. –(%/2

 
מובהר כי העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן שיבחר במכרז לעבוד בצורה שעתית, 

 ( להסכם. 2)ב( ) 4במחיר קבוע, כמפורט בסעיף 
 

ש מן הקבלן שיבחר במכרז לספק לה שירותים ע''פ כמו כן, העירייה רשאית לדרו
 המפרט בנספח א', במחירים המפורטים שם. 

 
(. כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית 1כתב ערבות בנקאית בנוסח המצ''ב )עמ'  2.4

יש לצרף את כתב   .1..2...ש''ח, בתוקף  עד ליום  ,,,,1.צמודה על שמו בסכום של 
 בצילום. הערבות המקורי0 ואין להסתפק

 
: על 1/6. –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 2אישורים בהתאם לסעיף  2.1

 ( . ..-,.המציע לצרף תצהירים כנדרש בחוק הנ"ל )הנוסח בעמ' 
 

אישור מרו''ח המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו  2.6
 (. 2.דין.  )הנוסח בעמ'  בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     /.2

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1/6.  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
 המשתתף.

 

 רשיון 'קבלן שירות' של המשתתף, בתוקף, מאת משרד התמ''ת.   ..2
 

 (.1.)עמ'  מידע ארגוני 2.1
 

 קבלה על  רכישת מסמכי המכרז. ,..2
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 הסכם מס' ______________
 
 

 2202/21 פומבימכרז 
 

 ואחזקה  ניקיוןהסכם למתן שירותי 
 קריית שמונה ברחבי העיר 

 

 
 3.,2שנת  ____________  __ לחודש___ביום __בקריית שמונה שנערך ונחתם 

 
 
 

 ב י ן
 

 עיריית קריית שמונה
 

 ת שמונה, קריי.,,.ת.ד 
 "(עירייהה"")להלן  

 ;מצד אחד
 ל ב י ן 

 
__________________________ 

 שם הקבלן, ח.פ, כתובת, טלפון                       
          

 "(הקבלן" )להלן:        
 י;מצד שנ

 
ברחבי ואחזקה  ניקיוןשירותי מתן גבי ללקבל הצעות פרסמה מכרז והעירייה  ה ו א י ל0

 שמונה, בהתאם להוראות כל דין .   העיר קריית
 

  , והוכרז כזוכה. והגיש הצעתוהקבלן  ו ה ו א י ל0
 

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע  ו ה ו א י ל0
 לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 
 

 לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן0   אי  
 תהגדרו. 2
 

או כל מי אשר מונה מטעמה לצורך ביצוע  עיריית קריית שמונה  -ו 'נציג העירייה' א. העירייה א
 הסכם זה.

 
, להלן 'העבודות', או 'העבודות נשוא ההסכם' או בהסכם זהכמפורט   - ניקיוןמתן שירותי  ב.

 '.ניקיון'שירותי 
 
 
 ןהקבלוהתחייבויות הצהרות . 2
 

 ומאשר בזאת0 0 מתחייב הקבלן מצהיר
 

תקף מאת משרד התמ''ת. במידה שהרשיון ישלל או  'קבלן שירות'רשותו רשיון כי ב  .א
 יותנה מכל סיבה שהוא, אחראי הקבלן להודיע על כך לעירייה ללא דיחוי. 

 
לשביעת רצונה של  בנספח א'יבצע את העבודות בהתאם לאמור במפרט המצורף כי  .ב

היא בגדר נקיון לא יסודי או ביצוע של מובהר כי הפרה של הוראות המפרט   .העירייה
 חייב את הקבלן לשלם לה פיצויים מוסכמים בסכום היה ל, והעירייה רשאית תהפרה
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וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ע'פ דין ו7או ע'פ , ש''ח בגין כל הפרה בכל יום ,,2,1של 
 ההסכם.

 
מורשה  וכי הינולביצוע העבודות, יש בידו את כל הידע, הכישורים והכלים הדרושים כי  .ג

 ו7או ע'פ ההסכם, לבצע העבודות.פי כל דין  על
 

 .תקין, נאות ומקצועישוטף באופן העבודות כי הוא מתחייב לבצע את  .ד
 

 כי הוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין.  .ה
 

, ולפי הוראות תנאים החוקיים המסדירים עיסוק זההעבודות בהתאם ליבצע את כי הוא   .ו
 העירייה . 

 

ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן צורך עבודה שלב .ז
 כאמור. בתוקף להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון 

 
מתאימים לביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים   .ח

 בכמות הנדרשת לפי דרישות העירייה. כמו כן, המפקח יעסיק מפקח מטעמו.
 

 מטעמו כשירים לעבודה מבחינה בריאותית. םעובדיהלן יוודא כי הקב .ט
 

הקבלן יקפיד להעסיק את עובדיו ע'פ כל הדינים המחייבים, לרבות תשלומי שכר   .י
והפרשות סוציאליות במועד, לרבות חוק שכר מינימום, תשלום פנסייה חובה  )במקום 

 בה המחייבים.  שהדבר נדרש ע''פ דין(, וכל ההסכמים הקיבוציים וצוי ההרח
 

את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על ויקיים הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר   .יא
, והתקנות, ,/1. -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 114. -העבודה התשי"ד 

, ..1. - הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח
; תקנות הבטיחות בעבודה /11. -עבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז תקנות הבטיחות ב

 -; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג ..1.)עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 
; תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, 113.

יהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם ; וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפ.11. -התשנ"ח 
את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד  בלבדבקפדנות והוא לוקח על עצמו 

הפרת כל הוראה מהוראות הדין ביצוע העבודות  או עקב העירייה וכל מי מטעמה עקב 
 ומהוראות אלה.

 
משנה את קבלני הוכל כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, מוסכם   .יב

שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

 
הקבלן יוודא כי עובדיו נוהגים בנימוס עם התושבים במהלך ביצוע העבודות.  .יג

 
עובדי הקבלן לא יעסקו בפעילות מפלגתית או פעילות פוליטית במהלך עבודתם לפי  .יד

הסכם זה. 

 
הציבוריות וכל הקבלן ישמור על השלמות והתקינות של המתקנים הציבוריים והדרכים  .טו

בהתאם להסכם זה.  ניקיוןיתר המקומות שבהם ינתנו שירותי 

 
העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן, בכל עת, וללא צורך בנימוקים או בקיום תנאים  .טז

או מפקח.  הקבלן יקיים את דרישת העירייה . ניקיוןכלשהם, להחליף עובד 

 
ג במהלך ביצוע העבודות. הקבלן ידווח לעירייה באופן מיידי על כל אירוע חרי .יז

 
 .ביצוע העבודות ואופן ביצועןהקבלן מסכים לכך שהעירייה תציב מצלמות לצפות על  .יח

 
הקבלן ישתף פעולה עם העירייה לגבי כל ביקורת שתערך על העבודות וביצוען, גם אם  .יט

 מדובר בביקורת פתע.
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 העבודות  לא יגרמו מטרד )לרבות מטרדי ריח וקול(.  .כ

 
לנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לשלם את כל המסים כדין בגין הפעלת הקבלן יקפיד  .כא

 העבודות .
 

 הקבלן ועובדיו לא יעשו במהלך ביצוע העבודות כל עבירה פלילית . .כב
 

הקבלן נותן מראש את הסכמתו לכך שהעירייה תמסור פרטים על המכרז, על ההסכם,  .כג
או בקשה למידע של  ועל החשבונות בהתאם לדרישה שתתקבל לפי חוק חופש המידע,

 חברי מועצה. 
 

