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  טייבהעיריית 
 

 02-2018מכרז פומבי מס'  
 

  ביצוע עבודות ניקיון רחובות ועבודות כלליות בטייבה
 

 הוראות למשתתפים

ביצוע עבודות ניקיון רחובות ועבודות כלליות "(, מזמינה בזאת הצעות העירייה)להלן: " טייבהעיריית 
וע עבודות ניקיון לפי קריאה ולביצטייבה בתחום העיר  בשטחים פתוחים  ת העירייה,עפ"י דריש בטייבה

 , זאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז.טייבהעיר ב שטחים השוניםב
 

 מסמכי המכרז 

1.  

 :מסמכי המכרז כוללים .1.1
 

 : מסמך ההוראות למשתתפים, לרבות נספחיו שלהלן .1.1.1
 נוסח כתב ערבות מכרז;  -1נספח  .1.1.1.1
 ;1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי חוק עסצהיר ת-2 נספח .1.1.1.2
  תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים.  -3נספח  .1.1.1.3
 טופס קבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים. - 4נספח  .1.1.1.4
 טופס של קבלנים שלא השתתפו בסיור קבלנים. – 5נספח  .1.1.1.5
 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה. – 6נספח  .1.1.1.6
 רשימת מוסדות עבודה וממליצים. – 7נספח  .1.1.1.7

 
 הצעת המשתתף )נספח א' להסכם(.  .1.1.2

 
 : נוסח ההסכם, לרבות נספחיו שהינם .1.1.3

 הצעת המשתתף; -  נספח א'
 בהם יבוצעו עבודות ניקיון; שטחים ומקומותרשימת  -1נספח א'
 ;י לעניין עבודות הניקיוןמפרט טכנ – 2נספח א'
 דו"ח ביקורת ניקיון שבועי למוסד חינוכי; -נספח ב

 דו"ח ביקורת לשטחים ציבוריים פתוחים. – 1נספח ב'
 דו"ח ביקורת למוסדות ציבור. – 2נספח ב'
 דו"ח ביקורת יזומה/אקראית. – 3נספח ב'
 סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום ביטוחים;  - נספח ג'
 ביצוע; –נוסח כתב ערבות הסכם   -נספח ד'
 עדכון פרטי חשבון בנק;  -נספח ה'
תצהיר לפיו הקבלן אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק  העסקת עובדים   -נספח ו' 

 ;1996-על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו
 נספח בטיחות;  -  נספח ז'
 26.0800הצהרה והתחייבות לפי נוהל  – 1נספח ז
 תדרוך ופיקוח בטיחותי – 2נספח ז

 ו;תשובות לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים, ככל שנמסר  - נספח ח'
 חוקי עבודה;  - נספח ט'
 הצהרה לעניין עלויות שכר;  -  נספח י'

 הצהרת קבלן כתנאי להארכת ההסכם; -עמידה בחוקי העבודה  -נספח י"א
 (. "ההסכם")להלן:   .2

העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז  .2.1
את כל ההסברים אשר ביקש, ומתחייב המנויים לעיל, והוא קראם, הבין את תכנם, קיבל 

 לבצע את עבודתו ע"פ תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז.
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 תנאי סף במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה קבלנים יחידים או תאגידים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם,  .2
 עמידתם בתנאים אלה: ולא באמצעות צד ג', ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת

 משתתף שהינו אדם פרטי  .2.1

 המשתתף הינו תושב ישראל.  .2.1.1

המשתתף הינו בעל ניסיון קודם של שלוש שנים  )ברציפות( לפחות בעבודות    .2.1.2
ש"ח בשלוש השנים )סה"כ(  1,500,000בהיקף כספי כולל של ו – ניקיון

 לשנה.אלש"ח  500נו ישקדמו למועד פרסום המכרז. דהי

המשתתף אינו "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני    .2.1.3
 להסכם. כנספח ו' , כאמור בתצהיר המצורף 1996-כח אדם, תשנ"ו

הנו בעל רישיון של "קבלן שירות", עפ"י חוק העסקת עובדים על המשתתף    .2.1.4
 . 1996-ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו

 ,ודרך התקשרות איתםעבד בהם על המציע לציין מקומות עבודה אשר חובה  .2.1.5
צרף חוות דעת מומלץ לכמוכן ,. )7בטבלה שמופיעה בנספח יש לרשום אותם 

 (שונות והמלצות

 משתתף שהינו שותפות .2.2

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. .2.2.1

, בכפוף לעיל 2.1.2-2.1.5השותפות ממלאה אחר הדרישות המפורטות בס"ק  .2.2.2
 להלן.  2.4לאמור בס"ק 

 שהינו חברהמשתתף  .2.3

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. .2.3.1

-2.1.2לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר כל הדרישות המפורטות בס"ק     .2.3.2
 להלן. 2.4, בכפוף לאמור בס"ק 2.1.5

 להלן: גם בהתקיים האמורמוקדם לעיל יחשב משתתף כבעל ניסיון  2.1.2לעניין ס"ק  .2.4

 30% -בעל מניות המחזיק ב המשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או שותף בו או    .2.4.1
 הינו בעל ניסיון. -מהבעלות בו 

המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק    .2.4.2
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון. 30% -ב

 ניסיון בשם מסחרי יחשב כניסיון של יחיד או חברה, לפי העניין.   .2.4.3
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 קיום זכויות עובדים .2.5

טה בו מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי המשתתף ובעלי השלי   .2.5.1
להסכם ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים כנספח ט' חוקי העבודה המצורפים 

 הקיבוציים הרלוונטיים לענף. 

המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות    .2.5.2
בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה 

 להסכם. בנספח ט' המפורטים 

המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה    .2.5.3
ין העבירות המנויות בחוקי קנסות או יותר, בג 2-במשרד התעשייה והמסחר ב

להסכם במהלך השנה האחרונה. מובהר בזאת  בנספח ט'העבודה המפורטים 
 כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים. 

להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית על שם המשתתף בסך   - ערבות מכרז .2.6
ותהיה בלתי  20/05/2018ד ליום עהערבות תהיה בתוקף . ₪(אלף  חמישים) ₪ 50,000

ימים ממועד הדרישה, ללא כל  10 תוךמותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת 
 צורך לבסס את הדרישה לחילוט הערבות מצד העירייה.

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים 
מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז ו/או ימים  21הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה, תוך 
 עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז.

בכל מקרה, סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה בו לא יעמוד 
המשתתף אחר הצעתו במכרז, ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא 

ם ועדת המכרזים במסגרת מהצעתו, ו/או במקרה בו יסרב המשתתף לשתף פעולה ע
הזוכה מחתימה על ההסכם -סמכותה עפ"י תנאי המכרז, ו/או במקרה בו ימנע המשתתף

 ימים מקבלת הודעת זכייה.  21והמצאת כל המסמכים הנדרשים תוך 

    נוסח ערבות המכרז יהיה כמפורט בכתב ערבות המכרז המצ"ב להוראות למשתתפים
 . 1כנספח           

 , מקום מפגש בניין העירייה. 10:00בשעה  2018/02/12 יערך בתאריךסיור קבלנים  .2.7

המצורף להלן. הקבלנים שאינם  5הקבלנים המשתתפים בסיור יחתמו על נספח  .2.8
  המצורף להלן. 6משתתפים בסיור הקבלנים יחתמו על נספח 

 

 עיקרי ההתקשרות

 כדלקמן: ( הינם"הזוכה"עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף הזוכה )להלן:  .3

-ו 1א' יםבנספחכמפורט ובמבני הציבור  בשטחים פתוחיםהזוכה יבצע עבודות ניקיון  .3.1
 .להסכם 2א'

 לבצע הזוכהיידרש  ובנוסף לביצוע עבודות הניקיון הקבועות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
ים וללוחות הזמנים לפי קריאה, בהתאם לתנאומבני ציבור  םשטחיבעבודות ניקיון 

 . "(עבודות ניקיון לפי קריאהבהסכם )להלן: "הקבועים 

הקבוע על בסיס תעריף שעתי תשולם התמורה  ,שיבוצעועבודות ניקיון לפי קריאה עבור  .3.2
עלות יום  כאשר בכל מקרה עלות עבודה לפי קריאה לא תעלה על בהסכם נשוא המכרז

 שמונה שעות. בןעבודה 
     , עבור עבודת ניקיון לפי קריאה שתבוצע לפי קבלנות לעיל 3.2למרות האמור בסעיף      

             .תשולם תמורה יומית לפי תעריף יום בקבלנות

ימים ולא יאוחר  30, שתחילתה תוך חודשים 12 -תקופה שלתקופת ההסכם הינה ל .3.3
  .מחודשיים מיום חתימת ההסכם, בהתאם להוראות העירייה
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עתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות העירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול ד
ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת  ,חודשים כל אחת 12נוספות של עד 

 חודשים.  36ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

להסכם(,  כנספח י"אההתקשרות הינו המצאת תצהיר חתום )המצורף  להארכתתנאי 
 הגשת ההצעה למכרז ועד למועד הארכת ההסכם.  על ידי הזוכה ביחס לתקופה שממועד

בנספח לא יוארך במידה והזוכה לא עמד בתנאים המפורטים  ההסכםמובהר בזאת כי 
 להסכם.  י"א

יום  14החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לקבלן עד 
  טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים 
 המחויבים עפ"י דין.

החודשים הראשונים להתקשרות עם הקבלן, יהוו תקופת ניסיון לקבלן, והעירייה  4
יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו  14תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו, 

 .בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונושל המנהל, לא עמד הקבלן 

 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה. .3.4
 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה
 
על המשתתף למלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב כנספח א' להסכם,  .4

שיעור ההנחה הכולל, המוצע על ידו ביחס למחירי המקסימום בולנקוב 
  שנקבעו לגבי כלל רכיבי התמורה המפורטים בהסכם ההתקשרות כדלקמן: 

 :קבועות עבודות ניקיון .4.1

שטחים  ביצוע העבודות נשוא ההסכם, ביחס לכ"א עבור)לא כולל מע"מ( לחודש  מחיר
בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה על ידי הקבלן  להסכם 1בנספח א'הנזכרים  פתוחים

 במסגרת הצעתו למכרז.

 )כמפורט בהסכם ההתקשרות( לפי קריאהניקיון  כלליות, עבודות

לשעה )לא כולל מע"מ(, בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה על ידי הקבלן ₪  52סך של 
 במסגרת הצעתו למכרז.

כולל מע"מ(, בניכוי ההנחה הכוללת אשר שעות )לא שמונה  ליום עבודה בן₪  416סך של 
 ניתנה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.

 )כמפורט בהסכם ההתקשרות( שריפה ו/או הצפהעבודות ניקיון במקרה של 

בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה על ידי הקבלן  ,לשעה )לא כולל מע"מ(₪  52סך של 
 במסגרת הצעתו למכרז. 

שעות )לא כולל מע"מ(, בניכוי ההנחה הכוללת אשר  שמונה בן ליום עבודה₪  416סך של 
 ניתנה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.

)לא כולל מע"מ(, בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה עבודה בקבלנות  ליום₪  208סך של 
 על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז.

 .ללא מע"מ הנקובים הינם סכומיםה .4.2

 נדרשים כארבע שעות עבודה לכל עובד.יום עבודה בקבלנות ב .4.3

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. .4.4
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הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל  .4.5
 . חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז 3ממועד הגשתה ועד תום 

 :על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן .5

 .1975 –וסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו תעודת ע .5.1

 .1976-אישור על ניהול פנקסים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.2

-על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור .5.3
1976. 

-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לסעיף  .5.4
 (.2כנספח מצ"ב התצהיר )נוסח  1976

 לפי העניין. –צילום ת.ז/אישור על רישום השותפות/העתק תעודת התאגדות  .5.5

 פרוטוקול של התאגיד המסמיך את החותם בשם החברה להגיש בשמה את ההצעה. .5.6

אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני תצהיר מטעם המשתתף כי  .5.7
 (. להסכםכנספח ו' בנוסח המצורף ) 1996 –כוח אדם, התשנ"ו 

לעיל,  2.1.2המעידים על ניסיונו של המשתתף*, בהתאם לאמור בסעיף מסמכים  .5.8
 , אישור רו"ח של המשתתף המעיד על עמידתו בתנאי הסף האמור. ולחילופין

, ולציין   במפורש נולשם הוכחת ניסיו ףמתבקש לאגד את כלל האסמכתאות שיצר ףהמשתת* 
 כיצד מסמכים אלו מוכיחים את הניסיון הנדרש לשם השתתפות במכרז זה. 

 העתק שובר רכישת מסמכי המכרז. .5.9

 .לעיל 2.6 ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף .5.10

 למורשי החתימה של המשתתף.ו רו"ח אישור עו"ד א –באם המשתתף אינו אדם פרטי  .5.11

להוראות למשתתפים(, המעיד על  4כנספח תצהיר מטעם המשתתף )בנוסח המצ"ב  .5.12
 לעיל.  2.5.1עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בדבר  .5.13
ר היעדרם, על שם לעיל, או בדב 2.5.3 -2.5.2ההרשעות וקנסות, כאמור בסעיפים 

 המשתתף. 

ע"ג הצהרה לעניין עלויות שכר, שבה יצוינו מרכיבי השכר המינימאליים לעובדים,  .5.14
 להסכם.  כנספח י'וסח המצ"ב הנ

-העתק רישיון "קבלן שירות", עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .5.15
 לעיל.  2.1.4, כנדרש בסעיף 1996

כל דפי התשובות, השינויים וההסברים שנמסרו למשתתפים, פרוטוקול סיור קבלנים ו .5.16
 ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף. 

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון  –ההסכם המצורף למסמכי המכרז  .5.17
 מלא וכן חתימה מלאה )שם המשתתף להסכם, לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת

 בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח. ,ותחותמת( בדף החתימ+ + חתימה 

 – על ידי המשתתף בשולי כל עמוד ועמודכשכל דף מהם חתום  ,יתרת מסמכי המכרז .5.18
 .בחותמת המשתתף וחתימת מורשי החתימה מטעמו

 :החתימה על הצעת המשתתף תהיה באופן הבא .6
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 .היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו .6.1

היה המשתתף שותפות רשומה, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב  .6.2
 את השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.

 היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את   .6.3
 פו חותמת החברה.החברה תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת החברה ויצר   

בבניין את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה )לא לשלוח בדואר(  .7
ולא  וזאת עד ",02-2018'"מכרז פומבי מס, במעטפה סגורה הנושאת כותרת טייבהב העירייה

 .00:17שעה  2018/02/28 מתאריךיאוחר 

 לעיל.לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים 

 . 17:00טפות המכרז תתבצע באותו יום בשעה פתיחת מע

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש העירייה למסור את העבודה  טייבהועדת המכרזים בעיריית  .8
 למשתתף שהצעתו תהא הנמוכה ביותר או לקבל כל הצעה שהיא.

 לשם בחירת הזוכה במכרז ועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים:  .8.1

 גובה ההצעה. .8.1.1

אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו, רמת עבודתו וטיב הצעתו של  .8.1.2
 המשתתף.

ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם העירייה ו/או חברות  .8.1.3
ו/או בהליכי מכרז עירוניות בבעלות העירייה ו/או רשויות וגופים אחרים 

 שנערכו ע"י העירייה או ע"י חברות עירוניות שבבעלותה.

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .8.1.4

 כל שיקול אחר שוועדת המכרזים תמצא אותו רלוונטי לעניין. .8.1.5

על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה 
 הצעה זוכה כלל. הזולה ביותר או לא להמליץ על

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו, הסברים  .8.2
וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור לוועדה את כל ההסברים והניתוחים 

 . הנדרשים

הועדה מתחייבת לשמור על סודיות בכל הנוגע להסברים וניתוח מחירים, אשר יימסרו 
 . המשתתףלה לפי דרישתה ע"י 

אם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות 
 . לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

למסמכי  6בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים בנספח  .8.3
 המכרז.

הזכות לדרוש מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את  .8.4
מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת 

 . מסמכים לפי דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח  .8.5
ובכלל זה קשרי  לכאורה קשר כזה או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים,
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בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב, או אם 
קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית, או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים 
מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה, או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות 

 .המכרז

 לפצל את המכרז בין מספר מציעים ולפי שיקול דעתה הבלעדית.העירייה תהיה רשאית  .8.6

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז

נקבעה הצעתו של משתתף, כולה או חלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה למשתתף  .9
הזוכה. כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה להמציא לעירייה את כל 

ימים ממועד הודעת  21המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם, כמפורט בהודעת הזכייה, תוך 
 הזכייה. 

תומים ע"י המשתתף הזוכה, כנדרש במסמכי ובהודעת לא הומצאו המסמכים הנדרשים ח
הזכייה, יחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל וערבות המכרז 

 לעיל.  2.6תחולט, כאמור בסעיף 

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:  .10

 ה במכרז, למעט בעל ההצעה הכשרה   משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכ .10.1
 עם קבלת הודעה כאמור. –השנייה במדרג 

לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  .10.2
 ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם וכאמור בהודעת הזכייה.

 לעיל. 2.6המכרז, כאמור בסעיף אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לחלט את ערבות 

 כללי

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או  .11
תוספת או השמטה בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו 

 את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי העירייה.

ור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה על אף האמ
 או תיקון כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

גזבר מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה, יפנה ל .12
ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תוך , 072-2563490בפקס:  סאמי תלאויהעירייה מר 

 תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.

לפני המועד האחרון להגשת הצעות  ימי עבודה 5עד פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד, ותוגשנה 
 למכרז. 

 תשובות לשאלות הבהרה תשלחנה לכל המשתתפים. 

 רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

  

 כבוד רב, ב

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור
 עיריית טייבהראש 
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 1נספח 
 

 נוסח כתב ערבות מכרז
  -אין לשנות או להסתייג מנוסח ערבות זה  -

 
 לכבוד

 ("העירייה")להלן:   טייבהעיריית 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר  _______

 

ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן: לפי בקשת ____________________ מס'  .1
 50,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"

"( שתדרשו מאת הנערב הערבות סכוםבלבד )להלן: "אלף שקלים(  חמישים :במיליםוש"ח )
 .בטייבה כלליותדות ניקיון רחובות ועבו לביצוע עבודות 2018-02בקשר למכרז מס' 

ימים ממועד קבלת דרישתכם על  10לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך תקופה שלא תעלה על  .2
ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 ב.התשלום תחילה מאת הנער

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת  .3
____________________ כשהיא חתומה ע"י גזבר העירייה או ממלא מקומו. דרישה אשר 
תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר העירייה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות 

 כזו מטעם העירייה. החותם וסמכותו לחתום על דרישה 

 לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.  .4

לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה ע"פ  2התשלום כאמור בסעיף  .5
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 

 בלעדי.שיקול דעתכם ה

כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  ) 20/05/2018ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .6
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 

 בכבוד רב, 
   

  ________________ 
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 2נספח 

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי 

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 (ף""המשתתהנני משמש כ________________ _______________________ )להלן  .1
 תפקיד                                         שם המשתתף                                                  

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

ך במועד האחרון המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, א  
 להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  1987-התשמ"ז עבירה לפי חוק שכר מינימום, –"עבירה"  ***
 ;1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

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

 
                                 _________________ 

 המצהירחתימת                                                

 

 

 אימות חתימה 

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 צפוי/ה 

תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 
 בפני.

 
____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       
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 3נספח 

 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים

 

אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה

 

 הנני משמש כ___________________ ב____________________________________   .1
 שם המשתתף                       תפקיד                                                                            

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

_________________ )שם המשתתף( ובעלי השליטה בה מקיימים חובותיהם בעניין זכויות  .2
להסכם ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים  ט'כנספח עובדים, על פי חוקי העבודה המצורפים 

 הקיבוציים הרלוונטיים לענף. 

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

  

 

 

         _______________  
 חתימת המצהיר                      

 

 

 אימות חתימה 

 

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 צפוי/ה 

הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים 
 בפני.

__________________ 
 עו"ד       

 

 

 



 12 

 4נספח 

 טופס של קבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים

 
 
 

 אישור המשתתף
 

 אני הח"מ _______________________ ת"ז ______________________, מאשר כי השתתפתי 
 

בהתאם אני מאשר בשם המציע ובהיותי נציג המציע כי אין  , 2018-02בסיור קבלנים בעניין מכרז פומבי 
ההגשה  לנו טענה בגין אי גילוי מידע, וכי קיבלנו את כל המידע הדרוש לשביעות רצוננו המלאה לצורכי

 למכרז ו/או לחישוב ההנחה המוצעת על ידנו ואנו מוותרים על כל טענה בגין האמור. 
 

 חתימת המשתתף : _______________________
 
 

 אישור המציע
 

אני המציע _______________________________ ע.מ / ח.פ __________________מאשר בזאת 
 .2018-02מכרז פומבי כי המשתתף הנ"ל הינו מיצג אותנו בעניין 

 
 חתימת המציע : __________________________

 
 

 אישור העירייה
 

 הריני לאשר כי המציע הנ"ל השתתף בסיור הקבלנים אשר נערך ביום ______________ במסגרת מכרז
 .2018-02 פומבי

 
__________________________________ 

 תיסיר מסארוה
 מנהל שפ"ע
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 5נספח 

 טופס של קבלנים שלא השתתפו בסיור הקבלנים

 
 
 
 

אני הח"מ _______________________ ת"ז _____________________,מאשר כי לא השתתפתי 
,זאת אף כי הוזמנו לאותו ביקור וניתנה לנו אפשרות לברר כל  2018-02בסיור קבלנים בעניין מכרז פומבי 

כי אין  המציע מידע אשר היה נחוץ לצרכי ההגשה למכרז. בהתאם אני מאשר בשם המציע ובהיותי נציג
בגין אי גילוי מידע, וכי קיבלנו את כל המידע הדרוש לשביעות רצוננו המלאה לצורכי ההגשה לנו טענה 

 הנחה המוצעת על ידנו ואנו מוותרים על כל טענה בגין האמור. למכרז ו/או לחישוב ה
 

 : _______________________  החתימ
 

 אישור המציע
 

אני המציע _______________________________ ע.מ / ח.פ __________________מאשר בזאת 
 .2018-02כי הנ"ל הינו מיצג אותנו בעניין מכרז פומבי 

 
 _____________________חתימת המציע : _____

 
 

 אישור העירייה
 

השתתף בסיור הקבלנים אשר נערך ביום ______________ במסגרת  לאהריני לאשר כי המציע הנ"ל 
 .2018-02מכרז פומבי 

 
 

__________________________________ 
 תיסיר מסארוה

 מנהל שפ"ע
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 6נספח 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  
 

 .100%סה"כ   40%ומדד איכותי  60%מדד כמותי פי מדד משוקלל לפי -ההצעה הזוכה תבחר על
 מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

 
 :ההצעות יבחנו בארבעה שלבים

 
סף. בשלב ראשון תערך בדיקת עמידת המציעים והצעותיהם בתנאי הסף להגשת : סינון עפ"י תנאי 'שלב א

רק מציע העומד בתנאי הסף, תעבור הצעתו לשלב הבדיקה הבא. העירייה תהיה רשאית  הצעות למכרז זה.
 לפנות למציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על רכיבי החוברת.

 
 של המציעים לפי מדד כמותי.דירוג  "הצעות המחיר" : 'שלב ב

 נק'( 60מדד כמותי )

 מהות הסימון סימן

P לא כולל מע"מ. )מחיר לשעה בניכוי ההנחה המבוקשת(  ידי המציע-המחיר המבוקש על , 

M  הכשרות )לא כולל ההצעות  ביותר מבין ההצעות כההנמו )לא כולל מע"מ( המחירהצעת
 .הפסולות(

S= דירוג S=(52-P)/(52-M)*60 
 
 

 : דירוג איכותי של ההצעות, ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע, בהתאם למדדי איכות.'שלב ג
 נק'( 40איכותי ) ימדד

ניקוד  רכיב 
 מרבי

 אופן הניקוד/הערות

רשימת מקומות עבודה  1
 וממליצים

10 
 נקודות

נקודה אחת עבור כל מקום עבודה בו עבד המציע.)ועד 
 נקודות(. 10

 15 רצון לקוחות . סקר שביעת 2
 נקודות

ציון משוקלל ממוצע הציונים שנתקבלו ע"י לקוחות 
 .המציע בסקר הטלפוני

שיטות עבודה של המציע  4
בכל הנוגע : תחילת עבודה 

,עבודה שוטפת,  שיטות 
עבודה , יכולות מתן מענה 

מהיר ומקצועי , עובדים 
וזכיותיהם, עובדים קיימים  

 והתרשמות כללית.
 

15 
 נקודות

ועדה מקצועית מייעצת לוועדת מכרזים תזמין נציג 
דקות שיטות  5-10 -מטעם כל קבלן ,הנציג יסביר ב

עבודה לצורך התרשמות הוועדה. הוועדה תיתן ניקוד 
 -התרשמות לכל מציע, מ

 נקודות. 0-15
הוועד תהיה מורכבת  )מיועץ משפטי ,מנהל מחלקה , 

 מכרזיםגזבר ו/או מנכ"ל , נציג/ים מוועדת 

 
לאחר שקלול הניקוד לכל המציעים , וועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כלל המציעים , שלב ד': 

 תחילת משא ומתן תהיה עם המציע שקיבל הניקוד הכי גבוה , ואח"כ  המציע הבא בתור .
 המציע הראשון שיסכים לתת הנחה כך שיעמיד מחיר הצעתו למחיר ההצעה הכי זולה* וועדת המכרזים

  תמליץ עליו כזוכה במכרז .
 * הצעה הכי זולה בין ההצעות הכשרות בלבד )לא כולל ההצעות הנפסלות(.

 
 
 

         ______________________________ 
 ציע מחתימת ה                 
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 7נספח 

 ממליציםמוסדות עבודה ורשימת 

 המציע יפרט את המוסדות בהן פעל.
 

שם איש  כתובת מוסד מס"ד
תקופת  טלפון איש קשר קשר

 תיאור השירות שירות

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ______________________________ 
 חתימת הציע                  
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  הסכםהסכם 
 

 02-2018מס 

 בטייבה כלליותניקיון רחובות ועבודות לביצוע עבודות 
 

 _______ביום ____ בחודש _______ בשנת  בעיריית טייבהשנערך ונחתם 

 
 טייבה עיריית   בין:         
 40400טייבה  1ת.ד.      
                
 "(העירייה": )להלן               

 מצד אחד        

 
 ______________________________  :לבין  
 _______________  :מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.    
 ________________________: כתובת    
 _____________פקס: _________: טל'    
 ע"י מורשי החתימה מטעמו/ה:     
 . שם: ____________ ת.ז: _________;1    
 . שם: ____________ ת.ז: _________. 2    
 ("הקבלן": )להלן    

 מצד שני        
 

 
 כלליותניקיון רחובות ועבודות לביצוע עבודות  02-2018 והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' הואיל :

 (;"המכרז": )להלן  1כנספח א'ת והמצורפ הרשימותי עפ" בטייבה
 

הגיש  ,על כל נספחיו ,לרבות ההסכם ,אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז והקבלן והואיל :
 ;נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה לבצע את העבודותלעירייה הצעה 

 
 ; זכה במכרז האמור והקבלן והואיל:

 : אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 מבוא ונספחים

1.  

 הסכם זה כולל:  .1.1

 פרק מבוא;  .1.1.1

 תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו;  –חלק א'  .1.1.2

 תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו;  –חלק ב'  .1.1.3

 : נספחי ההסכם המפורטים להלן .1.1.4
 

 הצעת המשתתף; -  נספח א'
 ;בהם יבוצעו עבודות ניקיון שטחים ציבורייםרשימת  -1נספח א'

 ;עבודות הניקיוןעניין טכני ל מפרט – 2א'נספח 
 ;יםציבורי לשטחיםקיון שבועי יח ביקורת נ"דו -בנספח 

 דו"ח ביקורת לשטחים ציבוריים פתוחים. – 1נספח ב'
 לעבודות כלליות. דו"ח ביקורת  – 2נספח ב'
 דו"ח ביקורת יזומה/אקראית. – 3נספח ב'

 ;אישור על קיום ביטוחיםסעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ו  - 'גנספח 
 ביצוע; –נוסח כתב ערבות הסכם   -ד'נספח 
 עדכון פרטי חשבון בנק;  -'הנספח 
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תצהיר לפיו הקבלן אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק  העסקת עובדים    -נספח ו' 
 ;1996-על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 נספח בטיחות;  -  נספח ז'
 26.0800הל הצהרה והתחייבות לפי נו – 1נספח ז
 תדרוך ופיקוח בטיחותי – 2נספח ז

 , ככל שנמסרו;ופרוטוקול סיור קבלנים הרהתשובות לשאלות הב  - נספח ח'
 חוקי עבודה;  - נספח ט'
 הצהרה לעניין עלויות שכר;  -  נספח י'

 הצהרת קבלן כתנאי להארכת ההסכם; -עמידה בחוקי העבודה  -נספח י"א
 

 ("ההסכם" )להלן:

סעיפי ההסכם אירעה סתירה בין  - סדר עדיפות בין מסמכים לעניין ביצוע העבודות .1.2
 המצורפים להסכם.  תגברנה הוראות הנספחיםלבין הנספחים, 

אירעה סתירה בין הוראות הנספחים המצורפים להסכם בינם לבין עצמם, יפנה הקבלן 
  בעירייה.ומנהל אגף שפ"ע מגזבר הרשות לקבלת הנחיות 

אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין  – סדר העדיפויות בין מסמכים לעניין התמורה
 הנספחים לעניין התמורה לה זכאי הקבלן, תגברנה הוראות ההסכם. 
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 תנאים מיוחדים להתקשרות –חלק א' 
 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  .2
 

של מבני ציבור בהם תבוצענה עבודות הניקיון כמפורט בנספח פתוח כל שטח   שטחי ציבור
, שטח המבואות והיציאות של מוסדות אלו, כל החצרות וכן כל שטח נוסף 1א'

שיוגדר כשטח כזה לצורכי הסכם זה ע"י המנהל. בעת מחלוקת כלשהי בין 
המנהל העירייה וקביעותיו של זה הצדדים, שטחים אלה יוגדרו במפורט ע"י 

 ופיות ויחייבו את הקבלן.יהיו ס
 

 העבודות/ 
עבודות ניקיון ו 2א'בהתאם למפרט המצורף כנספח  עבודות ניקיון קבועות הניקיוןעבודות 

ל כמפורט בהוראות והכ ,טחים פתוחים ציבורייםבשעפ"י קריאה מזדמנות 
 ההסכם.

