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 הזמנה להציע הצעות

 

מתן שירותי טיאוט וניקיון  ל  להציע הצעות  בזאת  מזמינה"(,  המועצה)להלן: "  המועצה האזורית נווה מדבר

הוראות  הכל כמפורט במפרט השירותים המצורף למכרז זה וכן יתר  בתחום שיפוטה,  , ידני ומכאני,  רחובות

 "(.השירותים מכרז זה )להלן: "

 

ויודגש ויובהר  המציעים  על  כי  המחיר  ,  להצעת  להציע,  מעבר  להצעתשעליהם  מפורט   תחשיב  םלצרף 

זכויות המגן, הצעתם כפי שהוצעה מגלמת בתוכה את מלוא הזכויות, בכללן ובעיקר  כיצד  ומראה    המפרט

 . צירוף התחשיב להצעת המחיר הינו חובה . להן זכאים העובדים ע"פ דין )לעיל ולהלן: "התחשיב"(

 

 עוד יובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המפורט במכרז.

 
 : הכוללתהמכרז  חוברת .1

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז.  .1.2

 להבטחת הצעה. נוסח ערבות   .1.3

 משתתף במכרז.ההצהרת  .1.4

 פירוט ניסיון המציע.  .1.5

 הסכם ונספחיו:  .1.6

 . להסכם' כנספח א מסומן - מפרט השירותים  .1.6.1

 להסכם.  כנספח ב' נתמסומ -הצעת מחיר  .1.6.2

 .להסכם ג' נספחכמסומן  -ביצוע ההסכם  לנוסח ערבות   .1.6.3

 . להסכם 'ד נספחכמסומן  -ביטוח   דרישות .1.6.4

 להסכם. כנספח ה'מסומן  -  העדר הרשעותבדבר תצהיר  .1.6.5

 להסכם.  'כנספח ומסומן  –  ו/או לחבר מועצה  מועצהעל העדר קרבה לעובד  תצהיר .1.6.6

 

 ב/מאתר המועצה.    לעיון והורדהמסמכי המכרז יועמדו   .2

  או "(  משרדי המועצה)להלן: "שביישוב אבו תלול  מסמכי המרכז יועמדו לרכישה במשרדי המועצה   .3

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  250תמורת סך של טלפונית 

ולהעלותן  לרכזיש   .1 וקיימות,  במידה  כל השאלות  ה  את  לכתב  על  מועד האחרון להגשת שאלות  עד 

המכרז, זמני  בלוח  לעיל  כנקוב  ברנפלד    בלבד,   Wordבקובץ  הבהרה  מיטל  הגב'  לדוא"ל:  ליידי 

meitalb@nevemidbar.org.il  08-6256411ים בטלפון שמספרו:  ולוודא קבלת המסמכ . 
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יועלו לאתר  מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל ויהיו(,   .2

 משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו.   . המועצה

נס לתיבת המכרזים  וכ תש  הסגור  פהאת ההצעות יש להגיש באופן ידני, כמפורט בתנאי המכרז, במעט .3

מועד האחרון להגשת הצעות הנקוב לעיל בלוח זמני המכרז.  עד לוזאת    המועצהבמשרדי    הנמצאת

הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא  .  מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם  בכל

 תתקבלנה. 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  יום   180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .4

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים   .5

,  בכל עמוד ועמודמלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם    כשהםלעיל,    1בסעיף  המפורטים  

 .כולל בעמודי המפרט אשר צורפו להסכם

, ובכלל זה כל  מכרז ובהשתתפות במכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה לכ .6

המכרז, במסמכי  הנדרשות  הערבויות  בהוצאת  הכרוכות  יעל    חלות   ההוצאות  אשר  שא  יהמציע 

 . על חשבונו בלבד. מובהר, כי בהצעתו כפי שמוגשת, התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"לובהוצאות  

כמו כן, המועצה שומרת    .  הזולה ביותר או הצעה כלשהיאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה   .7

לפצל את  השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי והקטין את היקף  לעצמה את הזכות להגדיל או ל 

את    השירותיםביצוע   מהזוכה  להזמין  מה ם  כול  םהשירותילשלבים,  חלק  רק  את    םאו  לפצל  או 

ש  השירותים פי  על  הכל  שונים,  מציעים  דעתה בין  בהנמקה,  הבל  יקול  צורך  וללא  והמציעים  עדי 

עם   הסכםבמקרה כאמור ייחתם    מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 ישתנו. ם המוצעים לא  מחיריה סכום שונה מן ההצעה, אך 

לפסול ו/או לדחות את  לבטל המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצה שומרת לעצמה את   .8

עצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של  גביו היה למול הצעתו של מציע,  

על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי    הסכםאי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת  

 סבירות בעליל וכיו"ב. 

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או   .9

 ר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. יות

 כללי  .10

המציע      ,התחייבויותיו מכח המכרז מתן כלל השירותים בהתאם למפרט השירותים ויתר  בגין   .10.1

 – נספח ב' להסכם  בהצעת המחיר המסומנת כ  -על ידו    יםהמוצע  יםהמחיר ינקוב בהצעתו את  

 בשים לב למחירי המקסימום המצוינים שם.
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)  יםהמוצע  יםהמחיר  .10.2 ב'  בנספח  כמפורט  המציע  "ע"י  התמורהלהלן:    ים אחיד  ויהי(,  "מחיר 

במפרטכל    על  ו ויחול המחיר   המופיע  והצעת  ויכלול  השירותים  בין  ,  כל ההוצאות,  כולל את 

על פי תנאי המכרז,    במתן השירותיםהמיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  

כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעד, כלי עבודה,    הסעות,  לרבות כוח אדם, ציוד, 

.  המועצה  ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י  ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב,

אשי, ר  ספק, רווח  למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות

בנוגע לתשלום הפרשי    הסכםבכפוף לאמור ב)הפרשי הצמדה למדד כלשהו    תוספת מרחק/אזור,

   .(הצמדה בתקופת האופציה בלבד, ככל שזו תתקיים

וכיו"ב   .10.3 קניה  מס  בלו,  מכס,  הממשלתיים,  ההיטלים  כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

  ההצעה. ייחשבו ככלולים במחיר

, או כל הסתייגות  הסכםעשו בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי הכל שינוי או תוספת שיי .10.4

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום  

 לפסילת ההצעה. 

המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף המופיע בפרקים שונים ו/או   .10.5

ו/או קיימת סתירה בין מחיר יחידה לסך הכולל, אזי תהא המועצה רשאית  מקומות שונים,  

 לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך ביותר לאותו סעיף.

  ביטוח  .11

כזוכה במכרז(   ,המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב .11.1 )יבחר  והצעתו תתקבל  היה  כי 

ימציא למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים  

 במכרז זה. 

כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו    ,מובהר בזאת .11.2

את המשמעויות הכספיות של התאמת  אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ו

 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .11.3

מסרבת   .11.3.1 ביטוח  חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 לו לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו. ש

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד   .11.3.2

הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט  

ט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקו 

נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם  

 אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו. 
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מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים    אישור המועצה לתחילת מתן השירותים, כי  בזאת  מודגש .12

    הנדרשים על פי חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 אברהים אלהואשלה 

 ראש המועצה האזורית נווה מדבר
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 המכרז   תנאי

 כללי  .1

 "(: מסמכי המכרז)להלן: "   אשר כוללים ההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז  

 הזמנה להציע הצעות.   .1.1

 תנאי מכרז )מסמך זה(.  .1.2

 נוסח ערבות להבטחת הצעה.  .1.3

 הצהרת משתתף במכרז.  .1.4

 ניסיון המציע. פירוט   .1.5

 ונספחיו:  הסכם .1.6

 . להסכם' כנספח א מסומן - מפרט השירותים  .1.6.1

 להסכם.  כנספח ב' נתמסומ -הצעת מחיר  .1.6.2

 .להסכם ג' נספחכמסומן  -ביצוע ההסכם  לנוסח ערבות   .1.6.3

 . להסכם 'ד נספחכמסומן  -ביטוח   דרישות .1.6.4

 להסכם. כנספח ה'מסומן  -  העדר הרשעותבדבר תצהיר  .1.6.5

 להסכם.  'וכנספח מסומן  –  ו/או לחבר מועצה  מועצהעל העדר קרבה לעובד  תצהיר .1.6.6

 
לידי  כ .1.7 שהגיע  נוסף  מסמך  לפחות  ל  להגשת    2המשתתפים  האחרון  המועד  לפני  עבודה  ימי 

 ההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז. 

כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים    ,למען הסר ספק מובהר .1.8

 שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 
 ות במכרז סף להשתתפ תנאי .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  הסף  בכל תנאי  העומדים  מציעיםרשאים להשתתף במכרז  

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים    -   כחוק  יחיד או תאגיד רשום .2.1

לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף  שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן  

 או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. 

ככל ומדובר בתאגיד יצרף המציע בנוסף    .)להוכחת תנאי זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה

 גם תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה(. 

 

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .2.2

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע קבלה על שמו(. 
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 ועד למועד האחרון להגשת הצעות,  2016החל משנת  שנים לפחות,    4של    ניסיון מוכח  בעל  מציע .2.3

במתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות וכבישים הן באמצעות עובדי כפיים והן באמצעות משאית  

( שתי  לפחות  עבור  רשו2טיאוט,  מקומיותיו(  לפחות  שכל    ת  מונה  תושבים   7,000רשות 

  רשומים.

הלקוחות    תנאי)להוכחת   מאת  המלצות  בצירוף  ניסיון  פירוט  טופס  את  המציע  ימלא  זה 

 המפורטים(.

 הניסיון הנדרש הוא של המציע עצמו כקבלן ראשי ולא באמצעות קבלני משנה.כי  ,מובהר*

 

בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון מטעם משרד העבודה, הרווחה המציע   .2.4

 .1996- התשנ"ו ידי קבלני כוח אדם,- לפי חוק העסקת עובדים עלוהשירותים החברתיים, 

 (.על שמו רישיון בתוקף)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את 

 

ברשות  ובבעלות .2.5 המציעאו  של  בתוקף(  הסכם)מכוח    ו  ליסינג  חברת  עם  לפחות    התקשרות 

קוב(, הכוללת מכשיר    5גדולה על שלדה )בעלת מיכל בקיבולת של לפחות    משאית טיאוט אחת

 ואילך.  2016שטיפה בלחץ )"גרניק"(, ששנת ייצורה 

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע רישיון רכב ו/או הסכם לסיניג בתוקף(. 

להי* הנדרשת  המשאית  על  כי  שעבוד יובהר,  )למעט  משעבודים  ו/או  מעיקולים  נקייה  ות 

 לטובת הבנק או לגורם המממן(. 

 

בנקאית  מציע .2.6 ערבות  בגובה    שהגיש  אלפים )ובמילים:  ₪    5,000אוטונומית  שקלים    חמשת 

" )להלן:  הצעהחדשים(  להבטחת  המדד "(,  ערבות  כאשר  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה 

עד    אשר תעמוד בתוקפה,  15.11.2022, שפורסם ביום  2022  אוקטוברמדד חודש  הבסיסי יהיה  

לפקודת "המועצה האזורית נווה מדבר", באופן, בתנאים האמורים בתנאי    01/03/2023ליום   

 למסמכי המכרז.  "נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף נוסחו המדויק של  ובהתאם ל המכרז

 

או בהם כל הנתונים  , במלואם ולאחר שמולתנאי המכרזהגיש את כל המסמכים כמפורט בהמציע  

 והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש. 

צירף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש    המציע

 אמור לעיל. לעיל, לרבות רשימת עבודות דומות שביצע, כולל אישורים והמלצות כ

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים / התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  

 לפי העניין.  ההארכה, / הסכםבמועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת הנדרש כי אלו יהיו תקפים 
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 מסמכים שצירופם נדרש  .3

 :נדרשה , במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,  

שמולאו בהם    , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרעיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז .3.1

ובכלל זה    שנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרשו  ,ללא יוצא מהכלל  ,כל הפרטים הנדרשיםבדיו  

 שירותים וההצעה. המפרט 

המדויק  נוסח להבטחת הצעה, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ובהתאם ל   ערבות בנקאית אוטונומית .3.2

 ".נוסח ערבות להבטחת ההצעה"  -למסמכי המכרז כהמצורף 

 .על רכישת מסמכי המכרז קבלה .3.3

 להוכחת תנאי הסף בדבר הניסיון, כמופיע בתנאי הסף לעיל.  , וחתוםמלא    ניסיון המציע טופס .3.4

הניסיון  מהגורמים    המלצות .3.5 בטבלת  כמפורט  השירותים  ניתנו  לטיב  להם  התייחסות  ובהן 

 הביצוע. 

