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 חתימה וחותמת המציע

  ים -בת ית יעיר  
 17/12מס' פומבי מכרז 

 מתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים ל
 בת יםהעיר  מיבתחו

 
 ושטחים   רחובות ניקיון   מתן שירותימזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר מקבלנים ל"( העירייה)להלן : ים -עיריית בת .1

 פתוחים בתחומי העיר בת ים.       

עפ"י ההצעה הטובה ביותר אחד כאשר לכל גזרה יבחר קבלן )מערבית, מזרחית(  עבודהגזרות   2העיר תחולק ל  .2

קבלן יתכן ואותו  ניתן להתמודד על גזרה אחת בלבד או על שתי הגזרות, כל אחת בנפרד. -)לשם הבהרהלכל גזרה 

    (. באופן בלתי תלוי בעבודה בגזרה השנייה יזכהזכה בגזרה אחת, יאשר 

בת ים,  17, רח' נורדאו  במזכירות חטיבת הכספים של העירייהניתן לרכוש , לרבות ההסכם ,  את מסמכי המכרז .3

קלים ש"( אלפיים)במילים: "  2,000תמורת תשלום של  14:00-08:00בין השעות   ה' -'בימים א   , 308 חדר מס' 

 .בכל מקרה ושלא יוחזר, לכל גזרה במזומן בלבד,  חדשים.

 .באתר האינטרנט של העירייה , קודם לרכישתם ניתן לעיין במסמכי  המכרז, ללא  תשלום, .4

 בשעה 2017 יולי  19  ביום ,ים-בת,  , קומה א'4במשרד סגן מנהל שפ"ע, רחוב בורסקאי  יערךכנס מציעים  .5

10:00 .  

 בכנס מציעים הינה תנאי מחייב והכרחי להשתתפות במכרז.המציעים ההשתתפות 

, צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן, לטובת העירייה אוטונומיתעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .6

ימים  90 -להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, אשר תהיה בלתי מותנית. הערבות תעמוד בתוקפה עד ל

לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה )לרבות הארכות ככל שתהיינה(. כמו כן, במידת הצורך ועל פי 

 יום נוספים. 90ירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד דרישת הע

 )במילים: מאה וחמישים אלף שקלים חדשים(.₪   150,000של על מגיש ההצעה לצרף להצעה ערבות בנקאית בגובה  .7

 הערבות תהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז.       

  12/17 פומבי מס' את חוברת המכרז, הכוללת את הצעת המחירים, יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון "מכרז  .8

בהתאם לתנאי המכרז, בהפקדה במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( ניקיון שטחים פתוחים וטיאוט" למתן שרותי 

 בדיוק. 0031: שעה  7201 יולי 30עד ליום   ,320חדר מס' ים ,  -בת 17בתיבת המכרזים ברח' נורדאו 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף, והצעה משותפת שכזו תיפסל. .9

                 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .10

 בכבוד רב,                                                                                    

 יוסי בכר                                                                                                     

 ראש העיר                                        
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 חתימה וחותמת המציע

  בת ים עיריית
 

 17/12מכרז פומבי מס' 
 

 מתן שירותים לניקיון רחובות ושטחים פתוחים 
 ים -בת העיר  מיבתחו

 

 מסמכי המכרז
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 מסמך א'                        –תנאים למשתתפים במכרז  .1
 1נספח א'                                 –מידע ארגוני של המציע  1.1
 2ספח א' נ        -עודייםיי רכבכלי מכונות טיאוט והצהרה בדבר נוסח  1.2
 3נספח א'                   -שרותי ניקיון ברשויות  מתן נוסח המלצה על  1.3
 4ספח א' נ                              -המציע כתב התחייבותתצהיר נוסח  1.4
 5פח א' סנ                  –תביעות משפטיותהעדר  נוסח תצהיר 1.5
 6נספח א'                     –דבר קיום דיני עבודהב נוסח תצהיר 1.6
 7נספח א'                                         -נוסח הצהרה על חוסן כלכלי 1.7
 8נספח א'                                    -נוסח תצהיר העדר ניגוד עניינים 1.8
 9נספח א'                                         -למכרז נוסח ערבות בנקאית 1.9
 10נספח א'                               -תצהיר בדבר אי תאום הצעות מכרז 1.10

 

  מסמך ב'                               –מפרט דרישות  ביצוע עבודות הניקיון .2
 

 1נספח ב'           רוט אזורי הניקיון, היקף העבודה ותדירות הניקיוןפ 2.1
 2נספח ב'                                                   אזורי הניקיון חלוקת  2.2
  3נספח ב'                                                       עודיירכב ימטלות  2.3
                    4נספח ב'                                                   טבלת תשומות         2.4

 

   מסמך ג'              –הצהרת המציע  .3
        
      מסמך ד'              –הצעת המציע  .4

     

 '              מסמך ה                       –חוזה התקשרות   הסכם / .5
 1 נספח ה'                    נוסח אישור על קיום ביטוחים                         5.1
    2 נספח ה'       נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה                             5.2
 3נספח ה'        בטיחות                                                                  5.3

 
 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. .6
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 חתימה וחותמת המציע

 מסמך א'

 
 בת ים עיריית

 
 12/17מכרז מס'  
 

 בת יםלמתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר 
 

 תנאים למשתתפים במכרז

 

 כללי: .1
     

רחובות ושטחים פתוחים  שירותים לניקיוןלמתן  הצעות מחיר אתבז בקשתמ"(, העירייהלהלן: ") בת יםעיריית  1.1
 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.בת יםבתחום העיר 

 
 נמצאת בתהליך של שדרוג ופיתוח השכונות הקיימות, בד בבד עם גידולה הצפוי בשנים הקרובות בת יםהעיר  1.2

, פתיחת שכונות חדשות , הגדלת משפחות חדשות  ת אלפיטיקלמשמעות העניין הינו . בדגש על דרום העיר
חמשת הקשור לעניין מכרז זה ועוד. הגידול צפוי להיות מדורג במהלך ) בדגש על צירי תנועה( המרחב הציבורי 
 .הןומעבר ל השנים הקרובות 

 
ב' בנספח  )ראה חלוקהת מערביגזרה ו תמזרחיגזרה : גזרות עיקריות 2וונת העירייה לחלק את העיר  ל כב 1.3

. הצעה נפרדת -גזרהלכל  .לשתי הגזרות ע את הצעתויוכל להצי מציע. אחדיעודי ייהיה קבלן  גזרהלכל . (2
הגזרות,  2במידה והקבלן יזכה ב. (, בנוסףבגזרה השנייה יזכהשהקבלן הזוכה בגזרה אחת  יתכן  כלומר, )

 בסמכות המנהל לאחד בתקורות כגון מנהל עבודה. 
 

חוזה ל להלן, ובהתאם 2המצוינים בסעיף  המכרזמסמכי במכרז יהיו עפ"י  הזוכים תנאי ההתקשרות עם  1.4
 על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המצ''ב ההתקשרות 

 
השירותים נשוא המכרז הינם, לבצע עבודות ניקיון של רחובות ושטחים פתוחים בין שהינם סלולים ובין שאינם  1.5

זה מדרכות, שבילים, סמטאות, מבואות, כיכרות, שטחי ומפרצי חניה, איי תנועה וכל שטח או סלולים ובכלל 
 ל כמפורט במסמכי המכרז. ו"(, הכהשירותים"/ "העבודותמתחם ציבורי בהתאם לתוכנית העבודה )להלן: "

 
 הצבתם, פיזורם, הפעלתם ואיסופם  של  , יכללו בין היתרגזרהשל ה כל תחומהניקיון, בהעבודות השירותים ו  1.6

, כמפורט "(האמצעיםביחד להלן: "כולם ח האדם )יקראו וכל האמצעים לרבות המכונות, הציוד, האמצעים וכ
 :להלן

 
לביצוע עבודות ניקיון הכוללים טיאוט וניקוי של רחובות ושטחי ציבור של מכונות טיאוט  תןוהפעל תןהצב .א

 ."(ניקיון מכני)להלן: "יפחת מהדרישות במכרז בתדירות, באופן ובהיקף שלא 
 

טיאוט, איסוף, פינוי  יםהכוללעבודות ניקיון ביצוע להדרוש אדם הח ואמצעים וכהציוד, ה כל של והצבת .ב
לביצוע עבודות ניקיון ידני וניקוי של שטחי ציבור בתדירות, באופן ובהיקף שלא יפחת מהדרישות במכרז 

 ."(ניקיון ידני)להלן: "
 

 (.שנים 3) חודשים 36 ל תהיהים הזוכ ניםהקבל עם ההתקשרות תקופת 1.7
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 חתימה וחותמת המציע

ת ונוספ ות תקופ 3 להחוזה ופציה(, להאריך תוקפו של על אף האמור, לעירייה שמורה זכות הברירה )א
ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות והתקופות )להלן: "התקופה המוארכת"(  כל אחת חודשים 12 בנות 

ובכפוף  הבלעדיוהכול על פי שיקול דעתה , שנים(  6חודשים ) 72על הנוספות  לפי הסכם זה לא תעלה 
הקבלן לא יחל את עבודתו והזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין ע"י גזבר העיריה. לקיומו של תקציב 

או יספק אמצעים מעבר לסכום הזמנת העבודה החתומה ומאושרת כדין ע"י גזבר העירייה, הנמצאת 
ברשותו. לא יהיה לקבלן או מי מטעמו כל טענה בגין עיכוב/ אי תשלום בגין אמצעים שסופקו ללא הזמנת 

 עבודה כאמור. 
 

 
על פי )בהתאם להצעת המחיר  מגזרבכל  פתוחים תהיההתמורה בגין שירותי ניקיון רחובות ושטחים  1.8

 של הקבלן הזוכה כמפורט בהסכם. אחוז הנחה(
 

 

 מסמכי המכרז: .2
 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 מסמך א'   –תנאים למשתתפים במכרז  2.1
      מסמך ב'  –מפרט דרישות  ביצוע עבודות הניקיון 2.2
          מסמך ג'     –הצהרת המציע  2.3
          מסמך ד'     –הצעת המציע  2.4
 '              מסמך ה   –הסכם /חוזה התקשרות   2.5
 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 2.6

 
 

 במכרז )תנאי סף( תנאים להשתתפות  .3
 

 המצטברים בכל התנאים במועד הגשת ההצעה למכרז,  ים, העומדיםלהשתתף במכרז זה  מציע םרשאי 3.1
 המפורטים להלן: "תנאי סף"( )להלן:

 
 מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום. 3.1.1

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל אסמכתאות והערבות המפורטים להלן יהיו על  3.1.2

 בהצעה. מציעשם ה
 

 לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר גופים. 

 
 

בעל רישיון תקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד התעשייה, המסחר   שהינו מציע  3.1.3

ופועל על פי חוק  1996 -פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם , התשנ"ו והתעסוקה על

 . 2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"גהעסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי 

 
במתן שירותי ניקיון  ,2017 - 2012בין השנים , לפחות שנים 5של  מוכחבעל ותק וניסיון מציע  3.1.4

מספק שירותים לניקיון רחובות  חודשים 36 ן לפחות מתוכ, על בסיס התקשרות שנתי רחובות,
לפחות מהן, יש  שתיים לכאשר  ,)ללא עיריית בת ים(  רשויות מקומיות לפחות שלושל, כקבלן ראשי

 .עפ"י הלמ"ס -תושבים 50,000או לחילופין מעל  , שביליםכבישים, מדרכות ושל  רץק"מ  40
   הניסיון צריך שיהא של המשתתף עצמו.                         
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 חתימה וחותמת המציע

 3במשך  ובשימושו בפועלחזקתו, ברשותו ב אוורשומים על שמו במשרד הרישוי בבעלותו מציע ש 3.1.5
חוזה ליסינג מימוני או תפעולי עם יבואני רכב או חברות  על פי , וזאת  שנים לפחות, כקבלן ראשי, 

כלי  ,ומעלה 2014 ייצור משנת טיאוט מכונותשעיקר עיסוקן בליסינג מימוני או תפעולי או בנקים, 
 :כמפורט להלן לפחות ,ומעלה 2014 ייצור משנת טנדרמסוג רכב 

 
 משאית. על גבי מתוכן לפחות אחת בינוניות מכונות טיאוט  2 3.1.5.1
 .מכונת טיאוט קטנה עבור מדרכות  1 3.1.5.2
 לחבור נגרר. תכלי רכב מסוג טנדר בעל תא נוסעים כפול עם אפשרו 1 3.1.5.3

 
בהיקף כספי  1720 -5201מהשנים  בכל אחתבעל מחזור הכנסות כספי )מחזור שנתי( הינו המציע  3.1.6

ובעל הון עצמי מינימאלי  (שקלים חדשים וחמש מאות אלף מיליוןי נשבמילים: )₪   2,500,000  של 
למילוי וביצוע כל התחייבויותיו הנדרשות שקלים חדשים(  חמש מאות אלף במילים: )₪  500,000של 

 במכרז זה.
 
 

 : המסמכים והאסמכתאות שלהלןהמציע יצרף להצעתו את  3.2
 

הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים  פקיד שומה על ניהול ספרי מס / אישור רו"ח 3.2.1
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת עובדים זרים כדין  ושכר מינימום(,  

 .1976 –התשל"ו 
 

 .ואישור עוסק מורשה אישור תקף לניכוי מס במקור 3.2.2
 

 אליו יצורף: ,אישור בדבר היות המציע תאגיד 3.2.3
 

 הרישום של התאגיד.  תעודתהעתק  3.2.3.1
תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם  החברות, לרבות  3.2.3.2

 רישום בעלי  המניות.
אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום  בשם המציע ולחייבו בחתימתם על  3.2.3.3

 מסמכי המכרז.
 

 .1 נספח א'ני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כדף מידע ארגו 3.2.4
 

, על גבי משאית 1בינוניות מתוכן לפחות ( מכונות טיאוט 2) שתיאסמכתאות המעידות על קיומן של  3.2.5
 2014משנת ייצור כלל מכונות הטיאוט יהיו  (  למדרכות 1עודית, אחת )יקטנה ית טיאוט מכונ

עם אפשרות לחיבור נגרר  בעל תא נוסעים כפולטנדר מסוג ( 1אחד )כלי רכב   -ובנוסףלפחות, 
 .בבעלותו ו/או בשליטתו )הסכם ליסינג( של המציע, והכל , לפחות2014משנת ייצור 

על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיונות כלי הרכב כאמור, העתק של תעודות ביטוח חובה וכן 
ם הטכניים קטלוג )עברית או אנגלית( של החברה המייצרת את מכונות הטיאוט , הכולל את הנתוני

 הגדרות.  -ב' במסמךהמפורטים 
וסוג הרכבים  על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח בדבר מספר

 .2' א כנספחכאמור לעיל, בנוסח המצורף למסמכי המכרז שבבעלותו/ בליסינג 
 לשם הבהרה: 

 רשום כבעלים. לגבי כלי רכב שבבעלות המציע: העתקים של רישיונות הרכב אשר בהם המשתתף
העתק של חוזה הליסינג  או של מסמך פרטי העסקה החתום על ידי שני  :לגבי כלי רכב בליסינג

הצדדים וכן אישור יבואן הרכב/ חברת הליסינג/ הבנק, לפי העניין, כי כלי הרכב נמסר לחזקתו 
-2015)שנים האחרונות  3אישור מאומת באמצעות עורך דין על שימוש ב ושימושו של המשתתף.

 יש לפרט את מועד סיום החוזה.   ( ,לפחות, כקבלן ראשי.2017
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או חוזי רכישה עתידיים , כלי רכב הנמצאים בשכירות, למען הסרת כל ספק, לא תתקבלנה הזמנות 
 של כלי הרכב.

 על כלל העתקים להיות "נאמן למקור" חתום על ידי עו"ד. 
 

היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( של העבודות נשוא המכרז,  חתום על ידי רו"ח כי אישור  3.2.6
  שקלים חדשים( בשנה וחמש מאות אלף  מיליון ינש: )במילים₪  2,500,000 -פחת מישלא 

)במילים: חמש מאות אלף שקלים ₪   500,000 מ והון עצמי שלא יפחת ,  2017 – 2015בשנים 
  .7 נספח א'כ מצורףחדשים(, בנוסח ה

 
ותק וניסיון מוכח בעל המציע הינו המעידות כי ניקיון, ל םמהגופים להם סיפק שירותיאסמכתאות     3.2.7

 36 ן לפחות מתוכ, במתן שירותי ניקיון רחובות, 2017 - 2012לפחות בין השנים  שנים 5של 

)ללא עיריית  רשויות מקומיות לפחות שלושל, כקבלן ראשימספק שירותים לניקיון רחובות  חודשים

 תושבים 50,000או מעל לפחות, כבישים ושבילים רץ ק"מ  40 מהן שתיים כאשר ל ,בת ים(

 .3נספח א' בנוסח המצורף כ, כל אחת,  לצותוהמ

 הקילומטרים יהיו עפ"י הצהרת הרשות הממליצה. נתוני מספר 

 ואילך.  2014 משנת  יש לצרף את העתק של הלמ"ס -נתוני מספר תושבים יהיו על פי הלמ"ס

אגף  ית או מנכ"ל הרשות המקומית או מנהלעל הנספח, האמור לעיל, יחתום גזבר הרשות המקומ

)כל גורם אחר מחייב אישור מוקדם של סגן מנהל אגף שפ"ע בלבד  תפעול ברשות המקומית שפ"ע/

 . בת ים( 

  .1720 ינואר 1מ התצהיר יהיה חתום בתאריך של החל 

               

 .4א'  נספחכתצהיר וכתב התחייבות מאומת ע"י המציע בנוסח המצורף     3.2.8
 

ממנהלי המציע, תביעות בעלי המציע ו/או מי  תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מ 3.2.9
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב 

ומאומת  להשפיע על המשך תפקוד המציע.  התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתוםשיש בהן כדי 
 .5נספח א'   ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב כ

 
דבר קיום דיני עבודה תנאי להעסקה עם גוף ציבורי בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים תצהיר  3.2.10

אומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  ומהתצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום  .1976-ציבוריים, תשל"ו
 .6נספח א' כ

 
התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח תצהיר העדר ניגוד עניינים.  3.2.11

 .8נספח א' המצ"ב  כ
 

חתומה כדין, לפקודת שהוצאה על ידי בנק בישראל , , ערוכה ללא תנאי ערבות בנקאית, אוטונומית,  3.2.12
 ₪ 150,000על סך  העירייה

במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתוקף הידוע צמודה למדד המחירים לצרכן הערבות תהיה 
 . 9נספח א' , בנוסח המצ"ב כ7120 אוקטובר  29 עד ליום

                                                           
 

  .10נספח א' מכרז בנוסח המצ"ב כלת ואישור על אי תאום הצע 3.2.13
 

, בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, שרותצילום רישיון תקף לעסוק כקבלן  3.2.14
 . 1996 –התשנ"ו 

 
על  ,הגזרות 2ל₪  4,000לגזרה אחת או   ₪ 2,000 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך  3.2.15

 שם המציע.



 בות  שפ"ע                                                                                                מכרז שרותי ניקיון  רחו -בת יםעיריית 
                                                     _______________________________________ 

 

8 

_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 אישור על השתתפות בכנס מציעים. 3.2.16

 
אודות הצעת המחיר כפי שהיא הוגשה על ידם, לרבות  תחשיב כלכליל המציעים לצרף להצעתם ע 3.2.17

פירוט כלל עלויות המכרז ובכללם )אך לא רק( עלויות העסקת עובדים )לרבות מנהלי עבודה(, הקצאת 

סך ותחזוקה שוטפת, טיפולי מו מים, , סולרקיון, מכונות טיאוט, רכבי מנהלי עבודה, יציוד לעובדי הנ

מימון וכן כל הוצאה נוספת מכל מין וסוג שהוא לעניין כלל האמצעים המפורטים  עלויות תפעול,

ח קבלני( יובהר כי על בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות )לרבות עלויות בגין הנהלה וכלליות וכן רוו

  . 3שפורט בנספח ב' חשב הקצאת האמצעים הבאים בהתאם להיקף השעות כפי המציעים ל

יש לוודא עמידה בכלל דרישות השכר של העובדים לעיל, ב כאמור יובהר כי בעריכת התחשי

המועסקים מטעם המציע, לרבות עמידה בכלל דיני העבודה ואי היותה של הצעתם פוגענית בזכויות 

 העובדים העתידים להיות המועסקים על ידם בביצוע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 
 ידי העירייה מעת פרסום המכרז ועד להגשת ההצעה. כלל ההבהרות והשינויים אשר אושרו על 3.2.18

 
 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות.              

 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.              

 
 הבהרת מסמכי המכרז: .4
 

יודיע  "(,"המועד האחרון להגשת שאלות הבהרות:)להלן  12:00שעה   2017 יוליב 24  -עד ולא יאוחר מ   4.1

  "ל:בדוא, "(המנהל)להלן: " ,אבי נמני מר  , בעירייה שפ"ע אגףמנהל סגן ל בלבד בכתב שתתףמה

 yam.muni.il-n@bat-avi (6806611-03 -, פקס6806612-03: בטלפון"ל הדוא הגעת ויוודא)  ולאלי

 ויוודא הגעת הדוא"ל בטלפון נייד:)    eliuliel@walla.co.ilיועץ המכרז כתובת דוא"ל:  -אוליאל

 במסמכי המכרז ,אם מצא ,בהירות שמצאאו חוסר  ה, אי התאמה, שגיאהסתיר לעל כ( , 054-7634506 

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או 

 הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

 :לפורמט הנדרש להלן דוגמא

 
 לכבוד:

 בת יםעיריית 
 אבי נמנימר  -אגף שפ"עמנהל ס. 

 אלי אוליאל –יועץ העתק: 
, בקובץ הניתן לעריכה ועל בלבד Wordהמשתתפים נדרשים להעביר את השאלות להבהרה בפורמט של 

 פי הפורמט הבא:

 שאלת הבהרה סעיף + מס' עמוד מסמך מס"ד

סידורי פר מס

 של השאלה

)לדוגמא: 

1,2 )... 

סת חיימת ו  ליא מסמךה

, עמוד )לדוגמא: הלאשה

 (15נספח א' ,עמוד 

מספר הסעיף הנדרש 

)לדוגמא:  להבהרה

1.234 ) 

 פרוט השאלה

 המתבקשת להבהרה

mailto:eliuliel@walla.co.il
mailto:eliuliel@walla.co.il
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, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, עירייהלעיל וה 4.1הודעה כאמור בסעיף  שתתףמסר המ 4.2
וכל  שתתפיםתמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמ עירייהלפני המועד האחרון להגשת הצעות. ה

      מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.                                                                                            
 

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה,  אלא אם תשובות  4.3
 ניתנו בכתב.  ואל

 
העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים  4.4

  ו"( ואלשינויים והבהרותודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "
יחד עם מסמכי יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים  ויוגשו חתומים 

 המכרז ונספחיו.
 

 ערבות מכרז: .5
 

צמודה  , בת יםלפקודת עיריית   ₪ 150,000על סך  המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית,  5.1
  ., חתומה כדיןע במועד האחרון להגשת ההצעה והיד למדד המחירים לצרכן

 
ו/או עד לסיום הליכי המכרז ובמידת הצורך ו/ או  2017 אוקטובר 29הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  5.2

יום או לתקופה  90על פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת של  
 אחרת על פי הוראת העירייה.

 
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחלוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה, כל אימת  5.3

 .אי מכרז זהלא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנ מציעשה
 

, בדואר רשום הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע כזוכה 5.4
 .לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו

 
 עלולה להיפסל.  –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  5.5

 
 תהא בתוקף עד לתום מועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה.הצעת המציע  5.6

 
 ות.בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערב המציע יישא  5.7

 
 2גזרות, הרי שעליו לצרף  2יובהר כי הערבות הינה לכל גזרה בנפרד. לפיכך, אם מציע יבקש להתמודד ב  5.8

 אלש"ח כל אחת.  150הצעות ערבות ע"ס 
 
 

 ביטוחים: .6
 

 מציע, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב  ה המציעמבלי לגרוע מאחריות חוקית של 
להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י  דרישות המכרז, בהיקף שלא  יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות  כפי שמופיעות 

 להלן.   1-'הכנספח  באישור הביטוח המצורף 
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 מהמציע: דרישת פרטים  .7
 

המציע,  /, לדרוש מהמשתתףאו לאחר פתיחתן העירייה רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות

 ,"( לשביעות רצונה המלא פרטיםלהשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "

איכותה או לכל צורך  ניסיונו  המקצועי תוכן הצעתו, חוסנו הכלכלי,עמידת המציע בתנאי המכרז, על מנת לבחון את 

 .במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי או מטרה הנוגעים למכרז, למציע והצעתו, ככל שתראה לנכון

 בתוך המועד שנקבעו הנדרשים לשביעות רצונה המלא של העירייה מציע יהא חייב לספק את הפרטים / ףהמשתת

ו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע רשאית העירייה שלא לדון בהצעתאם לא יעשה כן, 

  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 

 הצהרות המציע: .8
 

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואשור, שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים  8.1
 מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.ונהירים לו וכי הוא 

 

המציע מצהיר כי  ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  8.2
 המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
או מסוגלים להגיש הצעה שנגשו ו/ו מוגשת בלא תיאום ו/או קשר עם מציעים אחרים, המציע מצהיר כי  הצעת 8.3

למכרז זה, היה ויתחוור לעירייה בכל שלב משלבי המכרז, לרבות בשלב היישום, כי מציע לא פעל בהתאם 
 להוראות סעיף זה, הצעתו עלולה להיפסל יחד עם חילוט הערבות.

 

ה כל שהיא או שלא המציע מצהיר כי  ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצע 8.4
 .עם המציעלא טוב ניסיון לרשות אחרת  בל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לק

 
)ראה חלוקה בנספח ב' גזרות עיקריות: גזרה מזרחית וגזרה מערבית  2וונת העירייה לחלק את העיר  ל כב 8.5

הצעה נפרדת.  -מציע יוכל להציע את הצעתו לשתי הגזרות. לכל גזרה. אחדיעודי ייהיה קבלן  גזרהלכל . (2
הגזרות,  2במידה והקבלן יזכה ב )כלומר,  יתכן  שהקבלן הזוכה בגזרה אחת יזכה בגזרה השנייה, בנוסף(. 

 בסמכות המנהל לאחד בתקורות כגון מנהל עבודה. 
 

אחוז ההנחה  ,ך ד' הצעת המציעאחת באחוזים בהתאם לנדרש במסמ כהנחה אחידההצעת המציע תוגש  8.6
 ספרות מאחורי הנקודה העשרונית. 2תוך ציון של עד  ןיינת

 
 קסימוםהמעלות הגבוהה ממחירי או שמשמעותה  אפס אחוזהינה  בה  שאחוז ההנחה המוצעתהצעה   8.7

 .תיפסל על הסף ,שנקבעו

 
רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע מצהיר כי  ידוע לו כי העירייה   המציע 8.8

הפחתה בתוספת/ הפחתת שירות מסוים ובין בבתוספת/ "(, בין בהתקציבלהלן:  ")השירותים, עפ"י מכרז זה, 
מופחת והכל לפי ראות עיניה מוגדל/הרוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת תכנית העבודה לתקציב ה

 .1987-וכל זאת בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח ל צורך במתן נימוקים כלשהםוזאת ללא כ
 

להוסיף או לגרוע מהעבודות בהתאם לצרכיה מעת  ,בכל עתהמציע מצהיר כי  ידוע לו כי העירייה  רשאית  8.9
וסף להיקף הכספי של השירותים תוכאמור על הפחתה או הוספת שירותים, יופחת / י עירייהלעת, החליטה ה

 הצעת המציע.  , מסמך ד'בשהופחתו / הוספו בהתאם  לסכומים כמפורט  
 

המוצגים אחר  ו/או מספרים ו/או כל נתון כמויותאו /ובמכרז בדבר מידות  המציע מצהיר כי  ידוע לו שהנתונים 8.10
העבודה ואינם תחליף לסיור נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את במסמכי המכרז, 

החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע,  על המציע חלהו/או לבדיקה במקום וכי 
 בכוחות עצמו ועל חשבונו. 
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לניקיון נשוא מכרז זה, אשר יתכן וישפיעו על  יובהר כי לעיר יתווספו במהלך השנים הקרובות שטחים רבים

העירייה רשאית להכניס לאותם שטחים קבלנים נוספים או   .הנדרשים היקף העבודות והיקף האמצעים
 לבצע חלוקה מחדש, 

 
תחילת  אולם,  .2018  ינואר 1ביום הינו כי מועד תחילת העבודות נשוא מכרז זה ידוע לו  המציע מצהיר כי 8.11

 עבודה , בתכנית"(צו התחלת עבודההעבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  )להלן: "ביצוע 
והיה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו  בהתאמה( -"הזמנת עבודה" –" תכנית העבודהוהזמנת עבודה )להלן: "

 מציע"( ולביטול המכרזחודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: " 6כאמור, במהלך 
במכרז  לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו 

 הודעת זכיה.
 