  
 לדרישת  בהתאםניקיון רחובות ועבודות כלליות עבודות  קבלת שירותי           העבודות/

 .רו על ידיהםועל פי צרכים שיוגד המנהלכלליות   עבודות 
 

 לעניין ההסכם. ידושהוסמך על  מטעמוו/או מי  מנהל אגף שפ"ע - המנהל
 

י הלשכה "ע כפי שפורסםמדד המחירים לצרכן, לעניין פרק התמורה,   - המדד
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 
  .2018 פברואר מדד חודש -הערבותלעניין פרק התמורה ופרק  - מדד הבסיס

 
תקופת 

ההתקשרות 
 הראשונה

יום ולא יאוחר מחודשיים מיום חתימת ההסכם,  30חודשים שתחילתה תוך  12
 וסיומם ביום_____________ ביום__________

 
 

 מהות ההסכם

על  ,זה הסכםכמפורט וכמוסכם ב להכו - ת ניקיון רחובות ועבודות כלליותעבודויבצע הקבלן  .3
 נספחיו.

 תקופת ההסכם  

4.  

4.1.  

תקופת ההסכם הינה כמפורט בהגדרת "תקופת ההתקשרות הראשונה" בפרק  .4.1.1
  ההגדרות לעיל.

 
ציבור  בשטחילהלן,  5.5, ובכפוף לאמור בסעיף לעיל 4.1.1אף האמור בס"ק  על .4.1.2

קיון בפועל, ימהו המועד שעד אליו יבצע הקבלן עבודות נלגביהם אשר לא צוין 
קיון בהם ולא יהא זכאי לתמורה בגינם בתקופה, ילן עבודות נלא יבצע הקב

 כמפורט להלן: 
 

רשאית העירייה  01/03ועד  01/10בתקופת החורף ובין התאריכים  .4.1.2.1
להקטין כמות  ו/אולהפסיק את עבודות של הקבלן באופן מוחלט 

  עתה הבלעדית בלבד.דת העירייה ולפי שיקול והעובדים ע"פ דריש

אשר לגביהם נקבע תאריך סיום עבודות  במקומותלעיל,  4.1.1אף האמור בס"ק  על .4.2
קיון עד לאותו תאריך ויהא זכאי לתמורה בגין עבודות יקיון, יבצע הקבלן עבודות ניהנ
תוכנית העבודה  פ"ע ,קיון עד לאותו תאריך לפי מספר ימי עבודה שעבד בפועליהנ

 . שאושרה ע"י המנהל

4.3.  
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ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם  העירייה תהא רשאית, .4.3.1
חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של  12בתקופות נוספות של עד 

 חודשים.  36ההסכם לא תעלה על 

החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לקבלן עד 
ל הסכם יום טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו ע 14

 הארכה. 

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט 
 שינויים המחויבים עפ"י דין. 

, לקבלן , יהוו תקופת ניסיוןהקבלןהחודשים הראשונים להתקשרות עם  4
יום מראש, באם,  14תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו,  העירייהו

בהתחייבויותיו על  הקבלן, לא עמד עירייהשל ההבלעדי  העל פי שיקול דעת
, ולקבלן לא תהא כל זכות ו/או טענה כנגד פי ההסכם לשביעות רצונו

 כך.  העירייה בשל 

 כנספח י"אההתקשרות הינו המצאת תצהיר חתום )המצורף  להארכתתנאי  .4.3.2
להסכם( על ידי הקבלן ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד 

 הארכת ההסכם. 

מובהר בזאת כי ההסכם לא יוארך במידה והקבלן לא חתם על ההצהרה 
 להסכם, ולא עמד בתנאים המפורטים בה. בנספח י"א 

הוארכה תקופת ההסכם, יציג הקבלן לעירייה נספח ביטוח תקף כדוגמת נספח  .4.3.3
 להסכם וערבות בהתאם לדרישת העירייה. נספח ג' וח הקבוע במסגרת הביט

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי במהלך תקופת ההארכה יבצע הקבלן  את  .4.3.4
בלבד וכאמור בהסכם  עבודות הניקיון בהתאם לדרישת המנהל ובאישור המנהל

 . זה
 

  עבודות הניקיון

 עבודות ניקיון  .5

 

כמפורט ברחובות, בשטחים ציבוריים ועבודות כלליות הקבלן יבצע עבודות ניקיון  .5.1
וחתום  המנהלחייב להיות בכתב חתום ע"י  1כל שינוי בעבדות בנספח א'. 1בנספח א'

  חשב מלווה(. מורשי החתימה בעירייה ) ראש העיר, גזבר/מ.מ גזבר וע"י 

יקנות יבקפידה ובד –2א'נספח  –מפרט הטכניבהתאם ל הקבלן יבצע את העבודות .5.2
 בנספח זה. מרבית ובמועדים הנקובים 

 

  שריפה ו/או הצפהם של עבודות ניקיון במקרי .5.3

ודות ניקיון במקרים לעיל, הקבלן מתחייב בזאת לבצע עב 5.1-5.2בנוסף לאמור בס"ק 
 שלא במסגרת שעות העבודה, כמפורט להלן:   –של שריפה ו/או הצפה 

או הצפה יספק עובדים לביצוע /הקבלן מתחייב בזאת, כי במקרים של שריפה ו .5.3.1
 להסכם. 1בנספח א'המפורטים  בשטחים פתוחיםעבודות ניקיון 

הדרישה לביצוע עבודות הניקיון במקרים של שריפה ו/או הצפה תועבר לקבלן  .5.3.2
ע"י המנהל, תוך פירוט עבודות הניקיון הנדרשות, מספר העובדים הדרושים, 

 לוונטיות. מועד התחלת ביצוע העבודות ויחידות השטח הר

מיד עם סיום ביצוע כל עבודות הניקיון במקרים של שריפה ו/או הצפה, ידאג  .5.3.3
על דו"ח נוכחות בו יפורטו: תאריך אירוע  מנהל שפ"עהקבלן להחתים את 
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השריפה/הצפה, שמם של העובדים שנקראו לשם ביצוען של עבודות הניקיון 
במקרי שריפה/הצפה, שעת הגעתם לאתר השריפה/הצפה ושעת סיום עבודתם 

 (. "דו"ח הנוכחות")להלן: 

קיון מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין ביצוע עבודות ני .5.3.4
 . 5.3.2אלה שלא עפ"י דרישה ע"י המנהל, כמפורט בס"ק 

ישמש מובהר בזאת, כי דו"ח הנוכחות, כשהוא חתום ומאושר על ידי המנהל,  .5.3.5
כראיה וכאסמכתא על פיה יקבע גובה התשלום אשר יגיע לקבלן בגין ביצוע 

 . לשביעות רצון העירייה עבודות הניקיון במקרים של שריפה ו/או הצפה

כאמור לעיל ולהלן, יחולו ,הוראות הסעיפים באשר לאופן ביצוע עבודות הניקיון  .5.3.6
 על עבודות הניקיון במקרים של שריפה ו/או הצפה, בשינויים המחויבים. 

בכדי למצות את חובותיו  ו, אין ב2א'בנספח כי פירוט המטלות  ,מוסכם ומובהר בזאת .5.4
ייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת ת הניקיון, והקבלן יהא חושל הקבלן לעניין עבוד

פ דרישת המנהל, לרבות שינויים ותוספות ביחס "שאינה במסגרת הפירוט לעיל ע
לביצוע העבודות, ובלבד שתהא המטלה הנדרשת במסגרת עיסוקו של הקבלן ובנוגע 

 לעבודות הניקיון. 

 ,בימי חגלעניין ביצוע עבודות ניקיון  "לוח זמנים ומועדי ביצוע"פרק על אף האמור ב .5.5
קיון ככל יקיון ולבצע עבודות ניהקבלן להעסיק עובדי נוחופשות, מתחייב פגרות 

 ,םייציבור בשטחיםבמקרים בהם מתקיימת פעילות חלקית  ,חופשותו ימי חגדרש בשיי
בהודעה כתובה שתגדיר אף  המנהלי "קיון אלו עידרש לבצע עבודות ניובלבד שהקבלן י

 קות.שיהא עליו לנ הציבוראת שטחי 
   

 עפ"י קריאהניקיון כלליות , עבודות .6

 

עובדים  –מעת לעת ועפ"י דרישה בכתב מהעירייה  –הקבלן מתחייב בזאת לספק  .6.1
 2בנספח א'המפורטים  םייציבור םשטחירחובות, וניקיון  ,כלליות לביצוע עבודות

עבודות "שירותי/ככל שיידרש )להלן:  ועבודה כללית נוספים,בשטח/ים להסכם וכן 
 (.לפי קריאה"ניקיון  כלליות,

 
ע"י הן לפי קריאה תועבר בכתב ותהיה חתומה , ניקיון כלליות דרישה לביצוע עבודות .6.2

וחשב  גזבר העירייהוכן חתומה ע"י מורשי החתימה בעירייה )ראש העיר,  ,המנהל
ולא תחייב את חתימה לא תהיה תקפה  מורשי 3, כל בקשה ללא חתימת  (מלווה 

  .   וכללהעירייה כלל 
 

ניקיון לפי  כלליות, יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין ביצוע עבודות
ומורשי החתימה בעירייה )ראש  קריאה, שלא עפ"י דרישה בכתב חתומה ע"י המנהל

  עיר, גזבר העירייה וחשב מלווה(
 

לכל  שעות מראש, 2דרישה לביצוע עבודות ניקיון לפי קריאה תועבר בהתראה של  .6.3
 הפחות. 

 

שעות מראש  2לפי קריאה, בהתראה של , ניקיון כלליות עבודותהקבלן מתחייב לבצע  .6.4
אלה נדרשו בשל היעדרות של עובד/ת העירייה ובין )לכל הפחות(, וזאת בין אם עבודות 

  אם עבודות אלה נדרשו מכל סיבה אחרת במהלך תקופת ההסכם.
 

ביחידות שטח, כקבוע במוסדות ו לפי קריאה ואחרות הקבלן יבצע עבודות ניקיון
 "י המנהלניקיון לפי קריאה, כשהיא חתומה עכלליות ובדרישה בכתב לביצוע עבודות 

  .וגזבר העירייה
לפי קריאה, ידאג הקבלן לקבל , ניקיון כלליות הדרישה לביצוע עבודותעם קבלת  .6.5

. הקבלן יחזיר רי, במידה ומדובר במוסד ציבומוסד הרלוונטיהמהמנהל את מפתחות 
ד עם סיום עבודות לפי קריאה נשוא מפתחות שנמסרו לו כאמור, וזאת מיאת ה

  הדרישה.
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ניקיון )הקבועות(, כאמור ו ,הכלליות הוראות הסעיפים באשר לאופן ביצוע עבודות .6.6
 לפי קריאה, בשינויים המחויבים. , ניקיון כלליותלעיל ולהלן, יחולו על עבודות 

 
כל ספק, כי העירייה אינה מתחייבת כלפי הקבלן כי יידרשו על ידה  יובהר, למען הסר .6.7

עבודות אלה יידרשו אך לפי צרכיה של העירייה  –לפי קריאה , ניקיון כלליות עבודות
 ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 
לפי קריאה , ניקיון כלליותכן יובהר, כי לקבלן אין כל בלעדיות באשר לביצוע עבודות 

 אלה. 

 

, לפי בחירת , יהא זכאי הקבלן לתמורהלפי קריאהכלליות, וניקיון  צוע עבודותבגין בי .6.8
 העירייה, כדלקמן:

לשעת עבודה )לא כולל מע"מ(, בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה ₪  52.00סך של  6.8.1 
העבודה שהושקעו ע"י בהתאם לשעות על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, 

 עובדיו בפועל.
בניכוי ההנחה ש"ח ליום עבודה של שמונה שעות )לא כולל מע"מ(,  416 של סך 6.8.2

 . הכוללת אשר ניתנה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז

החורגת ממכסת  יובהר כי בכל מקרה לא תשלום לקבלן תמורה עבור מכסת שעות
השעות הנקובה בהזמנת העבודה וזאת אף במקרה ובו שעות אלה בוצעו בפועל ע"י 

הקבלן. באחריות הקבלן לידע את עובדיו כי אין לחרוג מהשעות שהוגדרו לו עובדי 
בהזמנת עבודה וכי לא תשולם תמורה בגין שעות החורגות מהמכסה הנקובה בהזמנת 

 העבודה.
 

סעיף  "פהקבלן מתחייב לשאת בכל נזק שיגרם לעירייה במקרה בו לא ביצע את כל המוטל עליו ע
 זה.

רי אשר יאפשר למנהל אאו טלפון סלולו/הקבלן או נציג מטעמו יחזיק ברשותו מכשיר איתורית  .7
 ידית בכל שעות היום.להשיגו מ

עובדיו, יהא מי מנבעה מרשלנותו של הקבלן ו/או אשר מבנה ציבור /במקרה של פריצה למוסד .8
 . של כךכל נזק שיגרם לה בגין עליו לפצות את העירייה ב

9.  

ימנה הקבלן עובד אחראי על ידי הקבלן עבודות כלליות, וניקיון יצוע קודם לתחילת ב .9.1
אשר בו מבוצעות  מוסדהבכל מוסד שיקבל את מפתחות  , במידת הצורך,מטעמו

  עבודות הניקיון.

עם סיום  , וזאתשנמסרו לידיו הציבורבנה מ מתחייב להחזיר את המפתחות שלהקבלן  .9.2
 ההתקשרות עמו.  

צילינדרים  ,על חשבונו ,מפתח/ות, מתחייב הקבלן להחליףאבד/ו במקרה בו  .9.3
העתקים מכל מפתח שאבד  3לספק כן ו ,שעות 12תוך  המתאימים למפתח/ות שאבד/ו

  מבנה ציבורלמנהל 

 – ווח על כך למנהל, וכן לדציבורבמבנה  ,על חשבונו ,הקבלן להציב שומרכן מתחייב 
     לפני שהוחלפו הצילינדרים כאמור. הציבורמבנה עובדיו עזבו את או /במקרה בו הוא ו

 פרק זה, על כל סעיפיו, הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 לוח זמנים ומועדי ביצוע

10.  

 :ימי  עבודה .10.1



 22 

סיום שעות הפעילויות  ותחלנה שעה לפנימידי יום ביומו  נהצעוהעבודות תב .10.1.1
 . ו/או בהתאם לדרישת המנהל 2א'בנספח ו/או כקבוע  הציבור שטחיב

 

חופשות, פגרות , קיון לא תבוצענה בימי חג,יעבודות נעל אף האמור לעיל,  .10.1.2
ובגין  יבורצבמבנה ועבודה  תפעילויולא מתקיימים בהם אשר  –שביתות וכיו"ב 

, אלא אם ניקיוןכלליות ,תקופות אלו לא תשולם תמורה לקבלן בשל עבודות 
 או שהקבלן נדרש ע"י המנהל קיון יסודיילביצוע עבודות נבכתב נתקבלה דרישה 

 במועדים אלו.  ניקיוןכלליות , לבצע עבודות בכתב
 

בבוקרו של אותו  7:00כך עד השעה  יודיע המנהל לקבלן על, במקרה של שביתה
 יום.   