'בשירות הקבלן יצייד על חשבונו את כל עובדיו ומנהליו יציידו באפוד זוהר, עליו ירשם  .כד
 . עיריית קריית שמונה'

 

ס''מ לפחות, עליה ירשם  ,X 4ס''מ  ,4כל כלי הרכב יצויידו במדבקה זוהרת בגודל של  .כה
  "בשירות עיריית קריית שמונה".

 

ידני, טיאוט ידני ואיסוף כל סוגי הפסולת המוצקה,  איסוף  ןניקיו – הנדרש ןהניקיו .כו
 פסולת ועלים, ניקוש  עשבייה, בכל הכלים וכמות הכלים במפרט לעיל.

 

 הפסולת והגזם אשר יאספו ירוכזו באופן מסודר במקומות עליו תורה העירייה.  .כז

 

 וקה. הקבלן לא יותיר כלי עבודה או פחים או כל ציוד אחר בשטח אשר נ .כח
 

כל העובדים והמועסקים מטעם הקבלן מוסדות חינוך, בתוך מאחר שהקבלן יועסק גם  .כט
יציגו אישור משטרתי המתיר להם לעבוד בתחומי מוסדות החינוך, בהתאם לחוק 

  . .,,2 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס''א 
 

תחילת עבודתם של העובדים האישור יוצג עוד לפני באחריות הקבלו לוודא כי 
 והמועסקים.

 
:סודיות .ל



.  הקבלן יוודא כי עובדיו וכל הפועלים מטעמו, ישמרו בסוד, לא יעבירו, לא יודיעו, לא .
ימסרו ולא יביאו לידיעת כל אדם שאינו מורשה לכך,  כל ידיעה וכל מסמך שיגיע 

 אליהם אגב או בקשר לביצוע העבודות .
 

 חול על מידע שהוא נחלת הציבור..  חובת הסודיות לא ת2
 

 ....  הקבלן מצהיר כי ידוע לו, שהפרת חובת הסודיות עלולה להיות עבירה לפי סעיף 3
 .//1. –לחוק העונשין, התשל''ז 

 
: מפקח .לא



הקבלן ימנה, על חשבונו, מפקח על העובדים מטעמו, אשר יהיה אחראי לקבל סידור  ..
של הקבלן. ןניקיוהעבודה מן העירייה, ולהפעיל את עובדי 



לכך ע''פ  שיידרהקבלן יעמיד לרשות המפקח רכב צמוד לביצוע עבודתו, וכל ציוד אשר  .2
הוראות העירייה. 



, לוודא כי הם מתייצבים ןהניקיוהמפקח יהיה אחראי לקיום קשר שוטף עם עובדי  .3
תם לעבודה, לתדרך אותם לגבי ביצוע העבודה ולגבי הוראות בטיחות בעבודה, לצייד או

וביצועו. כמו כן, ידאג המפקח  ןהניקיוהנדרשים, לפקח על טיב  ןהניקיובכל כלי ותכשירי 
למילוי מקומם של העובדים במקרים מתאימים. 



 

 

21 

21 



היומית שיערוך. ןהניקיוביקורת  ממצאיהקבלן יגיש לעירייה מידי שבוע את  .4

 
 
 תקופת ההסכם  .3
 

 ______________ועד ליום  _______________יבצע את העבודות החל מיום הקבלן  .א
להאריך את תקופת ההתקשרות בהתאם  האופציהחודשים בלבד(.  לעירייה שמורה  24)

, כי בעצם יצוין .חודשים כל אחת 24שתי קדנציות נוספות בנות להסכם זה למשך 
ם, חתימתו על הסכם זה, מאשר הקבלן כי הוא מסכים מראש להארכת תוקף ההסכ

 עשות כן בתנאים הנוכחיים של ההתקשרות.במידה שהעירייה תבקש ל
 
העירייה רשאית  -מובהר ומוסכם 0 על האף האמור בכל דין0 או בכל מקום בהסכם  .ב

לאחר מתן הודעה וללא תנאים מוקדמים0 להפסיק את ההתקשרות0 מכל סיבה שהיא0 
ימים0 וזאת ללא תשלום כל פיצוי או תמורה כלשהם. במקרה כזה0 הקבלן  7מוקדמת בת 

בל תמורה עבור העבודה אשר ביצע עד להפסקת ההתקשרות.יק
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 ניקיוןהחמישי בכל חודש קלנדרי, יעביר הקבלן לעירייה דיווח מרוכז על עבודות העד ליום  .א
אשר בוצעו במהלך החודש הקלנדרי שהסתיים, ובצירוף אישור חתום של רו''ח הקבלן 

 .חות הקבלן יועברו לבדיקת העירייהש שחלף. דו'', לגבי החוד כנספח ב'בנוסח המצורף 
 
ולביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה נשוא ההסכם, עבודות הבתמורה לביצוע  .ב

  –כדלקמן תמורה ואישורי מס, תשלם העירייה לקבלן כנגד חשבונית מס  ,זה
 

 2של ניקיון של דרך באורך עבור בתוספת מע''מ  סכום של ____________ ש''ח ..
ק''מ.  התמורה  .יתבצע על חלק מ  ןהתמורה היא יחסית כמובן, במידה שהניקיו ק''מ.

הנ''ל צמודה לעלייה של שכר המינימום במשק )כלומר, העלייה של התמורה תתבצע 
 באותו שיעור שבו יעלה שכר המינימום במשק(. 

בלי קשר  המדרכות בדרך ןהדרך כאמור מתייחס לניקיו ןמובהר ומוסכם, כי ניקיו
)הכביש עליו נוסעות  הלנקות את המיסע שלרוחבן, אולם בכל מקרה, הקבלן לא יידר

לעירייה זכות אוטונומית ובלתי מותלית לבחור את הדרכים אותן היא    (.המכונית
 תבקש מן הקבלן לנקות, וגם לשנותן לפי שיקול דעתה, מפעם לפעם.  

 
תית, ישולם לקבלן סכום עבור כל שעת במקרה שהעירייה תורה לקבלן לבצע עבודה שע .2

עלות שכר למעביד לכל שעת הודעת ת.כ.מ עדכנית בעניין "בעבודה של עובד, כאמור 
דכן ו, כפי שתע'חישוב שנה שנייה', עלות עובד 3.1.2./" )הוראה עבודה בתחום הנקיון

כמובן, שהתשלום השעתי יהיה יחסי, אם ומע''מ.  25%מפעם לפעם(,  בתוספת  
 דה לא תבוצע במלוא השעה. העבו

 
במקרה שהעירייה תורה לקבלן לספק לה שירותים ע''פ המפרט בנספח א', תשולם  .3

 לקבלן תמורה כמפורט בנספח הנ''ל. 
 