י הצעה שתוגש  המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכ 8.12
 תיפסל. -באופן חלקי

 
שבו שכר עובדיו במכרז לא יפחת משכר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן המציע  מצהיר  8.13

מעת לעת,  כל דין.ל ועפ"י הוראות החשכ"ההרחבה, צווי מהמינימום עפ"י דין ותשלומי המעביד לא יפחתו 
לשתף  מחויבתפעיל העירייה חברת פיקוח חיצונית אשר תבצע בדיקה בגין עמידה בתנאי השכר . הקבלן 

פעולה ולהציג בפני החברה המפקחת כל הקשור לענייני שכר העובדים בשטח עיריית בת ים תחת הסכם 
הקבלן להשלימם תוך  יחויבזה. תוצאות הבדיקה תהיינה מחייבות . במידה וימצאו תשלומי חוסר כלשהן, 

הרי  -והקבלן לא ישלים ימים ולהמציע לעירייה את כל האישורים הנדרשים המעידים על ביצוע.   במידה 10
 אחוז.  15שהעירייה תשלים את העלות ותקזז מחשבון הקבלן בתוספת 

 

היה והצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון,  ,ביכולתוו ע מצהיר ומתחייב בזה כי יש בידוהמצי 8.14
בהיקף, בכמות  ח האדם הדרושים,וכולן או חלקן, להעמיד ולהפעיל מכונות טיאוט, את הציוד, האמצעים וכ

 ובאיכות בהתאם  לדרישות המכרז ותכנית העבודה וזאת החל ממועד תחילת  העבודות.
 

הינם  בפועל בתקופת ההתקשרות( החודשים הראשונים 6) שתשהמציע  מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי  8.15
שלאחר בחירת הזוכה במכרז,  רשאית, בכל שלב"(, העירייה תהא תקופת הניסיוןתקופת ניסיון )להלן: "

לראות  או בשל אי עמידה בתוכנית העבודה,ההסכם ו/ו אי קיום מלוא הוראות ובדרישות המכרזבמקרה של 
להורות על הפסקת ההתקשרות עם הזוכה, כולה או חלקה וזאת עפ"י שקול דעתה בה כהפרת ההסכם, 

שהצעתו דורגה ע"י ועדת המכרזים  למציעלפנות  , אם ראתה לנכוןהבלעדי של העירייה ומבלי צורך לנמק
א תהא כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מציע הזוכה לול, בדירוג באה אחריההכהצעה 

 מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור. 
 

של החוזה בכל עת שתראה המציע  מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו  8.16
לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית 

יום מראש וזאת  מבלי שתהא חייבת  30להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב  
 בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

 
את כל כמות  ,חודשים( ארבעה) 4תוך תקופה של , לו והוא מסכים כי עליו להעמידוע המציע מצהיר כי יד 8.17

 ."(תקופת ההתארגנות" )להלן: כלי הרכב, הציוד והאמצעים כדרישות המכרז והמפרט הטכני
 

כל הציוד, הכלים, והאמצעים, כדרישות המכרז והמפרט , על המציע להעמיד את תקופת ההתארגנותמהלך ב
 2014שנת הייצור תהיה  -למעט שנת ייצור. במהלך תקופה זוהרכב כלי ו מכונות הטיאוטהטכני, לרבות 

 .ומעלה
 

שיעבדו בתחום של מכונות הטיאוט  "חיים"מהשנה השלישית למועד זכיית המכרז, משך ה -בכל מקרה
 -)הבהרה שנים. 4לא יעלה על  לסוגיהןשל כלי הרכב  "חיים"שנים ומשך ה 3לא יעלה על עיריית בת ים 

 מספר השנים הינו ביחס לשנת ייצור( .
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 : TSMומכונות  מכונות טיאוט בגדלים שוניםכלי רכב, מספר העירייה  שות בר 8.18
י תמש תהנדרשות מהקבלן הזוכה/ים באח הכלים שפיע על מספר של העירייה יהמכונות היקף הכלים ו

  ועל האמצעים הנדרשים להפעילם לשם מימוש העבודה הייעודית.  תיהןאו בשו/ גזרותה
, באמצעות  נהג מתאים ומיומןבאופן מיטבי להפעילה/ם הקבלן יידרש  -במקרה של כלי/ מכונה מהעירייה 

 . , מים, תחזוקה שוטפת אשר אינה נכללת באחריות המורחבת של המכונהשוטף
 

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  המציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור למציע, 8.19
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או 

 תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 

ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח בנוסף להצהרות אלו  8.20
 ."הצהרת המציע"( )להלן: מסמך ג'-המצורף כ

 

 מסמכי המכרז  .9
 

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעותיהם  למכרז זה בלבד,  בהתאם לתנאי המכרז ולא  9.1
 לשום מטרה אחרת.

 

דרך שהיא, אינו רשאי להעתיק ו/או לצלם  ו/או לשכפל ו/או למסור ו/או רוכש או מקבל מסמכי המכרז בכל  9.2
אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז  מחבר ועורך המכרז,, לעשות כל שימוש בהם, בלא אישור מראש ובכתב

 זה, בלבד.
 

  כנס מציעים .10
 

, 4רחוב בורסקאי שפ"ע, חטיבת במשרד סגן מנהל , 10:00, בשעה 2017 יוליב 19ביום  תקייםי כנס מציעים 
 . בת ים , 'קומה א

 .תנאי להגשת הצעה במכרזחובה. - השתתפות במפגש
 

 הגשת ההצעות, מועדים: .11
 

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא  11.1
סמכי המכרז, האסמכתאות במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מ, בדואר(

תופקד בתיבת  המעטפה .כדבעים, ממולאים וחתומים בידי המציע , מהודקיעותקים זהים 2-בוהנספחים, 
לא יאוחר  ,2017 ולייב 30יום ב, 203חדר  בת ים, ,17נורדאו ברחוב  בת יםהמכרזים, במשרדי עיריית 

 בדיוק. 13:00שעה מה
לעיל לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור 

 המעטפה אליו( ולא תדון כלל.
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,  11.2
הקשורה רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו 

 למכרז תחולנה על המציע.
 

מחיר שינקוב עבור השירותים יכלול את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו נחת ההמציע יגיש הצעתו כך, שה 11.3
המציע ובכלל זה גם בגין התכנון, ההובלה, הניוד, האספקה, ההתקנה, עבודות התאמה, של מלוא האמצעים, 

 הדרוש לביצוע העבודה.וכל הפריטים, החומרה והתוכנה, כוח האדם והציוד 
 

 . באחוזיםהמחיר יוגשו הנחת הצעות  11.4
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, במקומות המיועדים לכך בלבד, בהתאם לנוסח ובצבע כחול ימולאו בעט בלבדמחיר נחת האחוז הצעות  11.5
 למסמכי המכרז. למסמך ד'הצעת המחיר, 

 
 , על המציע לחתום בחתימה  וחותמת. מחירנחת הבהצעת ה הנחה אחוז תיקוןליד כל  11.6

 
ההנחה אחוז משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון שונה על ידי מציע באחת  אחוז הנחה במקרה של מילוי 11.7

 מבין השניים. גבוה ה
 

 הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה. 11.8
 

 ם פומבי. העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים ו/או פרסו 11.9
 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר  11.10
 בנפרד. 

 
 המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד במסמכי המכרז בחתימה בצירוף חותמת. 11.11

 
 ובכלל זאת, לכל, בהגשת הצעתו מביע המשתתף את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז 11.12

 תנאי הסכם ההתקשרות.
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.   
 

 בחינת ההצעות: .12
 

 בשני שלבים כמפורט להלן: ,תבחן  את הצעת המציע העירייה 12.1
 תמצא הצעתם אשר מציעים. הסף בתנאי המציע של ועמידתו המציע הצעת שלמות בדיקת -'א שלב  12.1.1

 ההצעות ייבדקו למעט הצעת המחיר.  .המכרז של' ב לשלב יעברו הסף תנאי בכל יעמדו ואשר שלימה
המציעים יבדקו איכותית ע"י ועדה מקצועית הכוללת את סגן מנהל אגף שפ"ע, ראש ענף  -ב' שלב 12.1.2

בעבור שנות וותק, הניקוד המקצועי יינתן עפ"י הפרמטרים הבאים: . למכרז והיועץ המקצועיטיאוט, 
נקודות. הניקוד יינתן לכל מציע בנפרד  25יקבלו המציעים עד  ואיכות וטיב השירותאיתנות פיננסית, 

 -)לא ביחס למציע אחר( על פי הפרמטרים שלהלן
 נקודות  7סה"כ  -)לא בעל מניות, מנהלים וכיו"ב( שנות וותק של המציע עצמוא.   

 

 נקודות.  2יעניק למציע  ראשי כקבלן חודשים  60-36וותק של  •

 נקודות.  7יעניק למציע  כקבלן ראשי חודשים 61 -וותק של למעלה מ •
 

לצורך ניקוד סעיף זה יצרף המציע תצהיר חתום על ידי עו"ד ובו תפורטנה שנות הוותק של      
, לוועדת 0. לא צירף מציע תצהיר כאמור יקבל הוא באופן אוטומטי ניקוד כקבלן ראשי המציע

 השלמת נתונים בעניין זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.המכרזים הסמכות לקבל מהמציע 
 

 נקודות  6סה"כ  -איתנות פיננסית.   ב

 

 נקודות.  3יעניק למציע      0.4גבוה  מ  -הון עצמי/ מאזן •

 נקודות.  3יעניק למציע    0.4קטן מ   -זר/ הון עצמיהון  •
. יש לוודא כי כלל הנתונים הינם  רו"ח לצורך ניקוד סעיף זה יצרף המציע תצהיר חתום על ידי      

מהנדרש  שונותאו לחילופין התוצאות מציע תצהיר כאמור הלא צירף  .2016על פי דו"חות 
לוועדת המכרזים הסמכות לקבל מהמציע השלמת נתונים בעניין זה בהתאם  . 0יקבל ניקוד 

 לשיקול דעתה הבלעדי.
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 חתימה וחותמת המציע

 נקודות 21סה"כ  – ן משירותיוציע ומידת שביעות הרצואיכות וטיב השירות של המג . 

של המציע או לקוחות )גם במקרה והמציע לא ציין אותם בהצעתו( העירייה תפנה לממליצים  •
וניסיון קודם  על פי שיקול דעתה המוחלט לצורך מתן חוות דעת על המציע. חוות דעת אלה

יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב השירות ושביעות הרצון מאופן ביצוע  של הרשות מול המציע
 השירותים.

 .רשויות שהמציע עבד או עובד בהן מספריה תעשה להפני •

 :לה הניקוד יינתן לפי המפורט בטב •
 

משקל  פרמטר  מס'
מציון 
 סופי

 ציון
 משוקלל

 הערות

   10% תחלופת עובדים  1

התייצבות העובדים   2
בזמן ובהתאם למשמרת 

 לסידור העבודה

15%   

   15% תגמול ויחס לעובדים  3

מיומנות וניסיון של   4
 העובדים

10%   

רמת הפיקוח המקצועי   5
 והמשמעתי על העובדים

15%   

מעורבות מצד הנהלת   6
 החברה

15%   

היענות לביצוע מטלות   7
 יוצאות דופן

10%   

גמישות בשעות העבודה/   8
 משמרות

10%   

   100% ציון כולל  

 ממוצע של הציונים באותו פרמטר.  -ציון משוקלל
 

              של המשתתפים.  (הכספית ההצעה) כמותי ניקוד -שלב ג'  12.1.3
 נקודות 75 -כמותי ניקוד                              

. יתר 75תקבל ציון  ביותר(  ותריב הגבוהה ההנחה אחוז) הנחה אחוזהמידה תהיה לפי  אמת
                .אליהיחסי  באופן ינוקדוההצעות 

 
יידון לגבי קביעת הזוכה בגזרה מכן הדיון לבחירת זוכה תהיה קודם על הגזרה המערבית ולאחר 

   הגזרות.  2אותו מציע יזכה בויתכן המזרחית.   
 

 . הציון הסופי הינו חיבור בין הציון האיכותי והציון הכמותי              
 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 12.2
 

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  12.3
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז  ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר

  .שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי
 

ואת כושרו לבצע את החוזה  מציעשל ה והעירייה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות 12.4
חות אחרות וכן תהא רשאית לד מקומיותברשויות  מציעואת ניסיונו של ה מציעהמוצע, את ניסיונה הקודם עם ה

הצעות של מציעים אשר לא בצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה  או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת 
 שכישוריו  אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.
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 חתימה וחותמת המציע

 
המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא, על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל המקומות  12.5

ולעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל  מסמך ד'  –המציע במסמך הצעת הדרושים מילוי בהצעה 
 עוד לא הודיעה העירייה על סיומם.

 
. דגש 4המציע יגיש, בצמוד למסמך ד',  פרוט מלא של התמחור עפ"י טבלת התשומות המופיעה בנספח ב'  12.6

 מיוחד יינתן למתן שכר עבודה לעובדים עפ"י חוק. 
 

מציע, בכל אחת משתי חוברות המכרז ו/או הבו נדרש אפס( או שווה לדול )הגבמקום  אחוז ההנחהאי הגשת  12.7
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, 

לפסילת  להביאבין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
  ההצעה.

 
יתבקשו המציעים שהצעתם זהה  , העומדים בתנאי המכרז יגישו הצעה זהה שבו מספר משתתפים  במקרה

  להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של העירייה הצעה משופרת וחוזר חלילה עד לקביעתה זוכה המכרז.
 

 חובת הזוכה במכרז: .13
 

 .  יםבמכרז, תודיע על כך העירייה לזוכ יםעם קביעת הזוכ 13.1
"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו, יהא עליו הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן: " 13.2

ימים מתאריך הודעת העירייה  14לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין, תוך 
ה' כנספח לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעירייה באותו מועד כאמור ערבות ביצוע בנוסח המצורף 

 פוליסת ביטוח כנדרש. אישור קיום ביטוחים ותצלום וכן 2 -
 

תם, תהא העירייה לעיל, כולם או מקצ 13.2לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.3
רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, 

לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את העירייה על כל  5כאמור בסעיף 
 הפסד שיגרם לה בגין כך.

 
מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם  13.4

באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על 
 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 
 ת המכרז.תב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבוכהודעה בתפיץ העירייה  13.5

 
 ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי העירייה. 13.6

                                                                                                                
 בכבוד רב,                                                                                                                 

 
 םבת י עיריית                                                                                                                
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 חתימה וחותמת המציע

 1 -נספח  א' 
 

 ויצורף להצעתו מציעימולא על ידי ה
 לכבוד

 בת ים ועדת המכרזים עיריית 

 
 ג.א.נ.

 
 

 מידע ארגוני הנדון:
 
 ח.פ. ________________: __________________________________מציעשם ה .1
 

 כתובת: _______________________________________
 
 

 05__-_____________מספרי טלפון: __________________  נייד :____
 

 _______________________________מספרי פקסימיליה: 
 

 דוא"ל: ________________________@________________________
 

 _______________________________________________:_______מציעעיסוק ה .2
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 (.מציעאנשי המפתח בחברה ) .3
 

 שם תחום התמחות שנות ותק

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 
 
 מציעפיננסית של ה איתנות .4
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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 חתימה וחותמת המציע

 כוח אדם ואמצעים .5
 

 לעבודה בעירייה עפ"י חוזה זה: מציעעד היהאמצעים וכוח האדם, אותו מי בדברפרטים             
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 _____________,  מציע_________ תפקידו בשם  ___ –הינו  מציעאיש הקשר במכרז מטעמו של ה .6

נייד: _____________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות  'טל 'מס
 שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה אותנו.

 
 את העבודות נשוא המכרז:                                               מציעלהלן פירוט המקומות בן מבצע ה .7

 
 אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון., ופים להן ניתן השירות נשוא המכרזיש לציין את שמות  הרשויות המקומיות / הג             

 

      __________________________________________   שם הרשות המקומית / הגוף •
 

  _________________)ק"מ / כמות(  יוםהיקף העבודה  ל
 
  )ק"מ / כמות( ________________________: חודשל

 
 היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות  כ"א , מכונות ואמצעים נוספים בכל יום:

 
  כלי רכב______________________מכונות טיאוט /   __________________עובדים  
 
 כגון:_____________________________   ואמצעים נוספיםאחרים,        

       
 

 תאריך תחילת העבודה  _________________ 
 

 ,איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה: שם _________________
 

 ___________תפקידו ברשות ________________________טלפון ____________    
 

 __________________________________________        שם הרשות המקומית / הגוף •
 

  _________________)ק"מ / כמות(  ליוםהיקף העבודה  
 
  ________________________)ק"מ / כמות( לחודש 

 
 נוספים בכל יום:היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות  כ"א , מכונות ואמצעים 

 
  כלי רכב______________________מכונות טיאוט /   __________________עובדים  
 
 אחרים,   ואמצעים נוספים   כגון:_____________________________     

       
 

 תאריך תחילת העבודה  _________________ 
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 חתימה וחותמת המציע

 ,שם _________________איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה: 
 

 תפקידו ברשות ________________________טלפון _______________________    
 

 __________________________________________        שם הרשות המקומית / הגוף •
 

  _________________)ק"מ / כמות(  ליוםהיקף העבודה  
 

  ________________________)ק"מ / כמות(  לחודש
 

 היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות  כ"א , מכונות ואמצעים נוספים בכל יום:
 

  כלי רכב______________________מכונות טיאוט /   __________________עובדים  
 
 כגון:_____________________________אחרים,   ואמצעים נוספים        

       
 

 תאריך תחילת העבודה  _________________ 
 

 ,איש הקשר ברשות המקומית / בגוף מולו התבצעה העבודה: שם _________________
 

 תפקידו ברשות ________________________טלפון _______________________    
 

        
 
 

                                                            ____________________________ 
 

 מציעהה וחותמת חתימ                     
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 חתימה וחותמת המציע

 2  -נספח  א' 
 לכבוד

 בת ים ועדת המכרזים עיריית 
 

 םכלי רכב ייעודיימכונות טיאוט והצהרה בדבר 
 

 :_________________רשום תאגיד' מס:_______________________________ המשתתף שם
כלי הרכב המפורטים להלן הינם בבעלותנו ורשומים על שמנו במשרד הרישוי או שהינם מכונות הטאוט והרינו להצהיר כי 

יבואני רכב או חברות  בחזקתנו, ברשותנו ובשימושנו בפועל וזאת על פי חוזה ליסינג מימוני או תפעולי של המשתתף עם
 נג מימוני או תפעולי או בנקים שעיקר עיסוקן בליסי

 

 יגול באם מדובר על בעלות/ליסינג*נא לסמן  בע
 

 בכבוד  רב,                                                                                             
 

_________________________ 
 משתתףהחותמת וחתימת                                                                                                           

 
 

מועד 
סיום 

הסכם 
 הליסינג

 תוצר חברה מס' רישוי שנת ייצור  דגם *ליסינג / בעלות
מס' 
 סד'

      ליסינג / בעלות 
1 

      ליסינג / בעלות 
2 

     ליסינג / בעלות 
3 

     ליסינג / בעלות 
4 

      ליסינג / בעלות 

5 

     ליסינג / בעלות 
6 

     ליסינג / תבעלו 
7 

     ליסינג / בעלות 
8 

     ליסינג / בעלות 
9 

     ליסינג / בעלות 
10 
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 חתימה וחותמת המציע

 
 
 
 
 

 רואה חשבון אישור
 

, ( וכרואי החשבון שלו"המשתתף"___ )להלן : ___________ תאגיד רשום 'מס______ ____________,לבקשת
צהרה הינה באחריות הנהלת כמדווח לעיל. הה כלי הרכב בבעלותו ליסינג ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר 

  אחריותנו היא למתן חוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  המשתתף.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים ובמידע 
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין הצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

 תנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.שביקור
 

רכב לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו , הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את רשימת כלי ה
 של המשתתף. שבבעלות/ בליסינג

 
 

 
________/_____/_____________________                       _______ 

 רואה החשבוןחותמת וחתימת                                  תאריך                       
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 3נספח מס' א'  
 חובה למילוי האישור                                                                                                                              

 כל רשות ממליצה בנפרד
 לכבוד

 בת יםעיריית -ועדת המכרזים 

 
 א.ג.נ 

 
 17/12 'מתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים עבור מכרז מסהנדון: 

 
"(, המציעאשר בזה כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: "מאני החתום מטה 

 ____את השירות / שירותים הבאים :________________________________ביצע עבורנו  

 תקופת  השירותים: .1

בהתאם לחוזה ההתקשרות, הכוללים  אחד או יותר מהאמצעים )כ"א , ציוד  ושטחים פתוחים שירותי ניקיון  רחובות

 כקבלן ראשי / כקבלן משנה )הקף בעיגול(. ,ומכונות טיאוט(, בתקופה שבין:  _______ עד _______

 היקף השירותים: .2

 ________________________              מספר  עובדים ליום

 ________________________       מספר מכונות טיאוט ליום

  ________________________   ליום  רץ ק"מהיקף הניקיון ב

 להערכה:  פרמטרים .3

 הערות *ציון ציוןאחוז  פרמטר מס"ד

   15%  תחלופת עובדים 1

התייצבות העובדים למשמרת בזמן  2
 ובהתאם לסידור העבודה

15%   

   15% תגמול ויחס לעובדים 3

   15% מיומנות וניסיון של העובדים 4

 רמת הפיקוח המקצועי  5
 והמשמעתי 

15%   

   15% קשר ומעורבות מצד הנהלת החברה 6

חריגותהיענות לביצוע מטלות  7  10%   

   100% ציון כולל** 8

 , יציין עבודה גרועה. לדוגמא: בסעיף   0-יציין עבודה מצוינת ואילו ציון המינימום אחוז ציון המקסימום לפי  ציון* 

      ומבהיר כי עבודת הקבלן ברשות  15ציון מקסימלי יכול להיות ,לכל היותר, בטבלה(  3)מס"ד תגמול ויחס לעובדים    

   , למשל, הרי שהעבודה הנעשית היא ברמה פחות 5מצוינת.  במידה ויינתן בפרמטר זה ציון  ההיית זה פרמטר ב   

 מבינונית.   

 הינו הערכת הרשות הכללית כפי שהיא מעריכה את הקבלן. ציון הכולל  **                
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

  

 :חוות דעת על ביצוע .4

 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר

____________ _____________ _____________  _______________ 

 גוףשם הרשות /                תפקיד                 טלפון                  שם ושם משפחה

 

 ___________תאריך: _____

 2017 ינואר 1תאריך החתימה יהיה החל מ 

                    ____________________ 

 וחותמת חתימת                                         

 (חובה)    שפ"ע מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף                             
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 4נספח א'                                                                                     
 לכבוד

 ים-בתועדת המכרזים עיריית 
 

 המציעתצהיר וכתב התחייבות 

 א.ג.נ   
 כתב התחייבות המציע מכרז הנדון:

 
אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת ___________________ 

" ( במכרז שבנדון,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר המציעב_________________________________ ) להלן: "

 ן:דלקמן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כאת האמת וכי אם לא אעשה כ

 
 אני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המציע מתוקף תפקידי. .1
 .חתימה במציעה להתחייב בשמה  מורשי/מורשהנחתמה על ידי למכרז ההצעה  .2
על בסיס , במתן שירותי ניקיון רחובות, 2012-2017שנים לפחות בין השנים  5 לבעל ותק ניסיון מוכח שהמציע הינו  .3

רשויות מקומיות שלוש חודשים מספק שירותים לניקיון רחובות כקבלן ראשי, ל 36 ן לפחות מתוכהתקשרות שנתית , 
 -תושבים 50,000או לחילופין מעל  ק"מ כבישים/שבילים 40 לפחות מהן שתיים לכאשר  ללא עיריית בת ים( ,לפחות

 המעודכן, כל אחת.  עפ"י הלמ"ס
 את כל הנדרש במכרז כולל עבודות שהינן אופציונליות. להעמיד ולהפעיל,  ע"פ הסכם שירותי הניקיון,מתחייב  מציעה .4

 .מקבלת צו ביצוע עבודה )זמן התארגנות(  חודשים ארבעהתוך  2018המכונות וכלי הרכב יהיו משנת כלל          
 
 :לפחות , בעת הגשת ההצעה, של המציע  חזקתובבעלותו או ב .5

  כן אחת לפחות על גבי משאית.ומת ,בינוניותמכונות טיאוט  2 .א
 .קטנהת טיאוט מכונ 1 .ב
 בעל תא נוסעים כפול עם אפשרות לחיבור נגרר.  כלי רכב מסוג טנדר 1 .ג
 ואילך. 2014משנת יהיו הטיאוט כלל מכונות         
 ואילך.  2014כלל כלי הרכב מסוג טנדר יהיו משנת         

 
וחמש מיליון  ינש)במילים: ש"ח  00,0005,2בהיקף של של העבודות נשוא המכרז,  שנתימחזור המציע הינו בעל  .6

)במילים: חמש מאות אלף ₪  500,000והון עצמי של , 2017-2015בשנים  לפחות בשנהשקלים חדשים( מאות אלף 
 . לפחותשקלים חדשים( 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה  .7
והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא 

  שר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתק
 ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד 

 שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו.
מיום חתימה על החוזה חודשים  ארבעה)מתחייב כי היה ובתום תקופת ההתארגנות המציע בנוסף לאמור לעיל,  .8

שא בפיצוי בסך של יי  כתב התחייבות זה,בכנדרש  הטיאוט וכלי הרכבמכונות  לא העמיד אתותחילת העבודות( 

 כלי רכב ליום.מכונת טיאוט ו/או בתוספת מע"מ בגין כל ₪  1,000

הנחיות אינם עומדים בטיאוט וכלי הרכב אולם מכונות הידי על  הינה לביצוע עבודה כנדרשהכוונה  -לשם הבהרה
 . לגבי שנת ייצור העירייה

 
                                                   _______________________________                                 _____________ 

 המורשה                                      חתימה  וחותמת המציעחתימת        תאריך                                                            
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 

 אישור
 

ד ______________, מאשר/ת כי ביום ______________ הופיע/ה בפני בנוכחותי / באמצעות "אני הח"מ, עו

גב' ___________________, נושא/ת תעודת זהות ישראלית מספר ___________/ דרכון  /מר ____ ___________

מספר _____________, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהא/תהא  __________

  .ילצהיר שלעצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על הת

                              
                            _______________                  ______________________ 

 דין -עורך חותמת וחתימת  תאריך                                
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 5נספח א'   
 ויצורף להצעתו מציעימולא על ידי ה

 לכבוד
 ים-בתועדת המכרזים עיריית 

 תביעות משפטיותהעדר נוסח תצהיר 
 

 בתצהיר זה:
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
  

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":
 
 

  12/17נושא במשרת ______ במציע במכרז  אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______,
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן המציע/החברה___  )להלן: "______ח.פ. ___

 ן:דלקממצהיר בזאת כאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 

 "יפע לשטחים פתוחים ורחובות בעיר בת יםניקיון  אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי .1
 .12/17מכרז       

 
לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות הנני מאשר כי  .2

הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש משפטיות ו/או הליכים משפטיים 
 בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 
___________                                                                  ______________ 

 המצהיר     תאריך                                                                                                       
 
 
 

 אישור
 
אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר _______ נושא 

להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו 
 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 
 

      _______________                                                              ______________________ 
 דין –עורך    וחתימת חותמת                                                                   תאריך                
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
 

 6נספח  א'  
 

 ויצורף להצעתו מציעימולא על ידי ה
 לכבוד

 ים-בתועדת המכרזים עיריית 
 

 תנאי להעסקה עם גוף ציבורי -תצהיר בדבר קיום דיני עבודה נוסח

 .1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם

_, מורשה החתימה מטעם __________________ ____הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ______אני 

 :דלקמןשמספרו ____________)להלן:  החבר במציע( מצהיר בזאת, בכתב, כ

 הנני מצהיר/ה כי התקיים אחד מאלה:  .1

 במקום המתאים(  X)יש לסמן 

 שתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מ יותרהורשעו ב לא ואו בעל הזיקה אלי/ו במציע החבר

 מינימום.