 
 :ציבור בשטחיזמני פעילויות נוספות  .10.2

בשעות  בחלק ממנואו קיים פעילות הציבור תת בשטחבהם באותם ימים  .10.2.1
(, תבוצענה "הפעילויות הנוספות": )להלן תהפעילויושלאחר שעות סיום 

של השטח במלואן ע"י הקבלן בימים הנ"ל באותם חלקי  ניקיוןכלליות ,עבודות 
, הנוספות מיד לאחר סיום הפעילויותתתקיימנה הפעילויות הנוספות, וזאת 

בדבר מועדי  על ידובהתאם להוראות המנהל ובהתאם להודעה שתימסר  להכו
 הפעילויות הנ"ל. 

 
לקבלן לא תהא כל טענה כנגד מילוי הוראות פסקה זו, אף אם ההודעה בדבר 

 . מועדי הפעילויות, כמפורט לעיל, תימסר לו ביום הפעילות

 

בפרק ועה לתמורה הקב מעברהקבלן לא יהא זכאי לתמורה ו/או תשלום כלשהו  .10.2.2
 ברחובות ו/או בשטחיניקיון כלליות , עבודות בגין ביצוע להלן "התמורה"

, הציבוריאחרי קיום הפעילויות הנוספות של המוסד /בשעות שלפניהציבור 
 .לעיל 10.2.1ס"ק כמפורט ב

ו/או תשלום כלשהו  נוספת הקבלן לא יהא זכאי לתמורהבהתאם לכך מובהר בזאת, כי  .10.3
נוספות  ניקיוןכלליות ,עבודות  להלן, בגין ביצוע בפרק התמורה לתמורה הקבועה מעבר

לעיל ו/או בגין ביצוע  5.4באותה יחידת שטח עפ"י דרישת המנהל כאמור בסעיף 
ביצוע  במהלךלהסכם, ככל שאלה מתבצעות  2א'עבודות ניקיון יסודי כמפורט בנספח 

 עבודות הניקיון השוטף באותה יחידת שטח. 

ערבי חג עד בו 21:00פ הסכם זה תסתיימנה מדי יום חול עד השעה "עקיון יעבודות הנ .10.4
ה עליהן, צפויה סיבות שאין לו שליטנכי מחמת  ,מחצית השעה לפני החג. ראה הקבלן

קיון להתעכב מעבר ללוח הזמנים הקבוע במקור, יפנה יהשלמת ביצוע עבודות הנ
באם לאשר  – הבלעדיפ שיקול דעתו "ע – יחליט המנהללמנהל בבקשה למתן ארכה, ו

 ואת משך הארכה.  ,לו ארכה

, בכפוף הקבלן מתחייב כי לא יעסיק את עובדיו בשעות ובימי מנוחה הקבועים בחוק .10.5
   להלן. 14.5לאמור בס' 

        
 עיפיו, הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.ס-פרק זה, כל תתי

 
 
 

 היקף העבודותבשינוי 

11.  
 היקף ההתקשרות: צמצום .11.1

)לפי  העירייה תהא רשאית במהלך תקופת ההסכם או בתקופה המוארכת .11.1.1
את ההיקף הכספי הכולל של  לצמצםשיקול דעתה הבלעדי,  "י, עפהעניין(

 .25%בשיעור של עד  ניקיוןכלליות ,עבודות 
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מוצהר ומוסכם כי לקבלן לא תהיינה תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד העירייה  .11.1.2
וכי לא יהיה זכאי בגין כך  ,לעיל 11.1.1ם העבודות כאמור בס"ק בגין צמצו

 . תשלום ו/אולפיצוי כלשהו 

את ההיקף הכספי של  להגדילהעירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי,  .11.2
באמצעות הוספת  מההיקף הכולל 25%בשיעור של עד הניקיון הכלליות ,  תועבודה

ח ווהקבלן מתחייב לספק לעירייה את כ נוספים, וניקיוןציבור ,עבודות כלליות  שטחי
 .אלו שם ביצוען של עבודות האדם הדרוש ל

 
בהודעה בכתב  יתכאמור מותנהגדלת ההיקף הכספי, בכל דרך שהיא מובהר בזאת כי 

ימים  7, ותימסר לקבלן לפחות וכן מורשי החתימה בעירייה המנהלשתהא חתומה ע"י 
 מראש. הקבלן לא יבצע כל עבודה נוספת אלא אם קיבל דרישה לכך כאמור לעיל. 

-יחסי )פרונוספים ייקבע עפ"י תחשיב  בורבמוסדות ציניקיון  לעבודה כללית, המחיר .11.3
הדומה ביותר  בנה הציבורכנגזרת מהצעת הקבלן במכרז למ ,שיאושר ע"י המנהלרטה( 

 .שנוסף להסכם במסגרת ההגדלה בנה הציבורלמ במאפייניו
 

ו/או  המנהל ומורשי החתימה מ בכתב , ללא אישורהכספייקף המה הקבלןהיה וחרג  .11.4
 יהלא יהסיפק את השירותים מעבר לאמור בדרישה להפחתה החתומה ע"י המנהל, 

 מהעירייה בגין מתן השירותים.זכאי לתמורה כלשהי הקבלן  
 

 דיווח, כפיפות וביקורות 

12.  

י רחובות ושטחי ציבור ניקיוןכלליות ,ת ויהא כפוף לעניין עבודו/או נציג מטעמו הקבלן  .12.1
 המנהל.  והנחיות פ הוראות"ע ויפעלו

על כל בעיה  , במידה וקיים,הציבורמבנה י למנהל וידווחו/או נציג מטעמו הקבלן  .12.2
. כמו כן יספק הקבלן תשובות והסברים בנוגע והניקיון הכלליות תוהכרוכה בעבוד

 .ממנוכפי שיידרש  הנ"ל לעבודת 

 שטח עבודות כלליות, ההוראות ו/או הביאורים שיינתנו לנציג מטעם הקבלן, לעניין .12.3
 עליהם הוא מופקד ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן. הציבור 

 

12.4.  

ם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשתף פעולה באופן מלא ע .12.4.1
ביקורות בכל הנוגע לתשלום לעובדים בהתאם להוראות הדין, ולהמציא, בין 
היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה וגמל 

 וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת. 

 30מתחייב הקבלן להמציא, בתוך  –נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים  .12.4.2
מצאים בדבר ההפרה, תצהיר בכתב, בחתימת רואה יום מיום שנמסרו לו המ

חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, לרבות תשלום רטרואקטיבי בגין 
 הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך.

ימים ממועד קבלתו את התלונה מאת  30במקביל, ישיב הקבלן בכתב, בתוך  .12.4.3
ים המועסקים בביצוע עבודות העירייה, על כל תלונה בדבר פגיעה בזכויות העובד

 , ויפרט את הליך בדיקת התלונה והאופן בו טופלה. ניקיוןכלליות ,

מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי העירייה תעכב את התשלומים המגיעים  .12.4.4
לקבלן, וזאת החל ממועד מסירת ממצאי הביקורת בדבר הפרת זכויות העובדים 

כל זאת מבלי לגרוע  –כאמור לעיל  לידי הקבלן ועד לתיקון הממצאים על ידו
מכל סעד, טענה ו/או תביעה העומדים לרשות העירייה עפ"י תנאי הסכם זה ו/או 

 עפ"י כל דין.  
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בדיקת חשבונות  פנימי ו/או חיצוני לצורךרו"ח  תמנה ו/או תעסיקהעירייה  .12.5
הגשתם  בטרם בחודשו וזאתל חודש כעבור  המונפקים ע"י הקבלן ותלושי שכר

 שלסך  וזאת עדיקוזז מהקבלן  רו"ח"ט כעלות ש, ומובהר בזאת כי לעירייה
 .  , כולל מע"מחודש לכל ₪  1000

 
 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

13.  

נספח עבודה המצ"ב כ ןלצורך זה, ינהל יומעל ידו נה ואו מי שיממבנה ציבור מנהל  .13.1
את פירוט העבודות שביצע הקבלן, רמת ביצוען וכן ליקויים  ווירשום ב 2,ב' 1ב'ב',

     ומחדלים שנמצאו.

 

לעיל   14.1העבודה כאמור בס"ק  ןהקבלן יתקן את הליקויים והפגמים שפורטו ביומ .13.2
  .מבנה ציבורלכך ע"י מנהל בתוך המועד שהוקצב 

 
ובה התשלום אשר על פיה יקבע ג ,העבודה ישמש כראיה וכאסמכתא ןשום ביומיהר .13.3

וכן כאסמכתא לעניין הפסקת  ,יגיע לקבלן בגין ביצוע העבודה לשביעות רצון העירייה
קיון כראוי יכי אם הקבלן לא יבצע עבודות נ ,עבודת הקבלן עקב עבודה לקויה. מובהר

העירייה תהא רשאית להפסיק את  ,ושטחים ציבוריים פתוחים מהרחובותבאחד 
 קיון.   יעבודות נ מבצע הקבלןבהם המקומות עבודתו בכל 

 
 התמורה

14.  

 קבועות ניקיוןעבודות  .14.1
 

 לאהועמידה מ ,בשטחי הציבורו ברחובות קבועות ניקיוןת ובעבור ביצוע עבוד
או  בהתאם לתעריף יומילתמורה על כל נספחיו, יהא הקבלן זכאי  ,בהוראות הסכם זה

ע"פ המחירים אשר נקבעו על ידי  , לפי בחירת המזמינה,עבודה בפועלעבור שעות 
ציבור ושטחים  ברחובות ובשטחיביחס לכ"א  העירייה במכרז נספח א' להסכם,

להסכם, בניכוי ההנחה הכוללת אשר הציע הקבלן  1המפורטים בנספח א' פתוחים
 במסגרת הצעתו במכרז.

 לפי קריאה ניקיון עבודות .14.2

הקבלן  אלעיל, יה 6בסעיף , כמפורט עפ"י קריאה ניקיון בעבור ביצוע עבודות .14.2.1
עפ"י השעות שהושקעו על ידי עובדיו בפועל, כמפורט בדו"ח לתשלום זכאי 

)לא כולל  לשעה₪  52.00כפול סך של הנוכחות החתום והמאושר על ידי המנהל, 
הקבלן זכאי בסך  אביום יהשעות  שמונה שלודה עבעבור . על אף האמור, מע"מ(

מע"מ(, ובניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה על )לא כולל ש"ח ליום לעובד   416
 הצעתו למכרז . ידי הקבלן במסגרת

אשר במהלכו אין חג ביום היה ויתבקש הקבלן, באופן חריג, לעבוד בשבת או  15.2.2
 80%מופחתת, לפי  זכאי לתמורההקבלן יהיה  ,לימודים בבתי הספר על פי דין

רה של עבודה בשבת או קבוע בחוק במקה בתוספת ,כמפורט לעיל מהתמורה
 חג.

, במקרה של עבודה בשבת או חגקבוע בחוק העפ"י יובהר, כי תוספת התשלום  
מהתמורה בלבד, המהווים את מרכיב השכר הרלבנטי בגין  80%הינה בגין 

 העסקת כוח אדם.

  כיו"בו שריפה ו/או הצפהמקרים חריגים כמו במקרה של  ניקיון עבודות .14.3
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 ו/או מקרים חריגים במקרים של הצפה ו/או שריפה ניקיוןבעבור ביצוע עבודות 
זכאי  אלעיל, יה 5.3והכל כמפורט בסעיף  –, שלא במסגרת שעות העבודה כיוצ"ב

במספר שעות העבודה של כל עובד,  לשעה₪  52.00הקבלן לתמורה על יסוד הכפלת 
, עבור כמפורט בדו"ח הנוכחות החתום והמאושר על ידי המנהל. על אף האמור לעיל

)לא כולל ש"ח ליום לעובד  416הקבלן זכאי בסך  אעבודה של שמונה שעות ביום יה
 .מע"מ( בניכוי ההנחה הכוללת אשר ניתנה על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז

 לסכומי התמורה  הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק. .14.4

 מעבר ו/או תשלום כלשהו נוספת הקבלן לא יהא זכאי לתמורהמובהר בזאת, כי  .14.5
ניקיון נוספות באותה יחידת שטח עפ"י עבודות  , בגין ביצועלעיללתמורה הקבועה 

לעיל  ו/או בגין ביצוע עבודות ניקיון יסודי כמפורט  5.4דרישת המנהל כאמור בסעיף 
  .להסכם 2א'בנספח 

בגין  מעבר לתמורה המפורטת לעיל לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיי ככן מובהר, 
כאמור בסעיף  במבנה ציבורשידרשו עקב פעילויות נוספות הניקיון ביצוע עבודות 

 לעיל.   10.2.2לעיל, בכפוף לאמור בסעיף   10.2.1

ככל שיוארך הסכם זה, בהתאם להוראות כל דין, לתקופה ו/או לתקופות נוספות מעבר  .14.6
 סכם זה תעודכןהתמורה לה יהיה הקבלן זכאי על פי הוראות הלמפורט בהסכם זה, 

 על בסיס הצמדה משוקללת כדלקמן:  לספטמבר )ללא חיוב רטרואקטיבי(, 1בכל 

חישוב העל בסיס שיעור השינוי בשכר המינימום, כאשר התעריף הבסיסי לצורך  80%                       
 יהיה תעריף שכר המינימום הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 

 למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:  20%                       

 י. ללא כל שינו למשך שנת עבודההתעריפים המעודכנים יהיו בתוקף מובהר כי                         

לעיל הינה תמורה מלאה וסופית המפורטת בסעיף זה הקבלן מצהיר בזאת כי התמורה  .14.7
פ "צאותיו ומחויבויותיו של הקבלן עלביצוע העבודות, שכר העובדים וכל עלויותיו, הו

וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות ו/או  הסכם זה,
 כל עילה אחרת.

 
הניקיון, או בשעות ביצוע  למען הסר ספק מובהר בזאת כי שינוי במתכונת עבודת

יגרום לכל שינוי לא  בהסכם זה על נספחיובהיקף העבודה ליום כמפורט או  העבודה
 בתמורה לה יהא זכאי הקבלן.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי אם יבצע הקבלן עבודות מעבר לנדרש בהסכם זה, או  .14.8
לכל  לא יהא זכאי - ומורשי החתימה בעירייהת המנהל אלא אישור מראש ובכתב מל

 . תמורה שהיא בעבור עבודתו זו

 
 

 אופן תשלום התמורה

 :בהתאם למתכונת המפורטת להלןתשולם מורה בפרק התהתמורה כמפורט  .15
 

קבלן למנהל חשבון בגין העבודה שבוצעה השבו, יגיש  5-בראשית כל חודש ועד היום ה .15.1
ת ודו"חות נוכחו, 2,ב'1,ב'ב'נספח  -העבודה ןיומ ףעל ידו בחודש הקודם. לחשבון יצור

במקרה של  לפי קריאה או , ככל שבוצעו עבודות ניקיוןניקיון ,ם כלליםשל עובדי
, כמפורט המנהלושרים וחתומים על ידי , מאו/או מקרים חריגים כיו"ב הצפה/שריפה

  .קורות"י"דיווח, כפיפות ובבפרק 
 

או שלא יאשרו כלל, ויעבירו  כולו או מקצתוהמנהל יבדוק את החשבון ויאשרו  .15.2
 מטעם הקבלן בגין הסכום המאושר לתשלום, לגזברות העירייה בצירוף חשבונית מס 

 . יום מיום הגשתו למנהל 10תוך 
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וחשבונית המס המאושרים ע"י המנהל, תאשרם כולם או הגזברות תבדוק את החשבון  .15.3

 פ שיקול דעתה הבלעדי.", עמקצתם או שלא תאשרם כלל
 

 יום מהיום בו 60הגזברות תשלם לקבלן את הסכום שאושר על ידה, כאמור לעיל, תוך  .15.4
וחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה המס המאושרת חשבונית נתקבלו בגזברות החשבון ו

 ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הקבלן לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות. 
 