  
ימים לאחר שיוגשו. התמורה תבוצע  /העירייה תבדוק את החשבונות והמסמכים הנלווים בתוך  .ג

 מסמכים הנלווים כאמור, ואישורי מס. יום לאחר אישור החשבונות, ובדיקה של ה 41בתום 
 

מבלי לגרוע מכל סעד, מוסכם כי לא ישולם כל תשלום עבור עבודות שלא בוצעו כהלכה, דהיינו  .ד
בכלי ציוד או אינו באיכות הנדרשת, או שלא נעשה שימוש ב ניקיוןכנדרש, או שה ניקיוןלא בוצע 

מובהר ומוסכם, כי העירייה נדרשים או שלא הייתה הקפדה על אמצעי זהירות ובטיחות.  ניקיון
, וגם ניתן עבור אותה העבודה לא תשולם כל תמורה –לא בוצע לשביעות רצונה  ניקיוןתקבע כי ה

ש''ח בגין כל הפרה  ,,2,1בסכום של  לחייב את הקבלן לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים יהיה 
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ע'פ דין ו7או ע'פ ההסכם., וםכאמור בכל י
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מין וסוג  הינה קבועה ומוחלטת, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספות מכללעיל המפורטת התמורה  .ה
, החזקת תורישיונוהעסקת עובדים וקבלנים, עלויות רישום העבודות,  שהוא הכרוכות בביצוע

למעט הצמדה לשינויים בשכר המינימום  ח קבלני.אספקת חומרים והציוד לרבות רווציוד, 
מוסכם במפורש, כי התמורה לא תשתנה בשום מקרה, לרבות במקרה שבו תהיה כאמור, 

התייקרות בשכר העבודה ו7או במחירי חומרים ו7או בעלויות תקורה ו7או בעלויות הובלה ו7או 
לותם ו7או תנודות בשערי ו7או החזקת הציוד והחומרים ו7או ע תוהרישיונובעלויות הרישום 

 מטבע ו7או שינוי בשיעור אגרות מסים היטלים וכיו''ב.
 

בכל ההוצאות הנדרשות במישרין ו7או בעקיפין בהעסקת העובדים, בהסעת  איישהקבלן  .ו
ברכישת , להובלת העובדים בתוך העירהעובדים ממקום מגוריהם למקום העבודה ובחזרה, 

הוצאה אחרת, אלא אם כן  , ובכלהארגוניות, בהוצאות ןניקיוכלים ותפעולם, ברכישת מוצרי 
 במכרז זה נקבע אחרת, במפורש. 
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ו7או כל הבאים מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו7או עובדיו ו7או מועסקיו  .א
בגדר קבלן עצמאי  הינם לגבי העירייהוהמפקח,  ניקיוןמטעמו ו7או בשליחותו, לרבות עובדי ה

מועסקיו לעובדיו ו7או לואין לקבלן ו7או  ,דיחסי עובד ומעבי לבנםואין נקשרים בין העירייה 
תשלום ו7או זכויות  מהעירייה כל לקבל ו7או לכל הבאים מטעמו ו7או בשליחותו כל זכאות 

שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. 

 
הסוציאליות המגיעות  ן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבותוסכם בזאת מפורשות כי הקבלמ .ב

 רייה לא תישא  בכל תשלום או הטבה כאמור. יעל פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והע
 

הקבלן יחתום עם כל עובד מטעמו הסכם שבו ירשם במפורש כי אין הוא עובד של העירייה, וכי  .ג
ך, יתחייב העובד, במסגרת ההסכם, כי במהלך העובד לא יטען לכך, אפילו בדיעבד. בנוסף לכ

 עבודתו, לא יפנה במישרין לעירייה, בשום מקרה, אלא באמצעות המפקח שמונה כאמור.
 

ו7או לכל מי שבא מטעם  תחויב העירייה בתשלום כלשהוא לקבלן ו7או לעובדיו ו7או למועסקיו .ד
ה הקבלן את העירייה בכל המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצהקבלן ו7או בשליחותו, בתשלום 

 כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.  תחויבסכום בו 
 

מטעם הקבלן 0 בעל מניות מטעם הקבלן0 אשר יאושר בידי העירייה יחתום על רשום מנהל  .ה
0 לשפות באופן מלא את העירייה לגבי כל סכום  כנספח ג'כתב שיפוי אישי0 בנוסח המצורף 

ובד של הקבלן או לכל גורם מטעמו0 בשל תשלומים המשתלמים שהעיריה תדרש לשלם לע
 כרגיל לעובד ממעבידו. 

 
 
 
 לנזק   אחריות. 6

נזק גוף ו7או רכוש ו7או נזק כלכלי אשר  אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכלהקבלן יהיה  .א
למי שבא נציגיה ו7או כל שלוחיה ו7או אורגניה ו7או לעירייה ו7או לעובדיה ו7או יגרמו 

אשר נגרמו לצדדים נזקים ולרבות בגין , תאחראו ישות משפטית אדם כל מה ו7או למטע
, בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שלישיים ו7או לעובדים של הקבלן ו7או מי מטעמו

כל מי קבלניו ו7או נציגיו ו7או ו7או ו שלוחיאורגניו ו7או ו7או ו ו7או עובדיהקבלן שהוא, של 
ו7או  ביצוע העבודות נשוא ההסכםובע, במישרין או בעקיפין, מבקשר ובכל הנ ושבא מטעמ

הקשורים במישרין ו7או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו7או ע'פ ממעשה ו7או מחדל 
 . כל דין, אף לאחר סיום תקופת החוזה

את עובדיה ו7או את אורגניה ו7או לחלוטין ומראש את העירייה ו7או הקבלן משחרר  .ב
יגיה ו7או כל מי אשר בא מטעמה, מכל אחריות  לנזק גוף ו7או רכוש ו7או שלוחיה ו7או נצ

נציגיה ו7או שלוחיה ו7או אורגניה ו7או לעירייה ו7או לעובדיה ו7או נזק כלכלי אשר יגרמו 
אשר נגרמו נזקים בגין , לרבות תאחראו ישות משפטית אדם כל למי שבא מטעמה ו7או לכל 

7או שלוחיו ו7או קבלניו ו7או נציגיו ו7או כל מי שבא לעובדים של הקבלן ו7או מטעמו ו
אורגניו ו7או ו7או ו ו7או עובדיקבלן בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שהוא, של ה מטעמו,
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בקשר ובכל הנובע, במישרין או ו כל מי שבא מטעמקבלניו ו7או נציגיו ו7או ו7או ו שלוחי
הקשורים במישרין ו7או עשה ו7או מחדל 7או מממביצוע העבודות נשוא הסכם זה ובעקיפין, 

  בעקיפין להתחייבויות ע''פ הסכם זה ו7או ע''פ כל דין.

הקבלן מתחייב שהוא, וכל גורם מטעמו )לרבות חברת ביטוח מטעמו( לא יגישו כנגד  .ג
כנגד עובדיה ו7או כנגד אורגניה ו7או כנגד שלוחיה ו7או כנגד נציגיה ו7או כנגד ו7או העירייה 

בא מטעמה, כל תביעה ו7או תביעת שיבוב ו7או הודעה לצד שלישי בגין נזק גוף  כל מי אשר
מביצוע בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ו7או רכוש ו7או נזק כלכלי אשר יגרמו 

הקשורים במישרין ו7או בעקיפין 7או ממעשה ו7או מחדל העבודות נשוא הסכם זה ו
 . דין, אף לאחר סיום תקופת החוזה להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו7או ע'פ כל

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה, בשיעור מלא, לאלתר, ובלי כל תנאים  .ד
על עובדיה ו7או העירייה ו7או חיוב אשר יושת על  תביעהמוקדמים, בגין כל דרישה ו7או 

ובתוספת   ו7או על אורגניה ו7או על שלוחיה ו7או על נציגיה ו7או על כל מי אשר בא מטעמה,
בגין כל נזק גוף ו7או רכוש ו7או נזק כלכלי אשר יגרמו  כל הוצאות משפט, שכ'ט עו''ד ומע'מ,

