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 .עיריית קריית שמונה
 

 0200201מכרז פומבי מס'  
 

 מוסדות חינוךנקיון במתן שירותי ות במכרז פומבי שעניינו הזמנה להגשת הצע
 בקריית שמונה )להלן 'העבודות' או 'העבודות נשוא המכרז'(.ובנייני ציבור 

 

 תנאים כללים 
 כללי  .0
 

עיריית קריית שמונה )להלן: "העירייה"(, מזמינה בזה הצעות למכרז שעניינו ביצוע  .0.0
 המכרז.העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  .0.9
 )להלן 'החוזה' ו7או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
  תנאי סף להשתתפות במכרז .0
 

מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף להשתתפות במכרז, 
פסילה אוטומטית עמידה בהם עלולה לגרור -תנאי סף כאמור, אשר אי התנאים שלהלן הינם

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

 

(. כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית /ערבות להשתתפות במכרז, בנוסח המצ''ב )עמ'  9.0
יש  0.09.02ות תהיה בתוקף  עד ליום ש''ח. הערב 01,111בסכום של  על שמוצמודה 

  תוקף הערבות יוארך  לפי דרישה של העירייה.. הערבות המקורית לצרף את
 

(. במידה והמשתתף הינו 2הצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע''פ הנוסח המצ''ב  )עמ'  9.9
תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות 

בחלק התחתון  2ים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי הנוסח המצ''ב ) עמ' החותמ
  של המסמך(. 

 
וגם  /910כך שבשנת , נקיון לגופים ומוסדותנסיון במתן אספקת שירותי מסמכים בדבר   9.3

עובדי נקיון לפחות, במתן שירותי נקיון לגופים  02הועסקו בידי המשתתף,  9108בשנת 
 ומוסדות. 

 
ר' טופס  – אישור נסיון קודם, 01בעמ'  טופס למילויבדבר המשתתף )ר'  מידע אירגוני  9.4

של המשתתף המאמת את  0 עו''דרו''ח אישור מאת לצרף (. כמו כן, יש 00למילוי בעמ' 
 (.09בעמ'  –הנתונים )מצ''ב נוסח האישור 

  
: על 02/6 – ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו9סעיף אישורים בהתאם ל 9.4

  –המציע לצרף כדלקמן 
 

 . ( 03-04)עמ'  לים כנדרש בחוק הנ"צהירא. ת
 

המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו  ב. אישור מרו''ח
ל להיות שות על פי כל דין.  על האישור הנ"בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדר

 (. 01, ובהתאם לנוסח המצ"ב )עמ' ם מכרז זה(עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסו
 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים      9.1
, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 02/6  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 המשתתף )אפשר לצרף גם צילום של האישור(.
 

 מסמכי המכרז )אפשר לצרף גם צילום של הקבלה(. קבלת רכישת  /.9
 

יש לצרף את המקור או   מאת משרד התמ''ת.של המשתתף, בתוקף,  רשיון 'קבלן שירות'. 9.8
 העתק מתאים למקור של הרשיון.
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  (.המסמך המקורי(. )יש לצרף את 09לפי הנוסח המצ'ב )עמ'  –טופס הצעת מחיר חתום   9.2

מ''ר אשר נדרש  0הסכום המוצע על ידם לנקיון חודשי של את המשתתפים ידרשו לציין 
 –לנקיון במסגרת מכרז זה. בכל מקרה, הצעה אשר תעלה על סכום האמדן אשר נקבע ל 

, תפסל במסגרת מכרז זהחודשי מ''ר אשר נדרש לנקיון  0לכל  ש''ח בתוספת מע''מ 1.6
מע''מ עבור נקיון חודשי של ש''ח בתוספת  4.67גם הצעה לגבי מחיר נמוך מ   על הסף. 

  לא תוגש מעטפת אמדן. –היות שהאמדן גלוי תיפסל על הסף.         –מ''ר 0
 

 ההצעה  .3
 

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעת בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  3.0
 המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  

 

 יכללו מע"מ. לאעים המחירים המוצ 3.9
 

 

 סיור משתתפים .4
 

. 01:11בשעה  0.8.02ביום  סיור משתתפים –העירייה תערוך תדרוך 
. קריית שמונה( /3)'בית אדלשטיין', רח' הרצל כניסה לבניין העירייה  –מקום המפגש 

 מוקדם להגשת הצעות. תנאי אינההשתתפות בתדרוך )סיור המשתתפים( 
 

 הוצאות המכרז  .5
 

ת מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל ההוצאו
 בלבד. תחולנה על המשתתף

 
  הבהרות ושינויים .7
 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן 
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת 

ות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו הצע
 בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז.

 
 מועד אחרון להגשת ההצעה .6
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  
בתיבת המכרזים של העירייה )בלשכת   0179102י מס' במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומב

 08.8.01מיום (, לא יאוחר קריית שמונה /3, 'בית אדלשטיין', רח' הרצל מנכ''ל העירייה
 .הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל. 00:22בשעה 

 
  בחינת ההצעות .8

 
 יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. 2.0

 

בלי לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר מ 2.9
למכרז ו7או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו7או כל שינוי או תוספת שייעשו 
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 ולים לגרום לפסילת ההצעה.המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת על
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 2.3

וכן  משתתפיםעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר ה 2.4
 להזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראות עיניה.
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ן את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות נשוא העירייה תהא רשאית לבחו 2.1

, וכך תעשה גם במקרה שבו ההצעות הכספיות יהיו של המשתתף והמכרז ואת ניסיונ
  .שוות

 
העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו7או מסמכים נוספים ו7או הבהרות  2.6

לבחון את כושרם של נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת 
המשתתפים ו7או התאמתם ו7או את נסיונם ואת הצעותיהם,  כדי 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,  .א
 ע'פ כל דין. 

ימים  מיום קבלת  9בתוך   'ב'רייה על ההסכם המצזוכה אשר יסרב לחתום עם העי .ב
תחולט ערבותו, בלא כל תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או   -ההודעה 

סעד אחרים אשר עומדים לרשות העירייה. המשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה 
 כנגד העירייה בסוגייה זו. 

 

 הודעה על תוצאות המכרז  .02
 

בפקס שקבלתו תאושר  במסירה ידנית 7הודעה על זכייתו  רלזוכה במכרז תימס .01.0
במכתב רשום. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב,  טלפונית 7

 אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו.
 

משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו7או  .01.9
, ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו 1אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 

ימים מיום קבלת ההודעה  04ולהחל בעבודה במועד שהעירייה תורה לו, ואפילו בתוך 
  על הזכייה .

 
במידה שהזוכה לא יחתום כאמור על החוזה ו7או לא יציג את ערבות הביצוע ו7או לא  .01.3

במועד  , או לא יחל בעבודהיציג את פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם להסכם
כי אז רשאית העירייה לחלט את הערבות, מבלי לפגוע בסעדים האחרים  שנקבע,

 הנתונים לה עפ"י כל דין ו7או הסכם. 
 

של המשתתף  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיי .01.4
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:

 
המשתתף או אדם אחר  כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי .01.4.0

 במכרז. המטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי
 

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  .01.4.9
המכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית 

 אשר לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 

 ביטוח ושפוי      .00
 

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

 
 
 
 
 
 

 ביטול ע"י העירייה       . 09
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בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם , מכל סיבה שהיאהעירייה רשאית לבטל את המכרז, 
דמי רכישת במקרה בכל  פיו, וזאת ללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים במכרז. -על

 חוברת המכרז לא יוחזרו. 

 
 : הליכים משפטיים   .03
 

במידה שבית משפט יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או  
מכל סיבה שהיא, במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, 

ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות במכרז או בגין 
ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה העירייה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן 
הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, 

זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור עבודה אשר בוצעה על ידו הזוכה במכרז, לא יהיה 
 ., עד למתן הודעת הביטולבפועל )ככל שבוצעה(, בהתאם להוראות ההסכם

 
 

 
 בכבוד רב,

 
   עו''ד אביחי שטרן          

 ראש העיר          
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 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

וסדות חינוך נקיון בממתן שירותי  0200201פומבי כתב ערבות להשתתפות במכרז  הנדון:  
 .בקריית שמונהובנייני ציבור 

 
 

 -__ ת.ז ____________ ו7או ח.פ. _______________ )להלן על פי בקשת ___________
וזאת בקשר עם ש''ח  01,111"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

בקריית ובנייני ציבור מוסדות חינוך נקיון במתן שירותי ,  0179102פומבי השתתפותו במכרז 
 ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו., ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז שמונה

 
, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל )כללי( המחירים לצרכןסכום הערבות כאמור צמוד למדד 

 מועד שהוא. 
 