חשבונית המס מטעם הקבלן וחשבונית זיכוי החשבון ומובהר בזאת כי המצאת 
 הסכוםי הקבלן לבין ")במידה ונחוץ( מטעמו בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע

וכי במקרה של איחור  ,תנאי הכרחי לתשלום התמורה הזברות היני הג"שאושר ע
חשבונית המס החשבון, האמורים לתשלום החל מיום המצאת  יום 60מנו יבהמצאתן י

 בהתאמה לגזברות העירייה. )אם נחוץ( וחשבונית הזיכוי
 

 תשלם העירייהה ימסיבה התלויה בעיריהנקוב לעיל לא הועברו התשלומים במועד  .15.5
-שיקבע ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מהיום הלקבלן ריבית חשב בשיעור 

יום מהמועד הקבוע לעיל  15של עד  פיגור בתשלום לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. 16
 לא ישא כל ריבית.

 
 פרטי חשבון הקבלן

על גבי דוגמת  –הקבלן ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס פרטי חשבון בנק  .16
 להסכם זה.  כנספח ה'הטופס המצורף 

טופס זה יהיה חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת 
 מורשי החתימה מטעמו. 

 מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או
לכל תשלום נוסף בגין העיכוב  קבלןמחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי ה

 "ב. עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו

בבקשה בכתב בצירוף  טייבהביקש הקבלן לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לגזברות עיריית 
יקול דעתו הבלעדי, יחליט , והגזבר, עפ"י שנספח ה'טופס פרטי חשבון  בנק מעודכן, כדוגמת 

 . האם לקבל את הבקשה או להתנותה בתנאים

 

 

 

 

 

 

 פיקדון ערבויות

י להשתכללות להבטחת קיום כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, ימציא הקבלן לעירייה, כתנא .17
 ההתקשרות, ערבות ביצוע למכרז: 

17.1.  

"ערבות במעמד חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית )להלן:  .17.1.1
 נספח ד'כערוכה על פי הנוסח המצורף , ₪(אלף  מאה)₪  100,000 -בסך (ביצוע"

  להסכם. 
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תהיה בתוקף לאורך כל תקופת  לעיל 18.1.1כמפורט בס"ק  ערבות הביצוע .17.1.2
  יום לאחר סיומה. 30ועד  לרבות תקופות הארכה, ככל שיתקיימו, ההסכם

לקבלן לעדכן ולהגדיל את העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות  .17.2
באופן , גובה הערבות מקום בו עשתה שימוש בזכותה להגדיל את היקף ההתקשרות

 . להיקף הגדלת ההתקשרות יחסי

צמוד למדד המחירים  הלעירייה כאמור לעיל, יהי ימסור הקבלן והערבות אות םסכו .17.3
עות על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצ ,הכללי לצרכן

 . במכרז

ה, בכל עת יהראשונה ע"י העירי הדרישת ממועד מידיניתנת למימוש  אהערבות תה
 ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.

שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או  ל פייחליט ע הגזבר
  .מקצתן
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 תנאים כלליים להתקשרות –חלק ב' 

 וכללי התנהגות בטיחות, כללי מירת דיניםש

 שמירת דינים ותקנים: .1

, הסכםעפ"י ה מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  קבלןה
בפרט, הקבלן יקפיד הקפדה יתרה  .לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם

 בשמירה על זכויות עובדיו, בהתאם לכל דין. 

על פי הסכם זה ואשר  ניקיוןכלליות ,י כל פעולה הקשורה בביצוע עבודות הקבלן אחראי לכך כ
ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו 

 רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי. 

 שמירה על כללי בטיחות: .2

ה והקפדה מרבית על כל הוראות את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמיריבצע הקבלן  .2.1
בהתאם לכל חוק ותקן רלוונטיים ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד וכללי הבטיחות 

, 1970 –לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל 
 .להסכםבנספח ז' והתקנות שהותקנו מכוחה ובהתאם להוראות המפורטות 

עובד המועסק על ידו, בעניין דרישות הבטיחות בעבודה, הקבלן יבטיח הדרכת כל  .2.2
 .יה והנדרשות על פי כל דין, ויבטיח את קיומן על ידי עובדיויהקבועות בנוהלי העיר

, להסכם בנספח ז' הקבלן יחתום על טופס אישור לתדרוך בטיחותי, המצורף .2.1.1
ה, יבדבר קבלת תדרוך בטיחותי מקיף מאת הממונה על הבטיחות בעירי

וימסור לו את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בדבר כשירות ובטיחות כלי 
 .הרכב והציוד המצויים ברשותו

ה טופסי הצהרת בטיחות, על פי יהקבלן ימסור לממונה על הבטיחות בעירי .2.1.2
והמאשרים כי  ,, החתומים על ידי עובדיולהסכם בנספח ז'הנוסח המצורף 

למען ראות ונוהלי הבטיחות כאמור לעיל. הובאו לידיעתם, על ידי הקבלן, כל הו
הסר ספק, הוראה זו תחול אף באשר לעובדים נוספים/מחליפים שיועסקו 

 בביצוע העבודות.

מכניסת ההסכם לתוקפו יתייצב הקבלן  חודשים  12בחלוף כל תקופה של  .2.1.3
 את ההוראות לעיל. בפני הממונה על הבטיחות בעירייה ויבצע מחדש ןלריענו

 . 1בנספח ז' הקבלן את הוראות הבטיחות, תפעל העירייה כאמור הפר      2.3

 ורמה מקצועית: כללי התנהגותשמירה על  .3

ניקיון ו הכלליות, עבודותהשירותים המתבקשים ב לבצע אתלספק והקבלן מתחייב  .3.1
בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא יהא אחראי ללא סייג כלפי העירייה 

 הניקיון אשר יבוצעו על ידו על פי הסכם זה. וחד ובמיעבודות הלטיב 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי אישור מפורש או משתמע של המנהל ו/או מי מטעמו  .3.2
עבודות ניקיון כלשהן ו/או חלק מהן, או לכל מסמך או מידע אשר ניתנו או  לביצוע

הועברו בהתאם להסכם זה, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה, ולא 
יהא בהם כדי להטיל על המנהל ו/או העירייה אחריות כלשהי לטיב עבודות הניקיון ו/או 

 השירותים ו/או המסמכים האמורים. 

היר בזאת, כי ידוע לו כי הוא נציגה ושליחה של העירייה לעניין האמור בהסכם הקבלן מצ .3.3
 זה, וכי הינו חב כלפיה בחובת נאמנות, כמתחייב ממעמדו זה. 
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ביצוע  במהלך  סביבהימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי ה בלןהק .3.4
 . העבודות

במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים  .3.5
מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי 

 כל אדם.

 פרק זה, על כל סעיפיו, הנו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 ח אדם ותנאי עבודה ואספקת כ

4.   
הקבלן מצהיר בזאת, כי אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  .4.1

 . 1996-אדם, תשנ"ו

 

כלליות, וניקיון הקבלן ידאג לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות  .4.2
ובהיקף הדרוש, כך שהעבודות תבוצענה על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונה של 

 העירייה. 

 

 ידע וניסיון בביצוע עבודתהכשרה, קבלן מתחייב כי עובדים אלה יהיו מיומנים ובעלי ה .4.3
 כמפורט בהסכם. ושירותים אחרים ניקיון 

 
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הקבלן, לפי דרישת המנהל, יחליף כל עובד במסגרת  .4.4

אם לדעת המנהל אין העובד מתאים לביצוע העבודות ו/או כלליות, וניקיון ת ועבוד
 שלדעת המנהל העבודות אינן מבוצעות בהתאם לנדרש עפ"י הסכם זה. 

 
כמו כן, מתחייב הקבלן לספק על חשבונו את כל אמצעי ההשגחה והתחבורה בעבור  .4.5

 עובדיו, ככל הדרוש לביצוע יעיל ונאות של ההסכם.

שנמסרו לידיו  , במידה וקיים,הציבורת של מוסדות הקבלן מתחייב להחזיר את המפתחו
 עם סיום ההתקשרות עימו.

 

4.6.  

הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר  .4.6.1
קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי עבודה, וביניהם הוראות 

הניקיון וההסכמים הקיבוציים בענף להסכם  בנספח ט'החוק המפורטות 
תשלומים הניקיון  בפרט, וכי ישולמו בעד העובדים המועסקים בביצוע עבודות

 בהתאם לכל דין. 

 

אחת לחצי שנה, ימציא הקבלן אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות  .4.6.2
לעיל ותשלום שכר מינימום כדין לעובדים, לרבות ומבלי לגרוע  האמורות

ל החובות והתשלומים החלים עליו מהאמור לעיל, אישורים בדבר עמידתו בכ
 לפי חוקי העבודה והסכם זה. 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, כי 

 ימציא את האישורים האמורים בכל עת. 
 

לא הומצאו האישורים האמורים במועד הנקוב לעיל או לפי דרישת העירייה, 
ומים לקבלן עד להמצאתם, וזאת מבלי לגרוע תהיה העירייה רשאית לעכב תשל

 מכל סעד אחר הנתון לה לפי הסכם זה ועפ"י כל כדין. 

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש 
 בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל. 
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לקיים פיקוח וביקורת על העובדים  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן .4.7
 מטעמו וכל מי שיועסק על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה, ועל עבודתם.

 

הקבלן מצהיר כי לא יעסיק בביצוע העבודות אדם אשר עבר עבירות כנגד המוסר ו/או  .4.8
 נגד הרכוש ו/או כל עבירה שיש עימה קלון.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העובדים שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי עבר ללא דופי וללא  .4.9
 עבר פלילי. 

בכלל זאת, יעסיק הקבלן את עובדיו בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין 
 . 2001 -במוסדות מסוימים, התשס"א

 בד מטעמו.  הקבלן ימציא למנהל אישור על העדר רישום פלילי ממשטרת ישראל לכל עו .4.10

 

במידת האפשר, בגילאים  ,הקבלן מצהיר כי העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו קבועים .4.11
, ישראלים )חריגה מהגיל המקסימאלי תדרוש אישור מראש של המנהל( שנה 67 – 18של 

הקבלן עובדים קטינים, עובדי בשום מקרה לא יעסיק . מורשים כדיןו/או עובדים זרים 
למעט אם קיים אישור המנהל  - מדרגה ראשונה של עובדי עירייהם עירייה או קרובי

 ובכפוף להתייעצות ואישור היועץ המשפטי לעירייה.
 

הקבלן מצהיר ומסכים כי ידוע לו שביצוע העבודות יביא אותו ו/או את עובדיו ו/או  .4.12
והמבקרים בהם, וכי הוא מתחייב  שטחי ציבורמועסקיו במגע יום יומי עם תושבי העיר, 

הוא ו/או עובדים המועסקים על ידו ינהגו לגביהם באדיבות ובנימוס. הקבלן מצהיר כי ש
 אכן הדריך את עובדיו לנהוג בהתאם לאמור לעיל.

 
בהם תתבצע יתרת  , במידה וקיימים,ציבורהקבלן מצהיר ומסכים, כי באותם מוסדות  .4.13

ביצועה של העבודה  ע"י העירייה הוא ו/או מי מטעמו לא יפריע ולא ימנעהניקיון עבודת 
כאמור, וכי העבודה המוטלת עליו בשטחים המוקצים לו תבוצע לשביעות רצונה המלא 

 של העירייה, כמתחייב מהסכם זה.
 

בכל מקרה של שביתה או היעדרות מי מעובדיו של הקבלן, ידאג הקבלן לביצוע העבודות  .4.14
 ע"י עובדים מחליפים אשר עונים על הדרישות המפורטות בהסכם.

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 מעביד -אי קיום יחסי עובד

5.  

  ונותן שרות למזמין השרות.קבלן עצמאי   –ביחסיו עם העירייה מהווה הקבלן  .5.1

 

הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בינו ו/או עובד  .5.2
אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או מעובדיו ו/או כל אדם 

יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם 
זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו בינו לבין העירייה יחסי עובד ומעביד, 

 מכל מין וסוג שהוא. 
 

שכר עבודה,  –כל התשלומים לעובדיו של הקבלן )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור  .5.3
זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה 
לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד 

לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן ע"פ הסכם  בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו
זה וכל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן ע"פ 
הסכם זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והעירייה לא תהא 

 אחראית לכך, בכל אופן וצורה. 
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לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין היה וייקבע ע"י ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור  .5.4
 העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או כל מי מטעמו, מתחייב הקבלן כי ישפה ויפצה

את העירייה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו כתוצאה 
עם דרישתה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד 

 הראשונה של העירייה. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת,  .5.5
כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה או מי מטעמה לבין 
הקבלן או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 

(, והקבלן מצהיר "התמורה המופחתת"התמורה הקבועה בפרק התמורה )להלן: מ 55%
בזה כי התמורה המופחתת הינה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו ע"פ 

  הסכם זה במידה וייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור.
 

ר עם הסכם במקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב לעירייה את מלוא הסכומים שקיבל בקש .5.6
( בתוספת הפרשי הצמדה למדד "סכום ההשבה"זה מעבר לתמורה המופחתת )להלן: 

לית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, אסימקהמחירים לצרכן וריבית מ
והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב לקבלן על פי הסכם זה 

י הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכא
 . מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור

 
 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 ימי ושעות מנוחה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק העסקת כוח אדם, תנאי עבודה ואי קיום יחסי עובד מעביד,    .6
 הקבלן ומתחייב כי:מצהיר 

 

 1951-העבודה תבוצע על ידו בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .6.1
 . 1948-ופקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח

 

 מספר שעות העבודה היומיות של כל סוגי העובדים מטעם הקבלן יהיה כחוק. .6.2

 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת 

7.  
ח וח ההסכם הינן מכומכ קבלןהתחייבויותיו של המוסכם בזאת בין הצדדים כי כל  .7.1

 מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

 

מחות את זכויותיו או חובותיו ירשאי לה יהיה לא להלן, 7.3קבלן, בכפוף לאמור בס"ק ה .7.2
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל  ים/ח ההסכם או חלק מהן לאחרומכ

זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו 
 לגורם אחר.

 
מחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של ילהוביקש תאגיד קבלן היה ה .7.3

. והחשב המלווה זברגראש העיר, ההעברת זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור 
הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה  םעפ"י שיקול דעתוהחשב המלווה הגזבר ראש העיר, 

 כאמור ואם לאו.         
 