 מינימום שכר חוק לפיאו /ו זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשעו אליו הזיקה בעלאו /ו במציע החבר 

 להגשת הצעות למיון מוקדם זה.   האחרון למועד ועד האחרונה ההרשעה ממועד שנה חלפה אולם

   –לעניין סעיף זה 

זה, למונחים )על הטיותיהם( "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה", "חוק שכר מינימום" ו"חוק עובדים זרים"  בתצהירי

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי 1976 -תהא המשמעות שניתנה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

 

 לתת מוסמך הנני כיני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי, הנ .2

 וכי תוכן  הצהרתי אמת.   במציע החבר בשם זה תצהיר

                __________      _____________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                           תאריך                                                              

 

 אישור

 במשרדי בפניה /הופיעמאשר/ת בזאת כי ביום ___________                   מ.ר                             אני הח"מ, עו"ד

לתת תצהיר זה בשם החבר במציע הרשום בישראל על פי כל דין, ואשר זיהה את עצמו/ה  מוסמך,אשר   גב'/מר

באמצעות ת.ז. מס' _________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בפני.   יהחתם/ה עלו דלעיל התצהיר נכונות אתה /אישרבחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 

_____________                          _____________              ___________ 

 וחתימה                                   תאריך  שם                             חותמת
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 7נספח  א'  
 לכבוד

 ים-בתועדת המכרזים עיריית 

 חוסן כלכליאישור בדבר 

 

 חוסן כלכלי  הנדון:

 

 :_________________________ציעהמשם 

 

 תאריך:_____________________________

 

 ן:דלקמהרינו להצהיר כ

 י נשבמילים: )₪  2,500,000 לפחות בהיקף כספי של 2017-2015מחזור הכנסות כספי בכל אחת מהשנים בעל הנני 

שקלים אלף חמש מאות  במילים :  )₪   500,000 לפחות   והון עצמי של₪ ( שקלים חדשיםוחמש מאות אלף  מיליון 

   .(חדשים

 חתימת המשתתף_____________________

 

 

 

 

 אישור רואה חשבון

"המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר הכנסות  לבקשת___________________)להלן:

 בשנים____________________, כמדווח לעיל. ניקיון שטחים פתוחים מביצוע שירותי 

 .ביקורתנוהיא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על  אחריותנוההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע  ביקורתנוערכנו את 

 שביקורתנוסבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים  שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה

 .דעתנומספקת בסיס נאות לחוות 

, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר ביקורתנובהתבסס על  ,לדעתנו

 בשנים____________________ההיקף הכספי ו מחזור ההכנסות 

 ,בכבוד רב                   ________/______/ 17 תאריך:

___________________                                                                                                                             

 רואה חשבוןחותמת וחתימת 
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 
 8נספח  א'  

 לכבוד
 ים-בתועדת המכרזים עיריית 

 *תצהיר העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

  :ןדלקמאם לא אעשה כן מצהיר בזה כ

 .המכרז( -)להלן  בת יםשל עיריית  12 /17תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' 

או של מי שכיהן  בת יםהנני מצהיר כי איני חבר מועצה ואיני קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית  .א

  .החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 18 -כחבר מועצה ב

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לעניין זה "קרוב" משמעו 

 .עובד עירייה ואיני בן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד עירייההנני מצהיר כי איני  .ב

התאגיד( אשר מגיש הצעה למכרז, -אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ )להלן  .ג

  .ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו

 .ד או מנהל של התאגיד, בן זוגו, שותפו או סוכנו שהנו בעל מניות עיקרי בתאגיבת יםאין בתאגיד עובד של עיריית  .ד

 בת יםלעיל(, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית  'אין בתאגיד חבר מועצה, קרובו )כמשמעותו בסעיף  א  .ה

 -החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר מ 18 -או של מי שכיהן כחבר מועצה בעירייה ב

 מנהל או עובד אחראי בחברה -מיטב ידיעתי ו/או אמונתי ל -מהון או רווחי החברה או שהוא  10%

כאמור לעיל, או  ידוע לי, כי וועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית      

 .כוזבת אם מסרתי הצהרה 

                                                                                                      . __________________ 

 חתימה                                                                                                               

 

 אישור

המוכר ____________________אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר 

 לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים 

 י .בפנ בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה

 

____________________ 

 עו"דחותמת וחתימת 

יד, יינתן תצהיר על ידי כאשר המציע במכרז הוא תאג ג'הערה: כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את סעיף * 

 מנהלו או על ידי בעל המניות העיקרי בו וימחק את סעיף ב'. 
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 חתימה וחותמת המציע

 
 9נספח  א'  

 לכבוד
 ים-בתועדת המכרזים עיריית 

 למכרז נוסח ערבות בנקאית 
 
 
 תאריך __________

 לכבוד
 עיריית בת ים

 
 

 א.ג.נ.,
 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם המציעעל פי בקשת ______________________  ח.פ. _____________ )להלן : "
וזאת בקשר עם  (שקלים חדשים________________  –במילים )₪   _________-לסילוק  כל סכום עד לסך של 

 ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז.קיון שטחים פתוחים ורחובות העיר לני  12/17השתתפותם במכרז 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ
 לחיוב 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.
 

 רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי חוז
 

 ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום _______ .
 

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום _________ ועד בכלל.
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________  לא תענה.
 

 ה ומבוטלת.לאחר יום  _________ ערבותנו זו בטל
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 תאריך ________________                                                         בנק   __________
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 10נספח  א'  
 לכבוד

 ים-בתועדת המכרזים עיריית 
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 התאגיד( מצהיר בזאת כי: _____________________ )שם 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

 (:עמובכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר 

תחום העבודה בו   שם התאגיד

 ניתנת קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם 

 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר 

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.יש לו את 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

ה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר הצע

 במכרז זה. 

 
 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' ______________________ 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואח

 אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
_____________             ______________________         _____________     

 חתימת עורך הדין               עורך דין  חותמת ומספר רישיון             תאריך    
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 חתימה וחותמת המציע

 מסמך  ב' 
 

 מפרט דרישות ביצוע

 הגדרות .א
 

 למונחים הבאים הפירושים שבצדם: תהאזה  מכרזב
 

  ו;מי מטעמאו  שפ"ע אגףמנהל סגן 
 

 "מנהל"  
 

 לן או חלקן; ותמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן כנאחראי מטעם העירייה ש
                                                                             

 "מפקח"     
 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן ו/או כל 
 בביצוע העבודה; עבורומי שיבוא תחתיו בדרך חוקית, הפועל בשמו או ב

 

 "הקבלן"
 
 

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא כוחו 
משמרת כל בהמוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו; 

 .תמוגדר גזרה. לכל מנהל עבודה תהיה אחריות על כעיקרון, יהיה מנהל עבודה מטעם הקבלן
באחריות מנהל  מנהל העבודה יהיה בעל רישיון ב', לפחות,  המתאים לכלי הרכב המשימתי. 

 על פי הנחייתו של המנהל.  ,העבודה לאסוף פגרים בגזרתו או בכל מקום ברחבי העיר
 

 "מנהל עבודה"

, ובדיקתן באופן מלא, השלמתןכולן,   מטלות, שעל הקבלן לבצען בהתאם לדרישות המכרז,ה
אספקה, הובלה והפעלת כל האמצעים, החומרים, הציוד וכלי העבודה, ניוד, פיזור  בכלל זה
ובהתאם להוראות המפקח ו/או ונספחיו  חוזהמכרז, למפרט, לבהתאם לח האדם, וואיסוף כ

 המנהל ולעניין זה לרבות מטלות ארעיות,
 

 ות" "העבוד

 ;שטח שאינו רשות הרבים
 

"רשות היחיד/ 
 שטח פרטי"

 
, המיועד לכלל הציבור, בין שהינו סלול או מרוצף ובין שאינו סלול או מרוצף ובכלל זהכל שטח 

בכל ת כלי רכב, ירחובות, כבישים, מדרכות, מדרחוב,   שטח ציבורי פתוח, שטח המיועד לחני
 ;ה של העירשיפוטתחום 

 

"רשות הרבים/  
 שטח ציבורי"

רחוב )ספסלים, לוח מודעות, וכד'(,  אבן שפה, תמרורים, מעקות, ריהוט :כל או אחד מאלה
קרקעיות של צנרת מים, -קרקעיות ותת-ס, תחנות הסעת נוסעים, מערכות עלתחנות אוטובו

רגליים והשטח שבין הרגלים,  4ביוב, תיעול וניקוז, מערכת חשמל ועמודי חשמל לרבות בעלי 
 וכיוצ"ב;קרקע  טמונימערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין, מערכות הולכת גז, 

 

 "תשתיות"

ת בהתאם לתוכנית ,  בהם יבצע הקבלן את העבודו)מערבית/ מזרחית(  חלק מהעיר שיוגדר
הכולל רחובות שטחים ציבוריים, כבישים, מפרצי חניה, מעברים, משטחים , העבודה השבועית

 מ' 2כ שהינם בשטח בציבורי שונים, ספסלים, מדרכות, שבילים, כולל כניסות לחצרות מבנים 
ריהוט רחובות ושלטים  מהמדרכה, רחובות, גומות עצים, מעקות, קירות, עמודים, פנסי תאורה,

 וכולם בהתאם לתוכנית העבודה השבועית בה יבוצעו עבודות הניקיון והטיאוט;
 

 "גזרה"

 השבועית;שטח בעיר, שיוגדר, בו יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה 
 

 "אזור"

 
כל מקום מוגדר, בשטח השיפוט של העיר, בין שכלול ובין שאינו כלול בתוכנית העבודה, בו 

 
 "אתר"
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 יידרש הקבלן על ידי המפקח ו / או המנהל לבצע ניקיון כהגדרתו להלן;
  

דרך סלולה, העשויה מאספלט / מבטון /  מאבנים משתלבות או מכל חומר אחר, בין שהינה 
תקינה ובין שהינה פגומה או שאינה סלולה, לכל אורכה ורוחבה ו/או חלק מאורכה ורוחבה ושטח 
המיסעה שלה: ובכלל זה כביש, אי תנועה, רחבה, מדרחוב,  מפרצי חניה, מדרכה, שביל, 

 וכיוצ"ב;  ,  גשר, מחלף, קרקעי מונט ,מעבר, מדרגות, 
 

 "רחוב"

 רכו או לחלק מאורכו;ורחוב שיסומן בתוכנית העבודה השבועית בכל אזור כרחוב ראשי, לכל א
 

 שכונת "פארק הים";

 "רחוב  ראשי"
 

  "שכונה חדשה"
   

בין אם רצוף ובין אם מקוטע לרבות כיכרות, המשמש להפרדה פיסית בין נתיבי תנועה שטח, 
 ; ים או מרוצפיםבלתי סלול ובין שהם סלולים או מרוצפים אלובין ש

 

 "אי  תנועה"

העשוי מאספלט, מבטון, סלול,  שאינוסלול או רכב,  כלי  לחניית מיועדהשטח שטח פתוח לרבות 
מאבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות שטח 

 2למרחק של חבה, לכל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של אותו שטח ועד ציבורי הגובל עם הר
     ;לכל היותר מטר

 

 "רחבה"

רכו או ורחוב בו מתאפשרת תנועת הולכי רגל במשולב או שלא משולב בתנועת כלי רכב, לכל א
 לחלק מאורכו;

 

 "מדרחוב"

אבן שפה,  ,או ללאשטח המיועד להולכי רגל לאורך, רוחב, ושטח המיסעה של אותו שטח, עם 
העשוי מאספלט, מבטון, מאבנים משתלבות, או מכל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם 

   ;מטר 2עד למרחק של דו הרחוק מהכביש, ת שטח ציבורי הגובל עם המדרכה בצפגומים, לרבו
 

 "מדרכה"

אבן שפה, בין  דרך המיועדת לתנועה, לכל אורך, רוחב, ושטח המיסעה של הדרך, עם או ללא
שהינו סלול אספלט או בטון, או מרוצף באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בין שהינם תקינים 

    ;מטר  2צדדיו, עד למרחק של  שטח ציבורי הגובל עם השביל משני  ובין שהינם פגומים, לרבות
 

 "שביל"

, עם או ללא שלו אורך, רוחב, ושטח המיסעהכל שטח המאפשר דרכו מעבר בין מקום למקום ל
אבן שפה, בין שהינו מקורה או שאינו מקורה, בין שהינו סלול אספלט או  בטון, או מרוצף 

שטח ציבורי  באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, לרבות
    לפחות; מטר 2למרחק של הגובל עם המעבר משני צדדיו, עד 

 

 " מעבר"

שהיא, כחלק מהתשתיות ברשות מדרגה בודדת  ו/או גרם מדרגות רצוף או מקוטע, בכל כמות 
 ; הרבים

 

 "מדרגות"

 ;ו/או רכבים גשר מכל סוג ברשות הרבים המיועד למעבר הולכי רגל
 

 "גשר " 

הפרדה מפלסית בכביש עירוני או בין עירוני, עלי או שקוע,  המיועד לנסיעת כלי רכב ולמעבר 
 ;ו, ושטח המיסעה שלו, רוחברגל,  לכל אורכו הולכי

 

 "מחלף"

 ; לביצוע עבודות הניקיון ו,משני צדישל כביש לכל רוחבו ו מטר 1,000 
 

 ק"מ  כביש" 1"

שביל, מעבר, מדרגות, גשר, מחלף, , מדרחוב, ומשני צדיה של מדרכה לכל רוחבה מטר 1,000 
 .עבודות הניקיוןחבם לביצוע ניקיון ולביצוע וכיוצ"ב, לכל רו

  
טיאוט ידני ו/או מכני של  כולל  ,והמטלות עפ"י המכרז ומפרטי העבודה ביצוע מכלול העבודות

 ק"מ  מדרכה" 1"
 
 

 "ניקיון"
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, ריסוס עונתי והסרת מודעות כמפורט בתוכניות תוניםמדי יום, ריקון אשפ רחובות ושטחי ציבור
 העבודה.

 
הפסולת המושלכת ברחובות לרבות איסוף כל במהלך משמרת,  ק"מ 1.5 -של ידניניקיון 

הציבור, כולל ניקיון מסביב לכלי אצירה לאשפה ולפסולת, השלכת האשפה והפסולת ובשטחי 
לפחות מקו המפגש של  מטר 2שנאספה על ידי העובדים לכלי אצירה לאשפה, במרחק של 

השטח הציבורי עם הרחבה, או המדרכה או השביל, ריכוז הפסולת שנאספה מעבודת הניקיון 
יוכנסו לשקית ויונחו לצד המדרכה  או לחילופין שיושלכו למיכל אשפה הקרובקיות ניילון לש

, כמפורט בתוכניות העבודה או כפי שיורה המנהל מעת לעת. לרבות והכל על פי הנחיית המנהל
איסוף חול ואדמת סחף ברחובות וברשות הרבים באזורי העבודה המפורטים בתוכנית 

והסחף במועד ביצוע העבודה והשלכתם למקומות כפי שיורה העבודה, איסוף כל החול 
, מסביב לכל מתקן , עקירת עשבייה, ניקיון ארונות סף, הורדת מודעות מעצים וקירותהמפקח

המונח כדרך קבע על המדרכה והכביש לרבות עמודים, עמודי חשמל, עמודי תאורה, תחנות 
 .ף אוטובוס, טלפונים ציבוריים, תיבות דואר, ארונות ס

 
בין מועד ביקורת למועד שמירה על ניקיון כהגדרתו לעיל, באופן קבוע, תוך ביצוע ניקיון חוזר  

 , של הקטעים ברחובות באזורי העבודה המפורטים בתוכניות העבודה; ביקורת
 

ליום  ק''מ 3.75 -בתפוקה שלא תפחת מאיסוף פסולת המושלכת ברשות הרבים, על ידי עובד, 
 ק''מ  3.75"(, לא כולל טיאוט ידני של המדרכה במקטע.   מובהר כי כל  המקטעעבודה )להלן: "

 ניקיון יסודי, לעניין תכולת העבודה והיקף האמצעים . ק"מ  1.5 -סריקה יחשב כשווה ערך ל
 

כלי ייעודי לאיסוף אשפה המותקן בשטחים ציבוריים בקרקע ו/או על מבנים ו/או על מתקנים 
 ו/או על עמודים.

 
לאחר , בהתאם לצבע שיורה המנהל, ריקון אשפה מאשפתוני רחוב והחלפת שקיות פלסטיק 

עבודה המפורטים ריקון של אשפתון רחוב המותקן ברחובות, בשטחי הציבור באזורי ה
 תושם השקית במכל האשפה הסמוך. ה,בתוכניות העבוד

 
, )עשביית קיץ(  עשבייהבעונת הקיץ למניעת ו)עשביית חורף(  בעונת החורף ריסוס עונתי, 

לא יבוצע ריסוס לפני צפי ירידת  -)בכל מקרה יום מהודעתו 14בהתאם להוראת המנהל תוך 
. המרחק  , בגומות עצים, במדרכות וברשות הרבים. הריסוס יתבצע בכל הרחובות גשמים(

י תעודת מדביר ועם חומרל . העבודה תתבצע ע"י עובד/ים בעמקצה המדרכה מ' 2הקובע יהיה 
ניקוי העשבים שהתייבשו לאחר ניכוש והדברה מאושרים לשימוש כדין. באחריות הקבלן 

שייאספו שקיות ניילון תוך איסוף כל העשבים במועד הוצאתם לבאופן ידני ו/או מכני, , הריסוס
לריסוס  צע אחזקה שוטפתעל הקבלן לב -כמו כן או למקומות כפי שיורה המפקח.  הקבלןעל ידי 

 כלי רכב מתאים.  באמצעות הריסוס יהיה ו/או ניכוש במדרכות .  
  
הסרת מודעות שהודבקו ללא אישור מהעירייה ברשות הרבים באזורי העבודה ברחובות  

עמודי חשמל, תחנות אוטובוס, ספסלים, ארונות סעף, מבני ציבור, ובשטחים הציבוריים על 
 העבודה תתבצע באופן שוטף.  וכיוצ"ב, מבלי לגרום לנזקים עקב הסרתם.  עצים

 

 
 
 

 "ניקיון יסודי"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ניקיון רציף" "
 
 

 "ניקיון בסריקה"
 
 
 

 "אשפתון"
 
 

"ריקון 
  "אשפתונים

 
 

 "ריסוס עונתי"
 
 
 
 
 
 
 
 

 "הסרת מודעות"
 
 

אבנים, עלים וחומרים צמחיים, ניירות, קרטונים, סחף אדמה, אשפה מכל סוג לרבות חול, עפר, 
בקבוקים, פחיות, אריזות מכל סוג , מוצרי פלסטיק, מתכת וכיוצא באלה, הנמצאים ברשות 

 הרבים; 
                 

 "פסולת"
 
 

ות לרבות חצרגוויות בעלי חיים מכל סוג לרבות חלקי גוויות. איסוף פגרים בכל רחבי העיר  
ומוסדות  בת יםעיריית מבני  ,וכן משטחים פרטיים עליהם ניתן אישור פרטני מהמנהל ומקלטים

דקות לאחר קבלת  60בכל יום, לקופסת קרטון או לשקית ניילון, מיד עם גילוי הפגר בתוך חינוך 
 הודעה על פגר באזורי העבודה, והשלכת הפגר שנאסף, למקומות כפי שיורה המפקח; 

 "פגר/ים"
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ת שים ומדרכות, הנעשית על ידי מכונכבירחובות ושטחים ציבוריים, של וניקיון פעולת טיאוט 
 טיאוט כבישים ומכונות טיאוט מדרכות כהגדרתם להלן;

 

 "טיאוט מכני"
 

 אדם, הנעשית על ידי פעולת טיאוט וניקיון של רחובות ושטחים ציבוריים, כבישים ומדרכות
 באופן ידני כהגדרתו להלן; 

 

 "טיאוט ידני"

 
 לציוד. להניח מכולה  לשכור מקום בו ניתן  באחריות הקבלן 

 
 צמחיה.גיזום עשבים וכיסוח וקציר כלי מכני המאפשר 

 

 
 " מחסן ציוד"

 
 י"מוטור"חרמש 

עגלה עם מכל לאיסוף, מכלול הציוד המיועד לעבודות הניקיון ומוצמד לעובד הניקיון לרבות 
מטאטא, את שפיכה מאלומיניום, מנשא לשקיות אשפה, כפפות, כלי עבודה, ציוד ואמצעים, 

אישור בהתאם למפורט במפרט הדרישות והנדרשים לצורך ביצוע עבודות נשוא חוזה זה 
 . בעגלה יותקן נווטן . המנהל

  

 "ציוד ניקיון"
 

 –לשינוע ברכב מגבה  , במידה ותוגדר שכזו, תכלי אצירה שיציב הקבלן בתחנת מעבר לפסול
 מ"ק לפחות, לקליטת פסולת שנאספה במכונות הטיאוט;  13- 8  נוע, מסוג מכולה בנפח של

 
מכלי קרטון, מכלי פסולת פלסטיק, מכלי מוצרי טקסטיל, מכלי  פסולת אלקטרונית, מכלי פסולת 

 אריזות, הנמצאים במרחב הציבורי.
 

   אצירה" "כלי
 
 
    " מתקני מיחזור"

 
בסיום  לפחות, 5ד בתקן יורו המשאית תעמוכבישים, רחובות ושל  מוכןמערכת ייעודית לניקוי  מ
, סולרשוטף,  ,כולל מפעילק"מ( ,  500)עם לא יותר מ  2018 שנתון   תקופת התארגנות תהיה

בין היתר את הכוללת למשך כל תקופת ההפעלה, , עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקףמים. 
 המכלולים הבאים לפחות:

 יכולת תנועה בין עירונית . •

 עשוי פלב"מ.  לפחות ליטר  3,500  מכל לקליטת פסולת בנפח של •

 ק"ג;  11,500שלא יעלה על   -משקל כולל •

 ככל הניתן.  שקטה פעולהכלי הרכב יכלול מערכות איטום ומיגון בפני ראש המאפשר  •

 ;ליטר  1.5המאפשר יניקת פסולת עד נפח של   מערכת יניקת פסולת •

הרכב מותאם לטיאוט  שטחים מרוצפים במרצפות, או באבנים משתלבות או שטחים סלולים  •
 באספלט או בטון ללא פגיעה בתשתיות הקיימות;

הבולטות לפחות,  ,עם שתי מברשות,  ס"מ לשני הצדדים 020 –מ  לא יפחתרוחב הטיאוט  •
 ט;די רכב הטיאוהמכונה המאפשרות טיאוט משני צמעבר לקווי רוחב 

 על המברשות להבטיח הצמדות יעילה לכביש בכל תנאי הדרך. •

 מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה; •

 ליטר, לפחות.  700חלד בנפח של –מכל/י מים  עשויים חומר אל  •

לעירייה עפ"י מס' המשמרות  במשך כל זמן מתן השרות ויופעלטלפון סלולארי חכם אשר  •
 ביום העבודה;

 דיבורית. •

 .מזגן •

 .צבע צהוב –פנס מהבהב על הגג  •

מערכת ייעודית אינטגראלית, המאפשרת את ניקוי המדרכה  מותקנתתהיה למכונת הטיאוט  •
 בד בבד עם פעולת טיאוט הכבישים, אשר תכלול לפחות את המכלולים הבאים:

 
 "מכונת  טיאוט          

 בינונית עודיתיי 
   "על גבי משאית
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מטר ובאורך  2.2 -מעלות, בגובה  שלא יפחת מ 360זרוע המאפשרת גזרת פעולה של  ▪
 המסוגל לפעול מעל מעבר לרכבים חונים. 

 מטר שבקצהו מתיז מים. 15-למעבר מים באורך שלא יפחת מגמיש לזרוע משולב צינור  ▪
( ובספיקה נמוכה BAR 100  -הצינור מחובר למשאבת מים בלחץ גבוה ) לא יפחת מ ▪

ליטר לדקה(, על מנת לאפשר פינוי פסולת ממדרכות ומתחת לרכבים  15)שלא תעלה על 
 חונים.

 מערכת איכון כגון "איתוראן" או שוו"ע. •

,עמיד ledתמרור אלקטרוני בצורת חץ, מותקן בחלק החיצוני האחורי של הכלי, עשוי נורות  •
אדום, גודל פרופורציונלי לאחורי הכלי, -יום, צבע אורלמים, עמיד בפני זעזועים, גלוי בתנאי 

מצבי הבהוב )קבוע, הבהוב איטי, הבהוב מהיר. ניתן להרכבה  ולשינוי ראש החץ  3בעל 
 הן לצד ימין והן לצד שמאל.

 ולמעלה ולמטה הנשלט מתא הנהג . מעלות 360 ל וצידודסיבוב  תזרקור, בעל יכול •

 באישור המנהל מידע שלט •
 

 
 2018 כי השנתון של מכונת הטיאוט , עם סוף תקופת ההתארגנות, תהא שנתמובהר 

. יחד עם זאת, במידה והחוזה ייחתם למימוש אופציית משך עבודת בהתאם למפרט לעיל
הקבלן בעיר, הרי שהשנתון ישתנה בהתאם להנחיות )משך "חיים" של מכונת הטיאוט יעמוד 

 אחרת. למעט היכן שצוין שנים , לכל היותר(. 3על 
עמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות תהטיאוט מכונת 

מוסמכת אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות 
 לבתים, רחבות, כיכרות וכבישים.

 
הוראות  -התחבורהאו לחילופין עפ"י הנחיית משרד  מדרכותשל  מוכןמערכת ייעודית לניקוי  מ

להפחתת זיהום  םדרישות חובה להתקנת  מסנן חלקיקים  כאמצעי קצה ייעודיי 026/17נוהל 
לא עם  2018 שנתון תהיה   בסיום תקופת התארגנות אויר בכלי רכב המונעים באמצעות דיזל.

למשך כל , עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף מים.  ,סולר, כולל מפעיל,  ש"ע 100יותר מ
 הכוללת בין היתר את המכלולים הבאים לפחות:תקופת ההפעלה, 

 תנועה בשטח עירוני בלבד; •

 ק"ג;   4,000שלא יעלה על   -משקל כולל •

 מ'.  2.2לא יעלה על  -המכונה גובה •

 ככל הניתן. פעולה שקטה כלי הרכב יכלול מערכות איטום ומיגון בפני ראש המאפשר  •

 ;ומעלה ליטר  1,400  מכל לקליטת פסולת בנפח של •

 ס"מ. 18 לא פחות מ – מדרכה על  )טיפוס(  עלייהיכולת  •

יכולת כיוון משתנה לרוחב ולגובה )יכולת טיפול במקביל בגבהים שונים בתנאי על פי תנאי  •
 השטח(.

 240 -רוחב טיאוט מקסימלי,  לשני הצדדים ס"מ 120 – -"מס 110 -ט מינימלירוחב הטיאו •
הבולטות מעבר לקווי רוחב המכונה המאפשרות טיאוט  לפחות,  ,עם שתי מברשותס"מ 

 ט;משני צדי רכב הטיאו

 על המברשות להבטיח הצמדות יעילה לכביש בכל תנאי הדרך. •

 מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה; •

 ליטר.  250  -150 חלד בנפח של–חומר אל מ נקיים עשוימכל מים   •

 ליטר 300  -200חלד בנפח של -מכל מים ממוחזרים עשוי מחומר אל •

 ;מ' 1.1לא יפחת מ  -גובה שפיכה •

 .50⁰לא תפחת מ  -זווית שפיכה •

 מ'; 3.5לא יעלה על  -סיבוברדיוס  •

 מערכת סגרים ואיטום בפני זליגת נוזלים החוצה.  •

 כולל אקדח מים.מ'  10באורך צינור  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מכונת  טיאוט          "
 עודית קטנהיי 

  " עבור מדרכות
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במשך כל זמן מתן השרות לעירייה עפ"י מס'  ויופעלאשר  חכם סלולארי טלפון מכשיר  •
 המשמרות ביום העבודה;

 .דיבורית •

 מערכת איכון כגון "איתוראן" או שוו"ע. •

 פנס מהבהב בצבע צהוב. •

תמרור אלקטרוני בצורת חץ, מותקן בחלק החיצוני האחורי של הכלי, עשוי נורות  •
led ,יאדום, גודל פרופורציונל-צבע אור,,עמיד למים, עמיד בפני זעזועים, גלוי בתנאי יום 

מצבי הבהוב )קבוע, הבהוב איטי, הבהוב מהיר, ניתן להרכבה   3לאחורי הכלי, בעל 
 ולשינוי ראש החץ הן לצד ימין והן לצד שמאל.

 שלט באישור המנהל •
 

יחד  2018מובהר כי השנתון של מכונת הטיאוט , עם סוף תקופת ההתארגנות, תהא שנת 
החוזה ייחתם למימוש אופציית משך עבודת הקבלן בעיר, הרי שהשנתון עם זאת, במידה ו

 שנים , לכל היותר(. 3ישתנה בהתאם להנחיות )משך "חיים" של מכונת הטיאוט יעמוד על 
מכונת הטיאוט יעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת 
אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות לבתים, 

 מדרכות. 
 
 

 סמ"ק 1,200מנוע מעל  •

 דיזל טורבו סולרמערכת  •

 הנעה אחורית •

 מ' 1.5-2 -מידות מרכב: רוחב •
 מ'  4-5 -אורך                         
 מ' 1.7 -2 -גובה                         
 מ'      1.5מ', רוחב לפחות  2.8אורך לפחות  -גודל ארגז                         

 ק"ג 1,000משקל מורשה להעמסה לפחות  •

קודנית, אזעקה, , גי.פי אס, רברסבר הידראולית חשמלית, חיישני -אבזור: מערכת היי •
 כריות אויר, רדיו, דיבורית. 2נעילה מרכזית, חלונות חשמליים קדמיים בלבד, לפחות 

 .ארגז פתוח •

 .ס"מ 40דפנות מוגבהות לפחות  •

 .לפחות כ"ס 60 •

 , לפחות.5תקן אירופאי יורו  •

   ABS+EBDמערכת בלימה  •

 .מ"ר 5-ל 4רדיוס סיבוב בין  •

 .גיר ידני •

 .קמ"ש 120לפחות  -מהירות מרבית  •

 .גלגלים אחוריים כפולים •

 .שילוט בהתאם להנחיות המנהל •

 .פנס מהבהב •

ללא  -בכל מקרהמעל הדפנות. מטר  1.5עד לגובה ניתנות לפירוק והרכבה,  -סולמות •
 חריגה מהנחיות הבטיחות של כללי הרכב.