מקבלת דרישתכם  יום 02בתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
לנמק את דרישתכם בתהליך  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

או במספר דרישות,  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת
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 0.09.02תישאר בתוקפה עד ליום ערבות זו 
 תענה. 

 
 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ע
 

 בנק ________________________              תאריך ____________________     
 



 

 

8 

8 

בוטל



 

 

9 

9 

 
 תאריך _____________

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה

 
 א.ג.נ.,

 
 0200201מכרז פומבי  –הצהרת המשתתף 

 
 

בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב  אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי
 -בזה כדלקמן:

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

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

 
אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה על כל 

 0179102צע את העבודות נשוא מכרז פומבי הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לב
, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי בקריית שמונהובנייני ציבור למוסדות חינוך  נקיוןמתן שירותי 

 המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי המכרז .
 

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

  .תנת לביטול או לשינוי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ני
 

 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 

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

 
סיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו7או במקרה שבו לא אעמוד היה ומ

בהתחייבויותי לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי במכרז תוגש על 
ידיכם לפרעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי 

 קנה לעיריית קריית שמונה.לגרוע מכל סעד אשר מו
 
( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו במקרה שבו המשתתף הוא תאגידרק )

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

 זו.
 

______________________ 
 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו              

 
 

  – רק במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד
 

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

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

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________________________ 

 רו''ח 7 עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(                                                                          
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________

 עיריית קריית שמונה

 0/02/01מכרז פומבי  – ארגוני מידע

 

 פרטי משתתף המכרז: .0

 : ________________________________המשתתף שם

 : ______________מורשה עוסק0 החברות ברשם רישום מספר

 : _______________________________________כתובת

 : ______________________________רשום משרד כתובת

 :____________ נייד: __________________ טלפון מספרי

 : _______________________________פקסימיליה מספרי

 

 :(וונטי רק אם  המשתתף הוא תאגידרל) תאגידב המפתח אנשי. 2

 ותק שנות                      התמחות תחום                                      שם

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_______________________________ _____________________ ___________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 

 המשתתף: של פיננסית יכולת .3

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

 .יהעיריה 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
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  עיריית קריית שמונה

 0/02/01מכרז פומבי  – קודם ניסיון
 

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

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

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .א

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. גוףעבור ה העבודה לתתחי תאריך

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

 ._________________________ טלפון, ___________תפקיד

 
 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ב

 מספר העובדים ____________,  

 ______________.___ גוףעבור ה העבודה תחילת תאריך

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

 ._________________________ טלפון, ___________תפקיד

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ג

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. גוףעבור ה העבודה תחילת תאריך

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

 ._________________________ טלפון, ___________תפקיד

 

 ______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ד

 מספר העובדים ____________,  

 _________________. גוףעבור ה העבודה תחילת תאריך

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

 ._________________________ טלפון, ___________תפקיד

 

 המשתתף חתימת                            

                               ____________________ 
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 תאריך _____________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ.,
 

 0200201מכרז פומבי  – רו'''ח  0 עו''ד אישור 
 
 

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

 
העסיק המשתתף _____________ עובדי נקיון, אשר ביצעו שירותי נקיון  /910בשנת  .0

 _____________________________________. -אצל הגופים והמוסדות הבאים 

 

העסיק המשתתף _____________ עובדי נקיון, אשר ביצעו שירותי נקיון  9108בשנת  .9
 -ם אצל הגופים והמוסדות הבאי

.____________________________________________________________ 
 
 

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

__________________________________ 
 רשיון(רו''ח 7 עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר                                                                           
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  0200201מכרז פומבי 

 
 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 

 תתף בדבר שכר מינימוםהצהרת המש

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

 : 02/6 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

מנכ"ל מנהל המשתתף 7 אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף7 

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי המשתתף7 שותף במשתתף ]מחק את המיותר[ ל

 אהיה צפוי7ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר7ה בזאת כדלקמן*:

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.0

 

 וכי מועדפי 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.

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

 

 סעיפים הבלתי רלוונטיים[* ]על המשתתף למחוק את ה

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק9** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

____________ 

 

 אישור

 

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

ב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו7ה כי עליו7ה להצהיר את האמת וכי מר7ג

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

 תצהירו7ה לעיל בחתמו7ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              

R:\06.6.02 -0\9102נקיון מוסדות חינוך \מכרזים.doc 
 ימ     12:02:11 9171/79102 הודפס לאחרונה 



 

 

04 

04 

  0200201מכרז פומבי 

 

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 

ושכר מינימום  ום חובות מסלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשל

 : 02/6 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

מנכ"ל מנהל המשתתף 7 אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף7 

המשתתף7 שותף במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 לא אעשה כן, מצהיר7ה בזאת כדלקמן*:אהיה צפוי7ה לעונשים הקבועים בחוק באם 

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א.0

   ;0220 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

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

וכי מועד ההרשעה היה , 0220 –חת תנאים הוגנים(, התשנ"א שלא כדין והבט

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

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד  ,0220 -)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  0"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .9

טת בעל השליטה בו, גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשלי -חבר בני אדם 

 .0268 -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 ___________ , 

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

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

 תצהירו7ה לעיל בחתמו7ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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  0200201מכרז פומבי 

 
 

 תאריך ___________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור רואה חשבון הנדון:  
 
 
 
 

 -_______ ו7או ח.פ. _______________ )להלן על פי בקשת _____________ ת.ז _____
"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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 0200201טופס הצעת מחיר למכרז פומבי 
 
 
 
 
 

אנו הח"מ _____________ ת.ז _____________ 7 ח.פ 
שירותי  עיריית קריית שמונהלספק לים __________ מציע

בהתאם  בקריית שמונהובנייני ציבור למוסדות חינוך  נקיון
לתנאים שבמסמכי המכרז וההסכם המצורף, בעבור תשלום 

 -)במילים  של ______________ ש''חחודשי 
  .'(הסכום)להלן '  נקיון  מ''ר 0לכל ______________ ש''ח( 

 
 :הערות

הנ''ל צמודה לעלייה של שכר המינימום במשק )כלומר, התמורה  . מע'מסכום אינו כולל ה .0
העלייה של התמורה תתבצע באותו שיעור שבו יעלה שכר המינימום במשק, החל ממועד 

 חתימת ההסכם(. 
 

הצעה  .מ''ר 0עבור  בתוספת מע''מש''ח  5.7 תשלום חודשי של  סכום ההצעה לא יעלה על .0
 תפסל גם כן.  –מ''ר  0ש''ח בתוספת מע''מ עבור  4.67שתפחת מתשלום חודשי של  

 

 ת הסכום יש לכפול בשטח שבו יבוצע נקיון בהתאם להסכם. א .3
 

 . ימים( 96) מ''ר במהלך חודש שלם 0עבור נקיון של המשולמת הסכום מתייחס לתמורה  .4

 
במקרה שבו הנקיון לא התבצע התשלום יבוצע עבור נקיון שבוצע בפועל בלבד. משום כך, 

כך   הנקיון.בפועל בוצע הימים שבו  מספרלמהלך כל החודש, ישולם סכום חלקי, בהתאם ב
תשולם התמורה עבור נקיון חודשי  –למשל, בחודש שבו יש חגים, ולא תתבצע עבודת נקיון 

 ימים.  96מ''ר, במכפלה של מספר ימי העבודה בפועל, ולחלק ב  0של 
 

 :  דוגמא
 כולל מע''מ, ש''ח 1, והתעריף הינו מ''ר 091בור נקיון של ע ימי עבודה בחודש 4בוצעו רק 

 ש''ח, לפי החישוב הבא :   29.3מ''ר, תשולם תמורה של  0לנקיון חודשי של 
ימי עבודה בפועל  4מכפלה   X מ''ר  0התמורה עבור נקיון חודשי של ש''ח   X 1מ''ר  091

 ימי עבודה בחודש. 96חודש לחלק ב ב
 

, שעתייםוש מן הקבלן שיזכה במכרז לבצע עבורה שירותי נקיון  העירייה רשאית לדר .1
במקומות שהעירייה תורה לקבלן. במקרה כזה, התמורה תשולם בהתאם להודעת ת.כ.מ 

, עלות עובד 3.2.9./" )הוראה עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הנקיוןבעניין "
 ומע''מ.  05%ת  דכן מפעם לפעם(,  בתוספו, כפי שתע'חישוב שנה שנייה'

 
אנו מצהירים כי הצעתנו זו  מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל 

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

אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהעירייה תהיה זכאית לחלט את הערבות ע'פ התנאים 
 במסמכי המכרז על נספחיהם. המפורטים

 
אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים 

 לתנאים הכללים.   0שנדרשו בתנאי המכרז, בין היתר, בסעיף 
 

 ח.פ ___________  שם מגיש ההצעה ________________________ ת.ז  _____________
 

 ל המשתתף____________________שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   ש
 

 כתובת _______________________ . טלפון _______________________.
 