 תהיה סופית ותחייב את הקבלן. והחשב המלווה  החלטתו של הגזבר
 

ו/או ימכור  בהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחהמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מו .7.4
בניגוד לאמור  זה או מקצתן הסכםאת זכויותיו או חובותיו על פי הקבלן  ו/או יעביר

, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לעיל
ואילו ממועד  שאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זהיי לאחר,

מבלי זאת ו המזמינה לקבלן תמורה מופחתת, כמשמעה לעיל ההמחאה והלאה, תשלם
 .הנמחהיה כלפי הגורם ישיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העיר
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 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם.
 

מחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה ייה תהיה רשאית להיהעיר .7.5
 לכך. קבלןצורך בקבלת הסכמת ה ללאעל פי ההסכם או חלקן, 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אחריות בנזיקין

 אחריות וביטוח .8

שיגרמו לכל אדם שהוא מכל סוג אבדן ו/או נזק לגוף או לרכוש כל יהיה אחראי ל קבלןה .8.1
עקב על פי הסכם זה לרבות  ביצוע העבודותו/או גוף משפטי כתוצאה ו/או בקשר עם 

 עירייהלדרישות ה החוסר התאמשימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם ו/או 
ובגין מעשה ו/או מחדל ו/או השמטה של הקבלן  לתקנים הנדרשים הו/או חוסר התאמ

 י מטעמו.ו/או עובדיו ו/או מ

, האחראי לאבדן ו/או נזק שיגרם לעיריי בלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה הק .8.2
והוא מתחייב לשפות את העירייה על כל תביעה  הלעובדיה ו/או לכל אדם הפועל מטעמ

 . על פי הסכם זה ביצוע העבודותו/או הוצאה שיגרמו לה בגין האמור לעיל, בקשר עם 

 ו/או לקבלניםלעובדיו  לו, דן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמויהיה אחראי לאב בלןהק .8.3
על פי הסכם זה והוא  ביצוע העבודותבקשר עם מי מטעמו ולכל המועסקים מטעמו ו/או 

מתחייב לשפות את העירייה על כל תביעה ו/או הוצאה שתגרם לה מחמת פגיעה כאמור 
 .בקשר לכך הו/או תביעה שתוגש נגד

בלעדית לנזקים שיגרמו לו ולרכושו, לרכוש עובדיו ו/או מי מטעמו  הקבלן יהיה אחראי .8.4
כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע העבודות על פי הסכם זה והוא פוטר את העירייה מכל 

 אחריות לציוד ו/או לרכוש כאמור.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה, העירייה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או  .8.5
הנזקים  שנגרמו לה ושהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה באמצעות אחרים את 
שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת יעל חשבונו, והקבלן י

 הוצאות כלליות של העירייה. 15%

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל  העירייהפוטר את  קבלןה .8.6
 העירייהמתחייב לשפות ולפצות את ו .לעיל כאמורלהם אחראי הקבלן אבדן ו/או נזק 

בגין כל אחריות שתוטל  לכך שבתוך שבעה ימים מיום שיידר ו/או כל הפועל מטעמה
 קבלןעליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ה

 .לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,האמור לעיל חמכו

 ן יערוך על חשבונו ויקיים בידו במשך כל תקופת ההסכם ביטוחים כמפורט להלן:הקבל  .8.7

 ביטוח חבות מעבידים; .8.7.1

 ביטוח אחריות צד ג'. .8.7.2

גבולות האחריות הינם כמפורט במסמך האישור על קיום ביטוחים מטעם חברת הביטוח  .8.8
 . נספח ג' במסגרת  המצ"ב להסכם זה

 בכל הביטוחים תיכלל העירייה כמבוטח נוסף. .8.9

כלל סעיף המחייב את חברת הביטוח להודיע לעירייה יבמסגרת הפוליסה י .8.9.1
 יום מראש על ביטול הביטוח או אי חידושו. 60

 כלל סעיף אחריות צולבת.יבביטוחי החבות י .8.9.2

כלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד עיריית יבפוליסת הביטוח של הקבלן י .8.9.3
עמותות , עובדיה וכל הבא מטעמה, לרבות חברות בנות או טייבה

 הקשורות לעירייה, וכל גוף אחר שאין זה מקובל להפעיל נגדו זכות שיבוב.
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שאר תנאי הפוליסה הינם כמפורט וכקבוע במסמך האישור על קיום   .8.9.4
 .זה 'גנספח מצ"ב במסגרת ביטוחים, 

 אישור על קיום הביטוחיםהבמעמד חתימתו על חוזה זה ימציא הקבלן לעירייה את  .8.10
כשהוא מאושר וחתום ע"י חברת הביטוח מטעמו. ברם, זה,  'גנספח  המצורף במסגרת

רשאית העירייה בכל עת במהלך תקופת ההסכם לדרוש מהקבלן כי יציג בפניה את 
 פוליסות הביטוח עצמן. 

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה במעמד חתימת הסכם זה אישור לתשלום סכום  .8.11
 הפרמיה המלאה לכל הביטוחים האמורים לעיל. 

מתחייב בזאת לשלם את דמי הבטוחים במועדיהם. לא שילם הקבלן דמי ביטוח הקבלן  .8.12
כלשהו במועד, תהא העירייה רשאית לפי שיקול דעתה, לשלם הסכום שלא שולם ולנכות 
את סכום דמי הביטוח ששולם על ידה מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה. 

ביצוע הביטוחים ולתשלום האמור לעיל לא יגרע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן ל
 תמורתם.

מובהר בזאת כי אין בחובתו של קבלן לקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות על האמור  .8.13
באשר לאחריותו בגין כל נזק, ואין בעשיית הביטוחים מטעם  אחריות בנזיקין  פרקב

 כל דין או הסכם. חמכוהקבלן בכדי לפטור אותו מכל אחריות 
 

כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כמו כן, אין בתשלום 
 כאמור. הקבלן יהא חייב בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאיננו מכוסה ע"י הפוליסות ובכלל
זה יהא חייב בפיצוי לגבי נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח.  במקרים בהם 

טוח, חייב יהא גבוה סכום הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו שילמה חברת הבי
 הקבלן להשלים את יתרת הסכום עד כדי מלוא סכום הנזק בפועל.

 ועיכבון , שיפוי קיזוזמוסכמים פיצויים

 :פיצויים מוסכמים .9

 

בגין כל פעולה שתבצע העירייה כתוצאה מעיקול נכסי הקבלן, אשר בידי העירייה, תקזז  .9.1
ם, כפיצוי קבוע ומוסכם מן התמורה לה זכאי הקבלן על פי ההסכ₪  100העירייה סך של 

 מראש. 
 

נשוא ההסכם ע"י צוות עובדיו ויבטיח את הניקיון  הקבלן יפקח על ביצוען של עבודות .9.2
 (.2א'נספח על מפרטיו ) ,קיומן המלא של כל הוראות הסכם זה

ומתחייב לזמני תגובה היממה מו יהיה זמין במשך כל שעות הקבלן או נציג מטע
 יום התחייבותו, כמפורט להלן:ק-אי ולתשלומי קנסות לעירייה בשל

 

, המנהלאו  ו/או מי מטעמו מבנה ציבורבעקבות קריאה טלפונית של מנהל  .9.2.1
דקות. במקרה של  30תוך  מבנה ציבורמתחייב הקבלן או מי מטעמו להגיע 

ש"ח באמצעות  100הפרת התחייבות זו, ישלם הקבלן לעירייה קנס בסך 
שבו לא היה זמין ו/או לא הגיע  בכל מקרה, קיזוז מהתמורה המגיעה לו

  .למוסד כאמור
 

ה מסך התמורה לה זכאי הקבלן יהעיריכפיצוי מוסכם וקבוע מראש, תקזז  .9.2.2
או יחידת  עבור כל קומהליום ₪  100, סכום של בפרק התמורה לעילכקבוע 
ו/או ע"פ הוראת המנהל,  פ הסכם זה"שבגינה לא בוצעו כל המטלות ע עבודה

 . מראש ובכתב ישור המנהל לכך,וזאת מבלי שניתן א

 כן יקוזז סכום התמורה שהיה אמור להשתלם הניקיון שלא ביצע הקבלן. 

 ציבור או שטחים פתוחים  כל מוסד  לגבי ויחולים האמור יםמובהר בזאת כי הקיזוז
  .בנפרד בו לא בוצעו העבודות במלואן כאמור לעיל
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ודרישה שנמסרה לנציג מטעם הקבלן הקבלן מתחייב כי לעניין הסכם זה, כל הוראה  
 בהסכם. רואים כאילו נמסרה לקבלן, לכל צורך ועניין כמתחייב

 

 : שיפוי  .10

 ישפה הקבלןח כל הסכם או דין, ולשלמו מכ הקבלןיה תשלום שהיה על ישילמה העיר .10.1
 7בתוך בגין הוצאות כלליות של העירייה,  15%בתוספת יה בגין תשלום זה יאת העיר

ה בגין כל תשלום יאת העירי קבלןשפה הירש לכך על ידה. בכלל זה, ימים מיום שנד
ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים  שירותיםח פסק דין בקשר עם הושחויבה בו מכ

וכל הוצאה שנגרמה לעירייה בקשר עם ניהול ההליך  שכ"ט עו"ד ,בגין הוצאות משפט
 לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת. 

במקרה של אי ביצוע לעיל מובהר בזאת, כי  10.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .10.2
רשאית להעסיק עובדים העירייה העבודה הנדרשת ע"י הקבלן ו/או ביצוע לקוי, תהא 

 ,אחרים, אשר יבצעו את העבודה בין אם זמנית ובין לתקופה שעד תום תקופת ההסכם
 ןלשפות את העירייה בגיבדים אלו ווהקבלן יהא חייב לשאת בהוצאות העסקת עו

הוצאות כלליות, צמוד למדד המחירים  15%עקב כך, בתוספת  הנזקים שיגרמו לה
 .לצרכן החל מיום ביצוע העבודה ועד התשלום בפועל ע"י הקבלן

 
העירייה תהא רשאית לקזז מסך התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י ההסכם את הסכום   

 . המגיע לעירייה עפ"י ס"ק זה
 

 : קיזוז   .11

 

כל סכום , זה הסכםלפי  קבלןיה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע ליהעיר .11.1
לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או מי מטעמה ו/או ה ו/או ילעירי קבלןשלדעת המנהל מגיע מה

 . דין

 

 בכל מקרה בו יוזעק כונן ו/או אבלעיל מובהר בזאת, כי  11.1מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .11.2
( בעקבות אות פריצה "הכונן": )להלן , במידה וקיים,מבנה ציבוראו מי מהנהל בית ו/

השארת דלת ו/או חלון לא נעולים ו/או בשל השארת אורות דלוקים ע"י  שהופיע בשל
הקבלן ו/או מי מעובדיו, ישא הקבלן בסכום הוצאות קריאת הכונן לפי קביעת העירייה, 

 . מהתמורה המגיעה לקבלן עפ"י ההסכם יקוזז אשר
 
 

 : עיכבון   .12

, מתקנים, חמרים, כלי ןמיטלטליכל  במבנה ציבורו/או  לעכב בידה יהיה רשאית תהיהעיר
ל פי לא עיאותן לא מ קבלן, של ה התחייבויותיועבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי 

 .הסכםה

 .הסכם על פי כל דין או יה יתרופה להם זכאית העירלגרוע מכל סעד או אין באמור בסעיפים אלה בכדי 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:    .13

 .  1976 –כי הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .13.1

 . 1975 –תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  וברשות .13.2

    כל  "ינשוא הסכם זה כנדרש עפ ובמסגרת עבודת א פועליספרים כדין וכי ה הוא מנהל .13.3
 . עשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זהימשיך וידין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי               
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   עבורם את כל ההפרשות  הוא מפריש, כי ותיק ניכויים כדין לכל עובדי הוא מנהל .13.4
 . עשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכםיומשיך יא והנדרשות על פי הדין וכי ה             

    לעירייה אישור  ימציא הקבלןההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה  ו שלבמעמד חתימת .14
 . על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי

לכל  יהא הקבלן  זכאימוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא 
א זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על ויה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה ההחזר מהעירי

 .אף שהמציא אישור בדיעבד

עפ"י דרישת העירייה יציג הקבלן בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות  .15
 ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס. 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

 

 ידית במקרים הבאים: ירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מכי העמוסכם בין הצדדים  .16

 

    אם הינו ב –ח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל או וכונס נכסים מכ לקבלןמונה  .16.1
 .או צו הקפאת הליכים ו/או מונה לו מפרק זמני/ו ניתן לגביו צו פירוק –תאגיד 

 

בנוגע למעשים שהרשעה או הורשע  הוגש כתב אישום הקבלן או מי ממנהליונגד  .16.2
ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח  לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון

 הסכם זה.
 

 .נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמהקבלן או מי מטעמו ה .16.3
 

לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  הקבלן אינו מסוגלהוכח לעירייה כי  .16.4
 .מכל סיבה אחרת כספית, טכנית, או

 מהווים הסכםטול היבלעילות כ לעיל 16.1-16.4בס"ק מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים 
ח כל עילה ומכ הסכםהאת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל 

 הקבלן.עקב הפרתו על ידי  את ההסכםשבדין, ובכלל זה לבטל 

הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או  בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות .17
 .ששולמה ביתר לפי העניין

מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם, לרבות תקופת  .18
הניסיון, או עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י קבלן, לא יהיה זכאי 

 רייה בגין ביטול ההסכם. הקבלן לכל פיצוי שהוא מהעי

זכויותיה של  – ח כל דין או הסכםובכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכ .19
בתוקפם המלא, כאילו לא  וויושאר לא יפגעו, ומטעמ תוהביטחונו חובותיו של הקבלןהעירייה, 

 הסכם, בכל הנוגע לשירותים שסופקו עד מועד הביטול.בוטל ה

לגורע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה עפ"י כל דין או  אזה אינו ב פרקהאמור ב
 . הסכם

 ויתור

מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא  על תנאי ההסכםויתור, ארכה התנאה, חריגה, כל  .20
 . זה הסכםאם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים ל

ח דין ושחייב היה הצד השני לבצע מכויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה 
 עתידי כאמור. בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה יהאו הסכם לא יה
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 כתובות והודעות

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .21
 

זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח  הסכםין ימסמך או הודעה לענ
 ימים מתאריך המשלוח. 5כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך בדואר רשום כאמור, יראו אותו 
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 להסכם נספח א' 
 טייבה עיריית 

 02-2018מכרז פומבי מס' 

  ניקיון רחובות ועבודות כלליות בטייבהלביצוע עבודות 

 הצעת המשתתף

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת אני הח"מ 
 ____________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

, תלעיתונוהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו ההודעה  .1
כי הבנתי את  וטופס הצעת המשתתף, שייחתם עם הזוכה הסכםההוראות למשתתפים, נוסח ה

ושקלתי כל דבר  כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי
 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם  .2.1
 י המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.כי אינני עומד בתנא

 –קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו  אינניכי  .2.2
1996. 