למי שבא מטעמה נציגיה ו7או כל שלוחיה ו7או אורגניה ו7או לעירייה ו7או לעובדיה ו7או 
אשר נגרמו לעובדים של הקבלן נזקים בגין , לרבות תאחראו ישות משפטית אדם כל ו7או ל

בשל מעשה או  ו מטעמו ו7או שלוחיו ו7או קבלניו ו7או נציגיו ו7או כל מי שבא מטעמו,ו7א
קבלניו ו7או ו שלוחיאורגניו ו7או ו7או ו ו7או עובדיקבלן מחדל מכל מין וסוג שהוא, של ה

מביצוע בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ו כל מי שבא מטעמו7או נציגיו ו7או 
הקשורים במישרין ו7או בעקיפין ו7או ממעשה ו7או מחדל העבודות נשוא ההסכם 

 .להתחייבויות ע''פ הסכם זה ו7או ע''פ כל דין, אף לאחר סיום תקופת החוזה

מתחייב לשלם כל דמי נזק ו7או פיצוי המגיעים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן  .ה
או נזק כל שהוא תוך כתוצאה מתאונה  ועל פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרות

ו7או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, ביצוע העבודות נשוא ההסכם כדי 
 ו7או ע'פ דין, אף לאחר סיום תקופת החוזה. פי חוזה זה הקבלן עלבביצוע התחייבויות 

למרות האמור לעיל, לא יחוב הקבלן בגין נזקים כאמור, טרם ניתנה לו ההזדמנות להגיב  .ו
 ות כנגדו בפני העירייה, אולם אין חובה כי יתקיים דיון משפטי בטענות הקבלן.לטענ

 
 
  . פוליסות ביטוח7

ל פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן עמבלי לגרוע מהתחייבויות 
את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף כל תקופת ו לערוך על חשבונהקבלן 

 :ו7או הארכתו ה זהתוקפו של חוז

$  ,,,,,,,,. כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסךכלפי צד שלישי לפי ביטוח חבות  .א
חודשים.  פוליסת הביטוח תתייחס לעבודתו של הקבלן למתן  2.למקרה ולתקופה בת 

 .לפי הסכם זה ניקיוןשירותי 

, במישרין ועל ידביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים  .ב
, בביצוע השירותים נשוא חוזה זה בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם, ןאו בעקיפי

למקרה ולתקופה בת $  ,,,,,,,,. בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך בגבולות אחריות
פוליסת הביטוח תתייחס לעבודתו של הקבלן לפי הסכם זה, למתן שירותי חודשים.  2.

 לפי הסכם זה. ניקיון

  

 :בפוליסות יכללו התנאים הבאים

 תבוטל זכות השיבוב ו7או החזרה בתביעה של המבטח כלפי העירייה. .א

 העירייה יכללו בשם המבוטח.גם ו הקבלן, קבלני משנה מטעמו, .ב
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 סעיף אחריות צולבת. לייכלבכל הפוליסות  .ג

 בפוליסה לביטוח צד שלישי יבוטל חריג אחריות מקצועית. .ד

ובין על פי רצון המבטח, הקבלן טול הביטוח, בין על פי בקשת סעיף הקובע כי בי לייכל .ה
יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח  ,6יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לעירייה 

 המבוקש.

הביטוח ו7או בזכות הביטוח לא יפגע בזכות הקבלן אי קיום תנאי הפוליסות על ידי  .ו
 . העירייה, לפי הענייןו7או הצולבת של הקבלן 

כל עוד את פוליסות הביטוח הנ'ל, בתוקף הקבלן חזיק ילי לגרוע מהאמור לעיל מב .ז
 ו בגין ביצוע העבודות נשוא ההסכם.עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפי

לעיל, כולם או אמור לבצע בהתאם לו ת הביטוחים אשר עלישהקבלן לא יבצע אה במיד .ח
ומבלי לגרוע מכל זכות או לכך,  חבות כלשהי בקשרהעירייה חלקם, הרי מבלי להטיל על 

תחת הקבלן לשלם  רשאית לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם, העירייה  תהא טענה, 
את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולחלוט תשלומים אלה מהעברות 

 הבנקאית ו7או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן ו7או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את  עריכת הביטוחים .ט
אחריותו עפ"י הסכם זה וכן  חובתו של הקבלן ואינה משחררת את הקבלן מחובותיו

 מחובת תשלום כל נזק ו7או פיצוי ו7או שיפוי. 

 לטובתו את הציוד והפריטים בהם יבוצעו העבודות לפי הסכם זה.  הקבלן אחראי לבטח .י

 

 . הפרות.
 

,  ,/1. – 'אהתשל ,חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(ו דיני החוזים, לרבות ל חוזה זה יחולע
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו7או עילה אחרים.

 

ינם תנאים עיקריים ה /, 6, 1, 2סעיפים התחייבויות הקבלן בכי , מוסכם בין הצדדים .א
ותניות אחרות בהסכם עשויות, , וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים ויסודיים של חוזה זה

 בנסיבות מסוימות, להיות בגדר תנאים עיקריים ויסודיים. 
 

 

תחשב כהפרה של החוזה המזכה הפרה של התחייבות אשר נקבעה באיזה מן הסעיפים הנ'ל,  .ב
בגין כל הפרה בכל יום,  ש''ח 1,2,,יצויים מוסכמים בסך העירייה לקבל מן הקבלן, פאת 

 סעד אחר ע'פ דין ו7או ע'פ ההסכם. וזאת מבלי לגרוע מכל
 
, ההסכםהעירייה לבטל את תזכה את הקבלן מובהר כי הפרות יסודיות של ההסכם ע"י  .ג

לאלתר בלי כל תנאים ו7או תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית 
 לעירייה ע'פ דין ו7או ע'פ הסכם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  – ערבות בנקאית. 1
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ש''ח להבטחת  ,,,,,1ימת ההסכם הקבלן יגיש לעירייה ערבות בנקאית בסכום של עם חתא. 
למשך תקופת ההסכם +  , ובתוקף 'דכנספח  קיום ההסכם. הערבות תהא בנוסח המצ''ב

.  שלושה חודשים 

ככל שתוארך תקופת ההתקשרות, באחריות הקבלן להציג ערבות לתקופת ההארכה + שלושה  .ב
חודשים. 

ת לפרוע את הערבות  בכל עת, אם הקבלן הפר לדעת העירייה, את הוראות העירייה רשאי .ג
 ההסכם, או גרם לעירייה נזק כלשהו.

שלושה חודשים לאחר תום ההתקשרות, תשיב העירייה לקבלן את הערבות הבנקאית, ובלבד  .ד
  .ולא גרם לעירייה נזקשהקבלן קיים את הוראות ההסכם 

 
פר הקבלן הסכם זה או הוראה מהוראותיו לן, מוסכם כי אם ימבלי לגרוע מן האמור לעיל ולה. ,.

 ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והעירייה תהיה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה: 
 

לבטל את ההסכם לאלתר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן  .א
 הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה והקבלן לא עשה כן. 

 
 ל מהקבלן פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה. לקב .ב

 
 לעכב כל תשלום המגיע לקבלן .ג. 
 

כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם הבנקאית לחלט את הערבות ד. 
)אף אם אין מדובר בתנאי יסודי, ומבלי לפגוע מזכותה  ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת

 קבל את הפיצויים המוסכמים ו7או פיצויי נזק ו7או מכל סעד אחר(. של העירייה ל
 

 לחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסמכים לעירייה.  .ה
 
 . נשוא ההסכם להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו7או קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות .ו
 
וד לפנות מכל מקום שבו ביצע הקבלן עבודות לפי הסכם זה, את כל המוצרים והצי .ז

השייכים לו, אף ללא צורך בהליכים משפטיים, על חשבונו של הקבלן, וזאת בהתאם 
 לרשות למפרע שנותן הקבלן לעירייה לעשות כן, בעצם חתימתו על הסכם זה.

 
העירייה עקב ובגין  האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות

 ההפרה. 
 
 

מוסכם בין י ההסכם, ו7או מבלי לגרוע מן האמור בכל דין, מבלי לגרוע מן האמור ביתר חלק ...
בגין התרחשות האירועים הבאים, גם העירייה תהיה זכאית לבטל את ההסכם הצדדים כי 

 וזאת בלי כל תנאים ו7או תנאים מוקדמים :
 

של השותפות צו  אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מהיחידה .א
 לקבלת נכסים.

 
טל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל ביחס לנכסי הו .ב

העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו כולם ו7או חלקם, , קבלןה
ימים ממועד ביצועם, והעיקולים ו7או הפעולות הללו פוגעים ו7או  ,1תוך  לחלוטין

 ותיה עפ"י הסכם זה.לקיים את התחייבויו של הקבלן עלולים לפגוע ביכולת
 

, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבלןמונה לנכסי ה .ג
 קבוע.

 
, כולם או חלקם הגדול, וצו כינוס נכסים לגבי נכסיהקבלן ו7או לגבי נכסיו נגד כניתן  .ד

בקשה לפירוק  ו ו7או על ידוהחלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגד ואו נתקבלה יד
, לפשרה או סידור ,כולם, או חלקםו א הגיע עם נושיוצו פירוק או שהו יתן נגדאו נ

או כל חיקוק רלוונטי אחר שיחליף  1.3. –כאמור בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ'ג 
כאמור למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם  וא פנה לנושיואו שה אותה,
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כל חיקוק רלוונטי אחר שיחליף  על פי, ו7או 1.3. –בפקודת החברות )נ''ח(, תשמ'ג 
 אותה.

 
 . הסתלק מביצוע החוזההקבלן  .ה

 
נתן או הציע שוחד,  ואו אדם אחר מטעמהקבלן כי ראיות כשיש בידי העירייה    ו. 

 .ומענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצוע
 

מי מבעלי  ו7או נגדקבלן אם הוגש כתב אישום בגין עברה שיש עמה קלון נגד ה   ז. 
  .וו7או מי ממנהליו מניותי

 
שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה שקרית, הקבלן התברר כי הצהרה כלשהי של    .ח

לא גילה עובדה מהותית אשר, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות קבלן או שה
 .ועמ

 
הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא  .ט

הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד   תשלום עבור נזק כלשהו.יהיה זכאי ל
, בקיזוז קנסות, התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור

 . נזקי העירייה ו7או פיצויים המגיעים להפיצויים מוסכמים, 
 
במידה שהקבלן יהיה זכאי לבטל את ההסכם, הרי שיהיה עליו למסור לעירייה  .י

 מוקדמת על כך, לפחות חודשיים מראש. הודעה
 

 כללי. 22
 

להסכם זה, כל סכום  העירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לקבלן מאת העירייה בהתאם .א
שיגיע לה מאת הקבלן, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת העירייה לשלם בגלל 

 רשלנות הקבלן מחדליו או פעולותיו. 

 

ל פי הסכם זה כולן עפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו7או התחייבותו וסכם בממ .ב
בל את הסכמת יאו מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם ק

תחשב  21%, כי העברת מניות  )או מכירתן( בשיעור העולה על יצוין העירייה לכך בכתב ומראש. 
 לפי הסכם זה.כהעברת זכויות 

 
ל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כוויתור העירייה על זכויותיה, אלא אם כ .ג

 כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש. 
 

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.  .ד
 

7או תוספת ו7או ויתור ו7או סטייה מהוראות הסכם זה, אלא אם נעשו לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו .ה
 בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.

 
 בעלות ביול החוזה, ככל שיש 7 תהיה חובה לעשות כן. איישהקבלן  .ו

 
ום השלתובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט מוסכם, כי  .ז

 בנצרת, בהתאם לסמכות העניינית . מנהלייםבקריית שמונה או לבית המשפט המחוזי 7 לעניינים 
 

שביתות רעידות אדמה, מלחמה, מתח בטחוני, משום קיומה של  לפי הסכם זה לא יופסקו העבודות  .ח
, ככל שהעירייה תורה על ביצוע העבודות. התשלום עבור העבודות אשר יבוצעו בפועל והשבתות

 ללא כל תשלום או פיצוי נוסף.קופות אלה יעשה בת
 

במידה שבית משפט יורה על ביטול ההתקשרות עם הקבלן, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד  .ט
ביצוע העבודות או ההתקשרות נשוא הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים 

, תהיה העירייה זכאית המכרזוע העבודה נשוא משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות או בגין ביצ
לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים 
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מוקדמים. במקרה כזה, הקבלן, לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור עבודה אשר בוצעה על 
 ידו בפועל )ככל שבוצעה(, בהתאם להוראות ההסכם.

 

( ויקיים את כל הוראות ממונה הבטיחות מטעם .נספח ההקבלן יחתום על נספח הבטיחות המצורף ) .י
 העירייה. 

 
 
 
 
 0. מסירת הודעות02

 
 .כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא .א

 
בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תיחשב כאילו  למשנהואחד להסכם כל הודעה שתשלח מצד  .ב

מעת מסירתה למשלוח בדואר, שעות(  2/יממות ) 3ולידיעת הצד הנשגר בתוך הגיעה לתעודתה 
 כתובת.שינוי ב, על למשנהוצד הודיע אלא אם 

 
תיחשב ור בפקסימיליה, דמסירה ביד או שיהודעה ב למשנהובמקרה שצד אחד להסכם ישלח  .ג

ר מועד לאחשעות(  24ממה אחת )יההודעה כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד המקבל בתוך 
 .ור בפועל, בהתאמהדהמסירה או השי

 
ג' לעיל, חל או חלים ימי מנוחה ו7או ימי שישי  –במקרה שבו בתוך מניין התקופות בסעיפים ב'  .ד

ו7או ערבי חג ו7או ימי שבתון ע'פ כל דין, ו7או ימים שבהם אין העירייה פועלת כסדרה )בשל 
 לא  יבוא במניין התקופות.  חופשה ו7או שביתה ו7או השבתה(, כי אז אותם ימים 

 
יש לאשר את קבלת השדר בצורה קריאה, בשיחה טלפונית,  הבפקסימיליבמקרה של העברת שדר  .ה

 כתנאי לכך שאפשר יהיה לקבוע כי השדר הגיע לתעודתו.
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום0 
 

 
 קריית שמונהעיריית 

 
 החברה 0 הקבלן                 

 ___________כתובת__________
 

 ח.פ 7 ת.ז _____________________
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 נספח א'

 

  ואחזקה תי ניקיוןלביצוע שירומפרט  -  2202/21מכרז פומבי 
 

 לפי הזמנה של העירייה.   –הקבלן יבצע את העבודות הבאות 
 

מובהר ומוסכם0 כי העירייה אינה מתחייבת להזמין את העבודות כולן או חלקן0 
 ועניין זה מסור לשיקול דעתה המלא והבלעדי. 