 תאריך הגשה ______________________
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למוסדות  נקיוןהסכם למתן שירותי   - 0200201מכרז  
 בקריית שמונה ובנייני ציבור  חינוך

 

 
 ___ שנת ________ לחודש ______ביום _________ שנערך ונחתם 

 
 

 ב י ן
 

 עיריית קרית שמונה
 

 , קריית שמונה0110ת.ד 
 "(עירייהה"")להלן  

 ;מצד אחד
 ל ב י ן 

 
__________________________ 

 
 ת.ז ו7או ח.פ _________________

 
 כתובת ___________________            

 טלפון ____________________            

 "(הקבלן" )להלן:        
 י;מצד שנ

 
נקיון למוסדות חינוך שעניינו מתן שירותי  0179102פומבי והעירייה פרסמה מכרז  ה ו א י ל:

 , בהתאם להוראות כל דין .  בקריית שמונה ובנייני ציבור 
 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו.  ו ה ו א י ל:
 

ותיהם וחובותיהם בכל הנוגע וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכוי ו ה ו א י ל:
 לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 
 

 לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:   אי  
 תהגדרו. 0
 

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

 ודות', או 'העבודות נשוא ההסכם', להלן 'העבבנספח א'כמפורט במפרט   - י נקיוןמתן שירות ב.
 .או 'שירותי נקיון'

 
 
 ןהקבלוהתחייבויות הצהרות . 0
 

 ומאשר בזאת: , מתחייב הקבלן מצהיר
 

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

 
מובהר כי הפרה של   .בנספח א'יבצע את העבודות בהתאם לאמור במפרט המצורף י כ .ב

 הוראות המפרט היא בגדר הפרה מהותית.
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וכי הינו מורשה , לביצוע העבודותיש בידו את כל הידע, הכישורים והכלים הדרושים כי  .ג
 לבצע העבודות.ו7או ע'פ ההסכם, פי כל דין  על

 

 .תקין, נאות ומקצועישוטף באופן דות העבוכי הוא מתחייב לבצע את  .ד
 

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

, ולפי הוראות תנאים החוקיים המסדירים עיסוק זהל העבודות בהתאםיבצע את כי הוא   .ו
ביצוע העבודות או והעירייה . בכל מקרה של מחלוקת או אי בהירות לגבי   משרד החינוך

 לפי הוראות העירייה.העבודות יבוצעו  ,אופן ביצוען
 
ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן צורך בעבודה של .ז

 כאמור. בתוקף להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון 
 

העבודות מתאימים לביצוע הקבלן מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים   .ח
 עסיק מפקח מטעמו.. כמו כן, המפקח יכמות הנדרשת לפי דרישות העירייהב

 
 תושבי העיר קריית שמונה.   כולם יהיו  , וכן המפקח עליהם,עובדי הנקיון שיעסיק הקבלן  .ט

 
 כשירים לעבודה מבחינה בריאותית.עובדי הנקיון מטעמו הקבלן יוודא כי  .י

 
ע'פ כל הדינים המחייבים, לרבות תשלומי שכר עובדיו הקבלן יקפיד להעסיק את   .יא

)במקום  , לרבות חוק שכר מינימום, תשלום פנסייה חובה במועד הפרשות סוציאליותו
 .  , וכל ההסכמים הקיבוציים וצוי ההרחבה המחייביםשהדבר נדרש ע''פ דין(

 
את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על ויקיים הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר   .יב

, והתקנות, 02/1 -בודה )נוסח חדש( תש"ל , פקודת הבטיחות בע0214 -העבודה התשי"ד 
, 0288 - הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

; תקנות הבטיחות בעבודה /022 -תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז 
 -; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 0288)עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 

; תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, 0223
; וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם 0228 -התשנ"ח 

את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד  בלבדבקפדנות והוא לוקח על עצמו 
הפרת כל הוראה מהוראות הדין העבודות  או עקב ביצוע העירייה וכל מי מטעמה עקב 

 להסכם זה. נספח ג'הקבלן יחתום על  ומהוראות אלה.
 

את קבלני המשנה וכל כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, מוסכם   .יג
שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

 
ים וכל יתר הנוכחים הקבלן יוודא כי עובדיו נוהגים בנימוס עם התלמידים, המור  .יד

 בהתאם להסכם זה.  העבודותמקומות שבהם ינתנו ובבנייני הציבור ב במוסדות החינוך
עובדי הקבלן לא יפריעו ולא יתערבו בקיום הלימודים או הפעילות הנערכת במוסד 

החינוך או במקום שבו ינתנו שירותי הנקיון בהתאם להסכם זה. 

 
גתית או פעילות פוליטית במהלך עבודתם לפי עובדי הקבלן לא יעסקו בפעילות מפל .טו

הסכם זה. 

 
הקבלן ישמור על השלמות והתקינות של מוסדות החינוך וכל יתר המקומות שבהם ינתנו  .טז

שירותי נקיון בהתאם להסכם זה, לרבות כל הריהוט והציוד המותקן בהם. 

 
ם תנאים העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן, בכל עת, וללא צורך בנימוקים או בקיו .יז

כלשהם, להחליף עובד נקיון או מפקח.  הקבלן יקיים את דרישת העירייה .

 
ביצוע העבודות. הקבלן ידווח לעירייה באופן מיידי על כל אירוע חריג במהלך  .יח

 
 .ביצוע העבודות ואופן ביצועןהקבלן מסכים לכך שהעירייה תציב מצלמות לצפות על  .יט
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ל ביקורת שתערך על העבודות וביצוען, גם אם הקבלן ישתף פעולה עם העירייה לגבי כ .כ

 מדובר בביקורת פתע.
 

כל העובדים והמועסקים מטעם הקבלן יציגו אישור משטרתי המתיר להם לעבוד  .כא
בתחומי מוסדות החינוך, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

ם של העובדים האישור יוצג עוד לפני תחילת עבודת . 9110 –מסויימים, התשס''א 
 והמועסקים.

 
  מטרד )לרבות מטרדי ריח וקול(.העבודות  לא יגרמו  .כב

 
 הקבלן יוודא כי בעת שטיפת הרצפה יוצבו שלטים בולטים המזהירים מפני החלקה. .כג

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

 .העבודות 
 

 . ך ביצוע העבודות כל עבירה פליליתיעשו במהללא הקבלן ועובדיו  .כה
 

 העובדים מטעם הקבלן לא ישארו במוסד החינוך 7 בשטח המנוקה לאחר סיום העבודות. .כו
 

: מפקח .כז



מטעמו . העובדים הקבלן ימנה, על חשבונו, מפקח על  .0



, ויהיה אחראי על עובדי הנקיון לפחות משרה מחציתהיקף של המפקח ימלא עבודתו ב .9
.  ריית שמונה בלבדשל הקבלן בתחום ק



הקבלן יעמיד לרשות המפקח רכב צמוד לביצוע עבודתו, וכל ציוד אשר ידרש לכך ע''פ  .3
הוראות העירייה. 