כי הנני מקיים את חובותיי בעניין זכויות העובדים, עפ"י חוקי העבודה המפורטים  .2.3
הרלוונטיים לנוסח ההסכם, ועפ"י צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  בנספח ט'

 לענף.

השנים האחרונות, בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  3כי לא הורשעתי, במהלך  .2.4
 לנוסח ההסכם.  בנספח ט'העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים 

כי לא נקנסתי, במהלך השנה האחרונה, ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  .2.5
קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים  2-התמ"ת ב
  לנוסח ההסכם. בנספח ט'

 ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.

יטה של הקבלן לעובד, עבור שעת השכר שישולם על ידי הקבלן ו/או בעלי השלכי  .2.6
עבודה ביום חול רגיל ועלות השכר למעביד עבור שעת עבודה, כולל כל הרכיבים, 

 בנספח י'התנאים הסוציאליים והתוספות הנדרשים עפ"י דין, לא יפחתו מהמפורט 
 .להסכם

כי ביום תחילת העבודות נשוא המכרז יהיו ברשותי כל כוח האדם, הכלים והציוד  .2.7
 לביצוע העבודות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. הדרושים

 במסמכי המכרז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות  .2.8

 

 

3.  
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הנני מציע לבצע את העבודות ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות במכרז תמורת  .3.1
 :שירותיםלהסכום שלהלן, ביחס 

  
אנו מציעים לבצע את כלל העבודות המפורטות במכרז זה על 
פי המחירים אשר הוגדרו על ידי העירייה במסגרת מסמכי 

 . )____ אחוז(*________%המכרז ובתוספת הנחה בשיעור 
 

יובהר כי ההנחה זו מוצעת הן לגבי הסכום הנקוב בטור 
, בגין עבודת ניקיון קבועות של 1'מחיר מקסימום' בנספח א'

באותה שורה במשך  מצויניםשפרטיו  רחובות ושטחי ציבור
חודש קלנדארי, והן בכל רכיב תמורה אחר אשר נקוב 

 בהסכם ההתקשרות.  
הצעה עם  –אחוז אשר יפגע בשכר מינימום שישולם לעובדים *ההנחה לא תעלה על 

 הנחה כזאת תיפסל.
 אינם כוללים מע"מ. 1הסכומים הנקובים בטופס א'

 
אני מאשר כי ידוע לי שהסכומים אשר ישולמו לנו על סמך מחירי המקסימום בניכוי  .3.2

סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין הינם ההנחה אשר הוצעה על ידנו 
ביצוע העבודות הרלבנטיות, ובכלל זה שכר מנהלי עבודה ו/או עובדים וכל העלויות, 

לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ההוצאות והמחויבויות עפ"י ההסכם, וכי 
 ביצוע העבודות.

 
להוראות למשתתפים לרבות  5הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף  .3.3

 להוראות למשתתפים. 2.6ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף 

הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז  .4
סכם שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון והה

 שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(.

ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי זו משמשת להבטחת עמידתי אחר הצעתי ו/או להבטחת  
ימים מיום קבלת הודעה על  21חתימתי על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים תוך 

 זכייתי במכרז )ככל שאזכה במכרז(. 

למסמך  2.6ידוע לי כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  
ההוראות למשתתפים והנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה במקרה ובו תממש 

 את זכותה כאמור.
  

ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, תנאי מוקדם להשתכללות ההסכם מכוח המכרז הינו  .5
 ימים ממועד הודעת הזכייה.  21המצאת כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם תוך 

 באתי על החתום: ולראיה
 

 ___________________ _____________________          _______________________        
 ףכתובת המשתת                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.              ףחתימת המשתת

 
 ___________________ ________________________________________________ 

 וחתימתו/ם החתימה של החברה י/שם מורשה         מס' טלפון             
    

 
  



 40 

 
 
 

 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:
 

 אישור
 

 
____ מאשר בזאת כי חתימות ________עו"ד/רו"ח החברה ______ _______אני הח"מ ______

___, _________________, שניהם מנהלים בחברה בצרוף חותמת החברה ___ה"ה _________
 ותקנותיה, את החברה.החברה מחייבים, עפ"י תזכיר 

            
 _________________ 

 עו"ד/רו"ח                     
 אימות חתימה

 לעיל 2.3-2.6* בהתייחס להצהרת המציע בסעיפים 

, _________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע בפני _________ , עו"ד )מ.ר.__________אני הח"מ 
ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים ח.צ./ח.פ./

 לעיל בחתמו עליו בפני. הצהרתו*הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר בפני את תוכן 

        _______________ 
 _____,    עו"ד_____        

 
 
 
 
 

 אימות חתימה

 לעיל 2.3-2.6* בהתייחס להצהרת המציע בסעיפים 

, _, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע בפני ___________________אני הח"מ 
ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים ח.צ./ח.פ./

 לעיל בחתמו עליו בפני. הצהרתו*הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר בפני את תוכן 

        _______________ 
 __________,    עו"ד        
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 1נספח א'         

 מבני הציבור בהם יבוצעו עבודות ניקיוןשטחים פתוחים ורשימת 

 

 
 
 
 

  לפי הצורך של העירייה.מעת לעת ע"י העירייה וכללים ייקבע העובדים המספר העובדים בתחום 

  כל יום.ובד עשעות עבודה ל 4 -יעבדו בקבלנות אך לא פחות מ העובדים הנדרשים  

 המזמינההממונה מטעם  דרישות העבודה יהיו ע"י מנהל. 

  מהשרות  20%למזמינה הזכות לנייד עובדים ליחידות ניקיון אחרת וכן לדרוש שעד 
 יסופק ביום עבודה מפוצל.

  העבודות כלליות יסופקו בהתאם לצורך בפועל ובהתאם להזמנה מובהר כי שירותי 
 שתבוצע מעת לעת.

 
 

 

 

 

 

 

 מס' שם ביה"ס/ המוסד מס'
עובדי 
ניקיון 

 רושיםד

מחיר 
מקסימום 

)ללא 
 מע"מ(

 הערות

עובדים ע"פ דרישת מנהל העבודה  ₪  4992 12 שטחים פתוחים  1
 מטעם העירייה ובאישור שלו. 

עובדים ע"פ דרישת מנהל העבודה  ₪  416 1 מנהל עבודה )בשטח( 2
 מטעם העירייה ובאישור שלו. 

כל שינוי בהיקף העבודה לפי הטבלה לעיל מחייב אישור מראש ובכתב וחתום ע"י כל מורשה החתימה ) גזבר 
 העירייה וחשב מלווה וראש העיר(.

 
 
 
 
 
 

 עובדים לפי קריאה ובאישור מראש ע"י הגורמים המסמכים לכך העירייה
טייבה מארקט ו/או  –שטחים פתוחים  1

 אירועים שונים
עובדים ע"פ דרישת מנהל העבודה   ₪  3328 10עד 

וחובה באישור מראש ובכתב חתום 
 ע"י כל מורשה החתימה בעירייה .

 
 

 ₪  208 0.5 גנים ציבוריים 2
 ₪  416 1 מסלול הליכה 
 ₪  416 1 מגרש כדורגל  3
 ₪  208 0.5 ריאהקלפי  -שטחים פתוחים   4
 ₪  416 1 לפי קריאה  –מבנים ציבורים  5
 ₪  2,496 6עד  לפי קריאה –עבודות כלליות  6
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 נספח –א'2 –נספח טכני ניקיון

 נספח טכני לביצוע עבודות הניקיון

 כללי  .1

 וכל מקום אחר שתבחר העירייה. ושטחים פתוחים ציבור  ברחובות, שטחיביצוע עבודות ניקיון 

 .ניקוי נקודתי על פי דרישת המנהל ועל פי צרכים שיוגדרו על ידו

  דרש מעת לעת.יכל עבודת ניקיון שת

 

 :  הערות

 עובדים בשטח. יהיה זמין בכל שעות העבודה ונוכח בשטח כל עוד נמצא מנהל העבודה )בשטח( -

 עובדה מטעם העירייה.הבאחריותו להיות בתאום מלא עם מנהל  -

 בדיקת הציוד הנמצא  -

 : כל עובד ניקיון יהיה מצויד ועל חשבון הקבלן -

 ממתכת )מיועדת לפח אשפה ומקום לכלי העבודה(. עגלה -
 ליטר  80פח אשפה  -
 מטאטא כביש   -
 .את שפיכה  -
 .כפפות ידיים מבד  -
 .)בתיאום עם העירייה( מודפס לוגו העירייה ווסט זוהר -

ף * הקבלן יתחייב כי כל הציוד הנ"ל יהיה במצב תקין , במידה והציוד פגום הקבלן חייב להחלי
  באופן מידי את הציוד.
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 נספח ב'
 ;קיון שבועייח ביקורת נ"דו -ב'נספח 

 : _____________המקום –דו"ח ביקורת ניקיון שבועי 

 יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א להוהפע תדירות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 ___________________: המקום

 :___________________המנהלחתימת 

 

 הנחיות למילוי הטבלה:
 . ביצוע מלא1
 . ביצוע חלקי2
 . לא בוצע3
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 '1נספח ב
 ;לשטחים ציבוריים פתוחיםח ביקורת "דו -'1בנספח 

 האתר: _____________ –דו"ח ביקורת ניקיון שבועי 

 ו/שיום  יום ה יום ד יום ג יום ב יום א + מיקום מדויק להוהפע תדירות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 שם המדווח: ___________________

 חתימת ממונה אחראי:___________________

 

 הנחיות למילוי הטבלה:
 ביצוע מלא .1
 . ביצוע חלקי2
 . לא בוצע3
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 '2נספח ב
 ;ציבור לשטחיח ביקורת "דו -'2בנספח 

 האתר: _____________ –דו"ח ביקורת ניקיון שבועי 

 ש/יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א + מיקום מדויק להוהפע תדירות

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 שם המוסד המדווח: ___________________

 חתימת מנהל המוסד:___________________

 

 הנחיות למילוי הטבלה:
 . ביצוע מלא1
 . ביצוע חלקי2
 . לא בוצע3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 '3נספח ב
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 יזומה/אקראיתח ביקורת "דו -'3בנספח 
 האתר: _____________

 יום ו/ש יום ה יום ד יום ג יום ב יום א + מיקום מדויק להוהפע

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 שם המדווח: ___________________

 :___________________עורך הביקורתחתימת 

 

 הנחיות למילוי הטבלה:
 . ביצוע מלא1
 . ביצוע חלקי2
 . לא בוצע3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'גנספח 
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 אישור על קיום ביטוחים
 לכבוד 

 עיריית טייבה 
 עירייה"( ה)להלן "

 א.נ.,
  אישור על קיום ביטוחים של __________________ )להלן "הקבלן"(הנדון :  

 )להלן "השירותים"( ניקיון רחובות ועבודות כלליות בטייבהם רותייבגין מתן ש

 אנו הח"מ ________________ חברת ביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן :

 .  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר לביצוע השירותים , עפ"י חוזה בין:   1

 המועצה לקבלן , כמפורט להלן :     

 ביצוע השירותיםמתן וצד שלישי בקשר עם המזמינה ו/או י ביטוח אחריות כלפ .א
ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או הקשורה לביצוע ההסכם,  המפורטים בהסכם

על ידי הפעלת מכונות ניקוי נידות מעל ה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים לרבות הרחב
 .טוח המכונותינם מכוסים על ידי בילגבולות האחריות הסטנדרטים וכן נזקי גוף  שא

 
 ש"ח 000,0005, תובע  :    גבולות האחריות 

 ש"ח 5,000,000 מקרה         

 ש"ח 5,000,000תקופה         

הביטוח מכסה גם נזקים הנגרמים לרכוש העירייה אשר הקבלן פועל בו, ולכל רכוש אחר של 
לעובדי הקבלן ואלה העירייה. הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה לנזקים הנגרמים 

 .וע העבודותהפועלים מטעמו בקשר  ו/או כתוצאה מביצ
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן במתן השירותים לרבות  .ב

 מיליון דולר למקרה ולתקופה . 5קבלנים , קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 
כלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל הבא מטעמה , בפוליסות הביטוח של הקבלן יי .2

 לרבות חברות בנות ושלובות של עירייה.
)שני התאריכים  ________ ועד ___________ -תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ .3

( והיא תוארך מדי תקופה של שנה נוספת , כל עוד ההסכם לביצוע השירותים בין נכללים
 , ג.4הינו בתוקף בכפוף לזכותו לבטל את הביטוחים , כאמור בס"ק הקבלן למועצה 

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה ( נכללים התנאים הבאים : .4

 .שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים העירייה לרבות כל חברת בת וכל עובד או .א
 .חי החבות נכלל סעיף אחריות צולבתבביטו .ב

יום לפני  60ובע כי ביטול הפוליסות יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר לעירייה נכלל תנאי הק .ג
 מועד הביטול המבוקש .

 מבוטלת זכות השיבוב של המבטחים כלפי העירייה . .ד

 

שתתפויות הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום הה .5
 תישא בתשלומן., ואנו לא נדרוש מהעירייה כי העצמיות הקבועה בפוליסה

)ב(  1, סעיף למקרה ש"ח 15,000)א(  1ההשתתפויות העצמית בפוליסות אינן עולות על סעיף 
 למקרה.₪  10,000

היקף הכיסוי הביטוחי ותנאי הפוליסות המקוריות )לפני ביצוע השינויים הנדרשים על פי  .6
 הביטוח השוטפת .אישור זה( אינם נחותים מהתנאים בפוליסות בנוסח "ביט" התקופה בשנת 

כל סעיף בפוליסות אם יש כזה המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .7
פוליסות הנ"ל הינו קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ולגבי העירייה הביטוח על פי ה

ות , ללא זכות ההשתתפבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, המזכה את העירייה "ביטוח ראשוני
 59בבטוחי העירייה וללא זכות תביעה ממבטחי העירייה לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 

, כאשר התביעה מעוגנת וראה המפקיעים או מגבילים הכיסוי: כל חריג או הבטלים ומבוטלים .8
, כלי טעינה ופריקה בנזק ו/או קשורה בדרך אחרת לבניינים, למנופים, מעליות, מכשירי הרמה,
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)אולם מובהר במפורש כי לא מבוטל חריג אחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  רכב
, או כבלים מעל ו/או מתחת לקרקע ובכפוף לביצוע בירור , מתקניםדרכים( חפירות, צינורות

 אצל הגורמים המוסמכים לגבי מתקנים תת קרקעיים( קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם עבודת
 נוער רכוש של  העירייה שבו פועל הקבלן, זיהום תאונתי, תביעות המוסד לביטוח לאומי.

בכפוף לאמור באישור ולשינויים הנדרשים בפוליסות כתוצאה מכך , יחולו התנאים  .9
, שלא יהיו נחותים מתנאי פוליסות וליסות הביטוח המקוריות של הקבלןוההסתייגויות של פ

 "ביט" השוטפות .