 לעיל. , כנדרש בתנאי הסף רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון .3.6

 להוכחת תנאי הסף לעיל.  רישיון רכב ו/או הסכמי ליסינג .3.7

 . על ניכוי מס במקור או פטור ממס בתוקףאישור  .3.8

  ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-אישור בתוקף על .3.9

 . 1976-התשל"ו 

 . תעודת עוסק מורשה .3.10

 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.11

 . או השותפויות או האגודות השיתופיות  רשם החברותמאת    מתעודת ההתאגדותעותק   3.11.1

של  פירוט   3.11.2 של  עדכני  החתימה  הנדרשים, התאגידמורשי  החתימות  צירופי  לרבות   ,

 "ח שלה. האו רו תאגיד"ד של ההמאושר ע"י עו

 *ככל והמציא מאוגד בצורה אחרת, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים.

 מלא וחתום. יועל נספח הסכםה  נוסח .3.12

 . הצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכם  על גבי טופס מחירת הצע .3.13

 תחשיב להצעת המחיר.  .3.14

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או    תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה  

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעההגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 
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 אופן הגשת הצעות .4

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיום  כאשר מולאו בה,  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.1

 יוצא מהכלל. 

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה או   .4.2

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -חלק ממנה בעיפרון 

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין על בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל   שינויכל  .4.3

 . סילת ההצעהעלולים לגרום לפאופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

  ים המוצע  המחיריםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לרשום בהצעת המחיר את   .4.4

 . לעיל )הזמנה להציע הצעות( 10בהתאם לאמור בסעיף  ידועל 

נו המדויק של  כות מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר ל .4.5

 עד למועד האחרון להגשת שאלות להבהרה.  ה, בכתב, עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצ 

לפני   במידה והמועצה תמצא כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז

 המועד האחרון להגשת ההצעות. 

ך שינוי, מכל  וער אין המציע רשאי לאו לשנות את מסמכי המכרז.  ו/לתקן    ו/או   אסור למחוק  .4.6

בכל מקרה    .במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו(שהוא,    מין וסוג

,  וכפי שנמסר למציעים  המועצה הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע״י    יחייב את 

 שבוצעו. לשינויים  הלא העיר  המועצה גם במקרה בו נערכו שינויים ע"י המציע  

, בין בגוף  מכרזדי המציע ביחס למסמכי השינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ילעניין כל   .4.7

  ת, בהתאם לשיקול דעתה רשאיתהא המועצה  המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת,  

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.7.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.7.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   ות הבהר   לדרוש  .4.7.3

גורם אחר .4.8 ע״י  ו/או  פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע״פ  מי    המועצהמלבד    כל  ו/או 

לכל    תאחראי  האינ  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי    .המועצהלא יחייבו את   המטעמ

  ותיקונים שנמסרו   רק שינויים, תשובות.  פה-למשתתפים במכרז בעל   פרוש ו/או הסבר, שיינתנו

"  בכתב הבהרות)להלן:  את    "(מסמכי  האמור  המועצהיחייבו  בין  סתירה,  של  מקרה  בכל   .

מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה    במסמכי ההבהרות ובין 

 מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.   של סתירה בין

על המציע לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום   .4.9

ללא יוצא    וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הספק"  

 .מן הכלל
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שתי   שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  חתימה  של  קיומה  או  חתימה  העדר 

וכו', על מסמכי המכרז או חלק מהם,  חתימות, העדר חותמת   עלולה לגרום לפסילת  ברורה 

 . ההצעה

בכלליות   .4.10 לפגוע  ומבלי  למכרז  ההצעה  בהגשת  עקיף,  או  ישיר  באופן  הכרוכות,  העלויות  כל 

האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם להצעה  

הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על  ולרבות עלות הגשת ערבות בנקאית וכל  

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא    ,המציע בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה

ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את העבודות או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר  

 השתתפותו במכרז.  עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין

, את הצעת  שמו וכתובתו בלבדעל המציע להגיש בתוך המעטפה הריקה, עליה ירשום הוא את   .4.11

"מכרז    רשוםהמעטפה עליה    לתוךהמחיר מטעמו. מעטפה זו, יחד עם כל מסמכי המכרז תוכנס  

או    וזו   "18/2022מס'    פומבי  שליחו,  או  המציע  ע"י  המועצה  של  המכרזים  לתיבת  תוכנס 

 תם. בנוכחו

עד למועד האחרון    -משרדי המועצה  ב על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו    ידנית ההצעה תוגש   .4.12

 . להגשת ההצעות

בכל מקרה לא יתקבלו הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה מעבר למועד האחרון  

 . להגשת ההצעות

 "  1כאשר על כל אחת מהן יצוין "חלק    מעטפות  2- במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל .4.13

בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים   ".  2"חלק    -ו

 ע"י המציע.

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.14

רון להגשת ההצעות הנקוב  יום מהמועד האח  45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

המועד האחרון,   לפני  מסמכי המכרז,  מי שרכש את  לכל  כך  על  ובלבד שהודיעה  זה  במסמך 

 המקורי, להגשת ההצעות. 

 
 פתיחת המעטפות .5

"המציע   .5.1 )להלן:  במכרז  הזוכה  כהצעה  תיבחר  למועצההזוכהשהצעתו  להמציא  מחויב   )"  , 

כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז לרבות  ,  את  יום מיום ההודעה על זכייתו  14תוך  

ואישור על עריכת פוליסות ביטוח כנדרש    הסכם, כולל ערבות בנקאית לביצוע ה הסכםתנאי  

 .הסכםב

לאחר   .5.2 הסמוך  לביצוע  הנדרשים  המסמכים  הביצוע  ובכללם    הסכםהמצאת  ערבות  המצאת 

ית שהופקדה על ידו  , תחזיר המועצה לזוכה את ערבות הבנקא ע"י המועצה  הסכם חתימת הו

   .כערבות להשתתפות במכרז
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לא   .5.3 ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  הנדרשים  חזר  המסמכים  כל  את  המציא 

ה ה הסכםלחתימת  על  חתם  לא  ו/או  כלשהי    הסכם,  התחייבות  אחת  מילא  לא  ו/או 

המכרז   תנאי  לפי  ל   -מהתחייבויותיו  המועצה  הבנקאית  תוכל  הערבות  את  המועצה  חלט 

 להשתתפות במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

סכום מלוא הערבות שימומש כאמור, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו   .5.4

מצהיר    למועצה והמציע  כאמור,  נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה  למי  ו/או 

ו/או למי מטעמה בגין הפרת    למועצהצויים הנכון המגיע  ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפי

 . וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות התחייבות המציע כאמור לעיל

  - אך לא חייבת -  סיבות המפורטות בו, רשאית המועצהלעיל, הרי בהתקיים הנעל אף האמור   .5.5

לראות את ההסכם שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כהסכם תקף מיד לאחר שהוסיפה  

לשם   דין  כל  פי  ועל  פי ההסכם  על  לרשותה  העומדים  בכל הצעדים  ולנקוט  בו את חתימתה 

אכיפתו של ההסכם או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי ההסכם  

 ו/או על פי כל דין. 

לבטל את המכרז   שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי,המועצה ר .5.6

מהמועד שנקבע  חודשים    12למשך תקופה שלא תעלה על    רותיםימתן השלדחות את תחילת  או  

 .רותיםימתן הש לתחילת  הסכםב

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או   .5.7

ימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,  ממציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק  כל  

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל  

צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את  

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -ו עלזכויותיו או חובותי

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. יום   180  התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא .5.8

המועצה   .5.9 כן,  כמו  כלשהי.  הצעה  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין 

  ם ו/או לפצל את השירותי   םשומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותי

או לפצל את    ןאו רק חלק מהן  כול  העבודותלשלבים, להזמין מהזוכה את  ין מספר ספקים/ ב

עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים  הבל  יקול דעתההכל על פי שהעבודות בין מציעים שונים,  

זה. בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מראש  ומנועים  ייחתם    מוותרים  כאמור  במקרה 

 ישתנו.ם המוצעים לא  מחיריה אך  בהתאם לזכייה, עם סכום שונה מן ההצעה, הסכם

 

 

 

 

 

 

 זוכה  לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .6
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 במכרז   המציע שיועמד לזכייה,  הסף  בתנאי  המציע  של  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  לאחר .6.1

 בעל הניקוד הגבוה ביותר בהתאם למשקולות שלהלן: יהא המציע 

 

 משקל  פרמטר

מחיר   כפיים של  בודה  ע   שעתלהצעת   במשמרת    ,עובד 

 . עות, נטו(ש 8)

 . ₪ בתוספת מע"מ, לשעה 55מחיר מקסימלי לרכיב הצעה זה:   *

 נקודות  80

מחיר   של    למשמרתהצעת  טיאוטעבודה     מכונת 

   .שעות, נטו( 8)

 למשמרת.  ₪, בתוספת מע"מ  2,050מחיר מקסימלי לרכיב הצעה זה:   *

 נקודות  20

 

הצעת המחיר הזולה ביותר בכל פרמטר תזכה לניקוד הגבוה ביותר לאותו רכיב ויתר ההצעות  

 :)משמאל לימין(  יזכו לניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר בהתאם לנוסחה שלהלן

 

   ההצעה הזולה ביותר הניקוד להצעה הנבחנת = המשקל * ההצעה הנבחנת /  

 

 לשני הפרמטרים יועמד לזכייה.  במצטברהמציע בעל הניקוד הגבוה ביותר 

 

ביותר, או כל הצעה    הזולהה מתחייבת לקבל את ההצעה  נאינ  המועצהעל אף האמור לעיל,   .6.2

 שהיא.  

להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת  הזכות להקטין או לעצמה את   שומרת המועצה  .6.3

מן    הסכםה חורגות  ההצעות  בהם  במקרים  או  המועצה  צרכי  ישתנו  בהם  במקרים  וזאת 

 התקציב שאושר לביצוע.   

  שימצאו   כפי ,  בדיקה  כל,  מהם  חלק  לכל  או  למציעים  לערוך  רשאים  מטעמה  מי  כלאו  /ו  המועצה .6.4

 שתבקש   ככל,  כאמור  בבדיקות  מטעמה  ומי  המועצה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד  כל.  לנכון

  זה   מטעם,  רשאית  המועצה  תהיה,  לעיל  וכאמור   כנדרש  פעולה   המציע  שיתף  לא.  בדיקות  לערוך

 . ההצעה  את לפסול, בלבד

  מידע או  / ו  מסמך   כל  ימציאו  כי   המציעים  מאת  לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  המועצה  רשאית  עוד .6.5

   .ההצעות להערכת, מטעמה  מיאו /ו  המועצה לדעת, הדרושים, הבהרהאו / ו נתוןאו  /ו

 

 אברהים אלהואשלה 

 ראש המועצה האזורית נווה מדבר
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 "ערבות להבטחת ההצעה" וסח נ

  בנק : 
 סניף : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך : 

 לכבוד
 נווה מדבר המועצה האזורית 

 

 ____________ ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

( שקלים חדשים  חמשת אלפיםבמילים:  )₪    5,000עד לסכום כולל של    ,בזה כלפיכם לתשלום כל סכוםאנו ערבים   .1
  מספר  פומבי"(, בקשר למכרז  הנערב"  "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות "  )להלן:

18/2022 . 

כה המרכזית לסטטיסטיקה  כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלש  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד   .2
   שלהלן: , בתנאי ההצמדה"(המדד)להלן: "ומחקר כלכלי 

או סמוך  )  15.11.2022פורסם ביום  אשר    2022  אוקטוברחודש  לעניין ערבות זו יהא המדד בגין    "המדד היסודי "
 (. כךל

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד  לעניין ערבות  "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין   ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל  
 הפרשי הצמדה.

, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  נו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבותיערבות .3
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  או לנמק עליכם לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום    ימים  15  -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 ם הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב  ועד בכלל  01.03.2023  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

   ___ ___________________ בנק 
   

 

ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.טופס זה   
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 הצהרת משתתף במכרז 

הח"מ,   .1 כי  אני,  בסעיףמאשר/ת  כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  המכרז    1  קראתי  לתנאי 

, ביקרתי במקומות  למתן השירותים האמוריםוהמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם  

וכל  למתן השירותים  המיועדים   לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות 

 .מתן השירותיםמקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על 

, תנאי הגישה  מתן השירותיםת כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום  הנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי א .2

על מהלך   עשויים להשפיע  או  המשפיעים  הגורמים האחרים  כל  היקף    מתן השירותיםוכן  על  ו/או 

 , ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. השירותיםהוצאות  

נאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם  בהתאם לת  יםהאמור  השירותים הנני מתחייב/ת לבצע את   .3

והנני  בכפוף לאמור במסמכי המכרז,    ,בנספח להסכם  יםהמופיע  שבהצעת המחיריחד, לפי המחירים  

 לשביעות רצונה הגמור של המועצה.   השירותיםמקבל/ת על עצמי לבצע את  

וב בה ולרבות  במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנק .4

אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי  

אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה  

 לכל מציע אחר.  השירותיםזכאית למסור את  

ועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך בהוכחת  כמו כן, במקרה כזה, אני מתחייב/ת לשלם למ

נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי במועצה  

"(, והמועצה תהיה זכאית לגבות את הפיצוי המוסכם ע"י  הפיצוי המוסכםלהבטחת הצעתי זו )להלן: " 

 מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.   ת/ואני מוותר  חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת

ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא   .5

מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה    יום  45  תעלה על 

מהיום שנועד    חודשים  12  לתקופה שלא תעלה עלמתן השירותים  רשאית לדחות את המועד לתחילת  

ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי  מתן השירותים  לתחילת  

לתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי  הצעתי זו הינה ב

 לתקופה כנקוב במכרז. 