 ( . פון-סמארט -"חכם"טלפון  -ףיל)יתכן כח  מכשיר קשר קבוע •

 ;דיבורית •
. יחד 2018 מובהר כי השנתון של כלי הרכב , עם סוף תקופת ההתארגנות, תהא שנת 

עם זאת, במידה והחוזה ייחתם למימוש אופציית משך עבודת הקבלן בעיר, הרי שהשנתון 
 שנים , לכל היותר(. 4ישתנה בהתאם להנחיות )משך "חיים" של כלי הרכב יעמוד על 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עודי"       י"כלי רכב י
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עם ,  , דגם מיצובישי או שוו"ע משא )בעל תא נוסעים כפול(רכב מסוג טנדר או רכב מסוג כלי 
בעל ארגז פתוח  ,רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתה בביצוע העבודות

 ק"ג 800לא אחוד, לרכב יהא וו גרירה מאושר ברישיון הרכב, עם יכולת נשיאת מטען של 
חרמש מוטורי,  -לפחות, עם ארגז כלים סגור ונעול לאחסנת ונשיאת כלי עבודה מוטוריים וידניים

מזמרה גדולה, טוריה, מגריפה, את חפירה, את שפיכה, קלשון, מטאטא כביש, שתי זוגות של 
 +מברשות, עם , שקיות אשפה, ציוד להורדת מודעות וגרפיטי: גלון סידמכאני כפפות, מסור

במשך כל זמן מתן השרות לעירייה עפ"י מס' המשמרות  וופעלחכם אשר יסלולארי ון מכשיר טלפ
 ;, מערכת איכון מסוג "איתוראן" או שוו"ע, דיבוריתביום העבודה

. יחד עם 2018מובהר כי השנתון של כלי הרכב , עם סוף תקופת ההתארגנות, תהא שנת 
הקבלן בעיר, הרי שהשנתון ישתנה זאת, במידה והחוזה ייחתם למימוש אופציית משך עבודת 

 שנים , לכל היותר(. 4בהתאם להנחיות )משך "חיים" של כלי הרכב יעמוד על 
 

פסולת בתחנת ת, המתאימה להובלת ופינוי מכולת טון ,לפחו 18משאית מסוג רם סע במשקל 
 .במידה ותוקם -המעבר

 
 טון 1.2-כעד  גרר לטנדר בעל דופן כפולה להובלה במשקל של

 
 תייעודירה בחזית מכונת טיאוט מתקן לקרצוף מדרכות ורחבות ציבוריות הניתן להתקנה מהי

 לחץ,  מכל דטרגנטיםמ' לפחות,  1.2, מברשות קרצוף המאפשרות קרצוף ברוחב של קטנה
, לפחות מעלות 75טמפרטורה  ,ליטר לדקה לפחות 25 -ספיקת מים לפחות, BAR 200 -מ

 ;לאחר הקרצוףיכולת איסוף שאריות המים 
 

רכב כלי "
 משימתי"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "מגבה נוע" 
 
 
 נגרר""
 
 מתקן קרצוף""
 
 
 
 

הנחיות, מטלות והעבודות, יומיות/שבועיות/חודשיות, אותן נדרש הקבלן לבצע, הכוללות 
על  ,מראש, בהתראה , שתימסרנה לקבלן מעת לעתלוחות זמניםהיקפים / כמויות, הספקים / 

 ;ידי המנהל ו/או המפקח
 

עבודות מיומן בביצוע לביצוע העבודות נשוא המכרז ו , בריא ובעל כושר פיזי מתאיםעובד הקבלן
 ניקיון;

 
 שיון ב' תקף .יעובד בעל ר

 
 . )"אדם הולך"(  עירונית TSMעובד  המפעיל מכונת 

 
, השקיות לפחות מיקרון 0.06ס"מ, בעובי של  70*90שקיות מסוג ניילון, נפח שקית שלא יקטן מ 

 ובעלות שרוך לקשירה. בצבע שחורתהיינה 
 

חג ראשון של פסח, שביעי  ,סוכות, שמיני עצרתימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון של 
 חג שבועות; , של פסח

 
לא כולל  יום בחירות, יום העצמאות, ,חול המועדימי  ,ושבתכל ימות השנה כולל ערבי חג 

 וחגי ישראל;  שבתות
 

 , הילולות, : עדליאדע,  אירועי קיץאך לא רק משתתפים, פתוחים לקהל הרחב כגוןאירועים רבי 
 ועוד.

 
 באוקטובר;  31למרץ ועד  1 יוםמ החל

 
 לפברואר;  28/29לנובמבר ועד   1 החל מיום

 

 "תכנית עבודה"
 
 
 

 "עובד/ת ניקיון"
 
 

 " יייעוד"נהג 
 

 TSMמפעיל 
 

 "שקיות אשפה"           
 
 

 "חגי ישראל"
 
 

 "ימי עבודה"
 
 

 "אירועים 
 מיוחדים"

 
 "חודשי קיץ"

 
 "חודשי חורף"
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 הודעות ותלונות בעבודות נשוא החוזה; ,בין היתר ,יחידה בעירייה המקבלת
 

לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע העבודות, כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן 
 כנדרש בחוזה;

 

 "מוקד עירוני"
 

 "מקרה"
 

 והאמצעים הציוד .ב
 
 מכונות טיאוט 2.1

 
, להציב ולהפעיל, מידי יום ביומו, לתחזקם תקינים ופעילים, בהתאם לתוכנית הקבלן מתחייב לספק 2.1.1

את הציוד לפחות העבודה ובמסגרת הצעת המחיר אותה הגיש למכרז, בלא כל תוספת מחיר 
 והאמצעים שלהלן:

לעיל( כולל  1)כהגדרתן בסעיף שילדת משאית  על גביבינונית  עודיתיימכונת טיאוט  2.1.1.1
היקף המכונות והשעות הינן עפ"י התוכנית המוצגת בסעיף ד'  ., מיםסולר, שוטף, מפעיל

 )נוהל( . להלן
היקף  .,מים  סולר, לעיל( כולל מפעיל 1)כהגדרתן בסעיף   קטנה עודיתיימכונת טיאוט  2.1.1.2

 )נוהל( . להלןהמכונות והשעות הינן עפ"י התוכנית המוצגת בסעיף ד' 
יומית של ותהיה בעלת תפוקה על פי הנחיית המנהל תפעל ע"ג משאית מכונת הטיאוט   2.1.1.3

      ., לפחותק"מ 15
, אותו יישא המפעיל במשך כל חכם ריאטלפון סלול, יוצמד לעיל לכל מכונת טיאוט כאמור 2.1.1.4

 . שעות היום
 ולמוסמך מטעמולמשתמשים למנהל הרשאות  2הקבלן ועל חשבונו לפתוח  באחריות  2.1.1.5

 שישמשו לצפייה בכל נקודת זמן בעניין מיקום מכונות הטיאוט.
 

למעט היכן , שעה הפסקה חציכולל שעות  8יום עבודה של המכונות  הינו משמרת עבודה בת   2.1.2
ם במסגרת תכנית העבודה מידי יו להתקינות וכשירות, להפעכשהן שמצוין בתוכנית אחרת, 

הוראות בהתאם לו כאמור במכרז, בתוכנית העבודה ותהמפורטבביצוע העבודות המתוכננת ו
 .המנהל

 
הקבלן יבצע על חשבונו ובמסגרת הצעתו במכרז את הובלת, אחזקת, תיקון, טיפול, תדלוק, וכיוצא  2.1.3

פעולות הנדרשות לשמירה על כשירות מכונות הטיאוט, לצורך ביצוע העבודות, ברמה ואיכות , באלה 
 אופן שוטף ומתמיד.מעולים לביצוע העבודות ב

 
 ליה תהא אחריות יצרן/יבואן מורשה/ ספק מורשה.למכונת הטיאוט ומכל 2.1.4

 
 ולא עסקנה במתן שירותים לעירייה בלבדהקבלן מתחייב, כי מכונות הטיאוט שתופעלנה על ידו, תו 2.1.5

כל חריגה מכך מחייבת אישור תופעלנה לכל גורם נוסף לרבות עם סיום ביצוע העבודות לעירייה. 
 המנהל בכתב.

 
תתופעל ע"י והמערכת האינטגראלית לניקוי המדרכות ומערכותיה לרבות הפעלת מכונת הטיאוט  2.1.6

 ביצוע העבודות.מפעיל מוכשר ומיומן ל
       

בהתאם לקביעת יהא שעם כיתוב יותקן שילוט ומיתוג ,  והמדרכות ת טיאוט כבישיםועל כל מכונ 2.1.7
 .ב ואת מידות השלט, פעם בכל שנההכיתוהמנהל, הרשאי לשנות ו/או להחליף את 

 על השלט יהיה הכיתוב:
 בת יםבשירות עיריית   
 שומרים על עיר נקייה  
 106 -מוקד שירות עירוני  
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 יש לוודא אישור המנהל על השילוט טרם התקנתו ע"ג המכונות. -בכל מקרה               
 

הקבלן מצהיר, כי בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהחזקתו ו/או ביכולתו ו/או באפשרותו, להשיג  2.1.8
בתוך   לעיל, 1מכונות טיאוט בעלות מאפיינים דומים בנוסף למכונות הטיאוט כהגדרתן בסעיף 

 שעות  מהמועד שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל. 12
 

ו/או כל אירוע אחר, כתוצאה ממנו לא ניתן הקבלן מתחייב, כי במקרה של תקלה ו/או קלקול  2.1.9
קב נזקים , כמפורט לעיל, בין עו/או במערכת לניקוי בלחץ מים לעשות שימוש במכונה/ות הטיאוט

בין באשמת גורם אחר כלשהו ובין אחרת, יש באפשרותו לתקן את אשר נגרמו באשמת הקבלן, 
התקלה, או באפשרותו להביא  שעות מקרות 3מכונת הטיאוט ולהחזירה לביצוע העבודות תוך 

שעות ממועד  3 -לצורך ביצוע העבודות מכונת טיאוט חלופית בעלת אותם מאפיינים, לא יאוחר מ 
 קרות ו/או גילוי התקלה )לפי המוקדם(.

 
להסרת ספק, הזמן שיידרש לצורך ביצוע תיקון מכונה/ות הטיאוט כאמור על ידי הקבלן, לרבות  2.1.10

ם, זמן נסיעה למקום בו תתוקן מכונה/ות הטיאוט וכן כל זמן אחר, ביצוע התיקון, טיפול בתקרי
לא יבוא במניין שעות במהלכו לא מתבצעות העבודות )אף אם אינו קשור בביצוע תיקונים(, 

 העבודה בגינן משולמת לקבלן תמורה.
 

על פי תכנית העבודה  בו המכונה עובדת, גזרהמובהר כי מכונת הטיאוט לא תצא מתחומי ה  2.1.11
 תיקון הרכב.למעט  וזאת ,  במהלך שעות העבודה בכללהמאושרת,  שבועית /היומית

 כל יציאה של המכונה מחוץ לתחומי העיר מחייבת אישור מנהל מראש. -בכל מקרה
 

 ,סולרתהיינה  נקיות מכל בוצה, מלאות מים, המכונות  משמרת,עם תחילת עבודת המדי יום,  2.1.12
 וכל טיפול שוטף הנדרש. כל אלו לא יבואו על חשבון שעות העבודה בפועל. תקינותשמן, מברשות 

 
עוד יובהר כי במידה ואחת המכונות תידרש לריקון בוצה במהלך שעות העבודה על פי התוכנית,   2.1.13

כל סטייה מעבר לכך לא תחשב כחלק ממניין .  )במצטבר(  דקות 04עד הרי שיש לחשב זאת 
ד יובהר כי במידה ומכונת הטיאוט על גבי . עותמורהשעות העבודה בגינן משולמת לקבלן 

הרי שנדרש אישור המנהל לכך. ברירת  -נדרשת לריקון בוצה במהלך יום העבודה המשאית
המחדל לגבי מכונת הטיאוט כי ריקון הבוצה מבוצע לאחר שעות הפעילות ואינן נחשבות במניין 

 שעות העבודה. 
 

. בפני הקבלן תהיינה )או לפי הנחיית המנהל(  פינוי הבוצה יהיה למכולות הנמצאות באתר נפחא 2.1.14
 פשרויות:א 2

 
 לאתר הטמנה מורשה באופן שוטף.הנחת מכולה  ע"ח הקבלן ופינוי הבוצה  .א
₪ +  1,000הקבלן ישלם  -שפיכת הבוצה למכולה מטעם העירייה ופינוי על בסיס העירייה .ב

 מע"מ לחודש. 
 

מובהר ומוסכם, כי המנהל רשאי לפסול לפי שיקול דעתו הבלעדי, הפעלת מכונה/ות טיאוט, אשר  2.1.15
הטיאוט, הקבלן חייב ן מתאימות לדרישות החוזה ו/או למפרט. פסל המנהל את מכונה/ות ה/אינ

להחליף את מכונה/ות הטיאוט שנפסלה/ו במכונה/ות טיאוט מתאימות לתנאי החוזה וזאת תוך 
לא החליף הקבלן את מכונת הטיאוט בהתאם לדרישת המנהל, ישלם  שעות מדרישת המנהל. 24

 להלן.בחוזה  8עיף פיצוי מוסכם כמפורט בס
 

, תחולנה על כל בכלל והוראות סעיף זה בפרטמובהר ומוסכם בין הצדדים, כי הוראות חוזה זה  2.1.16
על ידי הקבלן בביצוע העבודות וזאת לפי הוראה  סופקמכונת טיאוט נוספת ו/או אחרת, אשר ת

 בכתב מאת המנהל.
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מכונות הטיאוט יופעלו בכלל העיר ללא חלוקה  -מס' שעות בבקרים -במסגרת משמרת בוקר 2.1.17
 לגזרות ועל פי הנחייתו של המנהל. 

 
, למעט במקרה של אספקת מכונה/ות הטיאוט על ידי העירייה, יספק הקבלן את כל האמצעים  2.1.18

 .  )יש להכיר את האחריות המורחבת של המכונות( ואת התחזוקה השוטפת הנדרשת , סולר
 

 של ההסכם בין העירייה לקבלן. הפרה יסודיתאי עמידה בתנאים  הנדרשים ממכונות הטיאוט הינו  2.1.19
 

 
 וייעודי משימתירכב כלי  2.2

 
להציב ולהפעיל, מידי יום ביומו, לתחזקם תקינים ופעילים, , במידה ויידרשהקבלן מתחייב לספק,  2.2.1

לתוכנית העבודה ובמסגרת הצעת המחיר אותה הגיש למכרז, בלא כל תוספת מחיר בהתאם 
 לפחות את הציוד והאמצעים שלהלן:

 
 אשר ישמשו את מנהלי העבודה. ,לעיל 1בסעיף  , כהגדרתםיםמשימתיכלי רכב  2.2.1.1
 , אשר ישמש לאיסוף פסולת במרחב הגזרהלעיל 1בסעיף  םכהגדרת םייייעוד רכבכלי   2.2.1.2

     . ( 3)ראה נספח ב' 
יישא המפעיל במשך כל שעות ם , אותחכם רכב כאמור, יוצמד טלפון סלולאריכלי לכל  2.2.1.3

 היום.
 GPSמסוג כלי רכב  מערכת לאיתור, בהתאם לדרישות העירייה, לכל רכב כאמור, תותקן  2.2.1.4

 ( בעירייה.ON-LINE ) בעלת יכולת איתור באופן רציף  )נווטן(
. עמדות למשתמשים למנהל ולמוסמך מטעמו 2חשבונו לפתוח  באחריות הקבלן ועל 

 מיקום כלי הרכב בכל נקודת זמן . בבעמדות אלו ניתן יהיה לצפות 
מידי יום ביומו במשימות של עבודות ניקיון ואיסוף  ועלפיוהייעודי וכלי הרכב המשימתי הרכב כלי  2.2.2

או   נהל או המפקחהממ, בדחיפות ובהתאם להוראות מעת לעת העירהגזרה/ מכל רחבי פסולת 
 . 3ראה פרוט המשימות בנספח ב'  -משימות כלי הרכב הייעודי .המוקד העירוני

 לעיל.  2.1.7הייעודי יותקן שלט בדומה לאמור בסעיף כלי הרכב משימתי וההרכב כלי ע"ג  2.2.3
 

 עובדים 2.3
 

ביומו, להחליף במידת הצורך ולהתאים למשימות, הקבלן מתחייב לספק, להציב ולהפעיל, מידי יום  2.3.1
  -יהיה זרהגב כח אדם בכמות מספקת לביצוע המטלות והמשימות ובלבד שמספר העובדים שיעמיד

  .בהתאם לתוכנית
 מוסמך לעבוד על המערכת הייעודית. יהיה עובד הניקיון שיועסק בשטיפה,  -הבהרה                       

              
 יהיו בעלי בריאות תקינה ובעלי יכולת פיסית לביצוע , אותם יעמיד הקבלן לביצוע המשימות ,העובדים                 
 המשימות.                

 
, הכוללות בתוכן חצי  עבודה מדי יוםשעות עבודה  6.5 , כעיקרון, העובדים בטיאוט ידני יעבדו 2.3.2

 לשם התרעננות ומנוחה.  שעה הפסקה
 

משך תהיה הפרדה של לפחות .  עוקבתבמשמרת  בנוסף  עבודל לא מאושר לעובדי משמרת  2.3.3
שעות עבודה שבועיות  43שעות עבודה יומיות, והן מ  8הן מ  ,בכל מקרה חריגהמשמרת אחת. 

 לעובד, מחייבת אישור שמי, מראש,  של המנהל. 
 

העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יועסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה  2.3.4
 או אינה יעילה.  
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ת טובה והשגת תפוקת עבודה העובדים יתודרכו לפני תחילת עבודתם לשם ביצוע עבודה מקצועי 2.3.5
ים באדיבות כן יתודרכו לעבודה מול אזרחמרבית, ובכל נושא הבטיחות הנובעים מביצוע העבודה 

 ובסבלנות. 
 

לחודש במשך כל תקופת עבודתו, הקבלן ימסור  1 -החל ממועד תחילת עבודתו ומדי חודש ב 2.3.6
למנהל רשימה, בה יפרט את מספר העובדים שהוא יעסיק מדי יום. מספר העובדים הרשומים 

ועסק ברשימה מחייבת את הקבלן ותועסק על ידי הקבלן בפועל. בגין כל עובד שלא יועסק או י
 חלקית, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם מראש כמפורט להלן.

 
לוודא התייצבות העובדים בשעת תחילת המשמרת , בפני המפקח האזורי. יובהר כי באחריות הקבלן  2.3.7

איסוף העובדים בסיום  -שעת תחילת המשמרת הינה שעת הגעת העובדים למפקח ולא לפני כן. כמו כן
המפקח האזורי. זמן ההגעה, ההמתנות, האיסוף וכו' אינם המשמרת יהיה בנקודה המתואמת עם 

 נחשבים במניין שעות המשמרת.
 

ציוד במסגרת יישום וביצוע העבודות נשוא המכרז,  כחלק מהצעתו ובלא תמורה נוספת,הקבלן יספק  2.3.8
וכל עובד יהא חייב ואמצעים נדרשים לביצוע עבודות הניקיון כהגדרתן במכרז ובתוכנית העבודה 

 הציוד המפורט להלן: לפחותועם  בגד עבודהלעבודה עם  מידי יום ביומו להופיע
 

צבע  כעיקרון  .על גבי בגדי העבודה ייקבע על ידי המנהל הצבע והכיתוב - ביגוד עבודה 2.3.8.1
 הבגדים ירוק והכיתוב בצבע לבן. 

 .והגנה על העורף הימצחי כובע + (קיץ קצרה/חורף )ארוכה חולצה +עבודה  סרבל •

 .קניותתות תיובטיחו– נעליים •

 )בחורף( עם כובע מחובר שכמיה •

  עפ"י הנחיית המנהל.ו( , בשירות עיריית בת יםגזרהשם עם כיתוב )– אפוד זוהר •
         

 .לכל עובד -את הביגוד פעמיים בשנהעל הקבלן להחליף                  
 

 הציוד: 2.3.8.2

יאושר ע"י המנהל, עם מתקנים המתאימים לנשיאת מפרט המצורף ש עפ"י ניקיוןעגלת  •
עשוי אלומיניום + מטאטא כביש + יעה )את(  ליטר לפחות 75בקיבולת של אצירה כל ימ

מספר העגלות   ס"מ לפחות.  160שיניים ,עם ידית באורך של  18 מגרפה + טוריה +
מתוחזקות באופן שוטף עגלות נוספות אשר יהיו  5 ועודיהיה כמספר העובדים במשמרת 

  .כל מקום אחר בהתאם להנחיות המנהלנת המעבר לקליטת פסולת או בתחמחסן/ ב
מסוג כלי רכב  מערכת לאיתורכאמור, תותקן , בהתאם לדרישות העירייה,  עגלהלכל 
GPS )בעלת יכולת איתור באופן רציף  )נווטן ( ON-LINE.בעירייה ) 

. עמדות למשתמשים למנהל ולמוסמך מטעמו 2באחריות הקבלן ועל חשבונו לפתוח  
 בעמדות אלו ניתן יהיה לצפות במיקום כלי הרכב בכל נקודת זמן . 

 

לאיסוף פסולת מעבודות הניקיון, מסוג, דגם ובכמות שיאושרו מראש  על שקיות אשפה,  •
 ידי המנהל.

ודגם שיאושר על ידי המנהל, בכמות צבע , מסוג שקיות אשפה להחלפה באשפתונים •
 מספקת.

שפכטל, מסיר שומנים וכל אמצעי אחר הדרוש לביצוע  -ציוד ואמצעים להסרת מודעות •
 העבודות.

, לרבות תיקונים והחלפת הסלולאריים  הטלפוניםת אחזק– טלפונים ניידים ואחזקתם •
 חלקים, הינה על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 

 :)אופציונלי(  יידרש להפעיל בנוסף הקבלן 2.3.8.3
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ניקוי מדרכות ושטחים ומקומות  ושיבצע יםעל ידי עובד ושיופעל מכני  חרמש( אחד) 1  •
חת לספסלים, איי המוגבלים בניקוי על ידי מכונות הטיאוט, כדוגמת תחנות אוטובוס, מת

'י הקבלן ע'ותפונה תיאסף  , חרמשנאגרה מפעולות ההאשפה שוכיוצ"ב ) תנועה
  (.או כל מקום אחר ערוגות ואזורי הגינוןחוב, כביש, די הרובאחריותו ולא תישאר בצ

 כל אמצעי אחר הדרוש לביצוע מיטבי של העבודות נשוא המכרז. -נוספים ציוד ואמצעים •
 

לעיל, ידוע לקבלן כי העירייה רשאית, בכל עת שתראה לנכון, להעמיד  2.3.8על אף האמור בסעיף  2.3.9
לרשות הקבלן פריט ציוד כל שהוא מהפריטים לעיל ו/או כל הפריטים ו/או חלקם ו/או להוסיף פריט 
שאינו ברשימה לעיל, על חשבונה או לחייב את הקבלן, בעלותם הכוללת או בחלק מעלותם והכל 

 דעתה הבלעדי והקבלן יהא מחויב  לקלוט את הציוד כאמור. כראות עיניה ועל פי שיקול

 
 העבודות .ג

 

 . כבישיםרחובות וטיאוט מכני של    3.1
 

או מכונת טיאוט ו/, ע"ג משאית טיאוט כבישיםת והקבלן מתחייב לבצע עבודת טיאוט מכני באמצעות מכונ 3.1.1
לעיל, בהתאם לתדירות שנקבעה בתוכנית העבודה  1בסעיף  םכהגדרת TSMו/או מכונות  ייעודית למדרכות

 בגזרה.הרשומים  והרחובותבכל הכבישים 
 

 גזרהבנוספים שאינם נכללים  אזוריםב והרחובותבהתאם לדרישת המנהל, הקבלן יבצע טיאוט כבישים  3.1.2
של הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את העבודות על דרישת המנהל. במקרים אלו העירייה תשלם  ההקבוע

לקבלן תמורה נוספת בהתאם למחירים המפורטים לעבודות נוספות בכתב הכמויות והמחירים.  התשלום 
לתת לקבלן כל  רשאית העיריה  בזמן העבודה .שעות העבודהבעבודה נדרשת שהינה מחוץ להוא רק 
 עיר.הברחבי  משימה

 
 רחובותק"מ לשעה לכל היותר, כאשר בכבישים או ב 5ייעשה בקצב נסיעה של עד והרחובות טיאוט הכבישים  3.1.3

 ק"מ לשעה.  3עם פסולת בעומס גדול, קצב הנסיעה לא יעלה על  
 

שארו שאריות פסולת יתעשינה בטיב ובאיכות מעולים, באופן שלא י והרחובותעבודות טיאוט הכבישים  3.1.4
 הרחובותבכביש או ברחבה עם סיום העבודות. למען הסר ספק, אם לאחר סיום עבודת טיאוט הכבישים או 

יישארו שאריות של פסולת על הכביש או הרחבה והמפקח ידרוש מהקבלן לחזור ולבצע את העבודה, הקבלן 
א יישארו שאריות פסולת בכביש או חייב לחזור ולבצע את העבודה באותו מקום באותו היום, באופן של

 . , ולא ע"ח שעות העבודה במשמרתברחבה לשביעות רצון המפקח וזאת ללא קבלת תמורה נוספת
 

בסוף המשמרת ושלא ע"ח שעות  ,, יפרוק את הפסולת שנאספהעל גבי המשאית מפעיל מכונת טיאוט 3.1.5
אצירה ייעודי  מיכל להעבודה, לאתר שפיכת פסולת מאושר. העירייה, תבחן האפשרות לשפיכת פסולת 

בשטח שיאושר ע"י מ"ק לפחות, אותו יספק ויציב הקבלן  8-13לריכוז הפסולת מסוג מכולה בנפח של 
וכן הוצאות פינוי הפסולת יפה, מים, חשמל( )כגון שט הנלוותהעירייה, עלויות שכירות השטח וכל ההוצאות 

  .יחולו על חשבון הקבלן
 

לצרכי עבודותיו נשוא מכרז זה. ההסכם יבוצע מול  שימוש במים עבור על הקבלן להציג בפני המנהל הסכם  3.1.6
,על פי הנחיית המנהל. השימוש במים יהיה על חשבונו שיידרש על פי חוק או כל גוף אחר  "מי בת ים"תאגיד 

של הקבלן. הקבלן יצרף אישור תשלום חודשי עבור המים עם הגשת החשבון מדי חודש. אי ביצוע האמור 
 של ההסכם . הפרה יסודיתלעיל מהווה 

 
יוביל לאי תשלום תמורה לקבלן וזאת  3.1.6ו  3.1.5יובהר כי אי הצגת האישורים המופיעים בסעיפים   3.1.7

 עד להמצאת האישורים כנדרש.
 

 הפרעה לתנועת כלי רכב בכביש.  ,עד כמה שניתן ,הקבלן יבצע את העבודות באופן שלא תיגרם  3.1.8
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במהלך גזרה לפי שיקול דעתו, לשנות באופן קבוע או באופן זמני את תדירות ביצוע העבודה ב, המנהל רשאי  3.1.9

במקרה זה, יוגדל או יוקטן התשלום לקבלן עבור כל ימי העבודה הנוספים או המופחתים,  ביצועו של החוזה.
בהתאם למחירים שנקבעו בכתב הכמויות והמחירים. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח ו/או 

 שעות מקבלת ההודעה של המנהל בכתב על השינוי.  24המנהל לעניין שינוי תדירות ביצוע העבודות, תוך 
 

.   או כל אירוע אחר המנהל רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל ימי עבודה של מכונות הטיאוט עקב תנאי מזג אויר 3.1.10
תשלום לקבלן עבור כל ימי העבודה שיבוטלו, בהתאם למחירים שנקבעו בכתב לא יבוצע במקרה זה, 

שעות  12הכמויות והמחירים. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המנהל לעניין ביטול ימי עבודה, תוך 
 על השינוי.או בע"פ מהשעה שבו הודיע לו המנהל בכתב 

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימות. אם יגרמו נזקים מכל סוג שהוא  3.1.11

ימים  3כתוצאה מביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לתקן את הנזקים ואת הטעון תיקון על חשבונו תוך 
במלוא  איישבלן מדרישת המנהל. אם הקבלן לא יתקן את הנזקים כאמור, העירייה תדאג לתיקון הנזקים והק

 הוצאות מיוחדות.  15%העלות של העירייה בתוספת של 
 

בסוף יום העבודה,  -הקבלן יוודא שטיפת המכונות הטיאוט בדגש על מיכל הפסולת בעת כל ריקון. כמו כן 3.1.12
מכונות הטיאוט יהיו ריקות, נקיות ומוכנות ליום העבודה הבא )המוכנות כוללת בין היתר בדיקת בטיחות, 

וכל הנדרש כדי להתחיל את הפעילות הבאה , מברשות תקינות מלא  סולרמים נקיים במכלים, מיכל מילוי 
 באופן המיטבי(. 

 
 -במקרים שבהן מכונות הטיאוט הינן רכוש העירייה, כל תקלה אשר תהיה בעקבות תקלת מפעיל או ונדליזם 3.1.13

אחוז קנס. אפיון התקלה והגורם האחראי לה הינה בסמכות המנהל  15הקבלן יחויב בעלות התקלה בתוספת 
 ולא תהיה אפשרות לערער על כך. 