עובדי הנקיון, לוודא כי הם מתייצבים המפקח יהיה אחראי לקיום קשר שוטף עם  .4
תם לצייד אולתדרך אותם לגבי ביצוע העבודה ולגבי הוראות בטיחות בעבודה, לעבודה, 
טיב הנקיון וביצועו. כמו כן, ידאג המפקח לפקח על הנקיון הנדרשים, ותכשירי בכל כלי 

למילוי מקומם של העובדים במקרים מתאימים. 



והשטחים בהם 7 בנייני הציבור מוסדות החינוך , את לפחות פעם ביוםהמפקח יפקוד,  .1
. יבוצע נקיון בהתאם להסכם זה



את מימצאי ביקורת הנקיון היומית שיערוך. הקבלן יגיש לעירייה מידי שבוע .6

 
:סודיות .כח



.  הקבלן יוודא כי עובדיו וכל הפועלים מטעמו, ישמרו בסוד, לא יעבירו, לא יודיעו, לא 0
ימסרו ולא יביאו לידיעת כל אדם שאינו מורשה לכך,  כל ידיעה וכל מסמך שיגיע 

 אליהם אגב או בקשר לביצוע העבודות .
 

 לא תחול על מידע שהוא נחלת הציבור. .  חובת הסודיות9
 

 008.  הקבלן מצהיר כי ידוע לו, שהפרת חובת הסודיות עלולה להיות עבירה לפי סעיף 3
 .//02 –לחוק העונשין, התשל''ז 

 
 
 
 
 תקופת ההסכם . 3
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יבצע את העבודות החל מיום ___________________ ועד ליום הקבלן  .א

 (. חודשים 09____________________ )
 
שנים.   1לעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם, עד לתקופה מצטברת של  .ב

יצויין, כי בעצם חתימתו על הסכם זה, מאשר הקבלן כי מסכים מראש להארכת תוקף 
ההסכם, במידה שהעירייה תבקש לעשות כן. 

 
חצרים מכל ה, המוצרים והציוד שהביא מתחייב לפנות על חשבונו את כל חפציוהקבלן  .ג

אם לא יעשה כן, מסמיך אותם ניקה, לא יאוחר מיום אחד לאחר תום ההתקשרות. 
אף ללא צורך בהליכים משפטיים, וזאת  הקבלן את העירייה לעשות זאת במקומו,

בהתאם לרשות למפרע שנותן הקבלן לעירייה לעשות כן, בעצם חתימתו על הסכם זה, 
ישא בהוצאות הפינוי.והקבלן 



בכל הוראה מהוראות הסכם זה העירייה תהיה רשאית להפסיק תוקפו של על אף האמור  .ד
הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ובלי כל תמורה או פיצוי, או תנאים מוקדמים, ובתנאי 

 .ימים 31שתיתן על כך לקבלן הודעה מוקדמת מראש של 
 
 ה ת מ ו ר ה . 4
 

שטחי הנקיון אשר על  עד ליום החמישי בכל חודש, יעביר הקבלן לעירייה דיווח מרוכז .א
הקבלן יצרף לדיווח את דו''חות המפקח מן  נוקו במהלך החודש הקלנדרי שהסתיים .

אישור חתום של רו''ח הקבלן בנוסח המצורף , וכן ( לעיל[6( )ח)כ 9]סעיף  החודש האחרון
 .חות הקבלן יועברו לבדיקת העירייה, לגבי החודש שחלף. דו'' כנספח ב'

 
ולביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי נשוא ההסכם, ודות עבהבתמורה לביצוע  .ב

 בסך של תשלם העירייה לקבלן כנגד חשבונית מס תמורה ,חוזה זה
מ''ר אשר נוקה  0'מ, עבור כל 'מע בתוספתש"ח ___________________________

 '(. הסכום)להלן ' ימים 96, דהיינו במשך במהלך חודש שלם
 

 נקיון בהתאם להסכם.  בפועלטח שבו בוצע את הסכום יש לכפול בש .ג
 

עבור נקיון שבוצע בפועל בלבד. משום כך, במקרה שבו הנקיון התמורה תשולם כאמור, .ד
לא התבצע במהלך כל החודש, ישולם סכום חלקי, בהתאם לכמות הימים שבו בוצע 

 –בפועל בפועל הנקיון.  כך למשל, בחודש שבו יש חגים, ולא תתבצע עבודת נקיון 
הנקיון שבוצעו מ''ר, במכפלה של מספר ימי  0שולם התמורה עבור נקיון חודשי של ת

 . )מספר ממוצע של ימי נקיון בחודש( ימים 96בפועל, ולחלק ב 
 
מובהר ומודגש כי העירייה תקבע את כמות השטח במ''ר לנקיון. קביעתה של העירייה  .ה

בנקודה זו הינה סופית ומוחלטת.

 
במשק )כלומר, העלייה של התמורה   עלייה של שכר המינימוםנ''ל צמודה לההתמורה  .ו

, תבצע באותו שיעור שבו יעלה שכר המינימום במשקמ''ר ת 0החודשית עבור נקיון של 
 (. החל ממועד חתימת ההסכם

 
למרות האמור לעיל, העירייה רשאית לדרוש מן הקבלן לבצע עבורה שירותי נקיון   .ז

בהתאם להודעת ת.כ.מ עדכנית בעניין –ם לפי שעה שעתיים. במקרה כזה, התמורה תשול
(,  בתוספת של 3.2.9./" )הוראה עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הנקיון"

05%  . 
 

את החשבון שיגיש הקבלן העירייה תאשר יום לאחר ש 41התמורה תשולם לקבלן עד  .ח
 כאמור, ובכפוף להצגת אישורי מס נדרשים. מידי חודש עירייה ל

 
רק אם באותו יום התקיימו נשוא ההסכם, במוסדות חינוך עבודות הקבלן יקיים  .ט

ולא תשולם תמורה בגין , עבודותלימודים סדירים באותו מוסד חינוך. לא יתבצעו 
, בתקופת סדירים בימי חגים או ערבי חג שבהם אין לימודיםעבודות אשר בוצעו 
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תה או שכבת לימודים נמצאת שביתות, ובתקופת חופשות לימודים. בתקופה שבה כי
יבוצע נקיון בשטח הכיתה 7 השכבה, ולא תשולם תמורה בגין לא  –בטיול מחוץ למבנה 

 נקיון כאמור.
 

על ביצוע העבודות גם בתקופות  בכתבלמרות האמור לעיל, רשאית העירייה להורות 
מודגש, כי רק הוראה בכתב כאמור  ., לרבות בתקופות חופשות מלימודיםהאמורות

 תחייב את העירייה. 
 

שלא בוצעו כהלכה,  עבודותמבלי לגרוע מכל סעד, מוסכם כי לא ישולם כל תשלום עבור  .י
דהיינו לא בוצע נקיון כנדרש, או שהנקיון אינו באיכות הנדרשת, או שלא נעשה שימוש 

ון נדרשים או שלא הייתה בתכשירי הנקיון הנדרשים או שלא נעשה שימוש בכלי נקי
 צעי זהירות ובטיחות.הקפדה על אמ

 
מין  הינה קבועה ומוחלטת, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספות מכלהמפורטת התמורה  .יא

העסקת עובדים וקבלנים, עלויות רישום העבודות,  וסוג שהוא הכרוכות בביצוע
מוסכם במפורש, כי  אספקת חומרים והציוד לרבות רווח קבלני.ורשיונות, החזקת ציוד, 

בשום מקרה, לרבות במקרה שבו תהיה התייקרות בשכר העבודה  התמורה לא תשתנה
ו7או במחירי חומרים ו7או בעלויות תקורה ו7או בעלויות הובלה ו7או בעלויות הרישום 
והרשיונות ו7או החזקת הציוד והחומרים ו7או עלותם ו7או תנודות בשערי מטבע ו7או 

 שינוי בשיעור אגרות מסים היטלים וכיו''ב. 
 

א בכל ההוצאות הנדרשות במישרין ו7או בעקיפין בהעסקת העובדים, ברכישת הקבלן יש .יב
 ובכל הוצאה אחרת.  בהוצאות האירגוניות,ברכישת מוצרי נקיון, כלים ותפעולם, 

 

 
  – ערבות בנקאית. 5

 
ש''ח להבטחת  31,111עם חתימת ההסכם הקבלן יגיש לעירייה ערבות בנקאית בסכום של א. 