אני   .6 תנאי המכרז,  פי  על  בה,  הכלולות  וההתחייבויות  תנאיה  פרטיה,  כל  על  לקיום הצעתי  כבטחון 

י המכרז  מצרף/פת בזה ערבות בנקאית אוטונומית, כערובה לפקודת המועצה, בסכום הנקוב בתנא

ולהלן) הבנקאית":  לעיל  הערבות  "הערבות  את  לי  תשיב  המועצה  תתקבל,  זו  והצעתי  במידה   .)

ערבות בנקאית לביצוע ההסכם בנוסח ובשיעור  ה   אפקיד אתימי עבודה מהיום בו    3הבנקאית בתוך  

 ואמלא את יתר התחייבויותיי לביצוע ההסכם.  הנקובים בהסכם

 , מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל .7

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

הפרת   או  מילוי  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  הצעתי  מהוראות  הוראה  הפרת 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 
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 הצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:במידה וה .9

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .9.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .9.2

מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים, על ההתקשרות  כי אנו החתומים מטה   .9.3

לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי התאגיד או  

היחיד   לשון  וכי  המכרז,  הסכם  ועל  זו  הצעה  על  לחתום  מאתנו  המונעים  המכרז  במסמכי 

 יחסת לתאגיד. הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתי

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה   .9.4

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

לראות אותנו מחויבים באופן אישי    -אך לא חייבת-פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 לפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. כ

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 

 ________________ חותמת תאגיד: ______________________ תאריך:  

 .יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויחתימה שנ* 
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 פירוט ניסיון המציע 

במתן שירותי ניקיון  ועד למועד האחרון להגשת הצעות,    2016שנים לפחות, החל משנת    4ניסיון מוכח של  

(  2וכבישים הן באמצעות עובדי כפיים והן באמצעות משאית טיאוט, עבור לפחות שתי )וטיאוט רחובות  

   תושבים רשומים. 7,000רשויות מקומיות, ובלבד שכל רשות מונה לפחות 

 

פר על  לעיל,  בטבלה  כמפורט  השירותים  ניתנו  להם  מהגופים  ואישור  בכתב  המלצות  לצרף  יש    טי הערה: 
 (.ושנה חודשהשירותים שניתנו כמפורט בטבלה, לרבות התייחסות לתקופת ביצוע השירותים )

 

 הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 תפקיד/ם:           ________________________________ 

 

 

 

 

תקופת ביצוע   

 העבודה  

 חודש/שנה   -)מ

 חודש/שנה( -ועד 

מס' תושבים 

 ברשות

ההיקף הכספי של  

 השירותים שניתנו 

השירות  תיאור מלא של 

לרבות מקום   שניתן 

 ביצוע השירותים

שם הלקוח/הרשות 

 ופרטיו ליצירת קשר 

 

     

1 . 

     

2 . 

     

3 . 

     

4 . 
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 הסכם

 

 2022שנת  ___________ שנערך ונחתם בבאר שבע ביום

 

 - בין   -

 

 נווה מדבר המועצה האזורית 

 תלול מהיישוב אבו  

 ה והחשב המלווה גזבר מורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, על ידי ה

 ("המועצה")שתיקרא להלן: 

 מצד אחד;

 - לבין  -

 

 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "( הספק)שיקרא להלן: "

 שני;  מצד

 

שיפוטה,  והמועצה   בתחום  רחובות  וניקיון  טיאוט  שירותי  לקבלת  בהתאם  נדרשת  הכל 

במפרט   וכמפורט  המכרז  א'   המסומן  השירותיםלהוראות  )להלן:   כנספח  להסכם 

 "(; השירותים"

 :הואיל

עבורה את   לבצע  למועצה  הציע  הידע, הכישורים,  השירותים,  והספק  בעל  הוא  כי  בהצהירו 

, והמועצה  השירותיםעל פי כל דין לביצוע    יםהנדרש   יונותהניסיון, האמצעים והריש היכולת,  

 לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;  השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

שפורסם    18/2022מס'    פומבינבחרה כהצעה הזוכה במכרז  למתן השירותים  והצעתו של הספק  

 ;"(המכרז )להלן: " ע"י המועצה 

 :והואיל

מסמכי  המכרז, נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה )להלן: "ובמסגרת  

 "( ובמסגרתם התחייב למתן השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב מהם; המכרז

 :והואיל

מועצה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקם כפי שאלו יפורטו בהזמנות  וה

לספק   שיוצאו  כמפורט  העבודה  התחייבויותיו  בכל  יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  מעת 

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1
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 נפרד מההסכם:המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי  .1.2

 . להסכם' כנספח א מסומן - מפרט השירותים  .1.2.1

 להסכם.  כנספח ב' נתמסומ -הצעת מחיר  .1.2.2

 .להסכם ג' נספחכמסומן  -ביצוע ההסכם  לנוסח ערבות   .1.2.3

 . להסכם 'ד נספחכמסומן  -ביטוח   דרישות .1.2.4

 להסכם. כנספח ה'מסומן  -  העדר הרשעותבדבר תצהיר  .1.2.5

 להסכם.  'וכנספח מסומן  –  ו/או לחבר מועצה  מועצהעל העדר קרבה לעובד  תצהיר .1.2.6

 
השירותי  הספק .1.3 את  המועצה  עבור  לבצע  בזה  להוראות,    ם מתחייב  בהתאם  רצונה,  לשביעות 

 התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין. 

  ובהצעת המחיר שנקבעו   םלמפורט במפרט השירותי  הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם .1.4

 ב' להסכם זה.  -נספחים א' כ

הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה להם   כל .1.5

הסותר הוראות הסכם    ההזמנה להשתתף במכרזתוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי  

 זה.

 מונחים .2

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

 אזורית נווה מדבר.המועצה ה  -" המזמין" או "המועצה"

 המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו. ראש   -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז.                               

כל    -"  הספק" לרבות  המוסמכים,  ומורשיו  הספק  של  נציגיו  או ספק  לרבות:  בשמו  הפועל     משנה 

כל חלק מהן,    םביצוע השירותיב  בשבילו   ובכתב, או  וניתן לכך אישור, מראש  ובלבד, 

 מאת המועצה.  

 ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה. נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על    -" המפקח"

, בתחום שיפוטה של המועצה,  ידני ומכאניטיאוט וניקיון רחובות,     –"  העבודות או ""  השירותים"

 להסכם זה. כנספח א'הכל כמפורט במפרט השירותים המצורף 

ביצוע השירותים ונכסים  רבות  לתחום שיפוטה של המועצה,       -  ""מקום  ו/או  רחובות  הבנויים 

על פי  הכל ,  האופציה באם תמומשו/או   הסכםשייבנו בכל תקופת ה

 זה. הסכםקביעת המועצה ובהתאם ל
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פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודה  

 האמורה. 

 הצהרות הספק .3

המסמכים של ההסכם על כל נספחיו, כי  הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל   .3.1

קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע  

 השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

, את טיב התשתיות  םרואים את הספק, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום מתן השירותי .3.2

כמו  של השירותיוהציוד, את  וטיבם  דרכי    םיותיהם  את  מילוי התחייבויותיו,  הדרושים לשם 

על מתן    להשפיעהגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות  

 השירותים.

השירותי  ספקה .3.3 של  וטיבם  כמויותיהם  את  והציוד,  התשתיות  טיב  את  בדק  כי    םמצהיר, 

לגבי   הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  הגישה  דרכי  את  התחייבויותיו,  מילוי  לשם  הדרושים 

 הסיכויים והאפשרויות העלולות להשפיע על מתן השירותים.

מיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם מתן  והספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי   .3.4

  הסכם וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי    השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר

 זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.

כלי    ,מצהיר  ספקה .3.5 כל  ברשותו  או  בבעלותו  ההעבודה/כי  במפרט נדרשים/ההרכב  מפורטים 

 חלופי.כלי עבודה/רכב , יש בכוחו להעמיד מהםוכי במקרה של תקלה באחד   השירותים

השירותים  מצה   הספק .3.6 היקף  כי  זלביצוע  ממנו    יםהנדרשיר,  הסכם  הוא  לפי  וכי  לו,  בהיר  ה 

 מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה. במתחייב לבצעם 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים,   .3.7

, לביצוע  או בהתאם לתנאי הסף של המכרזו/ על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח

הסכם זה ובמשך שלושה  ישארו בתוקף במשך כל תקופת  י, וכי הם  זה  הסכםפי    התחייבויותיו על

 חודשים לאחר מכן.

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי   .3.8

רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל  לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל  

מתן   עם  בקשר  דין  כל  פי  על  עליו,  שיוטלו  או  עליו,  המוטלים  וכיו"ב,  חובה  תשלומי  אגרה, 

 השירותים בהסכם זה. 

כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל    ,הספק מצהיר בזאת .3.9

 חלות עליו בלבד.  יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה

   הספק תחייבויותה .4

מתן    יפעל   ספקה .4.1 במסגרת  ומוחלים  הקיימים  מקצועיים  כללים  ו/או  נוהג  ו/או  דין  כל  פי  על 

 .םהשירותי
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במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות,    םמתחייב לבצע את השירותי  ספקה .4.2

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע. קבדיי

השירותימתחייב  ספקה .4.3 כי  למתן    ם,  ומנוסים  מוכשרים  יהיו  אשר  עובדיו  ידי  על  יבוצעו 

 "(.ם נותני השירותי)עובדים אלו יקראו להלן: " םהשירותי

בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני    םל ידי נותני השירותימתחייב, כי השירותים יבוצעו ע  ספקה .4.4

ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין    םהשירותי

מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, 

 הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.

 . גיעות להן ע"פ כל דיןהספק מצהיר ומתחייב כי ישלם לעובדיו את כל הזכויות המ .4.5

 מתחייב להחליף מי מעובדיו באם תדרוש זאת המועצה.  ספקה .4.6

ללא אישור מראש משנה מטעמו לביצוע השירותים או כל חלק מהם,    ספקלא יעסיק    ספקה .4.7

יינתן אישור מאת המועצה, להעסקת  ובכתב מאת המועצה כן, באם  משנה מטעם    ספק . כמו 

 זה.  הסכםבהתאם ל ספקחריותו של ה, הרי שאין בכך בכדי לגרוע מא ספקה

ת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות המועצה,  אמתחייב בז  ספקה .4.8

 דרישת המועצה ובמידת הצורך. לפי 

י  מ מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או    ספקה .4.9

 יד עם היוודע לו עליה. ו שאירעה בפועל בנושא השירותים ממטעמה על כל התפתחות צפויה א 

כות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום אחר  זלמנהל ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל   .4.10

  ספק מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, והנעשית עבודה, או    שבו

   זכות גישה זו. חייב לאפשר

כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא    ,מתחייב  ספקה .4.11

הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש דרך שביל    תהיה כל

 השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  או בזכותוכיו״ב, 

זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה מסודרת,    הסכםמתחייב, כי בכל עת בו יבוא    ספקה .4.12

 וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

מצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י'    ספקה .4.13

, וכי ימלא אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין  1977  -ין התשל"ז העונש  בחוק

מתחייב כי ימציא למועצה, לפי דרישתה, תעודת    ספק. ה 2001  -במוסדות מסויימים, התשס"א

שי  מטעמו  עובד  כל  ושל  שלו  פלילי  רישום  העדר  על  תקף  אישור  או  תקפה  את    ספקיושר 

 השירותים.
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 העבודות/השירותים .5

טיאוט וניקוי רחובות, ידני ומכאני, המצויים בתחום שיפוטה  שירותי  יספק עבור המועצה    הספק .5.1

הוראות המכרז  ויתר    להסכם  כנספח א'  המסומן  השירותיםבמפרט  רט  ומפכ  הכל,  של המועצה

 "(. העבודות"/"השירותים)להלן: "

 : את העבודות שלהלן יכללו בין היתר למפורט במפרט השירותים .5.2

קבועות .5.2.1 ובאופן    –  עבודות  בשגרה  המבוצעים  רחובות  וטיאוט  ניקוי  ושירותי  עבודות 

שוטף, הכוללים ישובים, רחובות, שכונות, אזורים וחניות וכל אתר המפורט בנספח זה, 

   .על פי תכנית פרטנית שתוכן על ידי המנהל

הכרוכות   – נותעבודות יזומות ומזדמ .5.2.2 ומזדמנות,  יזומות  וטיאוט  ניקיון  עבודות 

וקשורות בעבודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות ניקיון באירועים דוגמת פסטיבלים, 

חגיגות, תגבור ניקיון לקראת חגים או לקראת פתיחת שנת לימודים, ובכלל זה אספקת 

 .  אם לצרכי המועצהציוד לצורך ביצוע עבודות ניקיון שונות ברחבי המועצה, בהת

כל ע"י  כדין, קרי,  בהתאם להזמנות עבודה חתומות  עבודות יזומות יידרשו ויבוצעו רק  

במועצה. החתימה  ורק   מורשי  אך  יבוצעו  ומזדמנות  יזומות  עבודות  כי  יובהר,  משכך 

, עבודה יזומה ומזדמנת שתבוצע ללא הזמנה  כאמור  בהתאם להזמנת עבודה חתומה כדין

למען הסר ספק יובהר כי התעריף לעבודות אלה הינו  כאמור לא תשולם הגם שבוצעה.  