 
 א. עובדים כלליים0 נקיון0 סבלות0 הובלת ציוד

 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

7  עובדים
 שעות עבודה
7 אורך 
 דרכים לניקוי  

 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

עובדים 
כלליים, 

 , נקיון
 סבלות, 
הובלת 

 ציוד.

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

 העובדים
 .בתוך העיר

 באחריות הקבלן 
לספק לעובדים לבוש 

נים וכלים תקי
)לבדיקת העירייה, 
לרבות ממונה 

  –בטיחות( כדלקמן 
 

ביגוד ונעלי תקינות, 
 מזמרות יד,

יעים מקצועיים, 
 מגרפות, 

 טוריות, מטאטאים, 
, ניידים פחי אשפה

מפוחים מוטוריים 7 
מסורים חשמליים, 

מסור מוטוריים, 
 לעבודה בגובה, 

חרמשים מוטוריים, 
 מגזמות מוטוריות, 

ל שקיות אשפה בגוד
 ,171/של 

חליפות סערה 
 לעובדים בחורף.

הקבלן אחראי על 
תקינות הכלים, כולל 

 תחזוקה ותדלוק.
 

לפי  –כמות הכלים 
דרישת העירייה0 

 בהתראה של יום. 
 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

עובדים מוסמכים 
בהפעלת הכלים 

 המוטוריים.
 

רבע בכל עת, 
מן לפחות 

ים יהיו העובד
יגה בעלי רשיון נה

בתוקף, ויציגו 
 אותו לעירייה. 

 
בכל עת, חמישית 
לפחות מן 
העובדים יהיו 
בעלי הסמכה 
לעבודה בגובה, 
ויציגו את 

ההסמכה 
 לעירייה.

 
אחת לשנה, יעברו 

העובדים 
בהצלחה בדיקת 

 –שמיעה 
באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 

כמפורט 
)ב(  4בסעיף 

בהתאם  –( .)
לאורך 

הדרכים 
 שינוקו.

 
ו כמפורט א

)ב(  4בסעיף 
בהתאם  –( 2)

לעבודה 
שעתית אשר 

 תבוצע.
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 Bרשיון נהיגה  –נהגים ב. 
 

פירוט 
 העבודה 

מספר 
עובדים 7 

 שעות עבודה
 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

 נהגים
 
 

רשיון 
נהיגה 
  Bדרגה 

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אי על אחר
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

כלי הרכב יסופקו על 
ידי העירייה, אשר 
אחראית על 
תקינותם, תחזוקתם, 

 ותדלוקם. 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

בעלי רשיון נהיגה 
, כאמור בתוקף

ויציגו אותו 
 לעירייה. 

 
אחת לשנה, יעברו 

העובדים 
בהצלחה בדיקת 

 –שמיעה 
באחריות הקבלן, 

את שיציג 
 הבדיקות. 

ש''ח  ...1
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.

 
0 רשיון להפעיל Cרשיון נהיגה  –נהגים ומפעילי מנוף  ג. 

 עגורן נייד
 
 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

עובדים 7 
 שעות עבודה

 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

 נהגים
 
 

רשיון 
נהיגה 
  Cדרגה 

 
רשיון 

להפעיל 
עגורן 

נייד )סוג 
 ב'(

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

כלי הרכב יסופקו על 
ידי העירייה, אשר 
אחראית על 
תקינותם, תחזוקתם, 

 ותדלוקם. 

 עובדים בריאים.
 

 ילך.וא ..מגיל 
 

 בעלי רשיון נהיגה
ורשיון להפעיל 

כאמור  עגורן נייד 
בתוקף, ויציגו 

 אותו לעירייה. 
 

אחת לשנה, יעברו 
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 

ש''ח  ,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.
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 )טרקטור( 2ורשיון דרגה  B רשיון נהיגה  –נהגים  ומפעילי טרקטור  .ד

 
 
 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

עובדים 7 
 שעות עבודה

 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

 נהגים
 
 

רשיון 
 .דרגה 

)טרקטור( 
בנוסף 

לרשיון 
נהיגה 
  .Bדרגה 

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 נדריחודש קל

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

כלי הרכב יסופקו על 
ידי העירייה, אשר 
אחראית על 
תקינותם, תחזוקתם, 

 ותדלוקם. 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

 בעלי רשיון נהיגה
בתוקף,  כאמור

ויציגו אותו 
 לעירייה. 

 
אחת לשנה, 
יעברו העובדים 
בהצלחה בדיקת 

 –שמיעה 
ת הקבלן, באחריו

שיציג את 
 הבדיקות. 

ש''ח  ...1
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.
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 ורשיון למכונה ניידת מסוג רכב טיאוט B רשיון נהיגה  –נהגים  לרכב טיאוט  .ה
 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

עובדים 7 
 שעות עבודה

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  סמכות ונסיון ה

נהגים 
לרכב 

 . טיאוט
 

רשיון 
נהיגה 
 .Bדרגה 

 
רשיון 

למכונה 
ניידת 
מסוג 
רכב 

 .טיאוט

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

יסופק  טיאוטרכב ה
על ידי העירייה, אשר 
אחראית על תקינותו, 

 תדלוקו.תחזוקתו, ו
 
 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

בעלי רשיון נהיגה 
כאמור בתוקף, 
ויציגו אותו 

 לעירייה. 
 

אחת לשנה, יעברו 
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
 

רשיון נהיגה 
 כאמור בתוקף. 

ש''ח  ,,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

 למדד
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.

 

ורשיון למכונה  B רשיון נהיגה לנהג  – וגם רכב טיאוטנהגים  לרכב טיאוט  .ו
 ניידת מסוג רכב טיאוט

 

פירוט 
 העבודה 

מספר 
עובדים 7 

 שעות עבודה

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

נהגים 
לרכב 

 . טיאוט
 

רשיון 
נהיגה 
 .Bדרגה 

 
ון רשי

למכונה 
ניידת 
מסוג 
רכב 

 .טיאוט

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

יסופק  טיאוטרכב ה
אשר  הקבלן0על ידי 

אחראי על תקינותו, 
 תחזוקתו, ותדלוקו.

 
 

)לבדיקת העירייה, 
לרבות ממונה 

 בטיחות(
 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

בעלי רשיון נהיגה 
כאמור בתוקף, 
ויציגו אותו 

 לעירייה. 
 

אחת לשנה, יעברו 
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
 

רשיון נהיגה 
 כאמור בתוקף. 

ש''ח   ,,1,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 .) עבודהיום 

 . שעות(
 

המחיר צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן, החל

ממועד 
חתימת 
 ההסכם.



 

 

30 

30 

  B הנהג עם רשיון נהיגה  –שטיפה + עוזר   בנהג לרכ  .ז
 
 

פירוט 
 העבודה 

מספר 
עובדים 7 

 שעות עבודה
 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

לרכב נהג 
 שטיפה
 . + עוזר

 
לנהג 

רשיון 
נהיגה 
 .Bדרגה 

 
. 

לפי דרישת 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 דריחודש קלנ

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

רכב השטיפה יסופק 
, אשר קבלןהעל ידי 

על תקינותו,  אחראי
 תחזוקתו, ותדלוקו.

 
 

)לבדיקת העירייה, 
לרבות ממונה 

 בטיחות(
 
 
 

 –המים לשטיפה 
יסופקו ע''י העירייה0 

באגף  –מילוי 
 השפ''ע.