למשך תקופת ההסכם +  , ובתוקף 'גכנספח  תהא בנוסח המצ''ב קיום ההסכם. הערבות
.  שלושה חודשים 

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

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

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

 
 
 אי קיום יחסי עובד ומעביד . 7
 

ו7או כל מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו7או עובדיו ו7או מועסקיו  .א
הינם לגבי העירייה בגדר והמפקח,  עובדי הנקיוןו7או בשליחותו, לרבות הבאים מטעמו 

ואין לקבלן ו7או  ,דיחסי עובד ומעבי קבלן עצמאי ואין נקשרים בין העירייה לבינם
 לקבל ו7או לכל הבאים מטעמו ו7או בשליחותו כל זכאות מועסקיו לעובדיו ו7או ל

ין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. תשלום ו7או זכויות שהן על פי כל ד מהעירייה כל

 
הסוציאליות  וסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבותמ .ב

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

 
ובד של עהוא הסכם שבו ירשם במפורש כי אין עובד מטעמו הקבלן יחתום עם כל  .ג

, במסגרת העובדלא יטען לכך, אפילו בדיעבד. בנוסף לכך, יתחייב העובד העירייה, וכי 
ההסכם, כי במהלך עבודתו, לא יפנה במישרין לעירייה, בשום מקרה, אלא באמצעות 

 המפקח שמונה כאמור.
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ו7או לכל מי שבא  תחויב העירייה בתשלום כלשהוא לקבלן ו7או לעובדיו ו7או למועסקיו .ד
המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את עם הקבלן ו7או בשליחותו, בתשלום מט

 העירייה בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 
 

מטעם הקבלן 0 בעל מניות מטעם הקבלן, אשר יאושר בידי העירייה רשום מנהל  .ה
, לשפות באופן מלא את העירייה  'דכנספח יחתום על כתב שיפוי אישי, בנוסח המצורף 

לגבי כל סכום שהעיריה תדרש לשלם לעובד של הקבלן או לכל גורם מטעמו, בשל 
 תשלומים המשתלמים 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 עובדיה ו7או לעירייה ו7או ליגרמו 

התלמידים ועובדי ההוראה , לרבות תאחראו ישות משפטית אדם כל מטעמה ו7או ל
אשר נגרמו לצדדים שלישיים ו7או לעובדים של נזקים במוסדות החינוך, ולרבות בגין 

ו ו7או עובדיהקבלן הוא, של , בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שהקבלן ו7או מי מטעמו
בקשר ובכל  וכל מי שבא מטעמקבלניו ו7או נציגיו ו7או ו7או ו שלוחיאורגניו ו7או ו7או 

ו7או ממעשה ו7או מחדל  ביצוע העבודות נשוא ההסכםהנובע, במישרין או בעקיפין, מ
ר הקשורים במישרין ו7או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו7או ע'פ כל דין, אף לאח

 . סיום תקופת החוזה

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

 נציגיה ו7אושלוחיה 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 

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

בקשר ובכל הנובע, במישרין או ו כל מי שבא מטעמיו ו7או נציגיו ו7או קבלנו7או ו שלוחי
הקשורים במישרין ו7או 7או ממעשה ו7או מחדל מביצוע העבודות נשוא הסכם זה ובעקיפין, 

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

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

כל מי אשר בא מטעמה, כל תביעה ו7או תביעת שיבוב ו7או הודעה לצד שלישי בגין נזק גוף 
ע מביצובקשר 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
 . להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו7או ע'פ כל דין, אף לאחר סיום תקופת החוזה

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה, בשיעור מלא, לאלתר, ובלי כל תנאים  .ד
על עובדיה ו7או העירייה אשר יושת על ו7או חיוב  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 יגיה ו7או כל נצשלוחיה 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  ו7או מטעמו ו7או שלוחיו ו7או קבלניו ו7או נציגיו ו7או כל מי שבא מטעמו,
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 , הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ה
כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך  ועל פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרות

ו7או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, ביצוע העבודות נשוא ההסכם כדי 
 .אף לאחר סיום תקופת החוזהו7או ע'פ דין,  פי חוזה זה הקבלן עלבביצוע התחייבויות 
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  . פוליסות ביטוח8

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 תוקפו של חוזה זה

$  0,111,111 כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך כלפי צד שלישי לפיביטוח חבות  .א
חודשים.  פוליסת הביטוח תתייחס לעבודתו של הקבלן למתן  09למקרה ולתקופה בת 

 .לפי הסכם זהנקיון שירותי 

, במישרין וביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על יד .ב
א חוזה זה בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם, , בביצוע השירותים נשוןאו בעקיפי

למקרה ולתקופה בת $  0,111,111 בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך בגבולות אחריות
פוליסת הביטוח תתייחס לעבודתו של הקבלן לפי הסכם זה, למתן שירותי חודשים.  09

 לפי הסכם זה. נקיון 

 

 :בפוליסות יכללו התנאים הבאים

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

 העירייה יכללו בשם המבוטח.גם ו הקבלן, קבלני משנה מטעמו, .ב

 סעיף אחריות צולבת. לייכלבכל הפוליסות  .ג

 בפוליסה לביטוח צד שלישי יבוטל חריג אחריות מקצועית. .ד

המבטח,  ובין על פי רצוןהקבלן סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת  לייכל .ה
יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח  61יעשה 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 ת הביטוח הנ'ל, את פוליסובתוקף הקבלן חזיק ימבלי לגרוע מהאמור לעיל  .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 חבות כלשהי בקשר לכך, העירייה 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.

ביל את עריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להג .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 במוסדות החינוך ובכל המקומות  הקבלן אחראי לבטח .י
 בהם יבוצעו העבודות לפי הסכם זה. 

 . הפרות1
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,  02/1 – 'אהתשל ,חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(החוזים, לרבות ו דיני על חוזה זה יחול
 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו7או עילה אחרים.

 

ינם תנאים עיקריים ה /, 6, 1, 9סעיפים התחייבויות הקבלן בכי , מוסכם בין הצדדים .א
ויות, , וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים ותניות אחרות בהסכם עשויסודיים 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
כשהם , ש''ח 9,111יצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך העירייה לקבל מן הקבלן, פאת 

חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת הידוע במועד חתימת המחירים לצרכן צמודים למדד 
 , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ע'פ דין ו7או ע'פ ההסכם.התשלום בפועל

 
 יום. במידה שאותה הפרה הולכת ונמשכת, ישולמו הפיצוים המוסכמים כאמור, עבור כל 

 

, ההסכםהעירייה לבטל את תזכה את הקבלן מובהר כי הפרות יסודיות של ההסכם ע"י  .ג
י כל תנאים ו7או תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית לאלתר בל

 לעירייה ע'פ דין ו7או ע'פ הסכם.
 

פר הקבלן הסכם זה או הוראה מהוראותיו מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, מוסכם כי אם י .ד
 ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והעירייה תהיה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה: 

 
ל את ההסכם לאלתר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר לבט .0

 אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה והקבלן לא עשה כן. 
 
 לקבל מהקבלן פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה.  .9

 
 לעכב כל תשלום המגיע לקבלן . .3

 
באופן אוטונומי, כל רז ו7או המוארכת אשר צורפה להצעת המכלחלט את הערבות  .4

 אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת
)אף אם אין מדובר בתנאי יסודי, ומבלי לפגוע מזכותה של העירייה לקבל את 

 הפיצויים המוסכמים ו7או פיצויי נזק ו7או מכל סעד אחר(. 
 

 לקנוס את הקבלן. .1
 

נשוא  ל חשבון הקבלן עובדים ו7או קבלן אחר לצורך ביצוע העבודותלהעסיק ע .6
 . ההסכם

 
לפנות ממוסדות החינוך ומכל מקום שבו ביצע הקבלן עבודות לפי הסכם זה, את כל  ./

המוצרים והציוד השייכים לו, אף ללא צורך בהליכים משפטיים, על חשבונו של 
ייה לעשות כן, בעצם חתימתו הקבלן, וזאת בהתאם לרשות למפרע שנותן הקבלן לעיר

 על הסכם זה.
  

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

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

 ההפרה. 
 