 התעריף לעבודות קבועות. 

נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בהתאם  מכל מקום,   .5.3 יהא  היקף השירותים המדויק 

לרשותה.  ולתקציב  לצרכיה אינ   העומד  לא  משכך, המועצה  גם  כל שהוא,  להיקף  ה מתחייבת 

 להיקף המכרז. 

 התמורה .6

על פי הסכם זה, יהא  בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם, ולקיום יתר התחייבויותיו   .6.1

כ המסומנת  המחיר  בהצעת  כמפורט  לתשלום,  זכאי  ב'הספק  )להלן:    נספח  זה  להסכם 

 "(.  התמורה"

בתנאי תשלום של 'שוטף  כנגד חשבונית מס כדין ו,  בהתאם לביצוע בפועלתשולם לספק  התמורה   .6.2

 יום' מיום אישור החשבונית לתשלום החתומה ע"י הגורם המוסמך במועצה.   45+ 

ו/או מי מטעמו ללא    הספקהתמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות   .6.3

יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש  

כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל הוצאה  

 אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם. 
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ים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע  עוד מוסכם בין הצדד  .6.4

תנכה מהסכומים המגיעים    המועצהוישולמו על ידו.    הספקזה, יחולו על    הסכםהעבודה עפ"י  

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי    לספק

 .  לספקתהווה תשלום  

כ  .6.5 בזאת,  ידרוי הספק  מוסכם  ו/או  יתבע  מהמועצה   שלא  לדרוש  ו/או  לתבוע  רשאי  יהיה    ולא 

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם  

סים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים  יאו העלאתם של מ 

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית   .6.6

התשלום   בתנאי  יהיו  התשלום  מועדי  אחר,  ו/או  ממשלתי  משרד  ו/או  רשות  ו/או  גוף  מכל 

ובהתאם   העבודה  את  המתקצבות  מהרשויות  הכספים  קבלת  ממועדי  זאת  דלעיל,  הקבועים 

 לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן. 

מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב תשלום   .6.7

חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק על ידי המועצה,    3מהתמורה במשך    5%בשיעור  

 וזאת בתור ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי מטעמו. 

 
 ערבות לקיום ההסכם .7

  הסכם זה, ימציא הספק למועצה, עובר לחתימת    להסכם להבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם   .7.1

זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד  

",  נווה מדבר, לפקודת "המועצה האזורית  15.11.2022, שפורסם ביום  2022  אוקטובר  חודש  בגין

שקלים חדשים(  שבעת אלפים וחמש מאות₪ )ובמילים:  7,500סך של בה, ברת פירעון עם דריש

 "(.הערבות " או "ערבות לביצוע ההסכם)להלן: "

 . 'גכנספח יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן   ערבותנוסח  

ובמשך שלושה חודשים לאחר    הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת ההסכם .7.2

ובשלב כלשהו תפקע הערבות והספק לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם   היה  .מכן

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לספק עד להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית 

 
 ציוד וחומרים אספקת .8

החומרים, הכלים, המכונות, האביזרים    ,לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים  מתחייבהספק  

וכל דבר אשר יידרש לביצוע  ,  בקצב הדרושווכוח האדם המיומן הדרושים לביצועה היעיל של העבודה  

יעיל ומלא של השירותים. רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד, החומרים והמתקנים  

 . נשוא מכרז זההדרושים לביצוע יעיל של השירותים  
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 במסמכים וסודיות בעלות .9

הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי    המסמכיםכל   .9.1

צילומם,    הספק אלקטרוניים,  מסמכים  לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר 

ו/או להשתמש   לבצעם, לספקם, לנהלם  וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם,  דוחות  חשבונות, 

 הנם רכושה של המועצה בלבד.  -  בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

יתר  הספק   .9.2 וכל  המפרטים  הרשימות,  המסמכים,  התכניות,  סודיות  על  לשמור  בזה  מתחייב 

הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או  

 המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. על חשבונו ובין שהוכנו על ידי 

סודיות   .9.3 על  ישמרו  לא  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  בו  במקרה  המועצה  כלפי  אחראי  יהיה  הספק 

 לעיל.  9.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם-הספק ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה   .9.4

 ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים. המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון   .9.5

שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או שיגיעו לידי    ו/או

 הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

 

 ההסכם תקופת .10

זה   .10.1 ההסכם  בתוקף    יהיההסכם  על  הצדדים  חתימת  מיום  )להלן:  חודשים    12למשך  והחל 

 "(.ההסכם תקופת"

בנות    4  -בשמורה האופציה, להאריך את תקופת ההסכם  למועצה בלבד,   .10.2 נוספות    12תקופות 

אחת    חודשים )כל  "ל מהן  האופציההלן:  הבלעדי,  "(תקופות  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל   ,

 בהתאם לצרכיה ולתקציב העומר לרשותה. 

אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה  על   .10.3

 ימים.   14מראש של 

)על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות יסודיות להסכם    18,  12,  11,  7,  4,  3מוסכם כי הוראות סעיפים   .10.4

 זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת וללא   .10.5

 מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:  הודעה 

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .10.5.1

ימים    7סכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  הספק הפר את הה .10.5.2

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת   .10.5.3

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7לתקן את הטעון תיקון בתוך 
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הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל עד למועד   .10.6

הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר בזאת, בוויתור סופי ומוחלט על כל  

ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין שירות שניתן    טענה

 בפועל, כאמור לעיל. 

 
 יחסי עובד מעביד  שלילת .11

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי תלוי   .11.1

וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד  

בויותיו על פי הסכם  ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר התחיי

 זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

סים, בקשר עם העסקתם של עובדיו  יהספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמ .11.2

ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  

.  צו הרחבה ו/או הסכם, קיים או עתידי  מכח דין ו/או ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים  

 מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין,   .11.3

כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז  

מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא  

מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות  

 הקשורות לנ"ל.המשפטיות 

 
 הספק  אחריות .12

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,    ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהספק   .12.1

  , בין אם נגרם על ידו  –הספק  ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד    למועצהשייגרם  

ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו   בין במישרין ובין בעקיפין,    –בין אם נגרם על ידי עובדיו 

על כל    ועצהוכן הוא מתחייב, לפצות את המ   הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה,

 מפורטים לעיל. ה  לשלם בקשר לנזקים  ועצהסכום שתחויב המ 

ם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לספק  למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכ .12.2

על ידי המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק ו/או  

הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של  

 המפורטות בהסכם זה.  תן השירותיםמהספק, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם 
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תאלץ   .12.3 ו/או  אבדן  הפסד,  נזק,  כלשהו  אחר  לאדם  ו/או  מטעמה  למי  ו/או  למועצה  ייגרמו  אם 

לעיל,   האמורות  העילות  בגין  כלשהם  הוצאות  ו/או  פיצויים  לשלם  מטעמה  מי  ו/או  המועצה 

בזאת   מתחייב  כלשהם,  הליכים  עם  בקשר  נוספות  והוצאות  עו"ד  טרחת  שכר  הספק  לרבות 

הוצאה   או  נזק  להם  נגרם  אשר  כלשהו  אחר  אדם  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  את  לשפות 

המועצה   שתידרש  תשלום  או  סכום  כל  בעד  הודעה,  קבלת  עם  מיד  הסכום,  במלוא  כאמור, 

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הספק על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף  לשלמו, ואותו  

לכל תרופה  של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  מזכותה    זה כדי לגרוע

 ו/או סעד אחרים. 

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט   .12.4

נזקים   לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב

ימים    7ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך  על ידי הספק    שנגרמו

 ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.

 
 מוסכם פיצוי .13

ואת הסידורים הכרוכים בשירותים,    הספקרשאי בכל עת לבדוק את    ,שהמועצה תמנהכל מי   .13.1

כי התיקונים, הציוד או חלק ממנו או החומרים    ,לו לעשות זאת. קבע הבודק לאפשר  הספק ועל  

בהם   אינם    הספקשמשתמש  חלק מהם  או  בשירותים  או הסידורים הכרוכים  או חלק מהם, 

ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים    הספקתקינים בעיניו, תהא קביעתו סופית ו 

 שנפסלו כאמור. 

 נים עפ"י כל דין. הדבר גורע מאחריות הספק לגבי השירותים הניתין א .13.2

המכרז  עפ"י   למועצהת  והקיימ  הסכםאין הפיצוי המוסכם בא לגרוע )מכל התרופות( בגין הפרת  .13.3

 על פי כל דין. או  /ו  ו/או הסכם זה

 המוסכמים ובגין המקרים שלהלן:  להלן הפיצויים .13.4

 פיצוי מוסכם ההפרה

 ₪, לכל עובד.  350 אי התייצבות עובדים כנדרש 

אי הגעת עובד במסגרת עבודות קבועות  
 ומזדמנות 

 ₪, לכל עובד.  700

 ₪ לכל רכב ליום.  3,000 אי התייצבות רכב טיאוט  

 דקות(  15איחור בהתייצבות עובדים )מעל 
₪ לכל עובד לשעת איחור ועד   100

 השעה השלישית. 

 ₪ לכל פועל.  150 התייצבות עובד ללא בגדי עבודה או ציוד כנדרש  

 ₪, לכל יום. 3,000 מכונת טאוט שלא בהתאם לנדרש בהסכם 

מכונת טאוט שאינה נקיה או המצאות פסולת  

 יום העבודה במיכל בתחילת
 ₪ למקרה.  750
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להוראות   בהתאם  אזור,  או  מקטע  ניקיון  אי 

 המנהל או המפקח 
 ₪, לכל יום.  500

 ₪, לכל מקרה.  1,000 סטייה מתכנית העבודה היומית

 ₪, לכל מקרה.  500 המפקח  ביצוע הוראות המנהל אואי 

נשוא   התחייבות  ו/או  הוראה  של  חמורה  הפרה 

 החוזה שאינה מוגדרת במסמכי המכרז  
 ₪, למקרה.  5000

מכונת   של  מהנדרש  מהירה  או  מסוכנת  נהיגה 

 הטיאוט, לדעת המפקח 
 ₪, למקרה.  750

 לכל יום. ₪,  500 מכונת טיאוט שאינה משולטת או מסומנת, כנדרש 

 ₪ לכל יום.  2000 אי הצבת רכב חלופי תוך שעתיים  

 ₪ לכל יום.  2000 אי טיפול בבעיות תחזוקה בציוד  

 ₪ לכל יום.  500 אי החלפת עובד עפ"י דרישת המועצה  

או אי  GPS מערכת  אי התקנת איתוראן ו/או
המצאת נתונים מיקום לדרישת המפקח או  

 המנהל 

 ₪, לכל יום. 1,500

 איחור מכונת טיאוט  

₪ לשעה עד השעה השלישית.  500

תיחשב  -החל מהשעה השלישית 

 המכונה כנעדרת. 

 יציאה מוקדמת מכונת טיאוט

₪ לשעה עד השעה השלישית.  250

תיחשב  -החל מהשעה השלישית 

 המכונה כנעדרת. 

 לכלי, פריקת או השלכת אשפה או פסולת
 המועצה לא הורתה  אצירה או אזור אליו

 ₪ לאירוע.  5,000

 איחור יומי בתיקון נזק 
 לתשתית

 ₪, לכל יום. 1,000

 ₪, לכל יום.  500 מכונת טאוט ללא שעון מים

חיבור לברז או להידרנט, ללא אישור או ללא  

 שימוש במז"ח או שעון מים 
 ₪, לכל אירוע.  1,000

 מסירת עבודות לקבלן משנה
 ללא אישור

 ₪, לכל יום. 3,000

 ₪, לכל יום.  500 הגשת יומן עבודה אי 

 

  ספק תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע ל  המועצה .13.5

 על פרטי ההפרה.  ספקאו לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, וזאת לאחר הודעה בכתב ל

מהתחייבויותיו    הספקלא ישחררו את    ספק תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים ל .13.6

 על פי מסמכי המכרז.  

 להסב את הפיצוי המוסכם על שכרו של העובד.   הספקחל איסור מוחלט על  .13.7

עפ"י מכרז    למועצהת  והקיימ   הסכםאין הפיצוי המוסכם בא לגרוע )מכל התרופות( בגין הפרת   .13.8

 . זה ועל פי כל דין
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 זכויות העברת .14

קה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במשתמע  הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עס

מזכויותיו או  ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות  

 של המועצה. מראש ובכתבמהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור 

 
 

 בלעדיות  עדרה .15

כי  ה בזאת  מסכימים  בביצוע  צדדים  המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין 

לאותה   סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  אחרות,  התקשרויות 

רה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טענות,  טמ

 דרישות או תביעות בגין האמור.