 

 ילים, מעבריםטיאוט מכני של מדרכות, שב     3.2
 

אשר  קטנה תייעודיייעשה באמצעות מכונת טיאוט  מעבריםו , מדרכות, שביליםרחובותטיאוט מכני של  3.2.1
 .דרשישתכל מקום תתאים ל

 
ק"מ לשעה לכל היותר, כאשר  2בקצב נסיעה של עד ייעשה  המעבריםם והמדרכות, השביליטיאוט 

 ק"מ לשעה.  1.5במדרכות, בשבילים ובמעברים עם פסולת בעומס גדול, קצב הנסיעה לא יעלה על  
 

, המדרכות, השבילים, המעברים, והמחלפים, תעשינה בטיב ובאיכות מעולים, רחובותעבודות טיאוט ה 3.2.2
 באופן שלא יישארו שאריות חול, אבק ופסולת עם סיום העבודות. 

אם במועד עריכת ביקורת טיב יימצא כי נשארו שאריות של פסולת על הרחבה, ו/או המדרכה ו/או השביל 
ו/או המעבר, ו/או המחלף, הקבלן יחזור ויבצע את העבודה באותו מקום באותו היום, באופן שלא יישארו 

 ולשביעות רצון המפקח.  ,שלא על חשבון שעות המשמרת שאריות פסולת. זאת  ללא קבלת תמורה נוספת
 

טיאוט, יפרוק את הפסולת שנאספה למכל של מכונת המפעיל מכונת במידה ויוחלט על ידי המנהל,   3.2.3
מ"ק לפחות, אותו יספק ויציב  8-13הטיאוט, לכלי אצירה ייעודי לריכוז הפסולת מסוג מכולה בנפח של 

הסביבה,  להגנתבאישור / היתר המשרד , בת יםבתחום העיר  -פסולתהבתחנת המעבר לקליטת הקבלן 
יחולו )כגון שטיפה, מים, חשמל(  הנלוותבשטח שיאושר ע"י העירייה, עלויות שכירות השטח וכל ההוצאות 

 י האצירה. האזור בו הוא פורק את הפסולת לכל, המפעיל ישמור על ניקיון על חשבון הקבלן
 

ניתן, הפרעות לתנועת הולכי רגל במדרכה או עד כמה ש ,הקבלן יבצע את העבודות באופן שלא יגרמו 3.2.4
 בשביל.  

 
זרה ו/או גהמנהל רשאי לפי שיקול דעתו, לשנות באופן קבוע או באופן זמני את תדירות ביצוע העבודה ב 3.2.5
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אזור במהלך ביצועו של החוזה.   במקרה זה, יוגדל או יוקטן התשלום לקבלן עבור כל ימי העבודה הנוספים 
או המופחתים, בהתאם למחירים שנקבעו בכתב הכמויות והמחירים. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות 

ה של המנהל שעות מקבלת ההודע 24המפקח ו/או המנהל לעניין שינוי תדירות ביצוע העבודות, תוך 
 בכתב על השינוי. 

 
או כל אירוע  המנהל רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל ימי עבודה של מכונות הטיאוט עקב תנאי מזג אויר 3.2.6

. במקרה זה, יוקטן התשלום לקבלן עבור כל ימי העבודה שיבוטלו, בהתאם למחירים שנקבעו בכתב אחר
שעות  12הל לעניין ביטול ימי עבודה, תוך הכמויות והמחירים. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המנ

 מהשעה שבו הודיע לו המנהל בכתב על השינוי.
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימות. אם יגרמו נזקים מכל סוג שהוא  3.2.7
ים ימ 3כתוצאה מביצוע העבודות, הקבלן מתחייב לתקן את הנזקים ואת הטעון תיקון על חשבונו תוך 

 איישמדרישת המנהל. אם הקבלן לא יתקן את הנזקים כאמור, העירייה תדאג לתיקון הנזקים והקבלן 
 הוצאות מיוחדות.  15%במלוא העלות של העירייה בתוספת של 

 

 ושטחים ציבוריים  , מדרכות, שבילים, מעברים, מדרגות ניקיון  וטיאוט ידני של רחובות   3.3
 

בהתאם לתוכנית ברחבי העיר, ו/או נקודות ו/או מקטעים, באזורים ו/או במתחמים יתבצעו ניקיון עבודות ה 3.3.1
 , מעת לעת.רשאי לשנותה בהתאם לצרכיו ושקול דעתו הבלעדיהמנהל ומראש  עבודה

 
ישובצו למשימות בהתאם לתוכנית העבודה והוראות המנהל, יתודרכו לפני תחילת עבודתם  העובדים 3.3.2

לשם ביצוע עבודה מקצועית טובה והשגת תפוקת עבודה מרבית. כן יתודרכו לעבודה מול אזרחים 
 באדיבות ובסבלנות. 

 
המשמרות, בהתאם להזמנה מיוחדת של המנהל בכתב, הקבלן יספק ויעסיק עובדים נוספים בכל אחת מ 3.3.3

לביצוע עבודות ניקיון מיוחדות נוספות במקומות כפי שיורה לו המפקח או המנהל.  במקרה זה, העירייה 
תשלם לקבלן תמורה נוספת עבור כל עובד, בהתאם למחירים המפורטים בסעיף עבודות נוספות בכתב 

 הכמויות והמחירים.  
 

על הפחתה שעות לפחות לקבלן, בעל פה או בכתב,   12המנהל רשאי להורות במתן הודעה מוקדמת של  3.3.4
מסוים למשנהו, בימים מסוימים בהם  אזור ו/או העברתם מאו בכל האזורים  גזרהשל מספר העובדים ב

 .אין צורך בעבודת כל העובדים
 

רכב שירות בכמות מספקת לפיזור העובדים לפני מועד תחילת עבודתם לאזורי  כלי הקבלן יספק ויפעיל  3.3.5
 דה ואיסופם במועד סיום עבודתם.   העבו

 
 יומייםאחת ללפחות וברחובות הראשיים, במקומות מרכזיים, ובתחנות אוטובוס,  םם ביופעלפחות  3.3.6

ברחובות השכונתיים הפנימיים, תפונה שקית האשפה מתוך האשפתונים ובמקומה תונח שקית חדשה 
המתאים לאשפתון שאושר לשימוש על ידי המנהל. מחיר השקיות והעבודה הנ"ל,  והצבע ואטומה מהסוג

מכלי האשפה בשטחים הציבוריים יהיו מלאים לא יותר מ  -בכל מקרה  כלול במחיר החודשי של העבודה.
 אחוז מנפחם ולא יגלשו מעבר לשפת המכל.  80

 
באמצעות שטיפת מים וסבון  פנימיה םבצדחיצוני וה םבצדהאשפתונים של  יסודיניקיון חודש יבוצע אחת ל 3.3.7

 .בלחץ 
 

מיקומים מ' מהמתקן.  2, ברדיוס של 1ור כהגדרתם בסעיף חזבכל משמרת תנוקה סביבת מתקני המ  3.3.8
 בכל גזרה יינתנו על ידי המנהל עם קבלת צו התחלת עבודה. 

                  
עירייה רשאית לספק לקבלן את השקיות ולהפחית מהתמורה החודשית לקבלן את עלות השקיות, ה 3.3.9
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  בהתאם למחירים המפורטים בסעיף עבודות נוספות בכתב הכמויות והמחירים.
 
 
 

 נוהל ביצוע העבודות  .ד
 ( 4ראה נספח ב'  -ת)טבלה מרכז

 ת: גזרה מערבי -א' 4
 

 :משמרת ראשונה 4.1
דקות  30)כולל  14:00 -06:00בין השעות ימים בשבוע(  6)תבוצע בימים א' עד ו'   המשמרת 4.1.1

 . 13:00 -05:00. עפ"י דרישת המנהל תתכן המשמרת בין השעות למעט היכן שצוין אחרת, הפסקה(
עבודת האיסוף תתבצע  .ע"ח הקבלן, עם כלי רכב מסוג טנדרמשמרת יעבוד במהלך ה -מנהל עבודה 4.1.2

 .עפ"י הנחיות המנהל 
 מכונות טיאוט: 4.1.3

הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל, שוטף, מים  , 1 -מכונת טאוט בינונית ע"ג משאית  4.1.3.1
עפ"י  2018משנת ייצור .  מכונה זו תהיה עם סיום תקופת ההתארגנות , על חשבונוסולרו

, אלא אם כן הנחה המנהל 12:00-04:00המכונה תעבוד בין השעות  המפרט הטכני. 
 אחרת. 

הקבלן  מכונה שהינה רכוש העירייה.  פעילהקבלן י -ע"ג משאית מכונת טיאוט בינונית  .24.1.3
 ועד  04:00מכונה זו תחל עבודתה בשעה  ., על חשבונוומיםיידרש לספק מפעיל , שוטף 

 אלא אם כן הנחה המנהל אחרת.  ,12:00
 
הקבלן .  מכונה שהינה רכוש העירייה פעילהקבלן י - עודית למדרכותימכונת טיאוט קטנה י   .34.1.3

 ., על חשבונויידרש לספק מפעיל ומים בלבד
               
  יובהר כי יתכן ניוד המכונות  בין הגזרות, עפ"י החלטת המנהל.               
 .04:00יחלו עבודתן בשעה  ע"ג משאית  מכונות הטיאוט             
 עפ"י הנחיות המנהל.  בכלל העירהמכונות יפעלו  06:00 -04:00בין השעות              

 :ח אדםוכ 4.1.4
 לתחזק את כלי הרכב ברמה גבוהה יידרש  ןהקבל.  רישיון ב' בתוקף  יבעל ,3-עודיינהג י  .14.1.4                 

  )ע"ח העירייה( סולר, ללא על חשבונו
 על חשבונו.מים הקבלן יידרש לספק  .:0012 -06:00בין השעות  פעלוי. TSM-1פעיל מ 4.1.4.2                 
שתימסר על ידי בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית יעבדו  .12 -קיוןיעובדי נ .44.1.4                 

ברחובות ראשיים  ,המפקח ו/או המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט
עפ"י דרישת המנהל תתכן .  12:30 -06:00הפנימיים. יופעלו בין השעות  רחובותוב

 .11:30 -05:00המשמרת בין השעות 
 

 :שניהמשמרת  4.2
דקות  30כולל ) 20:30 -14:00בין השעות )חמישה ימים בשבוע( תבוצע בימים א' עד ה'   המשמרת  4.2.1

  הפסקה(, למעט היכן שצוין אחרת.
  ע"ח הקבלן.  סולר, עם כלי רכב מסוג טנדר יעבוד במהלך המשמרת -מנהל עבודה 4.2.2
 מכונות טיאוט: 4.2.3

במידה . סולרכולל מפעיל, שוטף , מים,  ו. אופציונלי ,1-מכונת טיאוט בינונית ע"ג משאית  .3.124.
 . 18:30 -14:00המכונה תעבוד בין השעות והאופציה תופעל, 

 כוח אדם: 4.2.4
  18:30-14:00העבודה במשמרת הינה בין השעות .   רישיון ב' בתוקף יבעל, 2 -עודיינהג י .1.4.24                 
 ., על חשבונוים בהתאםמהקבלן יידרש לספק .  במידה ויופעל, אופציונלי, TSM-1פעיל מ  .2.4.24                 

 .18:30 -14:00בין השעות   שעות הפעילות
בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית שתימסר על ידי יעבדו  .01 -קיוןיעובדי נ  .3.4.24                 
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המפקח ו/או המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט ברחובות ראשיים 
 .21:30 -14:00השעות המשמרת הינה בין  הפנימיים. רחובותוב

 

 :אופציונלי  -שלישיתמשמרת  4.3
דקות  30)כולל  06:00 -22:00בין השעות )חמישה ימים בשבוע( המשמרת תבוצע בימים א' עד ה'   4.3.1

 במידה ותופעל, יהיה שינוי בשעות משמרת ראשונה.   הינה על כלל העיר.המשמרת הפסקה(. 
 ע"ח הקבלן.  סולר עם כלי רכב מסוג טנדר .. אופציונלי  -עבודהמנהל  4.3.2
 מכונות טיאוט: 4.3.3

הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל, שוטף, מים ,1-ת ע"ג משאיתואוט בינוניית טומכונ 4.3.3.1
עפ"י המפרט  2018.  מכונה זו תהיה עם סיום תקופת ההתארגנות משנת ייצור סולרו

 הטכני. 
הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל,  אופציונלי.,1-משאית ת ע"גואוט בינוניית טומכונ 4.3.3.2

 עפ"י המפרט הטכני. 2018.  מכונה זו תהיה משנת ייצור סולרשוטף, מים ו
 כוח אדם: 4.3.4
  בעל רישיון ב' בתוקף .. אופציונלי, 2 -נהג ייעודי .4.134.                 
בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית שתימסר יעבדו  אופציונלי.. 6 -עובדי ניקיון  .2.4.34                 

גזרה על ידי המפקח ו/או המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט בכל 
 הפנימיים. רחובותובברחובות ראשיים  ,אזור ו/או 

 
 

 :ו' וערבי חגשנייה יום משמרת  4.4
 דקות הפסקה(.  30שעה לפני כניסת השבת )כולל  עד 13:00המשמרת תבוצע בימי ו'  בין השעות  4.4.1
  .ובכלל רחבי העירנהל מתתבצע עפ"י הנחיות ה העבוד. ה עם כלי רכב מסוג טנדר-מנהל עבודה 4.4.2
 מכונות טיאוט: 4.4.3

הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל, שוטף, מים  , 1 -ת טאוט בינונית ע"ג משאיתומכונ  4.4.3.1
עפ"י המפרט  2018סיום תקופת ההתארגנות משנת ייצור .  מכונה זו תהיה עם סולרו

 הטכני. 
 כוח אדם: 4.4.4

 רישיון ב' בתוקף .  יבעל, 2 -נהג ייעודי .14.4.4                  
בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית שתימסר על ידי יעבדו  .21 -עובדי ניקיון  4.4.4.2                 

ברחובות ראשיים  ,המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוטהמפקח ו/או 
 הפנימיים. רחובותוב

 

 :בוקר-שבת/ חג משמרת  4.5
דקות הפסקה(.  העבודה  30)כולל  13:00 -06:00המשמרת תבוצע בימים שבת/ חג  בין השעות  4.5.1

 . על כלל העירהינה 
  הינו מסוג טנדר.כלי הרכב עם  -מנהל עבודה 4.5.2
 כוח אדם: 4.5.3

בהתאם לתוכנית עבודה יומית שתימסר על ידי המפקח ו/או המנהל, יעבדו . 6 -עובדי ניקיון  4.5.3.1                 
ברחובות ראשיים  ,אזורגזרה ו/או בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט בכל 

 הפנימיים. רחובותוב

 :צהריים-שבת/ חג משמרת  4.6
דקות הפסקה(.  העבודה  30)כולל  20:00 -13:00ן השעות המשמרת תבוצע בימים שבת/ חג  בי 4.6.1

 . על כלל העירהינה 
 .מסוג טנדררכב כלי עם -מנהל עבודה 4.6.2
 כוח אדם: 4.6.3

שתימסר על ידי המפקח ו/או המנהל,  בהתאם לתוכנית עבודה יומיתיעבדו . 4 -עובדי ניקיון  .3.164.                 
ברחובות ראשיים  ,אזורגזרה ו/או בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט בכל 

 הפנימיים. רחובותוב

 שבת/ חג מוצאי משמרת  4.7
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 . 24:00 -המשמרת תבוצע בימים שבת/ חג  בין השעות שעה לאחר צאת השבת  4.7.1
  יעבוד בצמידות עם עובד. ו עם כלי רכב מסוג טנדר -מנהל עבודה 4.7.2
 :מכונות טיאוט 4.7.3

הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל, שוטף, מים  , 2 -ת ע"ג משאיתומכונות טאוט בינוני 4.7.3.1
עפ"י המפרט  2018ה עם סיום תקופת ההתארגנות משנת ייצור ינתהי מכונות אלו.  סולרו

  .על כלל העירתעבודנה המכונות  הטכני
 כוח אדם: 4.7.4

 קף . רישיון ב' בתו יבעל, 2 -נהג ייעודי  4.7.4.1
שתימסר על ידי המפקח ו/או המנהל,  בהתאם לתוכנית עבודה יומיתיעבדו  .7 -עובדי ניקיון   4.5.3.1                 

ברחובות ראשיים  ,אזורגזרה ו/או בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט בכל 
 הפנימיים. רחובותוב

 אופציונלי. -ריסוס 4.8
 מסוג טנדר.י הרכב לכעם שיון ב' בתוקף. יבעל ר גהולצדו נ אחד  עובד ריסוססוס יבוצע ע"י הרי 4.8.1
ימי עבודה, בין  15חיית המנהל. כל מופע יהיה בן בשנה, עפ"י הנ מופעים 2הריסוס יופעל במשך  4.8.2

 . 06:00-13:30השעות 
 תחנת מעבר עירונית 4.9

תחנת המעבר העירונית נמצאת ברחוב נפחא.  ייתכן שבמהלך השנים הבאות, התחנה תועתק/  4.9.1
 יום טרם העתקה/ סגירה.    60תבוטל. התראה לקבלן על שינוי תינתן 

 .)שישה ימים בשבוע( בתחנת המעבר יעבדו בימים א' עד ו'  4.9.2
 ח אדם: וכ 4.9.3

 .14:00 -06:00בין השעות , 1- עובד ניקיון – 4.9.3.1
העבודה תהיה עד שעה  -.  בימי ו'20:00 – 14:00בין השעות . אופציונלי , 1-ניקיוןעובד  – 4.9.3.2

 לפני כניסת השבת. 
 

 : מזרחיתגזרה -ב'   5 
 

 :משמרת ראשונה 5.1
דקות הפסקה(.  30)כולל  14:00 -06:00ימים בשבוע( בין השעות  6המשמרת תבוצע בימים א' עד ו'  ) 5.1.1

 . 13:00 -05:00עפ"י דרישת המנהל תתכן המשמרת בין השעות 
 עם כלי רכב מסוג טנדר. -מנהל עבודה 5.1.2
 מכונות טיאוט: 5.1.3

הינה על בסיס הקבלן וכוללת מפעיל, שוטף, מים  ,1 -אוט בינונית ע"ג משאיתימכונת ט  1.3.15.
עפ"י  2018תקופת ההתארגנות משנת ייצור , על חשבונו.  מכונה זו תהיה עם סיום סולרו

 המפרט הטכני. 
הקבלן יידרש לספק המכונה הינה רכוש העירייה. 1 -מכונת טיאוט בינונית ע"ג משאית  1.3.25.

 מפעיל , שוטף ומים, על חשבונו.   
 

ומים,  סולר, כולל מפעיל, הינה על בסיס הקבלן ,1-מכונת טיאוט קטנה ייעודית למדרכות    1.3.35.
ואילך  2018בסיום תקופת ההתארגנות מכונת הטיאוט תהיה שנת ייצור .  על חשבונו

 (. 10:00-06:00) חצי משמרתותעבוד 
                              

 יובהר כי יתכן ניוד המכונות  בין הגזרות, עפ"י החלטת המנהל.               
            

 כוח אדם: 5.1.4
 רישיון ב' בתוקף .  יבעל ,4-ייעודינהג    1.4.15.                 
בין  , פעלוי  ., על חשבונומים בהתאם דרש לספקנהקבלן .  אופציונלי ,TSM -1מפעיל    5.1.4.2                 

 .12:30 -06:00השעות 
, על ומים בהתאם סולרהקבלן יידרש לספק .  במידה ויופעל, אופציונלי ,TSM -2מפעיל    3.1.4.5                 

 .12:30 -06:00בין השעות  , במידה והאופציה תמומש, פעלוי .חשבונו
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בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית שתימסר על ידי יעבדו  .27 -עובדי ניקיון   4.1.4.5                 
ברחובות ראשיים  ,עבודות טיאוטהמפקח ו/או המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע 

עפ"י דרישת המנהל תתכן .  12:30 -06:00הפנימיים. יופעלו בין השעות  רחובותוב
 .11:30 -05:00המשמרת בין השעות 

 

 :שניהמשמרת  5.2
דקות  30)כולל  20:30 -14:00המשמרת  תבוצע בימים א' עד ה'  )חמישה ימים בשבוע( בין השעות  5.2.1

 הפסקה(. 
 .כלי רכב מסוג טנדרעם  -מנהל עבודה 5.2.2
 מכונות טיאוט: 5.2.3

כולל מפעיל, שוטף , מים,   -במידה ותופעל . נליואופצי, 1-מכונת טיאוט בינונית ע"ג משאית  2.3.15.
במידה והאופציה  ,ואילך. המכונה תעבוד 2018מכונת הטיאוט תהיה שנת ייצור  .סולרו

 . 18:30 -14:00בין השעות  תמומש, 
 כוח אדם: 5.2.4
. כלי הרכב הינו רכוש העירייה.  הקבלן יידרש לספק  רישיון ב' בתוקף יבעל, 2-נהג ייעודי    2.4.15.                 

  14:00-18:30על חשבונו. העבודה במשמרת הינה בין השעות   סולר
 ., על חשבונומים בהתאםהקבלן יידרש לספק במידה ויופעל,   .אופציונלי, TSM -1מפעיל    2.4.25.                 

 .18:30 -14:00בין השעות  , במידה והאופציה תמומש, פעלוי
בהתאם לתוכנית עבודה יומית/שבועית/חודשית שתימסר על ידי יעבדו  .01 -עובדי ניקיון   2.4.35.               

ברחובות ראשיים  ,המפקח ו/או המנהל, בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט
 .21:30 -14:00הפנימיים. המשמרת הינה בין השעות  רחובותוב

 

 אין :שלישיתמשמרת  5.3
 

 

 :ו' וערבי חגשנייה יום משמרת  5.4
 דקות הפסקה(.  30עד שעה לפני כניסת השבת )כולל  13:00המשמרת תבוצע בימי ו'  בין השעות  5.4.1
 עם כלי רכב מסוג טנדר.  -מנהל עבודה 5.4.2
 כוח אדם: 5.4.3

 רישיון ב' בתוקף .  יבעל, 2 -דינהג ייעו 13.4.5.                  
בהתאם לתוכנית עבודה יומית שתימסר על ידי המפקח ו/או המנהל, יעבדו . 01 -עובדי ניקיון  23.4.5.                  

 .בגזרה הפנימיים רחובותובבה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט ברחובות ראשיים 
 

 אין. :בוקר-שבת/ חג משמרת  5.5
 

 אין. :צהריים-שבת/ חג משמרת  5.6
 

 שבת/ חג מוצאי משמרת  5.7
 . 24:00 -המשמרת תבוצע בימים שבת/ חג  בין השעות שעה לאחר צאת השבת  5.7.1
 עם כלי רכב מסוג טנדר.  -מנהל עבודה 5.7.2
 כוח אדם: 5.7.3

 קף . בעל רישיון ב' בתו , 2-נהג ייעודי  13.7.5.
שתימסר על ידי המפקח ו/או המנהל,  בהתאם לתוכנית עבודה יומיתיעבדו . 3 -עובדי ניקיון   2.3.7.5                 

 הפנימיים. רחובותובברחובות ראשיים  ,בה יפורטו סדר הרחובות לביצוע עבודות טיאוט

 אופציונלי -ריסוס 5.8
 מסוג טנדר.עם כלי רכב בעל רישיון ב' בתוקף.  ולצדו נהג אחד עובד ריסוסהריסוס יבוצע ע"י  5.8.1
ימי עבודה, בין  10מופעים בשנה, עפ"י הנחיית המנהל. כל מופע יהיה בן  2הריסוס יופעל במשך  5.8.2

 . 06:00-13:30השעות 
 אופציונלי -מטלות מיוחדות 5.9

    מטלות מיוחדות הינן תגבור עובדי ניקיון בתקופת חגים/ אירועים מיוחדים, על פי שיקול המנהל.  5.9.1
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 כוח אדם:  5.9.2
עפ"י החלטת  שעות 8ימי עבודה במהלך השנה. משך משמרת  25. למשך 30 -עובד ניקיון 5.9.2.1

 המנהל.
 

 
 כללי 

 

התשלום  -. במידה ויוחלט על שינויןת ומשכושעות המשמרמספר בסמכות העירייה להחליט על שינוי  •
במידה ותחליט העירייה לקצר את משך עבודת המשמרת  -לדוגמאיהיה בתמורה לשעות באופן יחסי. 

 שעות עבודה. 8ך שעות עבודה מתו 5שלום יהיה לפי עלות שעות, הת 5 השנייה ל

  בסמכות העירייה לנייד משאבים בין משמרות. •

 בתקופת החורף יוקטנו המטלות / ש''ע וזאת עפ"י תכנית העבודה כפי שיקבע המנהל. •

  :(1951תשי"א,  -שעות עבודה ומנוחה -עפ"י חוק) שעות נוספות חישובוכמות שעות עבודה  •

  -בימי חול

על ערך שעת העבודה  25%משכר שעת עבודה רגילה )כלומר תוספת של  125%  תשלום של -
 .ביום עבודה עבור השעתיים הנוספות הראשונות רגילה(

על ערך שעת עבודה  50%כלומר תוספת של )משכר שעת עבודה רגילה  150%   לתשלום ש -
 .מהשעה השלישית ואילך( רגילה

 בשבתות וחגים: 

עבור עבודה בשעות ) עבור השעתיים הנוספות הראשונות משכר עבודה רגילה 175%  תשלום של -
ובחג בערך נוספות ביום המנוחה השבועי ובחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית 

 (.75%, ובסה"כ תוספת של 25%עבודה בשעה נוספת בערך של  והן לגמול עבור 50%של 

עבור עבודה בשעות נוספות ביום המנוחה ) מהשעה השלישית הנוספת ואילך 200%של  תשלום -  
והן לגמול  50%העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של  השבועי ובחג זכאי 

 (.לשכר 100%, ובסה"כ תוספת של 50%עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 

שעות שבועיות, והוא עובד  43שעות העבודה המלאה של אם עובד השלים במהלך השבוע את מכסת  -  
בנוסף גם ביום המנוחה השבועית או בחג, אזי הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו 

 43כל סטייה מ  -בכל מקרה  .ביום המנוחה או החג, כמפורט לעיל, החל מהשעה הראשונה באותו יום
 מנהל. מחייבת אישור מראש של השבועיות שעות 

 
העבודות לעיל יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה שבועית שתימסר לו על ידי המפקח ו/או המנהל, בה יפורטו  5.10

סדר הרחובות לביצוע עבודות ניקיון וכמות העובדים בכל רחוב ראשי ובכל אזור ו/או בהתאם להוראות 
 המפקח ו/או המנהל מדי יום,  ללא תוספת מחיר.  

 
למען הסר ספק, שעות העבודה הינן שעות עבודה בפועל ועל הקבלן לדאוג להצבת העובדים במקומות  5.11

 עבודתם לפני מועד תחילת עבודתם ולאספם עם סיום שעות עבודתם. 
 

המנהל רשאי להורות לקבלן, להימנע מהעסקתו של כל עובד )לרבות מנהל עבודה(, שאינו מבצע עבודתו  5.12
 דה ו/או מכל סיבה של הפרת הסדר, חוסר משמעת, התנהגות בלתי הולמת וכיוצ"ב. כראוי ו/או מתרשל בעבו

 
שעות מקבלת ההודעה, ולהעסיק עובד אחר  24הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המנהל בקשר לכך, תוך  5.13

 שעות מקבלת הודעת המנהל כאמור.  24במקום העובד שעבודתו הופסקה, בתוך 



 בות  שפ"ע                                                                                                מכרז שרותי ניקיון  רחו -בת יםעיריית 
                                                     _______________________________________ 

 

51 

_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
עם  ירוקבצבע עבודות, ילבשו כובע ירוק ובגדי עבודה אחידים מסוג סרבלים כל העובדים העוסקים בביצוע ה 5.14

סרטים זוהרים, מותאמים לעבודה בקיץ ובחורף בהתאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה, עם סמל העירייה וכיתוב 
. המנהלרה ואו כפי שי "(מדים"  )להלן: "בת יםשרותי ניקיון "  -ב בצבע לבן ,הסרבלעל חזית הכובע ועל גב 

דוגמת המדים קודם לרכישתם, תובא לאישור המנהל. בימי חורף גשומים, ילבשו העובדים מגפיים וחליפות 
מכנסיים, שכמיה עם כובע מחובר כחלק משכמייה. באחריות הקבלן לוודא  –נגד גשם בצבע צהוב הכוללים 

 אפודה זוהרת.  ועליהם גיעים לעבודה עם המדים מידי יוםשכל העובדים מ
 

כל העובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם, לבצע את העבודות באופן מקצועי ואיכותי, תוך  5.15
עמידה במועדים ובלוחות זמנים לביצוע העבודות כנדרש בחוזה ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה ביותר, 

 התנהגות הולמת, אדיבות ונימוס לציבור, ונכונות לסייע במידת הצורך. 
 

 

 אופציונלי  – ריסוס .א
 
שיון והיתר הדברה ממשרד יבעל ר מוסמך  בעל מקצוע באמצעות וריסוס על הקבלן לדאוג על חשבונו להדברה  5.1

מועדי הריסוס  .הינם על חשבון הקבלןוהריסוס להגנת הסביבה בתוקף לכל תקופת ההסכם . כל חומרי ההדברה 
 יהיו על פי הנחיית המנהל תוך מתן התראה של שבוע ימים. 