מוסכם בין לגרוע מן האמור בכל דין,  מבלי לגרוע מן האמור ביתר חלקי ההסכם, ו7או מבלי .ה

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 .0

 לקבלת נכסים.
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בוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל ביחס לנכסי הוטל עיקול זמני או ק .9
 לחלוטיןהעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו כולם ו7או חלקם, , קבלןה

ימים ממועד ביצועם, והעיקולים ו7או הפעולות הללו פוגעים ו7או עלולים לפגוע  21תוך 
 לקיים את התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.ו של הקבלן ביכולת

 
 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.קבלןמונה לנכסי ה .3

 
, כולם או חלקם הגדול, או וצו כינוס נכסים לגבי נכסיהקבלן ו7או לגבי נכסיו נגד כניתן  .4

בקשה לפירוק או ניתן  ו ו7או על ידוהחלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגד ונתקבלה יד
, כאמור לפשרה או סידור ,כולם, או חלקםו א הגיע עם נושיואו שהצו פירוק ו נגד

או  או כל חיקוק רלוונטי אחר שיחליף אותה, 0283 –בפקודת החברות )נ'ח(, תשמ'ג 
כאמור בפקודת החברות למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם  וא פנה לנושיושה

 חר שיחליף אותה.כל חיקוק רלוונטי אעל פי , ו7או 0283 –)נ'ח(, תשמ'ג 
 

 . הסתלק מביצוע החוזההקבלן  .1
 
נתן או הציע שוחד, מענק, או  ואו אדם אחר מטעמהקבלן כי ראיות כשיש בידי העירייה  .6

 .וטובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצוע
 

ו ו7או נגד מי מבעלי מניותיקבלן אם הוגש כתב אישום בגין עברה שיש עמה קלון נגד ה ./
  .ויו7או מי ממנהל

 
שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה שקרית, או הקבלן התברר כי הצהרה כלשהי של  .8

 .ולא גילה עובדה מהותית אשר, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמקבלן שה
 
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  .ו
ה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע הקבלן יהי  לתשלום עבור נזק כלשהו.

, בקיזוז קנסות, נזקי העירייה ו7או פיצויים ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור
 . המגיעים לה

 
במידה שהקבלן יהיה זכאי לבטל את ההסכם, הרי שיהיה עליו למסור לעירייה הודעה  .ז

 מוקדמת על כך, לפחות חודשיים מראש.
  

 
 כללי. 02

 
להסכם זה, כל  עירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לקבלן מאת העירייה בהתאםה .א

סכום 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 ע7או התחייבותו וסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ומ .ב
בל את יכולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם ק

יצויין, כי העברת מניות  )או מכירתן( בשיעור העולה על  הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש. 
 תחשב כהעברת זכויות לפי הסכם זה. 91%

 
מצד העירייה לא יחשבו כוויתור העירייה על זכויותיה,  ל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדלכ .ג

 אלא אם 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
 

ה, אלא אם לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו7או תוספת ו7או ויתור ו7או סטייה מהוראות הסכם ז .ה
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.
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ככל  –נותן את הסכמתו מראש לעיון במסמכי המכרז, ההתקשרות והחשבונות הקבלן  .ו
 שתתקבל לכך דרישה מאת חבר מועצה 7 לפי חוק חופש המידע.

ורק לבית המשפט תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך מוסכם, כי  .ז
השלום בקריית שמונה או לבית המשפט המחוזי 7 לעניינים מינהליים בנצרת, בהתאם לסמכות 

 העניינית .
 

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

 ללא כל תשלום או פיצוי נוסף.יבוצעו בפועל בתקופות אלה יעשה 
 

במידה שבית משפט יורה על ביטול המכרז על פיו נחתם הסכם זה, או על ביטול ההתקשרות עם  .ט
הקבלן, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות נשוא הסכם 

יחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות זה, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או ש
במכרז או בגין ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה העירייה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע 
מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, 

עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל הקבלן, לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור 
 שבוצעה(, בהתאם להוראות ההסכם.

 
על אף האמור בכל הוראה מהוראות הסכם זה העירייה תהיה רשאית להפסיק תוקפו של  .י

הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ובלי כל תמורה או פיצוי, או תנאים מוקדמים, ובתנאי שתיתן על 
 .םימי 31כך לקבלן הודעה מוקדמת מראש של 

 
 :. מסירת הודעות00

 
 .כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא .א

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

מעת מסירתה למשלוח בדואר, שעות(  9/יממות ) 3הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 
 כתובת.שינוי בצד הודיע למישנהו, על אלא אם 

 
תיחשב ור בפקסימיליה, דמסירה ביד או שיבמקרה שצד אחד להסכם ישלח למישנהו הודעה ב .ג

לאחר מועד שעות(  94ממה אחת )יההודעה כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד המקבל בתוך 
 .ור בפועל, בהתאמהדהמסירה או השי

 
ל או חלים ימי מנוחה ו7או ימי שישי ג' לעיל, ח –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 
 חופשה ו7או שביתה ו7או השבתה(, כי אז אותם ימים לא  יבוא במניין התקופות.  

 
שיחה טלפונית, במקרה של העברת שדר בפקסימליה יש לאשר את קבלת השדר בצורה קריאה, ב .ה

 כתנאי לכך שאפשר יהיה לקבוע כי השדר הגיע לתעודתו.
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
 

 
 קריית שמונהעיריית 

 
 הקבלן                      

 כתובת_____________________
 

 ח.פ 7 ת.ז _____________________
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 מפרט לביצוע שירותי ניקיון
 

  – שטחי הנקיון
 

העבודות לפי הסכם זה יערכו במוסדות הבאים )בסוגריים, מציינת העירייה את שטח  .0
; העירייה מדגישה, 7 בניין ציבור  חינוך באותו מוסדהמוערך לנקיון  המקסימליר המ''

כי מדובר בהערכה בלבד, וכי היא זכאית להורות על ביצוע הנקיון רק בחלק של 
; העירייה רשאית לשוב ולמדוד את השטח , ולא בכולו7 בניין הציבור המוסד

 ( : המקסימלי המפורט

 

 'ר. מ' 0,1/8 –בית ספר רננים  .א

 
 
ן יערך רק בחלק משטחם של המוסדות רשאית להורות כי ביצוע הנקיוהעירייה  .0

או להוסיף מוסדות או שטחי נקיון לאחר מתן הודעה הנ''ל.  העירייה רשאית לגרוע 
 .  ימים  02של מוקדמת 

 
שאינם משמשים בנייני ציבור, מובהר כי העירייה רשאית להוסיף לרשימה גם 

 שטחי נקיון שאינם מבונים.מתחמים ומוסדות חינוך, וגם 
 
 

  ובשטחים במבניםן שירותי הנקיו
 

 רמות הביצוע .0
 

 רמות ביצוע, כדלקמן: 4-עבודות הניקיון יבוצעו ב     
 יומיות - עבודות ניקיון     
 שבועיות - עבודות ניקיון      
  חודשיות  - עבודות ניקיון     
 עבודות ניקיון מיוחדות.     

 
ידי העירייה הזכות לשנות את הוראות הנקיון, במסגרת מתן הוראות ב – הערה

 בכתב. 
 

 עבודות הניקיון היומיות כוללות: 0.0
 

טיאוט הרצפות , וניקיונם שטיחיםוניקיונם, הרמת  הרמת מזרוניםא.         
כיתות והשטחים המרוצפים, פרוזדורים, חדרי מדרגות, חדרי  שירותים, 

דרי פגישות וכינוסים, חדרי שירות, למידה וכיתות מקצועיות, ח
 ., וכיו''בקלטים דו תכליתיםמ

 
חדרי ופרוזדורים, לרבות השטחים המרוצפים, כל ב.  שטיפת הרצפות ו       

 . מדרגות
 

ניקוי חדרי נוחיות : רחצה וחיטוי כיורים, אסלות, משטחי חרסינה,           ג.        
כנסת הת וכלי אוכל, ושטיפתם. אביזרי אינסטלציה, מראות, איסוף כוסו

ואספקת סבון או נוזל לרחיצת ידיים )נייר הטואלט יסופק  , נייר טואלט
 (.העירייהעל ידי 

 
, דלתות חדרים וכיתות )לרבות זגוגיות דלתות הכניסהכניסה, ד.  ניקוי רחבות ה      

 בדלת(, שולחנות וכיסאות.
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 ומאפרות, למקום המיועד לכך.ה.  ריקון וניקוי פחי אשפה, כלי אשפה       
 

 .העירייה ו.  עבודות נוספות, בהתאם להוראות       
 

       עבודות הניקיון השבועיות כוללות :  0.9
 

 לעיל בנוסף : 0.0ביצוע כל עבודות הניקיון השגרתיות, כמפורט בסעיף        
 

 ניקוי יסודי כולל חיטוי של אסלות, כיורים, משטחי חרסינה, אביזרי .א
 אינסטלציה ומראות.