 
 

 ים נעניי יגודנ .16

תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים   משךב

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.

 
 

 ועיכבוןזכות קיזוז  .17

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו והיא   .17.1

 מכל סכום המגיע לספק. תהא רשאית לקזזו 

ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד של    מוסכם .17.2

ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהספק יפר איזו התחייבות  וזאת בתור    הספק,

 הספק. מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן  

 
 ביטוח .18

למועצה ו/או  יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו,    הספק .18.1

ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או    מי מטעמה 

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה    המועצהיפצה את    הספקמי מטעמו.  

כלהמועצהשל   לרבות  ש  ה ,  כזו,    המועצהההוצאות  דרישה  ו/או  תביעה  לכל  בקשר  בהן  עמד 

 של הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.אזרחית ו/או פלילית, וב

לערוך ולקיים על   הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב   הספקמבלי לגרוע מאחריות   .18.2

המצורף כחלק בלתי  "(  דרישות הביטוח)להלן: "  'ד  בנספח ביטוחים המפורטים  החשבונו את  

, ומתחייב להוסיף את המזמין  אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין נפרד מהסכם זה,

 כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.

מתחייב   .18.3 לכך  מקדמי  וכתנאי  העבודות  תחילת  לידי    הספקלפני  על    המועצהלהמציא  אישור 

   ום על ידי מבטחיו. להסכם זה, כשהוא חת  'דלנספח  עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם  
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כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת  ב .18.4

 לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.  הספק, מתחייב המועצה

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל    הספקהיה ולדעת   .18.5

לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר    הספקמתחייב  

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם  המועצה  ויתור על זכות תחלוף כלפי  

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות  יו/או הפועלים מטעמה לעני   המועצההמבוטח לכלול את  

 הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. צולבת כאילו נערך 

וכי    המועצהיכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    הספקביטוחי   .18.6

. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי  המועצההמבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  

טלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה  לא יצומצמו, ולא יבו  הספקלפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי  

 יום מראש.   30 ,המועצהעל כך בדואר רשום לידי  

או מי מטעמה  /והמועצה  מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    הספק .18.7

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית  

מאחריות לכל  המועצה  כות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את  הנקובה בפוליסות הנער

 נזק כאמור לעיל. 

דמי    הספק .18.8 את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים  מתחייב 

 הביטוח. 

עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי    הספקיעביר  המועצה  לבקשת   .18.9

לגרום לשינוי    הספקוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב  התאמה בין האמור בפ 

 הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת  הספקמוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי   .18.10

ו/או להוות אישור בדבר    המועצהכדי להטיל אחריות כלשהי על   הספקהעתקי הפוליסות על ידי 

 מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.  הספק התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את 

רשאית, אך    המועצה את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא    הספקאם לא יבצע   .18.11

תחת   הביטוחים  את  לערוך  חייבת,  א  הספק לא  הפרמיות  ולשלם  לרבות  הביטוח,  דמי  ת 

תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום    המועצההשוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו 

בכל דרך אחרת. אין באמור    הספק בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מ  ספק שיגיע ממנה ל

מוותר בזה   הספק , ו הספקחבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור  המועצה לעיל כדי להטיל על 

 .בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם המועצה על כל טענה נגד  

לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או    מבלי .18.12

המשנה   קבלני  בידי  כי  לדאוג  הספק  על  הספק,  מטעם  משנה  קבלני  ידי  על  יינתנו  מהם  חלק 

 ותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  פוליסות ביטוח נא 
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הינם תנאים    המועצה מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי   .18.13

יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו  

 . כהפרה יסודית של ההסכם

 
 שונות .19

 הסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. יהיה כל תוקף לכל שינוי בלא  .19.1

ייחשבו   .19.2 לא  הספק  או  המועצה  מצד  במועדה  מפעולה  הימנעות  או  הנחה  ארכה,  ויתור,  שום 

 כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

ומתן שקדם  הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא   .19.3

בחוזים   ו/או  בהתחייבויות  ו/או  במצגים  ו/או  חתימתו  עם  בבד  בד  שהתקיים  או  לחתימתו, 

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה  

 בין המועצה לבין הספק, אם היו. 

הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט  הסמכות המקומית הייחודית, בקשר להסכם זה, ביצועו ו/או  .19.4

 המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.

לפי הכתובות   .19.5 וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו,  זה  כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם 

ביד    שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה  72תחשב כנמסרת לידו בתום    דלעיל 

 בעת מסירתה.  –או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
                                      _____________________                    _____________________      
 הספק                      המועצה                 
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 קובץ נספחים 

 
 

 מפרט השירותים   נספח א'          ............................

 הצעת מחיר  ............................... נספח ב' 

 נוסח ערבות לביצוע ההסכם   ............................... נספח ג' 

 ביטוח  דרישות ............................... ד' נספח 

 בדבר העדר הרשעות   תצהיר ............................... נספח ה' 

 ו/או לחבר מועצה  מועצהתצהיר על העדר קרבה לעובד  ................................ ' ונספח  
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 נספח א' 

 השירותים מפרט 

,  ידני ומכאנישירותי טיאוט וניקיון רחובות,  קבלת  ל  נדרשת"(,  המועצה)להלן: "  המועצה האזורית נווה מדבר 

  (."העבודותאו " "השירותים )להלן: "יתר הוראות מכרז זה וב  זההכל כמפורט במפרט בתחום שיפוטה,  

 הגדרת הפסולת ועיקרי רכיבי העבודות הנדרשים:  .1

ו .1.1 כבישים  טיאוט  טיאוט:  משאית  ידי  על  כבישים  בשטחי  טיאוט  שונים,  מסוגים  פסולת  שאיבת 

 . המועצה

 ניקיון רחובות ידני על ידי עובדי ניקיון )"עובדי כפיים"(:   .1.2

וניכוש עשביה,   ניקוי שולי הכביש  טיאוט ואיסוף פסולת ולכלוך, סריקה וליקוט פסולת; חיתוך 

במקום בו אין מדרכה, ניקוי יסודי מסביב לכלי אצירה לפסולת, סביב מרכזי/פינות/מתקני/כלובי  

מיחזור; איסוף פסולת שגלשה; ניקוי גומות עצים, אדניות ושטחים מגוננים; סילוק פגרים; ניקוי  

ת מודעות, מדבקות  גלישת חולות לאחר עבודות / גשם / זרימת מים; ניקוי פתחי קולטנים; הסר

מתקנים לאיסוף ושלטים; ניקוי איי תנועה שאינם מגוננים; ניקוי תחנות הסעה; ניקיון יסודי של  

 ניגוב אלמנטים הנדסיים וריהוט נוף, וניקוי כתובות גרפיטי., נייר ומרכזי מחזור פסולת

 "(.המנהלמנהל אגף שפ"ע, המועצה המקומית נווה מדבר )להלן: "נציג מטעם המועצה:  .2

 נתוני בסיס ותפוקה: .3

 4מספר ישובים במועצה:  ❑

 ק"מ, עפ"י הפירוט: 10.2 –אורך כבישים לביצוע תכנית הניקיון, בכל אחד מהישובים  ❑

 ק"מ; 1.1אבו תלול: 

 ק"מ;  3.0אבו קרינאת: 

 ק"מ;  2.6סיר: -קסר אל

 ק"מ;  3.5ביר הדאג':  

 ק"מ.  25  -אורך מדרכות )סה"כ(: כ ❑

ה  הנ"ל  הנתונים  כי  עד  מובהר  של  סטיה  ותתכן  בלבד,  הערכה  שינוי    15%נם  ללא  השטחים,  בהיקף 

 בתמורה.  

 סוגי העבודות / השירותים הנדרשים: .4

שוטף,    – עבודות קבועות ובאופן  בשגרה  המבוצעים  רחובות  וטיאוט  ניקוי  ושירותי  עבודות 

המפורט   אתר  וכל  וחניות  אזורים  שכונות,  רחובות,  ישובים,  הכוללים 

בנספח זה, על פי תכנית פרטנית שתוכן על ידי המנהל ובהתאם להוראות  

 ההסכם ההתקשרות בין הצדדים. 
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יאוט יזומות ומזדמנות, הכרוכות וקשורות בעבודות נשוא  עבודות ניקיון וט  -עבודות יזומות ומזדמנות

חגיגות,   פסטיבלים,  דוגמת  באירועים  ניקיון  עבודות  לרבות  זה,  הסכם 

זה   ובכלל  לימודים,  שנת  פתיחת  לקראת  או  חגים  לקראת  ניקיון  תגבור 

אספקת ציוד לצורך ביצוע עבודות ניקיון שונות ברחבי המועצה, בהתאם  

המועצה   החתימה    ובהתאםלצרכי  מורשי  ע"י  חתומות  עבודה  להזמנות 

משכך יובהר, כי עבודות יזומות ומזדמנות יבוצעו אך ורק בהתאם    במועצה.

להזמנת עבודה חתומה כדין, עבודה יזומה ומזדמנת שתבוצע ללא הזמנה  

למען הסר ספק יובהר כי התעריף לעבודות  כאמור לא תשולם הגם שבוצעה.  

 לעבודות קבועות. אלה הינו התעריף 

 

 משמרות עבודה: .5

 שעות נטו, ביום.   8 -משמרת עבודה למכונת טיאוט 

 שעות נטו, ביום.   8 -משמרת עבודה לעובד ייעודי 

 

 עבודות קבועות:  .6

המנהל יכין תכנית פרטנית המחלקת את עבודות הניקיון על פי ישובים, רחובות, שכונות ואזורים   .6.1

 "(. תכנית זו מחייבת את הקבלן. הפרטנית התכנית" או "תכנית העבודה)להלן: "

, ויסיימו את  7:30ככלל, אלא אם הוראה אחרת בכתב המנהל, העובדים יחלו את עבודתם בשעה   .6.2

 שעות עבודה, נטו.  8 – 15:30עבודתם בשעה 

מנהל המחלקה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדית, לבטל ימי עבודה עקב תנאי מזג האוויר, בהתראה   .6.3

 ישולם לקבלן עבור כל ימי העבודה שיבוטלו.  אש. במקרה כזה לאשעות מר 24של 

 

 :עבודות יזומות ומזדמנות .7

שעות מראש ובכתב, עפ"י שיקולו הבלעדי, על צורך    48המנהל רשאי להודיע לקבלן, בהתראה של   .7.1

גדולה   כמות  בישובים  נערמת  התרחשותן  ולאחר  במהלכן  אשר  מזדמנות,  או  יזומות  בעבודות 

 במיוחד של אשפה ופסולת.  

הקבלן יבצע    דרש המנהל מהקבלן כוח אדם נוסף לצורך אירועים מיוחדים, ייערך הקבלן בהתאם. .7.2

 זה, לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה במועצה.  את העבודה במקרה 

כאמור לעיל, ייערך הקבלן בהתאם לנדרש בהודעה, לרבות הכנת כל    הזמנת עבודהקיבל הקבלן   .7.3

מכונות   הטיאוט,  מכונות  ולרבות  הניקיון,  עבודות  ביצוע  לשם  הנדרשים  והציוד  האדם  כוח 

 ה, וכל הציוד הנדרש לצורך ביצוע עבודות הניקיון, בהתאם לתנאי השטח והוראות המנהל.  השטיפ

עבודות הניקיון באירועים המוגדרים כ"אירועים מיוחדים" יתבצעו מיד בתום האירוע ויסתיימו   .7.4

השעה   עד  המאוחר  באירועים    06:00לכל  הניקיון  עבודות  ביצוע  בתום  מיד  האירוע.  למחרת 

 קבלן לבצע את העבודות עפ"י התכנית הפרטנית.  מיוחדים ישוב ה
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 תכנית העבודה: .8

 

  

 ניקיון ידני  טיאוט מכני 
סה"כ 

שעות 

 בשבוע

סה"כ 

שעות 

 בחודש

סה"כ 

שעות 

 שנתיות 

ק"מ 

 כביש

ק"מ 

מדרכות 

 וכבישים

סה"כ 

ימים  

 בשנה 

עובד כפיים 

פסולת 

 ידנית 

סה"כ 

פעמים 

 בשבוע

אבו 

 קרינאת 
5 10 13 1 1 8 33.6 403.2 

קסר 

 סיר -אל
3 6 13 2 1 16 67.2 806.4 

דיר 

 הדאג
2 4 13 1 1 8 33.6 403.2 

אבו 

 תלול
2 4 13 1 1 8 33.6 403.2 

 2016 168 40  4  5 13 24 12 סה"כ

 

 רחובות/שכונות/ אזורים שם הישוב

 אבו קרינאת 

 כבישים ראשיים ורחובות מרכזיים:  

 ק"מ; 1.6  –השירותים מהכניסה לישוב עד למרכז  ▪
 ק"מ  1.4  –ממרכז השירותים עד לביה"ס אלענאמי  ▪

 מרכז השירותים 

 סיר -קסר אל

 כבישים ראשיים ורחובות מרכזיים:  

 ק"מ; 1.1  –מהכניסה לישוב עד למרכז השירותים  ▪
 ק"מ.  1.5  –מהכניסה לישוב ועד לביה"ס היסודי בשכונה הצפונית  ▪

 מרכז השירותים 

 דיר הדאג' 

 כבישים ראשיים ורחובות מרכזיים:  

 ק"מ;  3.5 –מהכניסה לישוב למרכז השירותים 

 מרכז השירותים 

 אבו תלול 

 כבישים ראשיים ורחובות מרכזיים:  

 ק"מ;  0.9  –אולם הספורט עד ביה"ס היסודי  ▪
 ק"מ;  0.2 –מהכניסה לישוב עד לביה"ס התיכון  ▪

 מרכז השירותים 
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הכמויות, השעות, הימים המפורטים לעיל הינם בגדר הערכה וכי המועצה מובהר בזאת, כי המרחקים,  

 אינה מתחייבת להיקף כלשהו גם לא להיקף המפורט לעיל.