 
 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

רשיון   הנהג בעל
נהיגה כאמור 
בתוקף, ויציגו 

 אותו לעירייה. 
 

אחת לשנה, יעברו 
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
  

ש''ח  ,,1,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 עבודה יום 

 . שעות( .)
 

המחיר צמוד 
למדד 

המחירים 
לצרכן, החל 

ממועד 
חתימת 
 ההסכם.

 Bשנים0 ורשיון נהיגה  5י של נסיון מקצוע –מסגר  .ח
 

פירוט 
 העבודה 

מספר 
עובדים 7 

 שעות עבודה
 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

לפי דרישת  מסגר 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

באחריות הקבלן 
להביא כלי עבודה 
תקינים ככל 

ם לביצוע שנדרשי
 העבודה. 

 
העירייה אחראית 

 להביא חומרים.  

 עובדים בריאים.
 ואילך. ..מגיל 

 
אחת לשנה, יעברו 

העובדים 
בהצלחה בדיקת 

 –שמיעה 
באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
דרגה רשיון נהיגה 

B  בתוקף, אשר
 יוצג לעירייה.

בעלי נסיון 
מקצועי כמסגרים 
של חמש שנים 

 לפחות. 

'ח ש' ,,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.

 Bשנים0 ורשיון נהיגה  5נסיון מקצועי של  –טכנאי מזגנים   .ט
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32 

 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

עובדים 7 
 שעות עבודה

 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

טכנאי 
 מזגנים.

לפי דרישת 
, אשר הרשות

תמסר לקבלן 
בתחילת 

 חודש קלנדרי
 

הקבלן 
אחראי על 

פיזור 
העובדים 

 בתוך העיר.

באחריות הקבלן 
להביא כלי עבודה 
תקינים ככל 
שנדרשים לביצוע 

 העבודה. 
 

)לבדיקת העירייה, 
לרבות ממונה 

 בטיחות(
 
 

העירייה אחראית 
 להביא חומרים.  

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

עברו אחת לשנה, י
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
 

רשיון נהיגה דרגה 
B  בתוקף, אשר

 יוצג לעירייה.
 

בעלי נסיון 
מקצועי כמסגרים 
של חמש שנים 

 לפחות.

ש''ח  ,,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.
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 Bשנים0 ורשיון נהיגה  5נסיון מקצועי של  –נן   ג .י
 
 
 
פירוט 

 העבודה 
מספר 

עובדים 7 
 שעות עבודה

 

 כלי עבודה תקינים 
 

 תמורה  הסמכות ונסיון 

לפי דרישת  גנן 
הרשות, אשר 
תמסר לקבלן 

בתחילת 
 חודש קלנדרי

 
הקבלן 

אחראי על 
פיזור 

העובדים 
 בתוך העיר.

באחריות הקבלן 
ה להביא כלי עבוד

תקינים ככל 
שנדרשים לביצוע 

 העבודה. 
 

)לבדיקת העירייה, 
לרבות ממונה 

 בטיחות(
 

העירייה אחראית על 
 אספקת חומרים. 

 

 עובדים בריאים.
 

 ואילך. ..מגיל 
 

אחת לשנה, יעברו 
העובדים 

בהצלחה בדיקת 
 –שמיעה 

באחריות הקבלן, 
שיציג את 

 הבדיקות. 
 

רשיון נהיגה דרגה 
B  בתוקף, אשר

 לעירייה. יוצג
 

בעלי נסיון 
מקצועי כגנן של 
חמש שנים 

 לפחות.

ש''ח  ,,.
בתוספת 

מע''מ עבור 
 שעת עבודה. 

 
המחיר צמוד 

למדד 
המחירים 

לצרכן, החל 
ממועד 
חתימת 
 ההסכם.
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  –  כלליות לעבודההוראות   
 
 

באפוד זוהר, עליו  יציידוו ומנהלי וובדיהקבלן יצייד על חשבונו את כל ע ..
 . רות עיריית קריית שמונה''בשיירשם 

 

ס''מ לפחות,  ,X 4ס''מ  ,4כל כלי הרכב יצויידו במדבקה זוהרת בגודל של  .2
  "בשירות עיריית קריית שמונה".עליה ירשם 

 

ידני, טיאוט ידני ואיסוף כל סוגי הפסולת המוצקה,   ןניקיו –הנדרש  ןהניקיו .3
 הכלים במפרט לעיל.וף פסולת ועלים, ניקוש  עשבייה, בכל הכלים וכמות איס

 

הפסולת והגזם אשר יאספו ירוכזו באופן מסודר במקומות עליו תורה  .4
 העירייה. 

 

 הקבלן לא יותיר כלי עבודה או פחים או כל ציוד אחר בשטח אשר נוקה.  .1
 

או מי מטעמם אחר הדרישות  ,לא מילא הקבלן, ו7או עובדיו, ו7או מועסקיו .6
נמוכה, בהתאם לשיקול דעתה המלא במפרט, או ביצע נקיון ברמה מופיעות ה

 לגבות מן הקבלן פיצויים מוסכמים רשאית העירייה  והמוחלט של העירייה, 
, וסכום זה יקוזז בכל יוםעבור הפרה 7 ביצוע לקוי,  ש"ח //25בסכום של 

  מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם.
 
 

כך מוסכם כי הפרה של הוראות המפרט היא בגדר הפרה מהותית0 על 
 המשתמע מכך.

      
 ח.פ 7 ת.ז  _______________ _____________________שם הקבלן  

 
 

 תאריך _______________ _____________________חתימה 
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 נספח ב'
 

 
 

 2202/21מכרז פומבי 
 

__________ 
 תאריך 

 
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ0 
 

–להגברת האכיפה של דיני העבודה0 התשע"באישור בהתאם לחוק  הנדון:         

2/22 

 
ח.פ 7  ת.ז, _________________________אני משמש7ת כרו''ח של הקבלן 

 )להלן 'הקבלן'(.________________
 

אני מאשר7ת כי בדקתי את תלושי השכר של עובדי הקבלן אשר הועסקו במסגרת 
 ההתקשרות עם עיריית קריית שמונה.

 
התשלומים לאחר הבדיקה  כאמור, אני מאשר כי הקבלן קיים את כל חובותיו ועמד בכל 

קיבוציים, ועל פי הדרישות כמפורט בחוק והדרישות הסוציאליות על פי כל דין והסכמים 
, וזאת לגבי עובדי הקבלן אשר ..,2 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע''ב 

 הועסקו במסגרת ההתקשרות עם עיריית קריית שמונה.
 
 

 בכבוד רב ובברכה,    
 
 
 

 שם רו''ח   _____________________  ת.ז  _______________
 
 

 _________ תאריך _______________חתימה ____________
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 'גנספח 

 
 
 

 2202/21בי מכרז פומ
 

__________ 
 תאריך 

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה וכל מי מטעמה

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 

אני הח''מ, מר7גב' ______________________ נושא7ת תעודת זהות שמספרה  
אצל  בעלים ____________, אשר משמש בתפקיד של מנהל רשום 7 

מתחייב ______________ )להלן 'הקבלן'( _________________  ת.ז 7 ח.פ  ___
להלן  –)או כל מי מטעמה  עיריית קריית שמונהלשפות באופן מלא, ובאופן אישי, את 

של  ו7או למועסקיוו של הקבלן לעובדי'העירייה'( בכל תשלום שבו תחוייב העירייה לשלם 
ובלבד  – הקבלן ו7או לעובדי הנקיון ו7או לכל מי שבא מטעם הקבלן ו7או בשליחותו

בקשר עם ביצוע  עובד ממעבידושמדובר בתשלום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין 
 ההסכם למתן שירותי נקיון בקריית שמונה.