 
 שטיפת פחי אשפה, כלי אשפה ומאפרות. .ב

 

 ניגוב וניקוי אבק מאצטבאות, ספרים ותמונות. .ג

 

ניגוב הריהוט, כולל : ארונות, ויטרינות, שולחנות, כיסאות, כורסאות  .ד
 וכו'.

 

הסרת אבק כללית, תבוצע פעמיים בשבוע, כולל שאיבת אבק משטחים  .ה
 ידי שואב אבק חשמלי.  ומרצפות המרוצפים שטיחים , על 

 
 עבודות הניקיון החודשיות כוללות:  0.3

 
 לעיל ובנוסף: 0.9-ו 0.0ביצוע כל עבודות הניקיון, כמפורט בסעיפים        

 
ניקוי החלונות, מסגרות החלונות, החריצים והמסילות, התריסים, הדלתות,  .א

 המשקופים והזכוכית.
 הדלתות, המשקופים וארונות הקיר.רחיצת כל החלונות )פנים וחוץ(, התריסים,  .ב

 ניקוי יסודי של קירות ועמודים . .ג

 ניקוי יסודי של חדרי המדרגות. .ד

 ניקוי מתגי החשמל. .ה
 

 עבודות הניקיון המיוחדות כוללות: 0.4
 

 : עבודות קירצוף .א
 

, יבוצע קירצוף רצפות ברחבות , העירייהפעמיים בשנה, במועדים שיקבעו על ידי 
דורים, כולל מריחת וקס לא מחליק, כל זאת במכונות בחדרי המדרגות ובפרוז

 מיוחדות, לרבות מכונות קירצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן.  
 

 : ניקוי שטיחים  .ב
 

חודשים יבוצע ניקוי מיוחד של השטיחים בכל המקומות והחדרים              3 -אחת ל           
וף השטיחים והורדת             בהם הם מצויים. הניקוי יכלול: שאיבה, ניקוי, קירצ

 כתמים על ידי רחיצה עם שמפו.
 

 ניקוי חלונות : .ג
 

אחת לחודש יבוצע בכל החדרים ניקיון יסודי של חלונות ותריסים, מבפנים                        
   ומבחוץ, כולל מסילות ומשקופים.
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 : שאיבת אבק .ד
 

 מוילונות וניקוי גופי תאורה.חודשים תבוצע שאיבת אבק  3 –אחת ל             
 

 : מבצע ניקוי בפגרות וחופשות. 0ה     
           

בכל  יבוצע על ידי הקבלן, העירייה פעמיים בשנה, במועדים שיקבעו מראש עם 
 לעיל.  0.3לפי סעיף  –מבנה עבודות ניקוי יסודיות במתכונת חודשית 

 
תבוצענה חינוך ותרבות  המשמש לצורכי במבנה -לפי הוראה בכתב של העירייה 

 פעמים בשנה, בפגרות: קיץ,סוכות,חנוכה ופסח.  4עבודות ניקוי יסודיות,  
 

 בוצעו שיפוצים במבנה, תבוצענה עבודות הניקיון לאחר השלמת ביצוע השיפוצים.  
 
 :מבנים . ו   
 

ימי  ניקוי לפני ואחרי, וגם עברת רהיטיםמובהר ומוסכם, כי העבודות כוללות גם ה       
 )אסיפות ועד,אירועים חגיגיים וכיו"ב(. שיערכו במבנים אירוע מיוחדים 

 
 
 אספקת חומרי ניקיון ואמצעים לניקיון.  9
 

 חומרי הניקיון:  9.0     
 

           חומרי הניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. חומרי הניקיון יהיו מאיכות              
 ויאושרו לשימוש בידי העירייה. מוש, בטוחים לשיטובה מאוד, 

 
 חומרי הניקיון שיסופקו על ידי הקבלן יכללו:            

 
 שקיות ניילון לאיסוף אשפה. .א
 סבון נוזלי לרחיצת ידיים. .ב

 נוזל לניקוי אביזרי אינסטלציה ושירותים. .ג

 חומרים לחיטוי כיורים, אסלות ואביזרי אינסטלציה. .ד

 חומרים לשטיפת רצפות. .ה

 זר לקרצוף רצפות.חומרי ע .ו

 . שמפו לניקוי שטיחים  .ז

 תרסיס קיצפי להסרת כתמים משטיחים. .ח

 נוזל לניקוי כלים. .ט

 תרסיס אנטיסטטי לניקוי מחשבים, פקסים,טלפונים,ומכונות צילום. .י

 תרסיס7נוזל לניקוי חלונות. .יא

 תרסיס7 נוזל לניקוי רהיטים. .יב

בעת עריכת  ישמשולרבות חומרי ריח נוזליים אשר  – חומרי ריח לשירותים .יג
 .(הניקיון

 
             

 הקבלן מתחייב החלפתם ו7או מילויים באופן שוטף.
 

 אספקת חומרי הניקיון תהיה באופן שוטף ובאופן שלא יורגש חסר.            
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כל חומרי הנקיון יהיו מתוצרת 'סנו' או תוצרת         
 או תוצרת 'סנט מוריץ'.  'קלין'

 
עבודתו ימציא הקבלן את רשימת כל חומרי הניקיון שהינו מתכוון             טרם תחילת 

העירייה. הקבלן לא להשתמש בהם, לרבות הכמויות שבדעתו לספק, לאישור 
 ישתמש בחומרי ניקוי אשר לא יאושרו לשימוש בידי העירייה.

 
 . יסופקו בידי העירייה 0 המוסד החינוכי –נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים 

 
 

 
 אמצעים לביצוע הניקיון:  9.9   

           
 כל האמצעים לניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

         
 .האמצעים לביצוע הניקיון יהיו מאיכות טובה מאוד ויהיו בטוחים לעבודה          

 
 האמצעים לביצוע הניקיון יכללו:        

 
 של מכון התקנים הישראלי.סולם7סולמות תקניים, בעלי תו תקן  .א
 שואבי אבק תקניים, בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי. .ב

 מכונה לשטיפת שטיחים. .ג

 דליים לשטיפה. .ד

 מטאטאים למשטחי אספלט. .ה

 מטאטאים לניקוי רצפת החדרים. .ו

 מגבים לניקוי רצפות החדרים. .ז

 רצפה לחדרים.סחבות  .ח

 מגבים לניקוי חלונות. .ט

 ניקוי רהיטים.ליות להסרת אבק ומברשות למט .י

 מברשות לניקוי מוצרי ואביזרי אינסטלציה,כיורים,אסלות,ברזים ועוד. .יא

 מטאטאים לניקוי חדרי שירותים. .יב

 מגבים לניקוי חדרי שירותים. .יג

 כלים לניקוי חצרות )מגרפות, מעדרים וכו'(. .יד

 משחררי סתימות ממרזבים )צינורות קשיחים וצינורות גמישים(. .טו
 

ד בין האמצעים לניקוי חדרי השירותים לבין          על הקבלן מולטת חובה להפרי
 האמצעים לניקוי החדרים.   
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 מפרט לביצוע שירותי ניקיון במתחמים

 
 כוללות:יעשו בהתאם להוראות העירייה, והן  במתחמים לא מבונים .  עבודות הניקיון 0

, ניקוי      טיאוט המדרכה וזפת הכביש, איסוף האשפה מאשפתונים ומאיסוף עצמי     
אדניות וגומות עצים, ניקוי קולטנים,ניקוי איי תנועה, ניקוי שטחי גינון, הסרת       

 מודעות מעצים ועמודים, עבודות שטיפה, החלפת שקיות באשפתונים.
 