 

 :הוראות כלליות לניקיון .9

הקבלן יבצע את העבודות באופן מקצועי, מסור, רציף ונאמן, בהתאם לתכנית העבודה, הוראות   .9.1

 המנהל ולשביעות רצונו. ההסכם וכל נספחיו, ועפ"י הוראות  

באם הקבלן ביצע את העבודה או חלק ממנה באורח לא מקצועי ונכון, ישולם לקבלן החלק היחסי,   .9.2

בזכויות   לפגוע  וזאת מבלי  של המנהל,  רצונו  ולשביעות  ומקצועי  נכון  באורח  בגין החלק שבוצע 

 המועצה.  

ונספחיו,   .9.3 המכרז  ובמסמכי  לעיל  האמור  כל  לשלמרות  הזכות  רשימת  למנהל  את  לבטל  נות, 

הרכיבים   את  וכן  הניקוי,  ותדירות  מועדי  היקפי,  את  האתרים,  השטחים,  האזורים,  הרחובות, 

ביצוע,   לקבוע סדרי  כל העבודות או חלק מהן,  ביצוע  על  ידה, להורות  על  והשירותים הנדרשים 

, חג, מועד  לבצע עבודות בשעות הלילה, בימי שבתוןליישם את העבודות בשלבים או באבני דרך,  

להורות על העברה  את התכנית בהתאם,   לבצע מדידות של אורכי הרחובות ולעדכןאו בימי המנוחה,  

- או ניוד עובדים, להרחיק עובדים, לבצע את העבודות, או חלק מהן, בעצמה, באופן קבוע או חד

 פעמי. 

יובהר,   .9.4 השוב  בגדר  הינם  לעיל  המפורטים  הימים  השעות,  הכמויות,  המרחקים,  וכי  כי  ערכה 

 המועצה אינה מתחייבת להיקף כלשהו גם לא להיקף המפורט לעיל.

הקבלן יישא בכל עלויות הפינוי, האצירה, השינוע, ההובלה וההטמנה של הפסולת שתיאסף על ידו   .9.5

במסגרת מתן השירותים, לרבות )אך מבלי למעט( אגרות, היטלים וקנסות. מובהר כי לא תשולם  

 ור סעיף זה, והצעתו של הקבלן כוללת רכיב זה באופן מפורש ובלתי נפרד. כל תמורה נוספת בגין ועב

לגרוע   .9.6 בכדי  זאת  בהוראה  אין  אולם  הקבלן,  של  המלאה  באחריותו  הינה  העבודות  ביצוע  ארגון 

 מכפיפותו למנהל, כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז ונספחיו.  

קו לחלוטין ולשביעות רצון המנהל  הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל השטחים בהם ביצע עבודה ינו .9.7

או מי מטעמו. למען הסר ספק, הקבלן לא יסיים את יום העבודה, טרם חתימה של המנהל או מי  

 מטעמו, על ביצוע ומתן השירותים. 

 

 :ניקיון באמצעות כוח אדם ייעודי )עובדי כפיים( הוראות  .10

הקבלן יבצע ליקוט פסולת, ניקיון וטיאוט יסודי ומקיף של הישובים, האתרים, השכונות, הרחובות   .10.1

כפיים(,   )עובדי  ייעודי  אדם  כח  באמצעות  וחול,  פסולת  של  לקצה,  מקצה  המדרכות,  הכבישים, 

 בהתאם לתוכניות העבודה, ובכפוף להנחיות המנהל. 

יכללו .10.2 ליקוט פסולת, טיאוטהעבודות  היתר,  בין  ניקוי    ,  ופסולת,  ושפת הכביש מאשפה  המדרכה 

מטר במקום בו אין מדרכה, איסוף לכלוך גס מהכביש, מהמדרכה ומהגינון    3שולי הכביש לרוחב עד  

)כולל שאריות של ערמות גזם(, ניקיון שטחים פתוחים, ניקוי יסודי מסביב לכלי אצירה לפסולת,  

פתונים, איסוף פסולת שגלשה )בכמויות שאינן  סביב מרכזי/פינות/מתקני/כלובי מיחזור, ריקון אש 
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דורשות אמצעים מיוחדים(, סילוק צואת בעלי חיים ופגרי בעלי חיים, ניקוי גומות עצים, אדניות  

ניקוי פתחי קולטנים,  / זרימת מים,  / גשם  ניקוי גלישת חולות לאחר עבודות  ושטחים מגוננים, 

ניקוי תחנות   וניקיון  ניקוי איי תנועה שאינם מגוננים,  הסעה, הסרת מודעות, מדבקות ושלטים, 

 מתקנים לאיסוף נייר ומרכזי מחזור פסולת יסודי של 

ניגוב מעקות ממתכת, ניקוי ספסלים ,  חיתוך וניכוש עשביהבנוסף, יבצע הקבלן, על פי דרישה,   .10.3

וכן   גרפיטי,  כתובות  וניקוי  ושעשועים,  משחק  מתקני  מודעות,  לוחות  ישיבה,  כל  ופינות 

 ת אחרת הנדרשת במסגרת מסמכי המכרז.  פעילו

 אשפתוני רחוב: .10.4

האשפה המשומשות מן האשפתונים,  ככל שיוצבו אשפתוני רחוב, הקבלן יפנה את שקיות  .10.4.1

את   יפנה  הקבלן  המנהל.  ידי  על  שייקבע  וגודל  בצבע  חדשות,  שקיות  בהם  וישים 

 באשפתוני הרחוב.  האשפתונים ככל שיידרש, ובלבד שלא תהיה פסולת 

ם בשנה, יבצע הקבלן שטיפה יסודית של אשפתוני הרחוב וסביבתם הקרובה, ברדיוס  פעמיי .10.4.2

 מטרים, באמצעות התזת מים בלחץ. מועדי הביצוע יהיו בהתאם להוראת המנהל.  2של 

הקבלן יבצע ניכוש העשבים בתחומי הרחוב ו/או סילוקם בכל דרך אחרת, כחלק מפעולות הניקיון   .10.5

על פי תכנית העבודה. פסולת הניכוש תיאסף באופן מיידי, למניעת פיזורה, ותיאצר בשקיות ניילון  

 ם.    ייעודיות שיסופקו על ידי הקבלן. השקיות יושלכו למיכל אצירה עליו תורה המועצה, באותו היו

 הקבלן ינקה סביב מיכלי האצירה )מכל סוג( המוצבים בשטח הציבורי, על פי התכנית הפרטנית.    .10.6

השנה, .10.7 ימות  בכל  חיים  בעלי  ופגרי  חיים  בעלי  צואת  פעילותו,  בשעות  יסלק  מכבישים,   הקבלן 

תוך   וזאת  ציבוריים,  ומשטחים  פתוחים  מגרשים  מנהל    120רחובות,  או  המנהל  מהודעת  דקות 

 .. הפגר/ים ייאספו בתוך שתי שקיות ניילון קשיחות, ויובלו למקום עליו יורה המנהלהאזור

חשמל,   הקבלן יסלק, יגרד וינקה, באופן שוטף, מודעות ומדבקות שהודבקו ללא אישור על עמודי  .10.8

ייעודי.   ציוד  באמצעות  וכיוצ"ב  עצים  גדרות,  ותקשורת,  חשמל  ארונות  הסעה,  תחנות  פילרים, 

)דוגמת חבלים, אזיקונים וכיוצ"ב( או ההדבקה, יסולקו אף הם על ידי מהמקום  אמצעי הקשירה  

 על ידי הקבלן. 

 

 :ניקיון באמצעות מכונת טיאוטהוראות  .11

הטיאוט,   .11.1 מכונת  באמצעות  והכבישים  הרחובות  של  ומקיף  יסודי  וטיאוט  ניקיון  יבצע  הקבלן 

 בהתאם לתוכניות העבודה, ובכפוף להנחיות המנהל. 

מראש ובכתב, מכונת הטיאוט תבצע את עבודתה ברציפות, במשך  אלא אם כן הורה המנהל אחרת,   .11.2

 . 15:30 -ל  07:30שעות )נטו(, בין השעות  8

ובאיכות .11.3 בטיב  ייעשו  והכבישים  הרחובות  טיאוט  שאריות    עבודות  יישארו  שלא  באופן  מעולים, 

לאחר פסולת  אם  כי  מובהר  העבודות.  בסיום  בכביש,  או  יישארו    ברחוב  טיאוט  עבודות  סיום 

יהא   שאריות פסולת על הכביש, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן לחזור ולבצע את העבודה, והקבלן

מיידי,   באופן  המנהל,  הורה  עליו  האופן  ובאותו  מקום  באותו  העבודה  את  ולבצע  לחזור  חייב 

 לשביעות רצון המנהל, וזאת ללא קבלת תמורה נוספת. 

, כאשר בכבישים או עם   קמ"ש לכל היותר   4יעשה בקצב נסיעה של עד    טיאוט הכבישים והרחבות .11.4

קמ"ש. למען הסר ספק, מוסכם כי התעסוקה    3פסולת בכמות גדולה, קצב הנסיעה לא יעלה על  
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היא   הנדרשת  כבישים  טיאוט  מכונת  בקצב   25,000מכל  עמידה  תוך  וזאת  לפחות,  ליום  רץ  מ' 

 .האמור הנסיעה

פת תושבת, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן להציב מכונה חלופית או  ככל שמכונת הטיאוט השוט .11.5

שנותרו   הניקוי  עבודות  להשלמת  שיביא  באופן  ובכל  עובדים,  באמצעות  העבודה  את  להשלים 

 בתוכנית העבודה לשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

 שילוט וסימון:  .11.6

 )"צ'קלקה"(, שתופעל בכל משך העבודה. מכונת הטיאוט תהא מצויידת בפנס צהוב מסתובב   .11.6.1

הכיתוב   .11.6.2 את  הנושא  מגנט,  יוצמד  או  מדבקה  תודבק  הטיאוט,  מכונת  צדי  "בשירות  מכל 

המועצה האזורית נווה מדבר", יחד עם לוגו המועצה. גלופה של המדבקה או המגנט, לפי  

   מנהל.העניין, תועבר לאישורו המוקדם של ה

מכונת הטיאוט תטופל, תתוחזק ותתופעל, בהתאם להוראות בטיחות היצרן בנושא, ובהתאם לכל   .11.7

 דין.  

היצרן   .11.8 מתוצרת  מקוריות  למברשות  מהן,  אחת  כל  או  כולן  המכונה,  מברשות  את  יחליף  הקבלן 

 בלבד, מייד עם התבלותן, באופן שאיכות הטיאוט לא תפגע. 

תיגרם, .11.9 באופן שלא  העבודות  יבצע את  בכביש,    הקבלן  רכב  כלי  לתנועת  הפרעה  שניתן,  כמה  עד 

 לרכבים חונים, או לעוברים והשבים.

על   .11.10 העבודה,  שעות  לאחר  יתבצעו  המכונה,  ושטיפת  ניקיון  תחזוקה,  תדלוק,  מים,  מילוי  הרצה, 

 חשבונו הבלעדי של הקבלן. 

 שימוש במים:  .11.11

ובה .11.11.1 במסגרת  שימוש  עושה  הוא  בהם  המים  צריכת  הוצאות  בכל  יישא  קשר הקבלן 

 לעבודות נשוא הסכם זה.  

לצורך כך, הקבלן ירכוש על חשבונו שעוני מים מתאגיד המים, בעבור כל אחת מהמכונות,  .11.11.2

וזאת לצורך מילוי מים ברחבי המועצה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור מוחלט  

ומבלי   מז"ח  עליהם  להתקין  מבלי  המועצה,  בשטח  המצויים  כיבוי  מברזי  מים  ליטול 

 ר אליהם תחילה שעון מים שרכש כאמור. לחב

 הקבלן לא ישפוך את המים או הפסולת, אלא במקום המיועד לכך.  .11.12

הקבלן יישא בלעדית בכל עלויות הפינוי, האצירה, השינוע, ההובלה וההטמנה של הפסולת שתיאסף   .11.13

לצורך  על ידו במסגרת מתן השירותים, לרבות )אך מבלי למעט( אגרות, היטלים וקנסות. מובהר כי  

ביצוע התשלום, ימציא הקבלן תעודות ואישורים מהאתרים המורשים לקליטת הפסולת, בהם פרק  

 את הפסולת.   