 
ניקוי העשבים שהתייבשו לאחר הריסוס. במידה והריסוס לא פעל כנדרש, על פי דעת ו ניכושבאחריות הקבלן  5.2

או מי מטעמו, באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע ריסוס נוסף . בכל מקרה, יפעיל הקבלן כלי חיתוך  המנהל 
בהתאם לנדרש עד להסרה סופית של העשבייה. במידה והטיפול אינו מתבצע לשביעות רצון המפקח ו/או המנהל 

וניקוי חיצוני ולנכות את ש , ניכו ריסוסימים, להפעיל קבלן  7או מי מטעמו, תהא רשאית העירייה ,בהתראה של 
הריסוס לא יבוצע לפני/ אחרי גשם בטווח של    אחוז בגין הוצאות העירייה. 10העלות מהקבלן ובתוספת של 

 שבוע.
 

 מנהלי עבודה .ב
 

 ,ע"ח הקבלןכלי הרכב הינו  .ועם מכשיר טלפון חכם עם כלי רכבמנהל עבודה נייד   הקבלן יפעיל, מדי יום 6.1
  אלא אם כן, הנחה המנהל אחרת.

         
והיו בעלי כישורים ורישיון ב' בתוקף, מנהלי העבודה מטעם הקבלן יהיו בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד  6.2

מותנית באישור מוקדם של לפקח על ביצוע עבודות בעלות מאפיינים של עבודות נשוא מכרז זה.  העסקתם 
 ראיון היכרות וסיור שיירך עימם. או מי מטעמו וזאת לאחר המנהל 

 
המנהל יהיה רשאי לבטל את אישורו להעסקת מנהלי העבודה מטעם הקבלן בכל זמן וללא צורך במתן נימוק  6.3

ל המנהל את אישור העסקה של מנהל/י העבודה, הקבלן יביא מנהל/י עבודה אחרים שיאושרו יטלכך. ב
 מרגע ההודעה ,בכתב, על ביטול העסקה על ידי המנהל. שעות 24להעסקה ע"י המנהל וזאת, בלא יותר מ 

 
מכרז זה  בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא  מנהלי העבודה יהיו כפופים מקצועית למנהל ,ישמעו להוראותיו 6.4

 ני עבודה מדי יום ובו יציינו את כל העבודות והאמצעים , לוחות זמנים של ביצוע בפועל ועוד. ומוימלאו י
 

בכלל ובתחומי  בת יםעל מנהלי העבודה מטעם הקבלן להימצא בכל נקודת זמן המשמרת בתחומי העיר  6.5
 . כל עזיבה מתחומי העיר תהא באישור המנהל בלבד. הגזרה בפרט

כן ולא יועסק מנהל עבודה לכל גזרה, אלא מנהל תהגזרות, י 2אותו קבלן להפעיל ב  וזוכהיובהר כי במידה  6.6
 ר. אחד לכל העי
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 תיאום ופיקוח  .ג
 

העירייה רשאית למנות מפקח או מפקחים מטעמה ולהחליפם בכל עת, על מנת לוודא שהקבלן מבצע את  7.1
 העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.

 
המפקח רשאי בכל עת, לבדוק את אופן ביצוע העבודה, קצב ההתקדמות ומידת ההתאמה של ביצוע העבודה  7.2

 לתכנית העבודה. הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו  פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודה.   
 

צוע העבודות.  הקבלן הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות עם המפקח ו/או המנהל, ולהשגיח על אופן בי 7.3
או מנהל עבודה, יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לתת לו 
הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה של הקבלן, 

 יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
 

הוראותיהם של המנהל ושל המפקח לשביעות רצונם המלאה. במועדים הקבלן מתחייב למלא אחר כל  7.4
 שיקבעו על ידי המפקח, יערכו סיורים עם הקבלן, על מנת לוודא שהעבודה מתבצעת בהתאם  לתנאי החוזה.

 
 מפקח מוסמך: מנהל / מפקח בחוזה זה, יהיה  המנהל / מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה ל  7.5

 
 באיכות הדרושהעומדים הטיאוט או ציוד אשר הוא משתמש בהם, אינם להורות לקבלן, כי מכונות  7.5.1

 ולהחליפם במכונות טיאוט או ציוד מתאימים. עפ"י המכרז ולדרוש מהקבלן לסלקם
לקבוע, כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות ו/או אינו עומד ברמה  7.5.2

של אי ההתאמה על ידי ביצוע תיקונים, שינויים וכיוצ"ב הדרושה על פי תנאי חוזה, ולדרוש את תיקונה 
 של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח.

לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה, במדויק  7.5.3
 ובמועד,  בהתאם להוראות חוזה זה.

 
 עמוהקבלן מתחייב להחזיק ולהפעיל משרד מאויש החל ממועד תחילת עבודתו, באמצעותו ניתן יהיה ליצור  7.6

 ,12:00ועד השעה  07:00ובימי שישי וערבי חג בין השעות  16:00ועד  07:00קשר מדי יום בין השעות 
השעות הנ"ל עד  לאחרבכל שעות היממה, גם בטלפון נייד  נציג מוסמך לקשר ולקבלת פניות וכן למנות

לפני כניסת השבת או  שעה, לניהול, קבלת הודעות ותלונות למעט בימי שישי וערבי חג עד 24:00לשעה 
 .והחל משעה לאחר צאת השבת או החג.  החג

 
 מכרז/חוזה זה.  עפ"יניתן למסור/להעביר/להעסיק קבלני משנה במטרה לבצע את העבודות  לא 7.7

 
 פיקוח ע"י חברת אינסייט אי.יו בע"מ לשם הטמעת התוכנית.החודשים הראשונים יערך  4במהלך  7.8

 
המפקח משמש כבא כוח העירייה ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו, לגרוע מזכות העירייה להשתמש  7.9

באותה סמכות או זכות בעצמה, ובלבד שבכל סתירה שתהיה בין העירייה לבין המפקח תגבר ידה של 
 העירייה.

 
בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על העירייה אחריות בנזיקין  למען הסר ספק, מוצהר 7.10

ו/או באחריות  לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה 
 זה.

 

 יית המנהל.מכשירי טלפון חכם לשימוש נציגי העירייה, על פי הנח 2מעבר לאמור לעיל, יספק הקבלן הזוכה  7.11
 

לצפייה בלבד. באמצעות  -כמו כן, יקבל הקבלן הרשאה , על חשבונו, להתחברות למערכת "גיב" העירונית 7.12
מערכת זו, יטפל הקבלן בכל הקריאות הרלוונטיות לגזרתו או לכלל העיר, והכל לפי תחומי אחריותו. בעתיד, 
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הדיווח יהיה בהתאם מענה לפניות.  ןייתהעירונית ובאמצעותה  CRMיקבל הקבלן הרשאה למערכת ה 
 למדדי השירות המפורטים: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אחריות .ד
 

הקבלן או בא כוחו המוסמך, ישגיח על ביצוע העבודה. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה    8.1
יהא טעון אישורה המוקדם של העירייה והעירייה תהא רשאית לסרב לתת את אישורה או לבטלו בכל זמן 

 שהוא. לצורך קבלת הוראות מהעירייה, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם לעירייה או לרכושה ו/או  8.2
לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב או במהלך ביצוע העבודה או 

ה שלו ועובדיהם, שלוחיהם בקשר אליה, מצד הקבלן, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, קבלני המשנ
ומי שנתון למרותם, ו/או כל המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו, אך למעט נזק שנגרם על ידי העירייה 

 בעצמה.
 

הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד אחר שיגרם לה  8.3
דין שיפסק נגדה בגין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה  כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק

שהעירייה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום 
כזה במקום העירייה, או לעירייה. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהעירייה  תחויב בהם בקשר או 

לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך שהעירייה תאפשר לקבלן כתוצאה מכל תביעה כזאת, 
לעיל, גם מהערבות להתגונן בתביעה כזו כאמור. העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור 

לעירייה שמורה היכולת לבצע קיזוז  עבודות שביצע. בגיןומהתמורה המגיעה לקבלן  הבנקאית שבידיה
יום ממתן הוראה על  30גיע לקבלן , וזאת במידה ולא העביר הקבלן את פיצויים הנדרשים תוך בתמורה המ
 ידי המנהל. 

 
הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שיגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא ברשותו  8.4

ו במהלך ביצוע העבודה, כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי, עקב א
והוא ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק 

 האמור בסעיף משנה זה.

 זמן טיפול בשעות פרוט המדד

 24 אזור מלוכלך

 24 הסרת מודעות מודבקות על ארונות חשמל/בזק

 24 הסרת מודעות ע"ג עצים ועמודי חשמל/בזק

 3 מעבר ציבורי מלוכלך

 48 קיון תחנת אוטובוס מקורהינ

 48 במדרכהעשבייה צומחת 

 4 פגר ברחוב/בחצר בנין/במקלט/במוסד עירוני

 48 מחלקת טיאוט-פניות הציבור לשכת ראש העיר

 2 מחלקת טיאוט-פניית פייסבוק רה"ע

 48 פסולת במגרש ריק

 3 קולטן מי גשם מכוסה בסחף )עלים וניילונים(

 2 רחוב מלוכלך

 1 ריקון אשפתון ברחוב
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תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או תשלום , לחוזה  6.3 -ו  6.2חובת השיפוי כאמור  בס"ק          
ו החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת על הקבלן, ולא על  העירייה במסגרת צו ו/א

 על פי דרישה בעלמא.
 

, רחובותהקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו, לרבות דרכים מכל סוג, מדרכות,  8.5
ביצוע העבודה, בין שהנזק , טלפון, טלוויזיה בכבלים וכיוצא באלה תוך כדי ם, רשת מים, ביוב, חשמלשבילי

או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על 
 חשבונו ואחריותו, לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

 
לעירייה וכי הקבלן הינו קבלן עובדיו ושלוחיו בין הקבלן מעביד -למען הסר ספק מובהר כי לא חלים יחסי עובד 8.6

 עצמאי לכל דבר ועניין.
 

 כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל מין וסוג שהוא. 8.7

 
 יומן העבודה .ה

 
ו יירשמו מדי יום כל הקבלן מתחייב להביא מדי יום ולנהל יומן עבודה לכל אזור עם טופס מקור והעתק, ב 9.1

הפרטים הנוגעים למהלך העבודות, פירוט שמות כל עובד, ציוד ואמצעים, ושעות עבודה בפועל. ביומן יירשמו 
הוראות והערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות, לרבות הוראות והערות הקבלן בדבר מהלך ביצוע 

וכן כל דבר אחר אשר לדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב  ,העבודות, נזקים שנגרמו, אם נגרמו
העובדתי במהלך ביצוע העבודות, לרבות כל דרישות ושינויים וכל סיכום בין הקבלן, למפקח ו/או למנהל ו/או 

 לעירייה. 
 

 הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע העבודות.  9.2
 

ידי המפקח יחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה את הקבלן, בין -והערות אשר ירשמו ביומן עלהוראות  9.3
 אם נתנו בנוכחותו ובין אם לא.

 
 .על ידי המפקחוידי מנהל העבודה מטעם הקבלן -היומן ייבדק, ייחתם ויאושר אחת לשבוע על 9.4

 
יום  -ע"ג מדיה מגנטית באופן מרוכז, מדי שבועעותק מהדו"ח כאמור לעיל יועבר לעירייה הן באופן ידני והן   9.5

 9.4)לאחר חתימת מנהל העבודה והמפקח, בהמשך לסעיף    12:00עד שעה  )תחילת שבוע עוקב(  א'
 לעיל( 

 
פי החוזה, אלא אם כן אושרו בחתימת -רישומי היומן לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהו על 9.6

 המנהל.
 

 הפסקת עבודות .ו
 

דעתו הבלעדי, על הצורך בהפסקת העבודות, כולן או מקצתן, -רשאית להורות לקבלן, לפי שיקולהעירייה  10.1
. והקבלן מתחייב למלא או בכלל לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה

 ימים ממועד קבלת ההוראה. 10 -אחרי הוראה כזו של העירייה לא יאוחר מ
 

מור לעיל, לפרק זמן של יותר משלושים יום, רשאי הקבלן לדרוש מהעירייה עריכת הופסקו העבודות כא  10.2
ידו עד למועד הפסקת העבודות לפי המחירים ותנאי -חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על

 התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.
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ולל תביעת פיצויים ותביעה עבור הוצאות תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כ 10.3
 מיוחדות שנגרמו לו.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן   10.4

ידו.  כמו כן פיגור בתשלום התמורה -או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על
 ל החוזה.לקבלן על ידי העירייה במועד, לא תהווה עילה להפסקת עבודה ותהווה הפרה יסודית ש

 
 

 אופציונלי  -מיוחדות  מטלות   .ז
 זאת, העבודה תהיה בכלל העיר.  עם דמטלה זו שייכת לקבלן האחראי על הגזרה המזרחית. יח

  ימי עבודה  2לאחר חג שני של חג הפסח, יום ו , חג הפסחערב לפני  ימי עבודה 6מידי שנה,    11.1
חג לאחר יום ו ראש השנהערב לפני ימי עבודה  6 דה לפני ערב חג שבועות , וימי עב 2לאחר ל"ג בעומר, 

,  לאחר חג סוכותיום סוכות,  חג  לפני ימי עבודה  2יום הכיפורים,   לפני ערב ימי עבודה 2ראש השנה, 
 ימי עבודה בשנה 25סה"כ 

עסקו כל העובדים ומנהלי העבודה עם כלי הרכב המשימתי ועם כלי רכב וי מידי שנה, בערב חג הפסח, 11.2
במידת הצורך, בעבודות ניקיון במקומות שיקבעו על ידי המפקח ו/או המנהל, לאחר ביעור החמץ  נוספים

, וזאת ועד סמוך לכניסת השבת או החג, עד לניקיון מושלם של המקומות  שעה לפני כניסת השבת או החג
נה מיוחדת במוצאי שבת וחג, כשעתיים לאחר צאת השבת או החג, יפעיל הקבלן, בהתאם להזמללא תמורה. 

שעות לביצוע עבודות ניקיון  3–עובדים למשך כ  3 -רכב ו כלי של המנהל, צוות של מנהל עבודה עם 
 במקומות שיורה לו המנהל.

ת ביצוע עבודות ניקיון , באמצעות עובדים ו/או מכונות ולמען הסר כל ספק, בכל מועד בו יתוגברו או ישונו שע
 בפועל בכל שעות העבודה.טיאוט, מנהלי העבודה יהיו נוכחים 

 
 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .ח
 

הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים  12.1

לביצוע העבודה הקבלנית באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר והוא מתחייב 

הקבלן בכל עת במשך לבצע את העבודה הקבלנית לרבות תוספת עבודה שהינה אופציה של העירייה לדרוש מ

בהתאם תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולהעסיק עובדים 

 .1להגדרתם בסעיף 

 
, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע ובגזרה הרלוונטית  הקבלן מצהיר כי ביקר בעיר 12.2

ות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודה הקבלנית  והדרושים לביצוע העבוד
 העבודות הנדרשות.

 
הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את  12.3

להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, להוראות חוקי העזר של העירייה החלים על   -העבודה הקבלנית בכפוף 
, המשרד לאיכות הכלכלהעבודות מסוג העבודות נשוא המכרז, להנחיות מטעם משרד הבריאות, משרד 

הסביבה, משרד התחבורה, וכל גורם מוסמך אחר.  הקבלן מתחייב להוציא ולקבל את כל הרישיונות 
 והאישורים הדרושים לביצוע העבודות. 

 
למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, והוא מתחייב  

 העבודות הנדרשות על ידי העירייה על פי חוזה זה. להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע
 
הקבלן מצהיר כי מתחייב להשגיח ברציפות על ביצוע נאות של העבודות, להעסיק לצורך זה מנהל עבודה נייד  12.4

להחזיק  ולהפעיל משרד מאויש ומוקד פעיל, בהתאם להתחייבותו כאמור ומכשיר טלפון נייד,  רכב כלי עם
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חל ממועד תחילת עבודתו ולבצע את העבודות בהתאם לתדירות ובשעות שנקבעו, ה 7.6סעיף  –במסמך ב' 
 מפרט דרישות לביצוע החוזה.  –הכל בהתאם לקבוע בחוזה ובמסמך ב' 

 
בנוסף לכל האמור לעיל הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה  12.5

ת בכל היקף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה ועסקים בעיר במשך כל במועדם לרבות הגדלת היקף העבודו
תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, ואין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד העירייה, והוא 
מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא 

ודות, וכי שכר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת, לכל בקשר עם העב
 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
הקבלן יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תכנית העבודה ועל פי הנחיות והוראות המנהל  12.6

קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות ו/או המפקח ולשביעות רצונם המוחלט וישמע להוראותיהם באופן 
נשוא חוזה זה, וכן בהתאם למסמך ב' למכרז מפרט דרישות לביצוע החוזה. אין באמור בסעיף זה להטיל על 

 המנהל ו/או המפקח ו/או העירייה אחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של הקבלן.
ישחרר  קח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן, לא למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל או של המפ       

את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה והקבלן בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות, 
 השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.

 
מומחה בקשר לביצוע העבודה  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או 12.7

הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין ללא תמורה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת  
 המנהל, מראש ובכתב.

 
עם כלי הרכב המועסקים על ידו במתן  ,במהלך מתן שירותיו על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעניק 12.8

השירותים לעירייה, שירותים לגורמים אחרים נוספים  אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת המנהל, 
 מראש ובכתב.

 
הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידיו, אם לדעת המנהל  12.9

שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות.   התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או
אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, הקבלן לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי 

 8סעיף  -לפי טבלת הפיצויים המוסכמים מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש
  .   ה'במסמך 

 
הקבלן מתחייב לספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו והוצאותיו, את כל כח האדם, כלי הרכב כהגדרתם  12.10

מפרט דרישות לביצוע החוזה, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות לרבות אספקת  –מסמך ב' לחוזה 
על ביצוע העבודות בהתאם שלושה מכשירי קשר מותאמים לרשת הקשר של העירייה לצורכי פיקוח ובקרה 

 לתוכנית העבודה, כאשר הם מתאימים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות חוזה זה ונספחיו.
הקבלן מתחייב להפעיל בביצוע העבודות את כל כלי הרכב, הציוד והאמצעים הנדרשים בהתאם להתחייבותו           

 במסגרת הצעתו הזוכה במכרז.
 

שיון לניהול מוסך מורשה לטיפול ואחזקת מכונות טיאוט מהסוג שיפעיל בביצוע יר הקבלן ומצהיר, כי הינו בעל 12.11
העבודות, ו/או כי הינו בעל חוזה לקבלת שירותי מוסך מורשה לטיפול ואחזקת מכונות טיאוט  כאמור. הקבלן 

הארכתו, שיון כאמור ו/או חוזה תקף כאמור למשך כל תקופת החוזה ולרבות תקופות ימתחייב להיות בעל ר
 במידה ויוארך.

 
ה, ברציפות וללא השהיות והפסקות ומתחייב למלא אחר הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בהתמד 12.12

 כל הדרישות המפורטות להלן:



 בות  שפ"ע                                                                                                מכרז שרותי ניקיון  רחו -בת יםעיריית 
                                                     _______________________________________ 

 

57 

_______________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 
הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי  12.12.1

ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות  מכונות טיאוט וכמות תכנית העבודה המאושרת 
 העובדים הדרושה לכל אזור.

 
 העבודה תבוצע על בסיס יומי .  12.12.2

 
 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 12.12.3

 
לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז  12.12.4

וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים  ודרישות המפרט הטכני
 לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.

 
הקבלן מצהיר ומסכים כי הינו מתחייב להכיר ולדעת את אופי העבודות ואת הרחובות, את הסדרי  12.12.5

דרכי הגישה והיציאה מהם וכי הוא מתחייב לבצע את העבודות התנועה והחניה, עומס התנועה וכל 
 וצרו במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה. יימים או כל סדרי תנועה חדשים שייובהתאם להסדרים הק

 
הקבלן ידאג להיות מעודכן באשר לתוכנית העבודה ולקבל מדי יום הוראות המנהל בנוגע להיקף  12.12.6

להעמיד לרשות העירייה ביום המחרת וכן בכל הנוגע לביצועו האמצעים וכוח האדם שעליו  הציוד,
 התקין של ההסכם לשביעות רצונה של העירייה.

 
הקבלן יהיה אחראי לנייד את הציוד האמצעים  והעובדים, לצמצם או להגדיל את כמותם  וכל זאת  12.12.7

 במטרה לשמור על רמת ניקיון על פי דרישת העירייה.
 

, אביזרים וציוד המתאימים, המיועדים והדרושים לביצוע , כ"אדהלהצטייד, על חשבונו בכלי עבו 12.12.8
מושלם יעיל בטוח ונכון של העבודות וכי תמיד יחזיק וישתמש באמצעים לביצוע עבודות הניקיון, 

 מעת לעת. לבדקםמאיכות טובה, בטוחים לעבודה, כמוגדר בכל דין ולנציג העירייה תהא הזכות 
 

יחס לסוג, טיב ומין החומרים והכלים שיש להשתמש בהם לצורך לקבל את אישור העירייה מראש ב 12.12.9
 ביצוע העבודות.

 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרים ו/או כלים מסוימים הדרושים לבצוע  12.12.10

 העבודות  והקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה כזו ללא שהוי.
 

ו שעלול לגרום לשיבוש מהלך העבודה להודיע למנהל על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/א 12.12.11
 ובכל מקרה מתחייב הקבלן לסיים את  העבודה בשלמות.

 
לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות העירייה, משרד הבריאות,  12.12.12

 משרד העבודה, משרד התחבורה או כל גוף אחר, בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה.
 

את העבודה תוך הפרעה מינימלית לתנועה בכבישים ובמדרכות ולהנחות את  הקבלן מתחייב לבצע 12.12.13
 העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע העבודה כאמור לעיל.

 
 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו מבלי לגרום להפרעה לדיירי הסביבה. 12.12.14

 
תושבי העיר,  כי ידוע לו שביצוע העבודה יביא אותו ו/או את עובדיו ו/או מועסקיו במגע יום יומי עם 12.12.15

מבקריה ובעלי החנויות, וכי הוא מתחייב לכך שהוא, ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, ינהגו כלפיהם בנימוס 
 ובאדיבות ויאפשרו תנועה סדירה במדרכות ובכבישים.
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הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל כלי הרכב והציוד שבהם ישתמש לצורך ביצוע העבודה יהיו בגיל  12.12.16
במצב תקין וכשיר לעבודה במשך כל תקופת תוקפו של חוזה ו/או תקופת הדרוש במכרז זה, 

והביטוחים המתאימים והנדרשים על פי הדין  תהרישיונוהארכתו, וכן הוא מצהיר כי יהיו בידו כל 
 אשר יהא בתוקף משך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ו/או תקופת הארכתו.

 
 

 
 ביגוד  12.13

 
לרבות אפודים זוהרים, סרבלים  ומעילים שיישאו את הכיתוב הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ביגוד  12.13.1

 עפ"י הנחיות המנהל.
 .)ירוק עם כיתוב לבן(  צבע הסרבלים יהיה בהתאם להחלטת המנהל 12.13.2
פעמים בשנה לפחות, ולדאוג שכל העובדים יגיעו  2הקבלן מתחייב להחליף לעובדיו את הביגוד  12.13.3

 לעבודה עם הסרבלים כשהם נקיים.
 יספק הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לימים גשומים וחורפיים. בתקופת החורף 12.13.4

 
 

 היתרים ורישיונות 12.14

 
שיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, לצורך יהקבלן מתחייב לקבל ר 12.14.1

או מי מטעמו  וזאת בכפוף לכל  מתן השירות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו,
 דין.

שיון או היתר על פי כל דין, חייב ישלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רמשימתית ונקודתית עבודה  12.14.2
 שיון כאמור.יהקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל ר

 הוראות כל דין  הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין. 12.14.3

 
  עובדים וקבלני משנה .ט
 

,  בת יםהקבלן מתחייב כי תינתן עדיפות, בקליטת עובדים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לתושבי העיר  13.1
 בין באמצעות שרות התעסוקה ובין במישרין, ככל וכשירותם תתאים לצורכי ביצוע העבודה נשוא המכרז.

 
הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או להעביר, ו/או  13.2

 להמיר ו/או להעסיק קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה. 

 
 
  שמירת דינים .י
 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר  14.1
עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל , וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא 
מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת 

י לפגוע באמור לעיל, מבל שיונות, תשלום מסים, תשלום אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.יר
יפעל הקבלן בביצוע העבודות על פי הנחיות מגופים ציבוריים כדוגמת חברת חשמל, בזק, חברות כבלים 

 בהתייחס למערכות תשתית וכבלים. 
  

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים בחוזה, לשם   14.2
ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או שמירה על שלומם של העובדים 

לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג 
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להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים 
 בציוד זה. שימוש

 
הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט  14.3

שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות 
אם יוטל, בגין מעשה  ,אחר שיוטל עליה שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי

 או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.
 

העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה והקבלן  14.4
 יהיה  רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם העירייה.

 
העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני העסקת עובדים  הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני 14.5

, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם של כל הרישיונות והאישורים 1952 –בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג 
 וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או לעובדיו.

 
וראות החוקים בנושא מפגעים ו/או מטרדים, לרבות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל ה 14.6

, לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים 1961 –החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 
ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל 

ת העבודה וכיוצ"ב. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה ו/או המפקח, לרבות בדבר ימי ושעו
שקטה ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים ותוך הימנעות 
מהפרעה לתנועה בכבישים ובמדרכות. הקבלן ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי 

 תוך ביצוע העבודה.העסקים עמם יבואו במגע 
 
 
 
 
 

 פיקוח על עבודות הקבלן ובקרת איכות .יא
 

בביצוען ואת קצב ההתקדמות    המפקח יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן, את  15.1
מידת ההתאמה של ביצוע העבודות לתכנית העבודה היומית והשבועית, וכן את ביצוע הוראות החוזה 

 והוראותיו הוא. 
 העבודות.  הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו, פרטים, הסברים ומסמכים בקשר לביצוע       

 
קבע המפקח כי העבודות או חלקם לא בוצעו בהתאם להוראות החוזה או שלא בהתאם להוראותיו,  15.2

ירשום מזכר בו יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור לקבלן.  על הקבלן יהא לשוב ולבצע את 
העבודות בהתאם להוראות החוזה והוראות המפקח, מהר ככל האפשר אך לא יאוחר משעתיים 

 ל. קביעת המפקח כאמור הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. מהודעת המנה
 

לא תיקן את הטעון תיקון לאחר שקיבל הודעה על כך ובהתאם לפרק הזמן שנקבע בהודעה, העירייה  15.3
תהא רשאית לפי שקול דעתה הבלעדי, לבצע את העבודות הנדרשות, כולם או חלקם, לתקופה מסוימת 

ידי מי מטעמה, תוך שהינה רשאית לקזז את עלות ביצוע העבודות או בכלל, בכוחות עצמה ו/או על 
בגין הוצאות מיוחדות, מהתמורה המגיעה לקבלן בגין חוזה זה. אין באמור לעיל  15%בתוספת של 

בכדי לגרוע ו/או להקטין ו/או  לשחרר את הקבלן מאי אלו מחובותיו ו/או התחייבויותיו על פי החוזה ועל 
 פי כל דין.

                 
למען הסר ספק, מוצהר בזה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, כדי להטיל על העירייה אחריות  15.4

בנזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר את הקבלן מאחריות שיש לו על פי 
 חוזה זה.
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, אינה גורעת מזכויותיו של או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי חוזה זה שהתייחדהסמכות  15.5

 המנהל להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה פעולה. 
 

הקבלן יאפשר למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ"י דרישתו בכל עת לצורך פיקוח וביקורת על ביצוע  15.6
העבודה מצדו. כן רשאי המנהל לבקר במשרדי הקבלן בכל עת בשעות עבודת המשרד, לצורך עריכת 

 רורים נדרשים. ביקורת ובי
 

, לביצוע בקרה על איכות את חברת אינסייט אי.יו. בע"מ כחברה מפקחת מטעמההעירייה תמנה  15.7
כמו כן, יכולה  השירותים הניתנים על ידי הקבלן ולאישור חשבונות הקבלן שיוגשו על ידו לקבלת התמורה.

 העירייה למנות מפקח מטעמה בכל עת. 
 

ורמת הביצוע של  יסייר מדי יום בכל אזורי העיר, ויבדוק בשטח את טיבמהקבלן, המפקח ירכז נתונים  15.8
 העבודות הנעשות על ידי הקבלן. מדי שבוע, ינתח את הנתונים שאסף ויכין דו"ח בקרת איכות השירות.