 אופן ביצוע העבודה:.  9
  

בהתאם להוראות העירייה; העירייה רשאית  העבודה בשטחים הפתוחים תבוצע     
 שעות .  8ימים בשבוע( במשמרות בנות  6)י העבודה תבוצע ברציפות להורות כ

 
הקבלן יהיה האחראי לנייד את העובדים במתחם, לצמצם או להגדיל את כמות            

העובדים וכל זאת במטרה לשמור על רמת ניקיון סבירה על פי דרישת הרשות        
 המזמינה.

 
 קיון :אספקת חומרי ניקיון ואמצעים לני.  3
 

 כל האמצעים לניקיון יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
אמצעים לביצוע הניקיון יהיו מאיכות טובה מאוד ויהיו בטוחים לעבודה, כפי              כל ה

 המוגדר בכל דין ולנציג הרשות המזמינה תהא הזכות לבודקם, מעת לעת.
 

ם תחילת העבודה, לאישור מנהל על הקבלן להגיש את רשימת האמצעים, טר            
 המבנים ואישור זה יהווה תנאי להתחלת העבודה.

 
 האמצעים לביצוע הניקיון יכללו:

 
 .עגלות .א
 .מטאטים .ב

 .אתים .ג

 .יעה .ד

 .מפוחים .ה

 פחי אשפה ניידים. .ו

 .1.16שקיות ניילון בעובי של לפחות  .ז

 
 לביצוע העבודה. שכל אמצעי מכני אחר שיידר

          
 

 
 ונהקריית שמעיריית 

 
 הקבלן                      

 כתובת_____________________
 

 ח.פ 7 ת.ז _____________________
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  0200201מכרז פומבי 
 
 

 נספח ב'
 
 

__________ 
 תאריך 

 
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ, 
 

 להגברת האכיפה של דיני העבודה,אישור בהתאם לחוק  הנדון: 

 0200–התשע"ב

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

 )להלן 'הקבלן'(.________________ח.פ 
 

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

 
לאחר הבדיקה  כאמור, אני מאשר כי הקבלן קיים את כל חובותיו ועמד 
בכל התשלומים והדרישות הסוציאליות על פי כל דין והסכמים קיבוציים, 

ברת האכיפה של דיני העבודה, ועל פי הדרישות כמפורט בחוק להג
, וזאת לגבי עובדי הקבלן אשר הועסקו במסגרת 9100 –התשע''ב 

 ההתקשרות עם עיריית קריית שמונה.
 
 

 בכבוד רב ובברכה,     
 
 
 

 שם רו''ח   _____________________  ת.ז  _______________     
 
 

 __חתימה _____________________ תאריך _____________     
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 'גנספח 
 
 

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה

 
 

 נ.,א.ג.
 
 

מתן שירותי נקיון במוסדות חינוך  0200201כתב ערבות  ביצוע במסגרת מכרז  פומבי הנדון:  
 ובנייני ציבור בקריית שמונה.

 
 

 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו7או ח.פ. _______________ )להלן 
ש''ח וזאת בקשר עם  31,111"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

מתן שירותי נקיון למוסדות חינוך ובנייני ציבור בקריית  0179102השתתפותו במכרז פומבי 
 , ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.שמונה

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

 וא. מועד שה
 

מקבלת דרישתכם  יום 02בתוך 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 

לי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב בכל דרך אחרת, ומב
 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.
 

 הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו
 

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

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 ______________בנק __________              תאריך ____________________     
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 ד'נספח 

 
 
 

 0200201מכרז פומבי 
 

__________ 
 תאריך 

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה וכל מי מטעמה

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 

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

מתחייב _________________  ת.ז 7 ח.פ  _________________ )להלן 'הקבלן'( 
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  –לכל מי שבא מטעם הקבלן ו7או בשליחותו  הקבלן ו7או לעובדי הנקיון ו7או

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 

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

 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 

                   
 חתימה______________________

 
 

 )ללא חותמת של התאגיד(                                                                   
 

 יש לצרף צילום של תעודת זהות
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  0200201מכרז פומבי 

 
 

 '0הנספח 
 

 נספח להסכם עם קבלן חוץ -בטיחות וגיהות 
 
 כללי .0

ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות  קיים אתהקבלן מתחייב ל 0.0
 ובדקדקנות.

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי  0.0
העירייה והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי 

 הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהו.
 
 חקיקה .0

כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או  הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י 0.0
 שיפורסמו בעתיד לרבות:

 ( ותקנותיה.02/1תש"ל  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  .0
 ותקנותיו. 0214 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .9
 ותקנותיו. 0214 -חוק החשמל התשי"ד  .3
 ותקנותיו. 0213 -חוק עבודת הנוער התשי"ג  .4
 ודתו.כל דין אחר החל על עב .1

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה  0.0
 היום ואשר יחולו בעתיד. החלותאו של כל גוף אחר 

 
 הכרת העבודה .3

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה 
בהם יש  אמצעיםלסיכונים הכרוכים בה ולאליו, והינו מודע לאופי העבודה, 

 .יחותיתלנקוט למען עבודה בט
 
 איסור מעשה מסוכן .4

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

 
 השגחה על העבודה .5

וק אחראי עבודה ובמקרים בהם הח ,מיד עם תחילת העבודה ,הקבלן ימנה 1.0
 .ומהנדס ביצוע דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך

, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר הקבלן יוודא שכל עבודה 1.9
תחת השגחתו הישירה באופן בטיחותי תתבצע  העסקתם ע"י העירייה,

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

 עובדי הקבלןוהדרכת כשירות  ,מקצועיות .7
 ,מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זההקבלן  7.0

ספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם ממספר 
 הכישורים הדרושים 

 .י צורך"עפוהמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם 
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על  עובדיו ו7או מי מטעמולהדריך את טרם תחילת העבודה הקבלן מתחייב  7.0
ע"י באמצעות הסכם זה דין ועפ"י  יחותיתהקשור לעבודה בטחשבונו בכל 

בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת 
. הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את 0222 -מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. 
ולפחות אחת  הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדיםהקבלן יחזור ויקיים 

 .לשנה
הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו7או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה  7.3

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

 
 ציוד מגן אישי .6

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

 ,שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם יוודא, ו/022 -אישי( התשנ"ז 
משקפי מגן, כפפות, לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים, 

 וביגוד זוהר. , מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובהאוזניות
 
 ופסולת חומרים ,ליםכמכונות, ציוד,  .8

הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע  8.0
 העבודה.

, ולקיים את מוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה 8.0
 התקני הבטיחות והמיגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש.

ימצאו במקום  והחומרים , הציוד, הפסולתהקבלן ידאג כי כל כלי העבודה 8.3
ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם  בטוח שהוקצה לשם כך

 .או לרכוש
הרמה, הכלי הנדסי, כלי התעבורה, -ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי כל  8.4

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

נדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל ה-כל מפעיל ציוד מיכני הקבלן מתחייב כי 8.5
 נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 
 תאונות עבודה ומקרים מסוכנים .1

הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל  1.0
ימים ומיידית במידה  3תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד מטעמו מעל 

 .וגרמה חו"ח למותו
לן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת הקב 1.0

 עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.
הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים  1.3

בעת תחקיר  ח העירייה7הממונה על הבטיחותובא כולשתף פעולה עם 
 תאונות ומקרים מסוכנים. 

 
 סנקציות משמעת והטלת .02

ת בא והקבלן ו7או עובדיו ו7או מועסקיו ו7או מי מטעמו ישמעו לכל הורא 02.0
העירייה7הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה  כח 

מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו7או  בגין אי מילוי תנאי
 רכוש.
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את  ,חותלפי דרישת בא כח העירייה7הממונה על הבטי ,הקבלן ימסור 02.0
רשימת כל   העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל 

כלי ו , מכונותציודלו או להם, לרבות רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך 
 . רכב

הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת  02.3
 .העירייה

 –חות ע"י הקבלן נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטי 02.4
הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם 
העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי 

 .הסכם ההתקשרות עימו
או מי מטעמם אחר הדרישות  ,לא מילא הקבלן, ו7או עובדיו, ו7או מועסקיו 02.5

חייב את הקבלן לשלם לעירייה  רשאית העירייה ל -בנספח זה  מופיעותה
, וסכום זה ו7או מקרה לכל יום ש"ח 0,222 פיצויים מוסכמים בסכום של 

  יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם.
 
 
 
 

 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
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