, תקנות למניעת מפגעים  1961  - למניעת מפגעים, תשכ"א מכונת הטיאוט תעמוד בדרישות החוק  .11.14

וכל דין אחר  ,  1993- , תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג1990  -)רעש בלתי סביר(, התש"ן

 .dBA  65, ואשר הרעש המירבי מהפעלתן הינו עד הסביבה בעניין והנחיות המשרד להגנת 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יורה הקבלן לנהג מכונת הטיאוט, להדמים את מנוע המכונה, בעת שהיא   .11.15

 דקות.  7- חונה ושאינה מפעילה את מערכותיה למשך של למעלה מ
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 :הוראות התנהגות .12

מפגעים   .12.1 למניעת  החוק  הוראות  על  הקפדה  תוך  שקטה,  בצורה  לעבוד  עובדיו  את  ינחה  הקבלן 

להוראות   בהתאם  ולפעול  למינימום  השירותים  ביצוע  בעת  והמטרדים  ההפרעות  את  ולצמצם 

 המנהל מטעם המועצה בשטח, במקרים של תלונות ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.

פידו על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם. בכלל  הקבלן ו/או מי מטעמו ישמרו ויק .12.2

 זה יקפידו הקבלן ו/או מי מטעמו על יחס אדיב, מכובד והולם כלפי כל אדם. 

והבדיקות ברכבים ובציוד, הנדרשים בהתאם להוראות היצרן, או בהתאם לצרכי   .12.3 כל הטיפולים 

 .  מפגע או מטרד, מכל מין וסוג שהואהעבודה, יבוצעו במקום מוסדר ובטוח, ובמועד שאינו מהווה 

 

 צוות העובדים:  .13

וכשירים   .13.1 בריאים  מיומנים,  מהימנים,  בגירים,  עובדים  העבודות,  ביצוע  לצורך  יעסיק  הקבלן 

 לעבודתם, המכירים את שטח העבודות. 

 מנהל העבודה: .13.2

"(, מהימן, מיומן, בריא וכשיר מנהל העבודההקבלן יעסיק מנהל עבודה מטעמו )להלן: " .13.2.1

העבודות,  לעב של  ומלא  הולם  תקין,  לביצוע  והאחראי  העבודות,  שטח  את  המכיר  ודה, 

 ובטיחות העובדים. 

 מנהל העבודה יוכל להיות חלק מצוות העובדים.  .13.2.2

במכשיר טלפון סלולארי חכם, לשם קיום קשר רציף עם עובדי הקבלן  צויד  ימנהל העבודה  .13.2.3

דרישות ו/או לשם מתן הוראות  לקריאות ו/או   ועם המנהל, ויהיה זמין בכל שעות היממה 

   .ו/או לצורך ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם, ללא תוספת תשלום

 מנהל העבודה יהיה נוכח בקביעות בשטח העבודה, בזמן העבודות.   .13.2.4

באחריות מנהל העבודה מטעם הקבלן להביא את העובדים אל הישובים, לפזרם באתרי   .13.2.5

 העובדים בסיום יום העבודה או המשמרת. העבודה השונים, ולאסוף את 

הנהגים שיועסקו על ידי הקבלן לצורך מתן העבודות, יהיו כשירים, מוכשרים, מיומנים, בעי ניסיון,   .13.3

 .בעלי כל הרשיונות, ההיתרים התעודות להפעלה ולנהיגה במכונת טיאוט הנדרשים במכרז

בדבר היעדר עבירות מין, שלו ושל כל מי למועצה, כתנאי למתן השירותים, אישור  הקבלן יעביר   .13.4

המכוון  במוסד  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  להוראות  בהתאם  שירות   מטעמו,  למתן 

 .   2001 -לקטינים, התשס"א

 לבוש: .13.5

כל העובדים יהיו לבושים, במהלך ביצוע העבודות, בלבוש אחיד, מתאים והולם, הכולל   .13.5.1

חולצה עם שרוולים, נעולים בנעלי עבודה, בכפפות עבודה ובכובע. הלבוש יותאם לעונת  

ומעיל   מכנסיים  העובדים  של  הביגוד  יכלול  קר  אוויר  מזג  בזמן  בהתאמה,  וכך  השנה, 

 .   המתאימים לעבודה ברוח ו/או גשם

עובדי הקבלן יהיו לבושים באפודים זוהרים, בצבע אחיד, עליהם יוטבע "בשירות המועצה   .13.5.2

 האזורית נווה מדבר". 

תו המלא  המנהל יהא רשאי להרחיק כל עובד של הקבלן, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דע .13.6

 שעות לכל היותר.  48והבלעדי, והקבלן יהיה חייב להעמיד עובד חליפי תחתיו, בתוך 
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אחריות על עצם הימצאותו של העובד במקום העבודה, וכן ההשגחה על העובדים, תחול בלעדית  ה .13.7

 . על הקבלן

 

 בטיחות: .14

הקבלן יבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מירבית על כל הוראות וכללי   .14.1

לבטיחות  המוסד  של  הבטיחות  לדרישות  ובהתאם  רלבנטיים  ותקן  חוק  לכל  בהתאם    הבטיחות 

והתקנות שהותקנו מכוחה, באופן קפדני    1970וגיהות, ובכלל זה בהתאם לפקודת הבטיחות, תש"ל  

 ומדוקדק. 

הקבלן יהא אחראי לבדו לקיום, להדרכת ולאכיפת נהלי הבטיחות והגיהות של עובדיו, באופן קבוע   .14.2

והדוק, בהתאם לנהלי המועצה והוראות כל דין, ובכלל זה בטיחות בחשמל, בטיחות באש, בטיחות  

 בעבודה, בטיחות בעבודה עם מים, היגיינה ותברואה, ובטיחות כללית.   

הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות,  הקבלן יאתר ויוודא מהם   .14.3

בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, הציוד והחומרים אשר הינם בשימוש, ידאג לנקיטת  

תחילת   לפני  בהתאם  עובדיו  את  וידריך  הציבור  שלום  לשמירת  המתחייבים  הבטיחות  אמצעי 

 העבודה. 

המשמרת, יבוצע תדריך בטיחותי לכל עובדי הקבלן העובדים בשטח  בתחילת כל יום או בתחילת   .14.4

 המועצה, על ידי מנהל העבודה. 

וכלי העבודה המצויים   .14.5 על מנת שהציוד  ולנקוט בכל האמצעים הדרושים  לוודא  הקבלן מתחייב 

בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים  

 מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.לסכן 

למכירה   .14.6 המורשים  בחומרים  יבוצעו  וכיוצ"ב(,  חיטוי  )הדברה,  כימיים  חומרים  הכללות  עבודות 

כללי הזהירות המופיעים על תווית המוצר ובהמלצת היצרן/יבואן, ועל ידי כוח   בישראל ועפ"י כל

 מורשה ומוסמך לביצוע עבודות כאלה,   אדם

 

 הציוד לביצוע העבודה:  .15

הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד, החומרים ואת כל כוח האדם אשר דרושים לביצוע העבודות   .15.1

 והמפורטים בהסכם זה.  

כל כלי הרכב והציוד ובכלל זה מכונות הטיאוט יתייצבו כשהם נקיים, מרוקנים ושטופים, באופן   .15.2

 יסודי, טרם תחילת כל יום עבודה. 

הקבלן ימציא ציוד חלופי לביצוע העבודה ללא שיהוי, בכל עת שאחד מהמרכיבים הנדרשים לביצוע   .15.3

העבודה יתקלקל, באופן שימנע או יעכב את ביצוע העבודות או יפגע בביצוען התקין של העבודות.  

זיהה הקבלן תקלה באחד   יעלה על שעתיים.  זמן שלא  ותוך פרק  יעשה זאת על חשבונו,  הקבלן 

יבים הנדרשים לביצוע העבודה, ידווח מיידית למנהל ויחליפו, כאמור, ללא שהות, בציוד  מהמרכ

 חלופי ברמה זהה.  



 
 

 

 שירותי טיאוט וניקיון רחובות )ידני ומכאני(   18/2022מכרז 

 עבור המועצה האזורית נווה מדבר

 

 49מתוך    39עמוד  

 

המנהל רשאי להורות לקבלן להימנע משימוש ברכב טיאוט ו/או כל ציוד אחר בגין תקלה שאותה   .15.4

ו תוך  זיהה המנהל. במקרה של אי כשירות, שזוהתה ע"י הקבלן ו/או המנהל, ידאג הקבלן להחליפ

 שעות ממועד גילוי התקלה. 24

 הקבלן יחזיק בכל תקופת ההסכם ציוד וחומרים מספיקים ותקינים לביצוע העבודות, ובכלל זאת:   .15.5

 רכב מתאים להסעת עובדים ולהובלת כלי העבודה, הציוד והחומרים הנדרשים לביצוע .15.5.1

ת, של ציוד  והובלה חוקית, תקינה ובטיחותי העבודה במקום, בעל יכולת העמסה לנשיאה 

 ומטען. 

ליטר, בעלות מתקן לנשיאת כלי    75עגלות זהות, המתאימות לנשיאת מיכלי אשפה בנפח   .15.5.2

 עובד.  כלה, תיק אוכל ומים, עבור העבוד

גוף העגלה הנ"ל יהיה בצבע ירוק, אלא אם כן אושר אחרת בכתב ע"י המנהל. טרם תחילת   .15.5.3

שאושר דגם  רק  המנהל;  לאישור  ראשון  דגם  יועבר  לביצוע    העבודה  ישמש  המנהל  ע"י 

 העבודות.  

ליטר יהיה בצבע ירוק זהה לצבע העגלה, או בצבע שחור, אלא אם   75מיכל האשפה בנפח  .15.5.4

 אושר אחרת בכתב ע"י המנהל. 

 מספר העגלות הנ"ל יהיה כמספר העובדים, בתוספת עגלה נוספת שתשמש כעתודה.   .15.5.5

כל העובדים יצוידו בכלי עבודה מתאימים, לרבות: מטאטא קש, מטאטא כביש, מגרפות   .15.5.6

של    18 בגובה  רחבים  שוליים  עם  מאלומיניום  אתים  טוריות,  משלושת    5שיניים,  ס"מ 

צדדיהם, יעה אלומניום, שפכטל או מכשיר לגירוד מדבקות ומודעות, מספריים או סכין  

 , בכמות מתאימה.  ליטר 90יפנית, ושקיות ניילון בנפח 

עובדים  .15.5.7 לרשותו  עומדים  שלב  בכל  כי  ויוודא  תקין,  מכני  חרמש  ברשותו  יחזיק  הקבלן 

המוסמכים להפעיל מכשיר זה, והמצויידים באמצעי מיגון מתאימים )משקפי מגן, כפפות  

 ם, ואוזניות או אטמי אוזניים(. עבודה, נעליים גבוהות סגורות, מכנסיים ארוכי

השימוש במפוח עלים יעשה אך ורק במקומות אותם אישר המנהל,  כי    מפוח עלים: מובהר .15.5.8

 ואך ורק בהתאם להוראות הדין. 

 כל הציוד הנ"ל הנו בבחינת הציוד המינימאלי שעל הקבלן להחזיק.  .15.6

הקבלן מתחייב להחליף כל סוג של ציוד ו/או חומרים ו/או כל מרכיב הנדרש לצורך ביצוע העבודה   .15.7

ל כך המנהל. הקבלן מתחייב בזאת לבצע הוראות אלה תוך פרק הזמן  נשוא הסכם זה, באם יורה ע 

 שיורה לו המנהל.  

 כל הציוד הנ"ל יאוחסן בתחומי המועצה, על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו הבלעדי. .15.8

 

 יומן עבודה:  .16

 לתיעוד מהלך ביצוע העבודות. הקבלן ינהל יומן עבודה, באמצעות מנהל העבודה, בשני העתקים,  .16.1

 יצויינו, בין היתר: ביומן העבודה  .16.2

הזהות,   .16.2.1 תעודת  מס'  שמותיהם,  עבודתם,  מיקום  בעבודות,  המועסקים  העובדים  מספר 

 ושעות עבודתם. 

 חומרים, ציוד וכלים שמשמשים את עבודת הקבלן.  .16.2.2

 ת שבוצעו, שעות העבודה, מיקום העבודה ואירועים חריגים. פרוט העבודו  .16.2.3

 רישום הערות/ הוראות המנהל, או מי מטעמו.  .16.2.4
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, יחתים הקבלן את המנהל או את מי מטעמו, על יומן  בתחילת ובסוף כל יום או משמרת עבודה .16.3

 . בהתאם לנוסח המצ"בהעבודה של אותו היום, 

חתום ומאושר, של כל יומני העבודה החתומים,  בסיומו של כל חודש, יצרף הקבלן פירוט בכתב,   .16.4

 ובצירוף כל המסמכים הבאים:

 רשימת כל העובדים מטעמו עבור המועצה;  .16.4.1

 ;  Excelדו"חות נוכחות יומיים, שבועיים וחודשיים, ערוכים בטבלת  .16.4.2

צילום תעודת    -העתקי תעודות זהות )כולל הספח או במקרה של תעודת זהות ביומטרית   .16.4.3

 הזהות משני צדדיה(;  

 העתקי תלושי השכר ששולמו לעובדים;  .16.4.4

אישור על הפקדת הפרשות סוציאליות, עבור כל אחד מהעובדים, מאת קרן הפנסיה וקרן   .16.4.5

 ההשתלמות;

 פנקס שעות עבודה, לכל אחד מהעובדים; .16.4.6

 חופשה, לכל אחד מהעובדים; פנקס  .16.4.7

 פלט ודו"ח אמצעים טכנולוגיים שהותקנו על גבי משאית הטיאוט. .16.4.8

 כל מסמך, תעודה או אסמכתא אחרת ו/או נוספת שתדרש על ידי המועצה או מי מטעמה.    .16.4.9

לא ישולמו   –מובהר, למען הסר כל ספק, כי יומן, חשבון או תעודה, אשר לא אושרו על ידי המנהל   .16.5

תשלום, ולקבלן לא תהא כל דרישה ו/או תביעה, מכל מן או סוג, כלפי המועצה ו/או מי  ולא יוכרו ל

 מטעמה.  