 
כתב שיפוי זה אינו מוגבל בזמן.  ידוע לי כי גם אם אסיים את תפקידי אצל הקבלן, כתב 

 דעתה של העירייה. השיפוי יחייב אותי, אלא אם אמציא כתב שיפוי חלופי, להנחת 
 

 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 

                   
 חתימה______________________

 
 

 )ללא חותמת של התאגיד(                                                                   
 

 יש לצרף צילום של תעודת זהות
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 'דנספח 
 

 2202/21מכרז פומבי 
 
 
 
 לכבוד  

 עיריית קריית שמונה
 
 

 א.ג.נ.0
 
 

 שמונה ברחבי העיר קריית ניקיוןכתב ערבות להסכם למתן שירותי הנדון0  
 

"הקבלן"( אנו ערבים בזה  -)להלן  ___________________________________על פי בקשת 
וזאת להבטחת מילוי תנאי הסכם ההתקשרות   ש''ח ///5/0כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

. 
 

סכום הערבות כאמור צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(0 מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל 
 שהוא. מועד 

 
מקבלת דרישתכם  יום ,.בתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב בכל דרך אחרת, ו
 כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ"ל.
 

 זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות 
 

בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד ועד  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ___________
 זה, לא תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ___________בנק _____________              תאריך ____________________     
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 '2הנספח 

 

 
  2202/21מכרז פומבי 

 

 נספח להסכם עם קבלן חוץ -בטיחות וגיהות 
 

 כללי. 2
קיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות הקבלן מתחייב ל . .א

 ובדקדקנות.
הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי  .. .ב

ועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי העירייה והציבור כיוצא פ
 הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.

 
 חקיקה. 2

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או  .א
 שיפורסמו בעתיד לרבות:

 ( ותקנותיה.,/1.תש"ל  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  .ב
 ותקנותיו. 114. -העבודה התשי"ד  חוק ארגון הפיקוח על .ג
 ותקנותיו. 114. -חוק החשמל התשי"ד  .ד
 ותקנותיו. 113. -חוק עבודת הנוער התשי"ג  .ה
 כל דין אחר החל על עבודתו. .ו
הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה  .ז

 היום ואשר יחולו בעתיד. החלותאו של כל גוף אחר 
 

 הכרת העבודה .4
בלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה הק

אמצעים בהם יש לסיכונים הכרוכים בה ולאליו, והינו מודע לאופי העבודה, 
 .יחותיתלנקוט למען עבודה בט

 
 איסור מעשה מסוכן .... .1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות 
 העלולים להוות סכנה לאדם ו7או לרכוש. ,מעשה או מחדלולהימנע מכל 

 
 השגחה על העבודה .6

אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  0מיד עם תחילת העבודה 0הקבלן ימנה ..1
 .ומהנדס ביצוע דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך

, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר הקבלן יוודא שכל עבודה 1.2
תחת השגחתו הישירה באופן בטיחותי תתבצע  העסקתם ע"י העירייה,

 בתת סעיף קודם.כמפורט אשר מינה  ,והמתמדת של בא כוחו
 

 עובדי הקבלןוהדרכת כשירות  0מקצועיות..... ./
הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם  .א

ספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם ממספר  ,זה
והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם הכישורים הדרושים 

 .י צורך"עפ
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עובדיו ו7או מי להדריך את טרם תחילת העבודה הקבלן מתחייב  .ב
הסכם זה דין ועפ"י  יחותיתעל חשבונו בכל הקשור לעבודה בט מטעמו

ע"י באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על 
. הקבלן 111. -התשנ"ט  העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(,

יוודא כי עובדיו הבינו את ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים 
וכי הם פועלים על פיה. הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם 

 .ולפחות אחת לשנה לצרכי העובדים
הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו7או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה  .ג

שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות  מבחינה רפואית ולאחר
 .עפ"י כל דין

 
 ציוד מגן אישי..... ..

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו7או 
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן  ,למועסקיו ו7או למי מטעמו

 ,שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם יוודא, ו/11. -אישי( התשנ"ז 
משקפי מגן, כפפות, בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, לרבות: נעלי 

 וביגוד זוהר. , מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובהאוזניות
 

 ופסולת חומרים 0כליםמכונות0 ציוד0 ..... .1
הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים  .א

 לביצוע העבודה.
, ולקיים בטחמוגנים להקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה .ב

את התקני הבטיחות והמיגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה 
 בנפש.

והחומרים ימצאו  , הציוד, הפסולתהקבלן ידאג כי כל כלי העבודה .ג
ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק  במקום בטוח שהוקצה לשם כך

 .אפשרי לאדם או לרכוש
הרמה, הכלי ורה, הנדסי, כלי התעב-ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי כל  .ד

ו7או  קףותב תסקיר בדיקההרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי  יאביזר
 .רישיון בתוקף

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה -כל מפעיל ציוד מיכני הקבלן מתחייב כי .ה
וכל נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון 

 בתוקף.
 

 תאונות עבודה ומקרים מסוכנים... .,.
וח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על הקבלן מתחייב לדו .א

ימים ומיידית  3כל תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 
 .במידה וגרמה חו"ח למותו

הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל  .ב
 תאונת עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.

ע הידוע לו לרבות מסמכים הקבלן מתחייב למסור את כל המיד .ג
 ח העירייה7הממונה על הבטיחותובא ככתובים ולשתף פעולה עם 

 בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים. 
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 משמעת והטלת סנקציות... ...
 

ת והקבלן ו7או עובדיו ו7או מועסקיו ו7או מי מטעמו ישמעו לכל הורא .א
העירייה7הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר  בא כח 

מתנאי הסכם זה או בשל קיום  עבודה בגין אי מילוי תנאי הפסקת
 סיכון אחר לנפש ו7או רכוש.

את  ,לפי דרישת בא כח העירייה7הממונה על הבטיחות ,הקבלן ימסור .ב
רשימת כל   העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י 

לו או להם, לרבות דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך 
 . כלי רכבו מכונות, ציוד

הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת  .ג
 .העירייה

נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  .ד
הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח  –

מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע 
 .בלן לפי הסכם ההתקשרות עימולק

או מי מטעמם אחר  ,לא מילא הקבלן, ו7או עובדיו, ו7או מועסקיו .ה
בהתאם לשיקול דעתה המלא  -מופיעות בנספח זה ההדרישות 

לחייב את הקבלן לשלם לה רשאית העירייה והמוחלט של העירייה, 
, הפרה בכל יוםלכל  ש"ח //25 פיצויים מוסכמים בסכום של 

  יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם.וסכום זה 
 
 
 
 

 הצהרת הקבלן
 

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני 
 מתחייב לעבוד על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

 
 
 
 

___________________ _______________ ____________ 
 תאריך            חתימת הקבלן       ןהקבל שם

 
 
 
 
 
 
 
 

R:\1..6...\1.,2מכרז \נקיון ברחבי העיר\מכרזים.doc 
       ימ     ,,:/.:1, 1.,72/,217 הודפס לאחרונה 

 