 
. התוצאות שיתקבלו למנהל, למפקח הכנת הדו"ח,  שלאחרתוצאות הדו"ח השבועי ימסרו במהלך השבוע  15.9

ויהוו את האסמכתא  ישוקללו השבועיים באותו חודש, ירוכזו לדו"ח בקרת איכות חודשית,  הדו"חותמכל 
העבודות.  להפחתת התמורה הכללית לקבלן בגין אי ביצוע העבודות כנדרש ו/או בגין ליקויים בביצוע

יצוע זאת, בנוסף להפחתת קנסות, שיהוו פיצוי קבוע ומוסכם מראש לכל מקרה, בגין ביצוע לקוי או אי ב
 מפרט דרישות לביצוע החוזה.  –של העבודות הנדרשות בהתאם למפורט במסמך ב'

 
בדו"חות השבועיים. לאחר  שמופיעים,  על הנתונים שפ"ע חטיבת סגן מנהל הקבלן רשאי לערער בפני  15.10

. החליט הקבלן לערער לדו"חות שפ"ע חטיבת סגן מנהל בדיקת השגותיו של הקבלן והתייחסותו של 
 תהיה סופית ומחייבת את הקבלן. סמנכ"ל תפעולהחלטתו של  .לסמנכ"ל תפעולפנה בשנית, י

 

 
 נזקים ותיקון ליקויים  .יב

 
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו/או המפקח ותוך המועד  16.1

הזמן שנקבע לכך, תהא שנקבע על ידם לתיקון הליקוי. לא תיקן הקבלן במועד ליקויים כאמור, תוך פרק 
העירייה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן.  תיקנה העירייה את 
הליקויים כאמור, תהא זכאית להשבה מידית של כל הוצאה או  נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של 

רשות העירייה במקרים כגון אלו. הוצאות מיוחדות. אין האמור לעיל גורע  מכל סעד אחר העומד ל 15%
לעניין  סעיף זה, "ליקוי" הוא כל ביצוע חלקי / רשלני של עבודה / מטלה / התחייבות לביצוע / משימה / 

 שירות שחב הקבלן בין עפ"י תנאי המכרז / החוזה / תכנית העבודה / סיכום בינו לבין העירייה.
  

ל ידי הקבלן בביצוע העבודות, או תהיה נזילת תשטיפי  מקרה בו יתקלקל כלי רכב ו/או ציוד המופעלים ע 16.2
פסולת ו/או שמנים ממכונות הטיאוט, ימסרם הקבלן מיד לתיקון. לא עלה בידי הקבלן לבצע את התיקון  

שעות, יעמיד הקבלן מכונת טיאוט  ו/או ציוד אחרים העונים על כל  הדרישות  3תוך פרק זמן שלא יעלה על 
ה לצורך ביצוע העבודות, וישלים את ביצוע העבודות בהתאם לתוכנית  העבודה המפורטות במסמכי החוז

 באותו יום.
 

( עקב  בת ים רות בשטח )בתחום  ערייתילמנהלי העבודה יש ונגרר חלופירכב כלי על הקבלן לספק  16.3
 דקות מהתהוות התקלה. 90קלקול, תיקון, טסט וכל תקלה אחרת  תוך 
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 חתימה וחותמת המציע

 
 

 1  -נספח ב' 

 הניקיון, היקף העבודה ותדירות הניקיון פירוט אזורי
 
צוף עבודות הניקיון כוללים טיאוט כבישים, מדרכות, רחובות ושבילים, מגרשי חניה ציבוריים, בכל מקום סלול או רי .1

טחה המוניציפאלי של העיר שהגזרה ב, כלי עבודה ועובדי ניקיון ותתבצע בכל תחום ציבורי באמצעות מכונת טיאוט
 במסמכי המכרז, בהתאם לתכנית העבודה ולצרכי העירייה.  , כמפורטבת ים

 
כנית העבודה צעים ולהפעילם מידי יום במסגרת תח האדם, הציוד והאמוהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כ .2

ת העבודה המפורטים בתוכניות באופן המיטבי והיעיל ביותר ראות המנהל, בביצוע העבודות בגזרהמתוכננת ו/או הו
 לכל הדרישות המפורטות לביצוע העבודות בחוזה. ובהתאם

 
העבודה תבוצע על בסיס מתן שירותים יומי ועל הקבלן החובה להעמיד את כל האמצעים וכוח האדם הדרוש לביצוע  .3

 העבודה.
 

יחידת המידה של משימות ניקיון הרחובות היא תפוקת הניקיון היומית אותה נדרש הקבלן לבצע בהתאם לתכנית  .4
יקון אשפתונים המוצבים אולם למען הסר ספק, יודגש כי, הקבלן אחראי לביצוע עבודות הניקיון כולל רהעבודה, 
 , לשביעות רצון המנהל, לפי שיקול דעתו של המנהל. גזרהברחבי ה

 
לעיל, נועדו אך ורק למטרת מידע וסיוע    גזרהיצוין, כי הנתונים לגבי אורך הכבישים והמדרכות המפורטים בכל  .5

 תפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. למשת
 

הנתונים לעיל אינם תחליף לסיור במקום, והקבלן יידרש לסייר ברחובות העיר, לאמת ולוודא את התנאים בשטח  .6
 ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו. 

 
ן המציאות למען הסר ספק, לא תתקבלנה טענות מצד המשתתף לאי התאמה בין הנתונים המופיעים בטבלה לבי .7

בשטח ובמידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין המפה והטבלאות יהיה באחריות הקבלן, להעלותן בפני 
 המנהל / העירייה.

 
אשר )צד שלישי( מובהר בזה, כי במידה ותתגלע מחלוקת כאמור באשר לנתונים לעיל, תמנה העירייה גורם מקצועי  .8

וידווח למנהל על מיקומם ומצבם על גבי  גזרהרחובות המדרכות והרחבות באורך ה  - םכבישיהיערוך חישוב כל 
מדיה ממוחשבת )להלן ''הצד השלישי''(. הצד השלישי יבצע את הסקירה והמיפוי בליווי נציג העירייה ונציג הקבלן 

בדיקה, שיעלה הזוכה. עבודת המדידה תבוצע על חשבון הקבלן הזוכה. היה ויתגלה פער בין נתוני העירייה לנתוני ה
וזאת החל  לממד המחירים לצרכןתשלומים נושאי הצמדה  24 -, העירייה תחזיר לקבלן את עלות המדידה ב 5%על 
 יום לאחר מועד התשלום של הקבלן לצד ג'. 60מ 

 
 

      
________________________ 

 חתימת הקבלן
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 חתימה וחותמת המציע

 
 

 

 2נספח ב' 

 קת גזרותחלו

 
 

הינן  -יוספטל, ניסנבאום עד קוממיות, )שד' ירושלים, בלפור הגזרות 2המהווים גבול בין  כלל הרחובות הערה:

באחריות  -רחוב מנחם בגין וספחיו )אזור האצטדיון -באחריות הקבלן של הגזרה המזרחית( . דרומית לקוממיות
 הקבלן של הגזרה המערבית.  

 

 גזרה ב'

 מזרחית

 א' גזרה
 מערבית
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 חתימה וחותמת המציע

 מערבית -א' גזרה
 

הגבול, עצמאות, רוטשילד, ירושלים, הרצל, יוספטל, יצחק בלפור, בן גוריון,  – צירים ראשיים •
 , דרך בגין, העבודה , החרושת.שדה, הקוממיות, הנביאים, ניסנבאום

 בלפור(-בן גוריון, בלפור, רוטשילד, עצמאות )הגבול – ניקיון רציף •
 צטדיון עירוני.א -פיס, מרכז ספורט-אמפיימון, -ן בתבניין העירייה, קניו – מוסדות מרכזיים •

 
 
 
 
 
 
 

 מזרחית -ב' גזרה                    
 

עצמאות, ירושלים, קק"ל, מבצע סיני, כצנלסון, אנילביץ', עוזיאל, בלפור,  – צירים ראשיים •
 נבאום, אנה פרנק, הקוממיות, דניאל , חשמונאים , רזיאל.ייוספטל, אלי כהן, כ"ט בנובמבר, ניס

 בלפור, היכל התרבות. – ניקיון רציף •
 רזיאל. –ים, הספרייה העירונית, תחנת משטרה -היכל התרבות, קניון בת – מוסדות מרכזיים •
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 חתימה וחותמת המציע

 3נספח ב' 
 

 מטלות רכב ייעודי
 

 איסוף קרטונים ממצבורים אקראיים. .א
 

 , כבישים פנימיים.בצירים ראשייםאיסוף מפגעי פסולת  ב. 
 

  מרכזי מיחזור. פסולת וניקיון סביב טמוני הקרקע בעיר,איסוף  ג. 
 
 עפ"י הוראת המנהל. -.  טיפול בתלונות מוקד חריגות ד 

 
 כל מטלה אחרת שתועבר ע"י המנהל. .ה
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 חתימה וחותמת המציע

 4נספח ב' 

  )סימולציה בלבד( טבלת ריכוז תשומות

 
ראה פרוט משימות -במהלך יום העבודה במספר שעות אחר יש לשים לב שכל תשומה עובדת  הערות:

 במסמך. 

שעות עבודה

201820192020כמות201820192020כמות 

16661666מכונת טאוט בינונית

11מכונת טאוט בינונית

26662666מפעיל

26662666שוטף

11מכונת טאוט קטנה

16661מפעיל

16661666מנהל עבודה

16661666טנדר

34כלי רכב יעודי

36664666נהג יעודי- רשיון רכב ב'

TSM11

 TSM  16661666מפעיל

2166627666עובדי ניקיון

15551555מנהל עבודה

15551555טנדר

1155510555עובד נקיון

11מכונת טאוט בינונית

11מפעיל

11שוטף

TSM11

TSM  11מפעיל

22כלי רכב יעודי

25552555נהג יעודי- רשיון רכב ב' 

10000מנהל עבודה

10000טנדר

60000עובד נקיון

10000מכונת טאוט בינונית, מפעיל, שוטף

10000מכונת טאוט בינונית, מפעיל, שוטף

20000כלי רכב יעודי

20000נהג יעודי- רשיון רכב ב' *

11111111מנהל עבודה

11111111טנדר

1211110111עובד נקיון

11110000מכונת טאוט בינונית, מפעיל, שוטף

22כלי רכב יעודי

21112111נהג יעודי- רשיון רכב ב' 

11110000מנהל עבודה

11110000טנדר

61110000עובד נקיון

11110000מנהל עבודה+ טנדר

41110000עובד נקיון

11111111מנהל עבודה

11111111טנדר

00010000מכונת טאוט בינונית, מפעיל, שוטף

71113111עובד נקיון

22כלי רכב יעודי

21112111נהג יעודי-רשיון רכב ב' 

11עובד

11טנדר+ דלק+ מרססת

11נהג יעודי - רשיון רכב ב' 

16660000עובד נקיון06:00-14:00

10000עובד נקיון20:00 -14:00

עובד נקיון14:00 -06:00מטלות מיוחדות
0000

תחנת מעבר

 ימים א'- ו'**

משמרת שלישית

ימים א'-ה'
22:00-06:00

ריסוס 

משמרת שניה יום ו'

13:00-

 שעה לפני כניסת 

שבת

06:00-13:30

משמרת שבת- בוקר

משמרת שבת-

מוצאי שבת

 אופציונלי-  30 עובדים,   25

 ימי עבודה בשנה

אופציונלי

 אופציונלי 2 מופעים 

 כל מופע 15 ימים

 אופציונלי- 2 מופעים 

בשנה 

כל מופע 10 ימים

אופציונלי

אופציונלי אופציונלי

אופציונלי

אופציונלי

אופצינלי

אופציונלי

ע"ח העירייה

אופצינלי

20:00 -13:00משמרת שבת- צהריים

אופציונלי

14:00- 18:30

משמרת שניה

 ימים א'- ה'

חצי משמרת

ע"ח העירייה

ע"ח העירייה

פרוט

גזרה מזרחית

 ימי עבודה בשבוע
גזרה מערבית 

ימי עבודה בשבוע תשומה

משמרת ראשונה

ימים א'-ו'

06:00-14:00

אופציונלי

ע"ח העירייה

ע"ח העירייה

ע"ח העירייה

ע"ח העירייה

14:00- 20:30

06:00- 12:30

ע"ח העירייה

אופציונלי

ע"ח העירייה

ע"ח העירייהע"ח העירייה

06:00- 13:00

שעה לאחר צאת 

השבת

24:00-

אופציונלי 

אופצינלי

אופציונלי

ע"ח העירייה

אופציונלי

אופציונלי

אופציונלי

ע"ח העירייה
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 חתימה וחותמת המציע

 
 מסמך  ג'

 
 הצהרת המציע

 
 

 לכבוד
 בת יםעיריית 

 
 א.ג.נ.,

 

 מתן שירותים לניקיון רחובות ושטחים פתוחים 17/12מכרז מס' הנדון:  
 בת יםבתחום העיר  

 
המקצועית של העבודה נשוא אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר  את מהותה  .1

 המכרז.
 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע  .2

 העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי והבנתי את שיטת ביצוע העבודה.
 

לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה  .3
 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 
להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז צמודה  .4

 וחמישיםה מא :)במילים ₪  150,000למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בסך של  
 (. הערבות תהא בתוקף עד ליום __________  ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו.שקלים חדשיםאלף 

 
 אני מצהיר בזאת כי: .5
 

נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את  הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות .א
 כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

 ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז. .ב
 ישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדר .ג
ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תכנית העבודה וכי הציוד, כח האדם והאמצעים המופיעים במכרז הם  .ד

בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב  לספק מידי יום  את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה 
,כלי רכב ות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות מכונות טיאוט על פי תכנית העבודה המאושרת ודריש

 וכמות העובדים הדרושה בהתאם לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות העבודה.
כי ידוע לי כי הצעתי  לביצוע כל העבודות לכלל משמרות העבודה ליום בהתאם להוראות המכרז, החוזה,   .ה

והתשומות הנדרשות לביצוע כל  העבודות, הכולל  העמדת כל  היקף העבודה ותדירות הניקיון, כל האמצעים
 .האמצעים, לרבות כ"א, מכונות וציוד

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות  .ו
 לפחות.חוק שכר מינימום,  בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"ידרישות 

  

, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, )כנגזרת מאחוז ההנחה(  המחירים הכוללים בהצעתי .ז
תנאי המכרז, עפ"י בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי 

 הכלול במפרט הטכני לרבות, הוראות החשכ"ל, צווי ההרחבה,  רווח, וכל הוצאה אחרת כולל מע"מ.
 ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו במכרז. .ח
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 חתימה וחותמת המציע

טיאוט ייעודית למדרכות והפעלת ידוע לי כי חלק מהפעילות הנדרשות הינן אופציה כגון: הפעלת מכונת  .ט
 משמרת שנייה וכי הפעלתם תהא על פי הנחיית המנהל בלבד.

 הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .י
 .ידוע לי כי, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא  .יא
"(, תקופת הניסיון( החודשים הראשונים במכרז הינם תקופת ניסיון )להלן: "6) תששידוע לי ואני מסכים כי  .יב

העירייה תהא בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה 
ה בדירוג והמציע  יבתוכנית העבודה,  רשאית לפנות למציע שהצעתו דורגה ע"י ועדת המכרזים כהצעה  השני

בלי צורך לנמק ועפ"י שקול דעתה הבלעדי ולא תהא לו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז וזאת מ
 הוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור. 

ידוע לי כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומה של החוזה בכל עת שתראה לנכון,  עפ"י שיקול  .יג
י בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות דעתה הבלעד

יום מראש וזאת  מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם  30נשוא החוזה, ע"י משלוח הודעה בכתב  
 עקב הפסקת ההתקשרות.

 
לכל תנאיו, לשביעות רצון העירייה  אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם .6

 ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.
 
 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .7
 

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 14תוך  .א
 לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין. (1
 ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח, הכול כמפורט בהסכם.להמציא לכם  (2

  
 ביום __________ אהיה ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז. .ב
 

העירייה תהא ,כולן או מקצתן ,לעיל  7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .8
לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית 

 קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.
 

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצמי 
 עם הגשת הצעתי למכרז.

 
בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות  כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע

 שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 
י לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות יהנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי על .9

 על פי כל דין.וכל הזכויות הסוציאליות  1987שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז 
 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור  .10
 סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. 
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 פרטי המציע 
 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________              
 

 כתובת: ______________________טלפון: __________________מס' פקס: __________________ 
 
 

 פרטי החותם מטעם המציע: 
 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________ 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________

 
תאריך: _______________                 חתימה + חותמת : ____________________
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 חתימה וחותמת המציע

 מסמך ד'
 

 הצעת המציע
 לכבוד

 בת יםעיריית 
 א.ג.נ.

 

 מחיר מתן שירותים לניקיון  17/12הצעת מכרז מס' הנדון: 
 בת יםהעיר  מירחובות ושטחים פתוחים בתחו       

 
__________________________ )שם המציע(, את הצעת המחיר למתן הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם  .1

, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט העבודה ואנו בת יםהעיר  מישירותים לניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחו
 מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

 
ע לי כי, לעירייה שמורה הזכות להזמין את ביצוע כול העבודות נשוא המכרז ממציע אחד לפי ראות עיניה ועל פי ידו .2

 ביותר.שיקול דעתה הבלעדי, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה 
 

וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל  להקטין את היקף העבודההעירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  .3
וזאת מבלי לנמק את העילה ואף אם בוצעה העבודה לשביעות רצונה.  אחוז 25שלא יעלה על בשיעור על פי החוזה 

מוצהר ומוסכם על הקבלן כי לא תהיינה לו תביעות  ו/או טענות כלשהן כנגד העירייה בגין צמצום היקף העבודה כאמור 
אי בגין כך לפיצוי כלשהו או תשלום או הגדלת שכר. העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה לעיל וכי לא יהיה זכ

בשיעור שלא וכפועל יוצא את ההיקף הכספי הכולל על פי החוזה  להגדיל את היקף העבודהובכפוף להוראות הדין, 
כל הכרוך בכך, לרבות  והקבלן מתחייב לפעול ולהיערך בהתאם לשינוי זה בהיקף העבודה על אחוז 25יעלה על 

 הקצאת כח האדם, הציוד והחומרים הנוספים בהתאם לנדרש.
 

מראש לפחות, כשהיא   מיםי 7הודעה על שינוי באמור )הקטנה או הגדלה בהיקף העבודה( תימסר לקבלן בכתב,
 חתומה על ידי גזבר העירייה וראש העירייה.

 
 הצעת המחיר

 
הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז, המפרט הכללי, המפרט הטכני, החוזה ותוכנית  .4

העבודה, בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת 
 ,רשיונות, מיסיםת, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, השירותים וביצוע העבודות לרבואת כלל העלויות הכרוכות באספקת 

. או כל דבר אחר נדרש ותשלומי חובה לרבות ורווח קבלניהבוצה, תשלום מים לתאגיד המים העירוני  פינוי /טיפול 
 ן:כדלהלאחוז ההנחה יעמוד 

 
 הינו : וז ההנחה המוצע על ידינו מהמחיר סה"כ אח

 
 .( אחוז) במילים: _________ _______%   : לגזרה המערבית
 ._______ ) במילים: _________אחוז( % : לגזרה המזרחית

 
 . ויביא לפסילת ההצעה כאחוז הנחה אינו נחשב)אפס(  0לשם הבהרה: אחוז הנחה 

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.  2עד את האחוזים יש לנקוב 
ועל אותם קבעה העירייה )המחירים אינם כוללים מע"מ( מצ"ב טבלת מחירון המציינת את מחירי המקסימום   .5

 :על מחירון זה יחול באופן זההלעיל,  4. אחוז ההנחה שצויין בסעיף פיה יערך חישוב התמורה בפועל
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 סוג                 
 יומי –מרבי )₪( מחיר 

+ שלדת משאית  גבי על בינונית טיאוטמכונת 
 ש"ע(  8) מים  שוטף+  +מפעיל+ סולר

1,580 

+ מפעיל+ סולרמכונת טיאוט ייעודית קטנה+ 
 ש"ע(  8) מים

1,170 

 + נהגיום עבודה ריסוס .  עובד+ כלי רכב
 שעות(  7.5) 

864 

 385 .עובד + יום עבודה ניכוש עם חרמש

 295 שעות( 8) סולר+ משימתי רכב צוות

 303 שעות(  6.5) ניקיון לטיאוט ידני בדוע

 373 שוטף

 385 שעות(  8) מפעיל מכונת טיאוט

 410 שעות(  8))בעל רישיון נהיגה ב'(  מנהל עבודה

 390 שקיות אשפה 1,000

 495 שעות( 8) סולר+ מפעיל + יעודיי רכב צוות

 סולראו שוו"ע + מפעיל, כולל  TSMמכונת  
  ומים. 

775 

 
התמורה עבור שירותי הטאוט בשעות החריגות, תתבסס על החלק היחסי של התעריף הרגיל ליום עבודה וזאת  -

 כמפורט להלן: 
התמורה עבור הטאוט = התעריף הרגיל ליום עבודה  כפול שעות עבודה(  8 חלקימספר שעות העבודה החריגות )

 . בשעות החריגות
יהיה נמוך בשיעור של  - 2016התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -

 , לאחר אחוז ההנחה. מהמחיר עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשאחוז  10

יהיה נמוך בשיעור של  - 2015התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -
 , לאחר אחוז ההנחה. עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשמהמחיר אחוז  15

יהיה נמוך בשיעור של  - 2014התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -
 , לאחר אחוז ההנחה. מהמחיר עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשאחוז  20

 הסכום לעיל בחלק היחסי של ימי העבודה בחודש.  היה והתוספת תהא פחות מחודש יחולק -

מובהר כי העירייה רשאית, עפ"י שקול דעתה הבלעדי, להמיר עבודת ניקיון יסודי לסריקה ולהפך, ביחס המרה של  -
 ק"מ בסריקה ליום עבודה של עובד. 3.75ק"מ ניקיון יסודי =   1.5

במכונה  סולרבמידה וע"ח הקבלן וללא מחיר ה סולרו המיםוכולל את מחיר כולל פינוי הבוצה מחיר מכונת הטיאוט   -
 .ע"ח העירייה. 

מהשינוי במדד המחירים לצרכן ,  45%מחירי הבסיס יעודכנו פעם בשנה החל מהשנה השנייה לחוזה בגובה של  -
כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימה על הסכם זה ומדד היעד הוא המדד הידוע ביום הראשון של 

 דש השלוש עשרה.החו
 מהשינוי בשכר. 55%בכל מועד שינוי בשכר המינימום יעודכנו מחירי הבסיס בגובה של  -

 

"(, התמורהלעיל עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז בתדירות הנדרשת )להלן: " 4ף המוצע על ידי בסעיאחוז ההנחה  .6
וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז  אחוז סופי מהווה 

ופירוט הגזרות והאזורים, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העסקת עובדים בכל כמות 
 טיפול ופינוי הבוצה לאתר מורשה צריכת מים, נדרשת, אספקת כלי רכב, מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם, תשלום עבור

כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, הובלות, פריקה, תשלומי אגרות 
 ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  סילוק והטמנה לרבות היטלי הטמנה,

 
הזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם לשמורה הזכות  עירייהל ידוע לנו כי .7

 לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל. עירייהתבחר ה
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מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר  
 מראש ובכתב ע''י  עירייההצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת הלמחיר נשוא 

 "( שירותים נוספים)להלן: " עירייהמורשי חתימה ב
 

 ח.פ.: _________  ______________________ שם המציע: 
 

 שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________
 

 טלפון: _________________  ______________________ כתובת: 
 

 מס' פקס: _______________  _________________ טלפון סלולארי: 
 

 חתימה+ חותמת: _________  ______________________ תאריך:  
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 מסמך ה'
 

 17/12חוזה למכרז מס' 
 

 2017 ביום ______ לחודש ____שנת בת יםשנערך ונחתם ב
 
 

 בת יםעיריית                             בין:       
 

  17נורדאו מרחוב    
 

 בת ים      
 

 ("העירייה")להלן :  
 

 מצד אחד;                                                     
 
 
 

 לבין:                 שם _________________ח.פ. ______                       
 

 ____________מרחוב ____________            
 

           _____________________________ 
 )להלן: "הקבלן"( 

 
 מצד שני;                                                     

 
 

 בדבר עבודות ניקיון וטיאוט רחובות בתחום שטחה המוניציפאלי  12/17:        והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל
 "(;המכרז)להלן: " בת יםשל העיר                     

 
 :       והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה;והואיל

 
 קיון וטיאוט רחובות בתחום שטחה       :      והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע עבודות ניוהואיל

 "(;העבודותהמוניציפאלי  של העיר, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "                   
 

 :      וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות נשוא      והואיל
 המכרז בהסכם זה;                   
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 מן:דלקלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כ
 

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
 

העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל בזאת מאת העירייה את ביצוע העבודות  1.2
 בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

 
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי ראה את רחובות העיר, ביקר ובחן  את שטחי העבודה, התנאים והיקף  1.3

העבודה לפיהם נדרש  לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה  וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט 
 במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

ל הדרישות והתנאים המפורטים במפרט הטכני, לשם ביצוע העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכ 1.4
 מסמך ב',  ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.

 
 

 תקופת החוזה .2
 

חודשים  מיום חתימתו  ביום ______ועד ליום ____________ , )להלן:   36חוזה זה יהיה בתוקף למשך  2.1
–תוקפו של החוזה ל  שמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך"(. על אף האמור, לעירייה תקופת החוזה" 
)להלן: "התקופה  כל אחת חודשים 12"(, של עד תקופת ההארכה)להלן: " תונוספ תקופות  לושש

 שנים 6ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות והתקופות הנוספות  לפי הסכם זה לא תעלה על המוארכת"( 
 .ולהרשאה תקציביתוהכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב  ,חודשים( 72)
 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת  2.2
 יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים.

 
הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע   2.3

 ני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.יום לפ 60בהודעה בכתב לקבלן 
 

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י  2.4
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30משלוח הודעה בכתב  

 ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 
 

 יחסי הצדדים .3
 

מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל  3.1
עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי 

הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין 
 המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו, מאת העירייה. 

 
הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים   3.2

הסכם וכול תשלום אחר על פי חוק, וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות 
וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק קיבוצי, צווי הרחבה 
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 לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
 

היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו  3.3
 יפצה וישפה הקבלן את העירייה בכל סכום בו  תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 
הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק  3.4

 , על עדכוניו.1987 –שכר מינימום תשמ"ז 
 

ו/או מנהל עבודה ו/או כול פועל  ו/או נהג פת עובדהעירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החל 3.5
 אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

 
 לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה נוספת. 3.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  3.6

 
זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם   3.7

 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 
 

 הצהרת והתחייבות הקבלן .4
 

מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות  4.1
 ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.והדרישות המפורטות במסמכי המכרז 

 
הקבלן מתחייב לספק לעירייה מידי יום  את כל הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי תכנית  4.2

וכמות , כלי רכב העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה, לרבות  מכונות טיאוט 
 העובדים הדרושה לכל אזור.

 
 להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן. 4.3

 
לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז ודרישות  4.4

המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה 
 כני והוראות הסכם זה.בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הט

 
את  ת עבודה" התחלמתן "צו יום מ ( חודשיםארבעה) 4הקבלן מתחייב כי, עליו להעמיד תוך תקופה של  4.5

 "תקופת ההתארגנות"(. כל כמות כלי הרכב, הציוד והאמצעים כדרישות המכרז והמפרט הטכני )להלן:
 
בתקופה זו, על הקבלן להעמיד את כל כלי הרכב, הציוד והאמצעים כדרישות המכרז והמפרט הטכני עד  4.6

 וזאת עד לסיום תקופת ההתארגנות. 2018להחלפתם לשנתון 
 
ימי עבודה יהא עליו לייצב ולהתאים את היקף כוח  30הקבלן מתחייב כי, עליו להעמיד תוך תקופה של  4.7

 העבודה ובהתאם להנחיות המנהל מטעם העירייה  ו/או מי מטעמו .האדם הנדרש בהתאם לתוכנית 
 

הקבלן מתחייב כי, ידוע לו כי מועד תחילת העבודות נשוא מכרז זה הינו ביום _________. אולם,  תחילת  4.8
"(, בתכנית עבודה צו התחלת עבודהביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  )להלן: "

בהתאמה( והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן  -"הזמנת עבודה" –" תכנית העבודהה )להלן: "והזמנת עבוד
"( ביטול המכרזחודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: " 6צו כאמור, במהלך 

 ולמציע במכרז  לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא
 נתקבלה אצלו הודעת זכיה.
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( החודשים הראשונים ביישום המכרז הינם תקופת ניסיון 6) שתשהקבלן מתחייב כי ידוע לו והוא מסכים כי  4.9
"(, העירייה תהא רשאית, בכל שלב שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של אי תקופת הניסיון)להלן: "

קיום מלוא הוראות ובדרישות המכרז וההסכם ו/או בשל אי עמידה בתוכנית העבודה, לראות בה כהפרת 
ההסכם, להורות על הפסקת ההתקשרות עם הזוכה, כולה או חלקה וזאת עפ"י שקול דעתה הבלעדי של 

ורך לנמק, אם ראתה לנכון לפנות למציע שהצעתו דורגה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הבאה העירייה ומבלי צ
אחריה בדירוג, ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מוותר בזאת 

 באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור. 
 