 

 מערכות בקרה: .17

17.1. ( מיקום  מבוססת  דיווחים  למערכת  גישה  למועצה  לספק  הקבלן  רשת  GPSעל  באמצעות   ,)

לעניין  הפקת   האינטרנט,  תאפשר  המערכת  בשטחה.  המופעלת  הטיאוט,  מכונת  ועבודת  מיקום 

( למיקום של מכונת הטיאוט, וכן אפשרות להפקת דו"חות תקופתיים.  on-lineמקוונים )  דיווחים

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המועצה וכל מי מטעמה לצורך התקנת ו/או הפעלת  

 ו/או מתן הגישה לאמצעים ולמערכת הדיווחים.  

ית ואחת אחורית(, לשם  מכונת הטיאוט תהא מצויידת במצלמות דרך )לפחות מצלמה אחת קדמ .17.2

 תחקור.  
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 נספח ב' 

 הצעת מחיר 
 

בשים לב למחירים המקסימליים    .המיועד המופיע מטה  במקום  יםהמוצע  יםהמחיר   למלא אתיש    -

 הקבועים לצד כל רכיב של הצעה. 

המכרז    לויכל   ים המוצע  יםהמחיר  - נשוא  השירותים  כלל  א'  בהתאם  את  )נספח  השירותים  למפרט 

התחייבויות  להסכם(,   ויתר  זה(  )מסמך  המחיר  לע  הספקהצעת  כמפורט  המכרז  ולהלן,  ע"פ  בין  יל 

 ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים.  ששנכתבו במפור

הכרוכות   - העלויות  כל  את  בהצעתו  בחשבון  לקחת  המציע  ובכ   במתןעל  זה:  השירותים  הובלות,  לל 

וכל עלות אחרת הכרוכה במתן השירותים במסגרת מכרז  , הטמנה והיטל הטמנה,  זמן  , ביטול נסיעות

  זה.

 עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל. ולהלן  חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל  הצעה  -

 כסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.לא ת  המועצה -

 

ומראה   המפרט  ,מפורט  תחשיבעל המציע לצרף להצעתו  שעל המציע להציע מטה,  מעבר להצעת המחיר  

הצעתו כפי שהוצעה מגלמת בתוכה את מלוא הזכויות בכללן ובעיקר זכויות המגן, להן זכאים העובדים כיצד  

 .ירוף התחשיב להצעת המחיר הינו חובהצ  . )לעיל ולהלן: "התחשיב"(ע"פ דין 

  

 ההצעה

 

ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת  .1

 הצעתנו הינה כדלקמן: , ים נשוא המכרז מתן השירות

 

 שעות, נטו(, עפ"י המפרט:  8)במשמרת של עובד כפיים, שעת עבודה כל עבור 

  

 .כפייםשעת עבודה של עובד כל עבור , בתוספת מע"מ סך של ____________ ₪

 

 . כפייםשעת עבודה של עובד כל עבור בתוספת מע"מ, לים: ______________________ ₪ ובמי

 

 לשעה[ , בתוספת מע"מ ₪  55 ]מחיר מקסימלי לרכיב הצעה זה: 
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 : שעות, נטו(, עפ"י המפרט 8עבור משמרת עבודה של מכונת טיאוט )

 

 בתוספת מע"מ.  ____________ ₪סך של 

 

 בתוספת מע"מ. לים : ______________________ ₪ ובמי

 

 ₪, בתוספת מע"מ[ 2,050מחיר מקסימלי לרכיב הצעה זה:  ]

 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת   .2

   אותי כאמור דלעיל.

 

, בהתאם לשיעורו  האזוריתיתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המועצה    האזורית למחירי המועצה   .3

      .עפ"י דין

  

 ____________________ ___ שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ.

 אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________     תיאורו  נא לפרט

   כתובת:_____________________________ 

 טלפון:_______________________________   

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

   _____________________.  תאריך:  

 

   '(בצתאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (תאגידימולא כשהמציע הוא ) ה"ה __________ת.ז. ____________ .2

  
 

 על  וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו

 מסמך זה בפני. 

 ______________                                  ________________  

 חתימה                                          תאריך          
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 'גנספח 

 "ההסכםביצוע לנוסח "ערבות 
  בנק :  
 סניף  :  
 כתובת הסניף  :  
 תאריך : 

 לכבוד

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

וחמש מאות ובמילים:  )  ש"ח  7,500  עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  שבעת אלפים 
בקשר למכרז    "(הנערב"  "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:הערבותסכום  "  )להלן:שקלים חדשים(   

18/2022 . 

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    למדד המחירים לצרכן  סכום הערבות יהיה צמוד 
   , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " ומחקר כלכלי

 . (כךאו סמוך ל)  15.11.2022פורסם ביום  אשר     2022  אוקטוברחודש  לעניין ערבות זו יהא המדד בגין    "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד   ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

ום הערבות, ללא כל  אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכ
 הפרשי הצמדה. 

זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה   ערבותנו 
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק עליכם לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום   ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ
 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא בכלל  ________ ועד  ערבות זו תישאר בתוקפה עד . כל דרישה עפ"י ערבות 
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. ערבות זו 

 

 בכבוד רב, 

 ___ ___________________ בנק 

 ______________________ ___ 

   

 

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.*
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 נספח ד' 

 ביטוח דרישות 

 

 

  האישור תאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה  בתוקף  פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה  וחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 המועצה שם: 
  מדבר נווה האזורית

 ו/או חברות קשורות

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

  אוטשירותי ניקיון וטי
 מדרכות וכבישים

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  ישוב אבו תלול  מען:

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/  גבול 
 סכום ביטוח 

  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

לטובת    -309 ₪    ביט    רכוש תחלוף  על  ויתור 
כיסוי בגין   -313מבקש האישור,  

טבע,   גניבה   -314נזקי  כיסוי 
ושוד,   רעידת    -316פריצה  כיסוי 

 ראשוניות  -328אדמה, 
צולבת,    -302 ₪  3,000,000   ביט   'ג צד  - 304אחריות 

שיפוי,   ג'  -307הרחבת   - צד 
משנה,   וקבלני   - 309קבלנים 

מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
לתביעות    -315האישור,   כיסוי 

בגין   -321המל"ל,   נוסף  מבוטח 
המבוטח מחדלי  או   - מעשי 

האישור,   מבקש   -322מבקש 
ג' בפרק זה, האישור ייחשב כצד  

רכוש -329ראשוניות,    -328
 מבקש האישור ייחשב כצד ג'

  אחריות
 מעבידים

ויתור   -309הרחבת שיפוי,     -304 ₪ 20,000,000   ביט  
מבקש  לטובת  תחלוף  על 

נוסף היה   -319האישור,   מבוטח 
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי 

 ראשוניות -328המבוטח, 
  ₪    ביט   אחר 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  השירותיםפירוט 
 ניקיון 057

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור  

 המבטח:
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 'ה ספחנ

 העדר הרשעות בדבר תצהיר 

 

___ לאחר  ____ אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _______________

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  

 : כדלקמןבכתב 

ו בתצהירי   זיקה"  גופים  ב  הינם כהגדרתם   "בעל שליטה  -זה, משמעותם של המונחים "בעל  חוק עסקאות 

 וכי אני מבין/ה אותו.  ים אלו של מונח  אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם ,1976-ציבוריים, התשל"ו

 

נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.  הנני   .1

המועצה האזורית נווה מדבר  ________________________________, הגוף המבקש להתקשר עם  

בתחום  שירותי טיאוט וניקיון רחובות, ידני ומכאני,  קבלת  ל  18/2022  פומביבמכרז  "(  המועצה)להלן: "

 "(.המציע )להלן: " המועצה האזורית נווה מדברשיפוטה של 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה   .2

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

      ו    /    הורשעו הורשעלא  שליטה במציע     ו/או בעל    צהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקהמ  הריני .3

 בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - שנתית תשי״אחוק חופשה  -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -שכר מינימום תשמ״ז חוק  -

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

-תשס"בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(,   -

2002 
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  הנוגע לזכויות עובדים   וכן כל חוק אחר  וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף,

 "(חוקי העבודה)כולם ביחד ולהלן: " 

 

 : במשבצת המתאימה( Xסמן ) כי בזאתה /הריני מצהיר  .4

 

       חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  ,  1991- שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

       חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

התשנ"א העס הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  אחת,  1991-קה  שנה  ממועד    וחלפה  לפחות 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

              חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

לפחות ממועד    חלפה שנה אחתולא  ,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

     ו    /    הורשעוהורשע לא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  /הריני מצהיר  .5

- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגין עבירה לפי   חלוט דין בפסק

2001 . 

ו/או בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות של המציע ו/או בעל זיקה למציע  ככל והיו .6

 בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: במציע 

 

שבבעלות המציע  חברות אחרות  בעל שליטה במציע ו/או  הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או   .7

קנסות    2  –ב    העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםנהל ההסדרה והאכיפה במשרד  לא נקנסו על ידי מ

 או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות. 

ניתנה   תאריך ההרשעה  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או  יוככל וה .8

על חברה שבבעלות המציע בשלוש השנים האחרונות על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד במציע ו/או  

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 הנקנסים שם 

    

    

 

מ של  אישור  והאכיפה  *מצ"ב  ההסדרה  החברתייםבמשרד  נהל  והשירותים  הרווחה  בדבר   העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

 
 

                  __________________             __________________ __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 

 אישור עו"ד 
 

 

____________ הופיע/ה  __הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום _____   אני

_ מר/גב'  שמספרה  ____________ בפני  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   __________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי     ______________________ / 

 יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. /

 
 

             _________________ __________________                  __________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 ' ו נספח

 ו/או לחבר מועצה   מועצהעל העדר קרבה לעובד  תצהיר

 לכבוד 

 "( המועצה)להלן: " המועצה האזורית נווה מדבר 

 א.ג.נ., 

הצהרה זו מוגשת על ידי  מר / גב' _________________________________ בעל/ת ת.ז שמספרה   .1

המציע   מטעם  החתימה  מורשה   ,_______________________________________________

  __________________________ ח.פ/ע.מ   ____________________________________

שיל  18/2022  פומביבמכרז   של  קבלת  שיפוטה  בתחום  ומכאני,  ידני  רחובות,  וניקיון  טיאוט  רותי 

 "(. המציע)להלן: " המועצה האזורית נווה מדבר 

 הנני מצהיר בזאת, כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2

 , הקובע כדלקמן: 1958  -ב')א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף  .2.1

עשרה  "חבר   על  העולה  חלק  האמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה, 

או לעסקה    הסכם אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד ל

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  -עם המועצה; לעניין זה, "קרוב"

ם למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללי 12כלל  .2.2

 הקובע: 

  - או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"   הסכם"חבר מועצה לא יהיה צד ל 

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 59סעיף  .2.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן גודו, סוכנו או שותפו,  

או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש    הסכםכל חלק או טובת הנאה בכל  

בדבר קבלת שירות    הסכם לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט ל

לתושבים אי מהשירותים שהמועצה מספקת  הנאה  ן  ;  טובת  או  לו חלק  יש  כאילו  עובד  לראות 

 א)ב( לגבי חברי המועצה". 89בסעיף ר כאמו כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

בין חברי מליאת המועצה אין למציע, לי ו/או לבעל שליטה בו: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או   .3.1

 אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

ל עשרה אחוזים בהונו או  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה ע .3.2

ברווחיו של התאגיד באמצעותו מוגשת ההצעה במסגרת המכרז או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 אין לי ו/או לבעל השליטה במציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3
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 .אחרים מציעים עם קשר או תיאום ללא מוגשת למכרז המציע הצעת .4

עצה תהא רשאית לפסול הצעת המציע אם יש לי ו/או לבעל שליטה בו קרבה כאמור  ידוע לי, כי המו .5

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה שאינה נכונה. 

 אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרתי זו הינו אמת. .6

סעיף   .7 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  המועצות  3ב')   89אין  לצו   )

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית    2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברב של  

לפי סעיף   ובלבד שהאישור    89להתיר התקשרות  )מועצות אזוריות(,  לצו המועצות המקומיות  א')א( 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 _________________     חתימה: ___________________ תאריך: 

 

 

 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  

באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

      __________________ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          

 

 

 

 

 

 

 