 
 התמורה .5

 
ם לקבלן תמורת מילוי כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה כמפורט בהצעת מוסכם בין הצדדים כי העירייה תשל 5.1

 .ןבהתאם לאחוז ההנחה שצויהקבלן, את הסכומים 
 

, בהתאם להוראות המכרז, המפרט הכללי, המפרט הטכני, הינה לביצוע העבודות נשוא המכרזהתמורה  5.2
את   דאח מתחם, לונדרש להעמיד ולהפעיל  במסגרת הצעת הקבלן החוזה ותוכנית העבודה, בידיעה כי 

הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות 
 כדלהלן: למעט מע"מ, ורווח קבלני לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה 

 
השירותים נשוא המכרז, עבודות ניקיון וטיאוט מכני וידני, איסוף ופינוי אשפה עבור ביצוע מלוא  5.2.1

הכל בהתאם לדרישות , ו/או בקיטור גבוה ופסולת רחוב, שטיפת רחובות עם מים מותזים בלחץ
 ,  המפורטות במפרט הכללי ובמפרט הטכני, במסמכי המכרז ובחוזה 

 
  ו:___________אחוז.הינ אחוז ההנחה 

 :לאחר ההנחהרון האמצעים מחילהלן 
   

 סוג                 
 יומי –)₪(מחיר 

+ בינונית על גבי שלדת משאית  טיאוטמכונת 
 ש"ע(  8+ שוטף+  מים  )מפעילסולר+ 

 

+ מפעילמכונת טיאוט ייעודית קטנה+ סולר+ 
 ש"ע(  8מים )

 

 יום עבודה ריסוס .  עובד+ כלי רכב+ נהג
 שעות(  7.5) 

 

  ניכוש עם חרמש + עובד. יום עבודה

  שעות( 8+ סולר )משימתי רכב צוות

  שעות(  6.5) ניקיון לטיאוט ידני בדוע

  שוטף

  שעות(  8מפעיל מכונת טיאוט )

  שעות(  8מנהל עבודה )בעל רישיון נהיגה ב'( )

  שקיות אשפה 1,000

  שעות( 8+ מפעיל +סולר ) ייעודי רכב צוות

או שוו"ע + מפעיל, כולל סולר  TSMמכונת  
 ומים.  

 

 
 

התמורה עבור שירותי הטאוט בשעות החריגות, תתבסס על החלק היחסי של התעריף הרגיל ליום עבודה וזאת  -
 כמפורט להלן: 
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התמורה עבור הטאוט = התעריף הרגיל ליום עבודה  כפול שעות עבודה(  8 חלקימספר שעות העבודה החריגות )
 . בשעות החריגות

יהיה נמוך בשיעור של  - 2016התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -
 , לאחר אחוז ההנחה. מהמחיר עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשאחוז  10

יעור של יהיה נמוך בש - 2015התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -
 , לאחר אחוז ההנחה. מהמחיר עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשאחוז  15

יהיה נמוך בשיעור של  - 2014התשלום עבור יום עבודה של רכב טאוט משנת ייצור  -במהלך תקופת ההתארגנות -
 , לאחר אחוז ההנחה. מהמחיר עבור יום עבודה של רכב טאוט שסופק כחדשאחוז  20

 היה והתוספת תהא פחות מחודש יחולק הסכום לעיל בחלק היחסי של ימי העבודה בחודש.  -

מובהר כי העירייה רשאית, עפ"י שקול דעתה הבלעדי, להמיר עבודת ניקיון יסודי לסריקה ולהפך, ביחס המרה של  -
 ק"מ בסריקה ליום עבודה של עובד.  3.75ק"מ ניקיון יסודי =   1.5

 וכולל את מחיר המים.כולל פינוי הבוצה מחיר מכונת הטיאוט   -

מהשינוי במדד המחירים לצרכן ,  45%מחירי הבסיס יעודכנו פעם בשנה החל מהשנה השנייה לחוזה בגובה של  -
כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימה על הסכם זה ומדד היעד הוא המדד הידוע ביום הראשון של 

 החודש השלוש עשרה.
 מהשינוי בשכר. 55%בשכר המינימום יעודכנו מחירי הבסיס בגובה של  בכל מועד שינוי -

 

 
מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר  5.3

באמצעות לתמורה לעיל, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת העירייה מראש ובכתב 
לא תזכה את הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין ע"י גזבר העיריה. כל עבודה ללא הזמנת עבודה מאושרת 

ובכל  ."(שירותים נוספים)להלן: "ו לו טענות או תביעות כלפי העירייה או מי מגורמיה הקבלן בתמורה ולא יהי
  .עיללמחירים הנקובים למקרה לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת בגין השירותים הנוספים מעבר 

 תהא פחות מחודש יחולק הסכום לעיל בחלק היחסי של ימי העבודה בחודש.  היה והתוספת   *               

 
בכל חודש חשבון מפורט, בשני עותקים, בגין העבודה  5 -הקבלן יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה 5.4

. לחשבון יצורפו בחלוקה לתשומות בפועל )פורמט הדיווח יאושר מראש ע"י המנהל( שבוצעה בחודש הקודם
, העתקי תשלום מים והעדר חובות לתאגיד בלן לנהל, מאושרים על ידי המנהלהעתקים מיומן העבודה שעל הק

 .או כל תאגיד חוקי שייקבע ע"י המנהל  "מי בת ים" 
 

 ים לגזברות.ימ 10החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  5.5
 

)במידה ויחול שינוי  ממועד אישור החשבון על ידי הגזברותיום  90חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של  כל 5.6
 . העירייה תפעל כלשון החוק(  -בחוק

 
 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל. 5.7

 
מכל חשבון שיוגש ע"י הקבלן תקזז העירייה את התשלומים להם התחייב הקבלן כדמי שימוש ראויים במשרד  5.8

ו/או מחסן שהעירייה העמידה לרשותו ושימושו  ו/או בגין ביצוע פעולה המוטלת על הקבלן בהתאם להוראות 
עלות ההשכרה של  -ניבמידה ובחר בקבלן להשתמש בנכס עירו המכרז ו/או פיצויים מוסכמים כהגדרתם. 

המשרדים יהיו בתחנת  לחודש בתוספת מע"מ צמוד למדד המחירים לצרכן. ₪  3,000וד על המשרד תעמ
 משרדים. כל הקודם זוכה.  2סה"כ ניתן עד  -מעבר נפחא

 
האחריות הינה של הקבלן. קיימת חלופה של השכרת שטח על ידי  -כעיקרון -חניית מכונות וכלי רכב של הקבלן 5.9

בצמוד לאתר נפחא או כל מקום אחר שתבחר  העירייה לשם אחסון הכלים, ללא שירותי שמירה, מבנים כו'
 .צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת מע"מ₪  500 -עלות השכרה חודשית לכלי -העירייה

 
המבוקשת  התמורה  -הינה ביחס למחיר המצוין והינה הנחה אחידה. כמו כןההנחה שניתנה עוד יובהר, כי  5.10

 ושת אחוז ההנחה. תועליה  באותה תקופה מדווחת בפועלשבוצעו היה עפ"י התשומות תבפועל 
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חברת אינסייט אי.יו בע"מ תבצע פיקוח חיצוני, מטעם העירייה,  על עבודות הקבלן.  כל קבלן  -פיקוח חיצוני 5.11

)המילים:  6,000שיזכה במכרז, בעבודות בגזרה הרלוונטית,  ישלם , עם קבלת הודעת הזכייה, סכום של 
.  חברת 30+"ששת אלפים"( שקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין  לחברת אינסייט אי .יו בע"מ בתנאי של ש

תלווה את עבודות הקבלן ותלווה את תהליך ההטמעה במשך ארבעת החודשים הראשונים של אי.יו אינסייט  
 עבודת הקבלן בגזרתו מרגע קבלת צו התחלת עבודה.  

 
 

 
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6
 

ולכל אבדן שייגרמו הקבלן יהיה אחראי כלפי עירייה לכל נזק לגוף  ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  6.1
לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, לרבות ובמיוחד לכלי אצירה של פסולת 
 מכול סוג, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או על ידי מי שנתון למרותו.

 
טלפון, יל, רשת מים, ביוב, חשמל, יגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שבהקבלן יהא אחראי בגין כל  נזק או קלקול שי 6.2

או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו  סולרצינורות להעברת 
ידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייה ושל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מהוא כל 

אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת המים, ביוב, חשמל, כול 
 או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור. סולרטלגרף, טלפון, וצינורות להעברת 

 
ד עם דרישה ראשונה, בגין כול נזק ו/או אבדן שפות את העירייה ו/או לשפותה, מיהקבלן  מתחייב בזה לפצות ול 6.3

מחדל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבו כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה ו/או 
ובכל מקרה שהעירייה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא  וביצועו,

שה ראשונה, כל זאת בתוספת ד עם דרילצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מי לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה או
הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהעירייה עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 
תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה 

 רייה לפי חוזה.  ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי העי
 

הקבלן  מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של   6.4
תחייב לפצות ולשפות את הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הקבלן מ

ירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה עם דרישתה הראשונה בכל סכום שיהא על הע דיהעירייה מ
 לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור. 

 
יום מיום הוצאת בקשה על ידי העירייה. במידה והקבלן לא יעביר את הפיצויים  30תוך  ןיינתהפיצוי לעירייה  6.5

  הנדרשים, אזי תפעל העירייה לקיזוז בתמורה המגיעה לקבלן אם היא קיימת. 
 

 
 ביטוחים: .7

 
קבלן( ו/או על פי דין או  הסכם, מתחייב הקבלן  -מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו להלן 7.1

להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא  יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף 
האישור(, וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם  -למכרז הסכם זה )להלן  1כנספח  ה'

 זה או במועד אחר כפי שתקבע העירייה.
 

המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן, לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח, הינה תנאי מוקדם למתן  7.2
אישור העירייה לפעול על פי ההסכם, לרבות תשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. לא יהיה בעיכוב במתן 

ום הפרת ההסכם מצד העירייה אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום, עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הקבלן מש
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 ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
 
 

מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העירייה ומי  מטעמה אינן  7.3
הביטוח, הפוליסות, טיבם, מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור  

 היקפם, התאמתם לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם .

 
 
 

 מוסכמים: קנסות  .8
 

מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים התמורה  8.1
"(,  בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה מוסכמים קנסותהחודשית, )להלן: "

במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי 
 מן:דלקהסכם זה כ

 
 

 סכום ש"ח
 הנושא / הליקוי

פיצוי מוסכם ליחידה לכל 
 מקרה

מס' 
 סד'

סכום 
 ש"ח

 הנושא / הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל 

 מקרה

מס' 
 סד'

לתשתיות אי ביצוע תיקון נזק  2,500
 במועד לכל מקרה

אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי  200 16
 אצירה

1 

אי השלמת העבודות בהתאם  700
לתוכנית עבודה לכל יום לכל 

 עובד /מכונת טיאוט

על  אי החלפת שקית באשפתון 200 17
 פי הנחיות מנהל

2 

עפ"י  אי הפעלת מכונת טיאוט 2,000
 לכל יום לכל מכונה  תכנית

אי פינוי פגר במועד שנקבע  350  18
 דקות 60בחוזה תוך 

3 

ביצוע עבודות באמצעות מכונת  1,000
טיאוט שאינה עומדת בדרישות 

 החוזה

אי זמינות הקבלן לקבלת  300  19
 הודעות

4 

ריקון הפסולת או שטיפת  מכונות  3,000
טיאוט באתר שאינו מאושר ע"י 

  העירייה

20  500 
 לפריט

ללא פרטים  העסקת עובדים
אפוד -)פריט בהתאם להנחיות

ביגוד, כלי  זוהר, נעליים,
 . הפיצוי הינו לכל עובדעבודה( 

5 

טיאוט ללא אישור  מכונתהחלפת  1,500
  המנהל

אי העסקת עובדים בכמות  500 21
 נדרשת

6 

טיאוט לא תקין  מכונתאי החלפת  1,500
  במועד שנקבע

העסקת עובד בניגוד להוראות  1,500 22
 המנהל

7 

בכפוף                
לחשבונית 
שנתקבלה 

בגין הזמנת 
עבודה ע"י 

 15+ העירייה
 אחוז

וביצוע  הדברהריסוס ואי ביצוע 
או קבלן אחר  ע"י העירייהבפועל 

 מטעמה.

23 500 
לכל 
 עובד

אי העסקת עובדים בכמות 
 נדרשת בתקופת תגבור לחגים 

8 

אי ביצוע הדברה וריסוס בהתאם  400
 להנחיות המנהל

מנהל עבודה שיצא מתחומי  2,000 24
 ללא אישורהגזרה 

9 
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 מכונתאי החלפת מברשת של  700
עפ"י הנחיית ו/או טיאוט בזמן 

 המנהל

אי ביצוע עבודת ניקיון בקטע  1,500 25
שבתוכנית העבודה בתוך פרק 

 הזמן שנקבע לכך

10 

אי השלמת עבודות טיאוט תוך  1,000
תקלה שעות במקרה של  24

 טיאוט מכונת ב

ביצוע עבודת ניקיון שלא  500 26
 לשביעות רצון המנהל

11 

רכב בכמות כלי אי אספקת  1,500
 נדרשת 

מכולת פסולת מכונות בגין פינוי  2,500 27
על ידי  טיאוט, במידה וקיימת, 

העירייה יקוזז מחשבון הקבלן 
על כל ביצוע הובלה ופינוי 
המכולה ע"י העירייה במקום 

 הקבלן.
 

12 

סטייה משעות המשמרת ללא  1,000
 אישור המנהל

 13 אי העסקת מנהל עבודה  750 28

 3400 29 לא מסודר ציוד מחסןשטח  500
לכל ₪ 

 עובד

אי תקינות שעון נוכחות או 
 החתמת העובדיםלחילופין אי 

14 

הפעלת מכונת טיאוט שאינה  1,000
 תואמת את החוזה

אי התייצבות עובד בבוקר,  150 30
)איחור מעל רבע שעה(   בזמן

או הגעה לשטח 
טרם סיום  םהתארגנות/רישו

 יום העבודה

15 

 
 
 

 בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד. -מהתמורה החודשית 5%הפחתה של  8.2
 

 מע"מ. אינם כולליםהסכומים  8.3
 
 .יהיו צמודים למדד המחירים לצרכןהסכומים לעיל  8.4

 
ת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי המוסכם והקבוע תמובהר כי על החלטת המנהל באשר להש 8.5

. במידה ויחליט הקבלן לערער על ימים 15תוך   סגן מנהל חטיבת שפ"עדלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני 
סמנכ"ל והחלטתו של  ימים נוספים  15תוך  לסמנכ"ל תפעול, הוא יוכל סגן מנהל חטיבת שפ"עהחלטת 

כי כל ערעור ידחה את מועד התשלום בהתאמה ולקבלן לא  יצוין   . ומכרעת בנושא הינה סופית תפעול
 תהיה כל עילה , טענה או תביעה בעניין. 

 
תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה  לעיל 8.5קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף  8.6

מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי 
 הסכם זה ועל פי כל  דין.

 

 הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים .9
 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת  9.1
הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את 

 זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב ומראש.
 

מהשליטה בקבלן, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראה   25%ברת הע 9.2
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 לעיל. 10.1אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 
 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן  9.3
תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או  יועמ"ש  -לכך ובכתב. העירייהמנהל קבל הסכמה של ה

 להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

 
 הפרה ובטלות החוזה   .10

 
הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הקבלן את  10.1

במישרין ובין בעקיפין  העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין
וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן 

אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:

 
ייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר אותן לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעיר 10.1.1

הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות 
העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות 

 שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 
 

 הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. להעסיק על חשבון 10.1.2
 

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית  10.2
 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 
יום מיום  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   10.2.1

 הטלתו. 
 

 אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  10.2.2
 

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על  10.2.3
 נכסי הקבלן. 

 
הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור  10.3

נזק כלשהו. במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי 
 הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 

 
יותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על לעיל כדי לפגוע בזכו  10.3 -ו 10.2 10.1אין באמור בס"ק  10.4

 פי כל דין. 

 
 

 ויתור והימנעות מפעולה או שינוי ההסכם .11
 

תור העירייה על זכויותיה, אלא אם כן ויאו מחדל מצד העירייה לא יחשבו כוכל ויתור, הימנעות מפעולה  11.1
 ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 
בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא  11.2

 טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
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  ביצוע ערבות .12
 

להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה, יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות  12.1
 2כנספח  ה'  בנוסח המצורף למסמכי המכרז ₪,  250,000בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

 "(.ערבות ביצוע)להלן: "
 

 60הערבות תהא לתקופת ההסכם, ממועד התחלת תקופת החוזה, בכל תקופת תוקפו של החוזה ועוד  12.2
יום לאחר תום תקופת ההסכם ותוארך בהתאמה ככל והעירייה תחליט להאריך את תקופת תוקפו של 

 החוזה.
 

"( ולהאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת  יהאופצהיה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )" 12.3
ימים נוספים מעבר למועד  60יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 

 סיום התקופה הנוספת. 
 

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו.  12.4
יקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה שהמנהל העירייה תהא רשאית, על פי ש

שעות מהשעה בה נמסרה לה  24מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 
 דרישת העירייה לתיקון ההפרה.

 
 250הצעות על סך 2הגזרות, הרי שיצרף   2יובהר כי ערבות ביצוע הינה לגזרה אחת. זכה הקבלן ב  12.5

 אלש"ח. 500אלש"ח כל אחת, או לחלופין, ערבות אחת על סך 
 

 

 העירייה כמפעל חיוני  .13
 

ים" והקבלן יהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומ           
ות אחד או יותר מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להורא

 מהחוקים הבאים: 
 –הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( תשל"ד  13.1  

1973. 
 . 1951-ג' לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  13.2   

 . 1971-, תשל"א לפקודת המשטרה )נוסח חדש( א' 90רוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף הכרזה על אירוע כאי 13.3         
 לחוק יסוד הממשלה.   38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף   13.4

 
או הוראת כל דין /ו 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז            

 זה. אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזהרלבנטי 
 

 שונות .14
 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה  14.1
בכתב או בעל פה, לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, 

שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות 
חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות 

 כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  14.2
שעות לאחר  72הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 
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 הישלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.
 

יחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו תהא מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הי 14.3
 בלבד. במחוז תל אביב לבתי המשפט המוסמכים 

 
 
 
 
 
 

 כתובות הצדדים:
  בת ים, 17נורדאו , בניין העירייה, רחוב בת ים: עיריית העירייה

 
 _______________________________________ הקבלן:

 
 

 ולראיה באו על החתום:
 
 
 

    ___________   ________                  ___________________ 

 הקבלןחתימה וחותמת                     העירייה גזבר              

 
                         ___________________ 

 ראש העיר                                  

 
 

      ___________________                          
 חותמת העירייה                               
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 1נספח ה'
                                                                                                 

כמו  התחתית כל עמודבעת הגשת הצעה למכרז אין צורך למלא ולהמציא את אישור הביטוח, אלא לחתום עליו  -הבהרה
 גם על יתר מסמכי המכרז, את אישור הביטוח החתום על ידי המבטח יידרש הזוכה במכרז להמציא לאחר זכיה.

 
 אישור על קיום ביטוחים           

                                                          

 
 לכבוד

 בת ים. עיריית 1
 "(העירייה/המזמין/המבוטח השני)להלן: "    

 . הקבלן2
 "(הקבלן/המבוטח)להלן: "    

 
 ג. א. נ.,

              
 )להלן: " האישור"(   אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 
 )להלן: "ההסכם"( בת יםסימוכין: מכרז למתן שירותים לניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר 

                  
 (, כדלהלן:"נשוא הביטוח"הרינו לאשר כי ערכנו פוליסה/ות ביטוח לעניין פעילויותיו של הקבלן )להלן: 

 
 : ביטוח צד שלישי .1

 
לרבות של המבוטח, קבלני משנה  ועובדיהם או מי מטעמם בגין אובדן או  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין 1.1

 נזק גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי עקב פעילות כלשהי הקשורה לנשוא הביטוח.
 ביטוח זה יכלול כיסוי וסעיפים, בין השאר, כדלהלן:   1.2

 קרה ובמצטבר לתקופת  ( למארבעה מיליון ש"ח) ש"ח 4,000,000גבולות האחריות תגמולי  הביטוח של   1.2.1
ביטוח שנתית. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין 

 מקרה ביטוח.
כרכוש צד ג' לעניין הביטוח  רכוש המזמין ו/או בפיקוחו, באחריותו, בשליטתו, ו/או בחזקתו יחשב  1.2.2

 כתנו. שבער
ת בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות עקב שימוש בכלי רכב למעט חבו  1.2.3

 חבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב )עד לגבול האחריות הנקוב בה(.
 לפחות )מאתיים אלף שקלים חדשים( ₪  200,000חבות עקב שימוש בכלי רכב לנזקי רכוש תוגבל לסך   1.2.4

 דלעיל. 1.2.3למקרה ולתקופה ותהווה כיסוי שיורי בכפוף לאמור בס''ק 
שביתה והשבתה, מכשירי  לא תחול כל מגבלה ביחס לחבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, שיטפון, פרעות,  1.2.5

הרמה וכד', תביעות שיבוב מצד המל"ל, הרעלה וגוף זר במזון ובמשקה, זיהום פתאומי, חבות כלפי ובגין 
 , טעינה ופריקה, נזקי גוף שלא כוסו בביטוח רכב חובה .משנה-קבלני

 
 ביטוח חבות מעבידים:  .2

 
ביטוח חבותו החוקית של המעסיק לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( וחוק האחריות למוצרים פגומים, בגין מות,   2.1

 ידי המבוטח ו/או מי מטעמו. -פגיעה או נזק של כל אדם המועסק על
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 ( לעובד, למקרה ובמצטבר לשנת הביטוח.ש"חליון ימעשר )חמישה  15,000,000 גבולות האחריות של   2.2
הביטוח ישפה את המזמין, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הוא נושא בחובת מעביד כלשהי כלפי   2.3

 משנה ועובדיהם.-מועסקיו של המבוטח. הביטוח לא יגביל בדבר העסקת נוער, שעות עבודה, קבלנים, קבלני
  

 ביטוחי חובה:  .3
 לטאוט. מכונתלכל ₪   500,000מ  רכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו  ביטוח רכב חובה כדין וצד שלישי

 
 תנאים כלליים: .4

 אנו מאשרים כי לעניין נשוא הביטוח כל הביטוחים המפורטים לעיל כפופים, בין היתר  לסעיפים ולתנאים        
 המיוחדים הבאים:           

 
חודשים ולא יאוחר ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות. הביטוחים  12הביטוחים יערכו לתקופה של כל  4.1

 יוארכו לתקופות נוספות לפי דרישת המבוטח בהתאם לתקופת ביצוע החוזה בפועל.
בכל פוליסות הביטוח של המבוטח בחברתנו, יחול סעיף ויתור על תחלוף / שיבוב / התביעה, ללא הדדיות, נגד  4.2

המזמין, מבטחיו, נציגיו וכל  מי מטעמם, וכן כלפי מי  שהמבוטח התחייב לשפות ו/או לוותר על זכות תביעה 
 נגדו, פרט נגד מי שפעל מתוך כוונת זדון.

 הסכומים הנקובים לעיל מהווים סכומי ביטוח/גבולות אחריות מזעריים בדולר ארה"ב בתחילת תקופת הביטוח.  4.3
 עובדיהם, נכללים כמבוטחים נוספים.המזמין, וכן קבלני משנה ו 4.4
 בביטוח חבות צד ג' חל סעיף אחריות צולבת. 4.5
 הפוליסות אינן ניתנות לביטול, אלא מחמת אי תשלום או מרמה בתביעת תגמולי ביטוח.   4.6
הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא לאחר שתימסר לכם התרעה בדואר רשום,  4.7

 יום מראש.     60לפחות 
 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  4.8

איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק  4.8.1
 אמור. מחמת האיחור ה

העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברישיון העסק ו/או מהרשויות, אלא אם היווה הסיבה הקרובה  למקרה  4.8.2
 הביטוח.

ולהיפך, אלא אם היוותה  הסיבה  –ידי המבוטח או מי מטעמו לא תפגע בזכויותיכם -הפרת תנאי הביטוח על 4.8.3
 הקרובה למקרה הביטוח. 

אחריותו של המבוטח לשאת בדמי הביטוח, בהוצאות תביעה, בתנאי מיגון ובטיחות, וכן בהשתתפויות  4.8.4
בדמי הביטוח, בהוצאות וכן בהשתתפויות  איישעצמיות )במידה שיחולו(; למען הבהר, הקבלן לבדו 

יע מראש למקרה  אלא אם  נוד₪ אלף  40,000 -העצמיות ואלה לא יחרגו בביטוחי החבויות דלעיל מעבר ל
 ובכתב כל אלה לא יחולו עליכם )המזמין(.  

 חוב הקבלן לטובתנו. למען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם.   4.8.5
הביטוחים דלעיל הנם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידיכם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר  4.9

 שיתוף ביטוחיכם.
המפקיע, מקטין או מגביל את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  יופעל כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(,   4.10

כלפיכם, שלגביכם הביטוחים דלעיל הנם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה אתכם במלוא הזכויות לפי תנאי 
 הפוליסות, ואנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחיכם.              

ים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה/אי התנאים האמורים לעיל בא 4.11
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.

 
 
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י  האמור באישור זה. 

 
 )חותמת חברת הביטוח(לראיה באנו על החתום: 

 
 

 ………………………………………………………………………...שם החותם: 
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 …………………………….……………………………………                                            תפקיד ומח'/סניף 
 ………………..תאריך: 

 
 

 רשימת פוליסות
 
 

 ומספריהן מאושרות ע''י חב' הביטוח.הזוכה יצרף לאישור קיום הביטוחים את רשימת הפוליסות 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...............................................…… 

………………………………………………………………...............................................……… 
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 2-נספח ה' 
 
 
 

 לביצוע החוזהנוסח ערבות בנקאית 
 
 
 תאריך __________

 לכבוד
 בת ים עיריית

 
 

 א.ג.נ.,
 

 כתב ערבות מס'________הנדון: 
 

בזאת כלפיכם "( אנו  ערבים המציעעל פי בקשת ______________________  ח.פ. _____________ )להלן : "
וזאת בקשר  (שקלים חדשיםאלף  -_______ _________ –במילים )₪   _________-לסילוק  כל סכום עד לסך של 

ולהבטחת מילוי   בת יםלמתן שירותים לניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר   12/17עם השתתפותם במכרז 
 תנאי דרישות ומסמכי המכרז.

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  14כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
לה לעמוד למציע בקשר המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכו

 לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

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

 
 ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא 

 
 ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום _______ .

 
 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום _________ ועד בכלל.

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ________  לא תענה.

 
 לאחר יום  _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות ז

 
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
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 תאריך ________________                                                         בנק   __________
 

 

 3-נספח ה' 
 

 כתב התחייבות בנושא בטיחות

עבודות הניקיון והטיאוט וע גש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצ( מבקשת לשים ד"העירייה" –להלן )  בת יםוהעיר הואיל 

במסמכי המכרז ומסמכי  שיפוטה כמפורט תחום, בועובדי ניקיון ברחובות ובשטחים הפתוחים באמצעות מכונת טיאוט

פי כל דרישות דיני -העבודות עלמבצע את "(, הקבלן" –)להלן  _____________________ולוודא כי , חוזהה

 וכללי הבטיחות והתעבורה הנוגעים לעבודות אלה.

 - ןדלקמכ עירייהלפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי ה

הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן,  .1

 נדרש לביצוע העבודות.שעומד לרשותו, ציוד, כלים וכל אשר 

 ל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על עבודות אלה.להוא מכיר וידועים לו כ .2

הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות והתעבורה בעבודות נשוא חוזה הקבלנות וכי בדק את הסיכונים הקיימים  .3

סיכונים ונושאי בטיחות ותעבורה אלו וכי ברשותו  באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם

ועוברי העירייה אות עובדיו, עובדי ריכל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות וב

 אורח.

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות נשוא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות והתעבורה, וכי העובדים  .4

 ידו הם מקצועיים, מיומנים ומנוסים, והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה כנדרש. המועסקים על

פי כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה החלים על -הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על .5

ארגון הפיקוח על העבודות, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות, לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות 

 .1999-העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ״ט

הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות והתעבורה בהתאם  .6

להוראות דיני הבטיחות והתעבורה, החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה 

עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את  ובלעדית לכל

 ה מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו.עירייה

הוא יקפיד לספק לעובדיו את כל העזרים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים בעבודתם, לרבות בהתאם  .7

, ולנקוט בכל 1961-ותקנות התעבורה, התשכ״א 1997-הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ״זלתקנות 

אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע העבודות, לרבות סימון כלי הרכבים בתאורה ופסים זוהרים, 

 שילוט וסימון ולהימנע מהשארת בורות וכלי אצירה פתוחים.

ל, כבלי טלפון, צינורות מים, ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת מכל סוג ומין. להקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמ .8

למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות תוך הקפדה על דיני 

 הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל.
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הבטיחות על כל תאונה שעשה עובד מטעמו נמנעה כנדרש בדיני  ,אגף הפיקוח על העבודה -הכלכלהמשרד ללדווח  .9

 ( למותו של עובד.ו"חימים או משגרמה )ח 3יכולת עבודה מעל 

 אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו/או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו/או מסמכי המכרז. .10

 :______________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס׳ תאגיד ___________________________ שם המציע:

 . _____________ , ת.ז. ________________ המציע:המוסמך לחתום בשם 

_________/_______/17  תאריך: _____________________ חתימה וחותמת של המציע:



 

 

 