 כי כתב זה מתקבל על ידכם באישור לקיום תנאי הביטוח כחוזה, ולפיכך לא יחולו בו ידוע לנו .10
יום לפני מועד  30 וי הביטוחי ללא הודעה בכתב לעירייהאו בפוליסות שינוי המקטין את הכיס

  .השינוי המבוקש

___________________________   _______________________ 

 חתימת המבטחת                           תאריך                     

 שם סוכן הביטוח : ____________________ כתובת ___________________

 טל _______

 מספרי הפוליסות :

 פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' _______________________________

 _________________________________פוליסת בטוח חבות מעבידים מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 'דנספח                    

 ערבות זו אינה ערבות מכרז

 כתב ערבות
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 לכבוד
 "(היהעירי": )להלןטייבה ת יעירי

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית מספר_________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב": )להלן
"( שתדרשו מאת הערבות סכום" :בלבד )להלן אלף שקלים חדשים  מאה :ש"ח )במילים 100,000

, כמפורט בחוברת בטייבה כלליותניקיון רחובות ועבודות  ע עבודותהנערב בקשר להסכם ביצו
 המכרז.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2
 המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:" -המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 

 
 . עד ההגשה האחרון ממו"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 

 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות 

 זו. 
 ן ערבות זו יחושבו כדלקמן:יהפרשי ההצמדה לעני

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 
 סכום החילוט מחולק במדד היסודי.למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי ב

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

קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו  דית עםמילפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .3
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, 
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת הנערב.

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת  .4
________________ כשהיא חתומה ע"י גזבר או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא _____

חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר העירייה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם 
 וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם העירייה.

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה ע"פ  3לום, כאמור בסעיף התש .5
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 

 שיקול דעתכם הבלעדי. 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  30/03/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
 מבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 בכבוד רב, 
 ________________ 

 
 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף. 
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 'הנספח 
 בנקטופס פרטי חשבון 

 
 בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים

 נא למלא בכתב ברור וקריא
 

 לכבוד
 טייבה עיריית 

 ג.א.נ.,
 
 

 ___________________________________________________שותפות/עסק __/החברהשם 
 

 ____________________________________________מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר 
 

 ישוב ___________  ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 
 

 מייל ______________________ ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _
 

 ___________מס' סניף ____________________: שם הבנק ____פרטי הבנק להעברת תשלומים
 

 ______________________________ הסניףתובת _כ_______ן בבנק ______________-מס' ח
 
 
 

 אישור הבנק
 

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 
 

 תאריך_____________
 

 _______חתימת הבנק________
 
 הבנק_______________ותמת ח
 
 
 

ללא לגזברות עירית טייבה  הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם
 שיהוי.

______________  __              ______________________________ 
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור                          שם הממלא       

 
 _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__אני עו"ד/רו"ח__________

 .הקבלן_______________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן/מורשה הקבלן
 

                                                                                                       _________________ 
 ו"ד/רו"חע                                                                                                               

 
 -לגבי עסק שכתובתו בטייבה  

 מספר פיזי במיסים לעסק/דירה/נכס _____________________
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 'נספח ו

קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח הצהרת הקבלן כי אינו 
 1996 -אדם, התשנ"ו 

 
אני הח"מ _______________, ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 הקבלן והנני מוסמך ליתן הצהרה זו.הנני משמש בתפקיד מנהל אצל  .1

 

 1996 -הקבלן אינו קבלן כח אדם* עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  .2
 "(.החוק)להלן: "

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

 

 לחוק.  1הגדרת מונח זה בסעיף כ -* קבלן כח אדם 
 

____________ 

 

 מות חתימהאי
 

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 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 ו/ה עליו בפני.בחתמ
 
 

                                                                                   _____________ 
 עו"ד                                           

 

 מות חתימהאי

מר/גב' אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני 
_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

 ____________ 
 עו"ד                                                                                    
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 ' נספח ז
 

 בטיחות  ספחנ

  , ניקיון כלליותעבודות 

 יבוצעו בהתאם ובכפוף לדרישות החוק כדלקמן : העבודות

 .1970התש"ל  ,פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש .1

 .1954, התשי"ד וח על העבודה ותקנותיוחוק ארגון הפיק .2

 .1997תקנות הבטיחות בעבודה ציוד מגן אישי  התשנ"ז  .3

 . 2007תקנות הבטיחות בעבודה עבודה בגובה התשס"ז  .4

  .)על הקבלן להעסיק עובדים מיומנים שיעבדו בתנאי הבטיחות 

  .רתמות, פיגומים או במות הרמה –הנדרשים עם ציוד מתאים  

 על סולמות במקומות  בהם הם נדרשים(. עבודות 

 ולהמציא אישורים בדבר ההדרכה שעברו. 

 . 1999תקנות ארגון הפיקוח מסירת מידע והדרכת עובדים התשנ"ט  .5

 .1988תקנות הבטיחות בעבודה עזרה ראשונה במקומות עבודה התשמ"ח  .6

 כל תקנה או חוק החלים על העובדים מטעם הקבלן. .7

 "ל ימונה רכז/מנהל עבודה לתאום וקשר עם העירייה.לעבודות הנ .8

עבודתו, על ידי תחילת שור תדרוך בטיחותי לקבלן, לפני צו התחלת העבודה יותנה במתן אי .9
 הבטיחות בעירייה, בנוכחות מורשה החתימה מטעם החברה ומנהל העבודה. הממונה על  
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 1נספח ז     תוספת ב'     
 26.0800על פי נוהל: 

 בטיחות בעבודה
 

 הצהרה והתחייבות של קבלן/עובד קבלן
 

 , כקבלן/ באמצעות קבלן/ מנהל עבודה.טייבהאני החתום מטה __________ המועסק בשטחי עיריית 

 מטעם חב' ______________ חותמת החברה ______________

בביצוע עבודה מסוג: _____________________ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי נוהלי הבטיחות 
לעבודות הנ"ל והסיכונים  ם, וידועות לי הוראות החוק והתקנים הרלוונטייטייבההנהוגים בעיריית 

 האפשריים בעבודות הנ"ל ובשטחי הרשות ומתקניה. 

טיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת כנדרש על פי כל הריני מתחייב להקפיד על קיום כל דרישות הב
 .ולהיות נוכח בשטח בכל שעות העבודהדין, 

ידועים לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט כנגדי בתוקף הפרת ההוראות, הנהלים והנחיות 
 הבטיחות.

 ולראיה באתי על החתום:
 

___________  ______________  _____________ 
 תאריך        ת.ז.         שם     

 
 

___________________                  __________________ 
 חתימה         כתובת

 
 

ן לפעול על פיה והוסבר לעובד הנ"ל מהן הוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין, וכן את מחויבויותי
 בתחומים הבאים: 

 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

 

 חתימה: ____________  תפקיד: ________________  ______________שם: 

 

_______________                _______________________ _ 
 הקבלןמטעם  הממונה על הבטיחות          תאריך       
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 קבלנים ונותני שירותים –תדרוך ופקוח בטיחותי 

 2ז'  נספח

 טייבה.בעיריית ממונה על הבטיחות  אל: 

 ______________ הממונה על הבטיחות מאת הקבלן  מאת:

 

  קבלנים –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון: 

 הנני משמש כאחראי בטיחות מטעם ___________________.

כן, ותדרוך בטיחותי מקיף הנני מצהיר ומאשר כי קיבלתי מאת הממונה על הבטיחות בעיריית טייבה 
כל המועסק הקבלן וכן את  עובדיאת כל לתדרוך בץ הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתי והנני מתחייב קו

  בהוראות הבטיחות וזאת עוד טרם תחילת העבודה. על ידו

ס ם על טופוחתהנני מתחייב בזאת כי לפני תחילת עבודתו, כל עובד יאשר בחתימת ידו כי קיבל תדרוך וי
 . קויצורף לתי"הצהרת בטיחות" ש

 לקבלן _____________ העתק:
 בכבוד רב,   
 

_____________ 
 חתימה         
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 'חנספח 

 ומענה על שאלות מציעים פרוטוקול סיור קבלנים
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



 56 

 ט'נספח  

 וצווי הרחבה  חוקי עבודה

 
 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -
 
 .1946פקודת הבטיחות בעבודה  -
 
 .1949 -)החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוחררים  -
 
 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה , תשי"א -
 
 .1951-חוק חופשה שנתית , תשי"א -
 
 .1953-חוק החניכות , תשי"ג -
 
 .1953-עבודת הנוער ,תשי"ג חוק -
 
 .1954-עבודת נשים, תשי"ד חוק -
 
 .1976 -חוק דמי מחלה ,   תשל"ו  -
 
 .1954 -ארגון הפיקוח על העבודה  תשי"ד חוק -
 
 .1958 -הגנת השכר, תשי"ח חוק -
 
 .1959-שירות התעסוקה, תשי"ו חוק -
 
 .1967-שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז חוק -
 
 .1995-הביטוח הלאומי }נוסח משולב{ , תשנ"ה  חוק -
 
 .1957-תשי"זהסכמים קיבוציים,  חוק -
 
 .1987-תשמ"ז חוק שכר מינימום ,  -
 
 .1963 -חוק פיצויי פיטורין , תשכ"ג   -
 
 .1988-שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח חוק -
 
 .1991-עובדים זרים)העסקה שלא כדין(  תשנ"א חוק    -
 
 .1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם  תשנ"ו חוק -
 
 . 1998-ח"נפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , תש    -
 
 .1998-מניעת הטרדה מינית, תשנ"חלחוק  8סעיף  -
 

 .1998הסכמים קיבוציים , תשי"ז  חוק    -                       
 
 .2001-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות , תשס"א חוק -
 
 .2000-לחוק מידע גנטי תשס"א 29סעיף  -
 
 .2002-הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב חוק -
 
 .2006-הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו חוק -
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 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטהור      5סעיף  -

 .1997-המידות או במינהל התקין( תשנ"ז      
 
 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית . -
 
 . לחוק חופשה שנתית  11ו  10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  -
 
 לחוק חופשה שנתית . 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  -
 
  6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  -
 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה      
 
 נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאםאיסור העבדה בשעות  -

 להוראות היתר שניתן לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה          
 ומנוחה       

 
 לחוק שעות  9איסור העבדה במנוחה שבועית בלא היתר , לפי סעיף  -

 עבודה ומנוחה .     
 
 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  -
 
 לחוק שעות עבודה  17ועית לפי סעיף תשלום גמול עבודה במנוחה השב -

 ומנוחה.     
 
 לחוק  20איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  -

 עבודת הנוער .      
 
 לחוק עבודת הנוער . 21איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  -
 
 לחוק עבודת  24איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  -

 הנוער .      
 

 העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי איסור  -
 לחוק עבודת הנוער. 25סעיף       

 
 –לחוק הגנת השכר  25ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף איסור  -

   כשניכוי הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.      
 

 א לחוק הגנת השכר.25, לפי סעיף העברת סכומים שנוכו ליעדם  -
 

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25הלנת שכר לפי סעיף  איסור -
 

  תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום. -
 
 תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  -

 .1957ז "התשי כמים קיבוציים,לחוק הס יד)ב(33הרחבה לפי סעיף       
 

 ין פנסיה.ילומים מכוח צווי הרחבה בענתש -
 
 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. -

 
 עניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה צו הרחבה ל    -

 
 צו הרחבה לפנסיה חובה.    -

 
 צו הרחבה לעניין דמי חג.    -
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 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר.    -
 

 .1979הניקיון ואחזקה צו הרחבה בענף     -
 

 אחרים החלים על הקבלן.או צוו הרחבה כל חוק או תקנה  -
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 נספח י'

 הצהרה לעניין עלויות שכר

 ________ ___אני /ו החתום/ים  מטה _____________  המורשה /ים לחתום על הצהרה זו בשם___

 :" (מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת בשם המציע כדלקמןהמציע)להלן: "

לשעה ₪  8.492 -על ידי המציע  עבור שעת עבודה ביום חול  רגיל לא יפחת מלעובד השכר שישולם  .1
 .      3ובכפוף לאמור בסעיף 

להלן,  3עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בטבלה התמחירית שבסעיף  .2
 לשעה.₪  _______-לא תפחת מ

 להלן. יחד עם  זאת, ועל אף  4שישולם לעובד ומרכיביו יהיו כמפורט בטבלה שבסעיף  יהשכר המינימאל .3
ו האמור, ידוע לנו כי שכר זה ומרכיביו אינם סופיים ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויותינ

 הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, גם אם אינן מופיעות בטבלה שלהלן.

 תתמחירניטבלה  .4

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון

28.49 ₪ 28.49 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, 

₪  5,300המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, יעמוד על 

 לשעת עבודה.₪  28.49לחודש עבור משרה מלאה, קרי 

-ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5 פיםסעי, 2014

 חופשה
1.32  ₪

(4.62%) 

1.33  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

. רכיב זה מחושב הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד

 על שכר היסוד. 

צו ההרחבה בענף  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15סעיף , 2014-ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

מהשנה השישית ואילך התעריף הינו  לכל שעת עבודה.₪  0.35

 . לכל שעת עבודה ₪ 0.46

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 בינואר.

אצל קבלנים  חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, 

 תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים

 .על תקופת עבודתו של העובד במשרד

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן 

 הנכנס ולמשרד על שנות הוותק המוכרות שנצברו לכל עובד.

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,  :מקור

 .7, סעיף 2014

 חגים
0.99 ₪ 

(3.47%) 

1.00  ₪

(3.47%) 

. חודשי עבודה 3לאחר  הימי חג בשנ 9 -עובדים זכאים ל

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום 

 .לפני ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .(א') 19סעיף , 2014

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.33 ₪ 1.33 הבראה

. תעריף יום ליום₪  424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

ע"פ שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של הבראה יעודכן 

, 2013השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד חודש אפריל 

או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, לפי הגבוה 

 מביניהם.

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם 

 .לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה

ו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, תעריף זה כולל בתוכ

 החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה 

 שעות חודשיות(. 186מעבר להיקף משרה מלאה )

שגיאה! מקור ההפניה  ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

 .לא נמצא.

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .11, סעיף 2014

 פנסיה
2.41  ₪

(7.5%) 

2.44  ₪

(7.5%)  

 לקצבה לפנסיה, כהגדרתה משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הב

להעסקתו  מהיום הראשון, החל על שם העובד. תעשה 2005

ה' לצו ההרחבה 6לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות סעיף 

 )נוסח משולב( לפנסיה חובה. 

בתוספת וותק, דמי הבראה, ימי  יסודההפרשה תתבצע על שכר 

חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

 לידה. 

יש  יום המנוחההעובד עבד שעות נוספות או שעבד בבמקרה ש

  ריש גם תמורת עבודה זו.להפ

-ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

פנסיית יסוד",  "הגדלת בדבר ההרחבה צו ,9, סעיף 2014

 .1989-תשמ"טה

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.68  ₪

(8.33%) 

2.71  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

על שם  תעשה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

לצורך ביצוע  ,להעסקתו מהיום הראשוןהחל  העובד

 לצו ההרחבה ה'6 ת למרות האמור בסעיףזאת. ההתקשרו

 .)נוסח משולב( לפנסיה חובה

בתוספת וותק, דמי הבראה,  היסודההפרשה תתבצע על שכר 

ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

 לידה. 

 העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה  .6%בלבד 

 , לפי העניין(. 150%או  125%הנוספת שבוצעה )

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש להפריש 

 . 6%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%

צו ההרחבה בענף  ,1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  :מקור

 .9 בסעיף, 2014 -ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 ביטוח לאומי
1.11  ₪ 

(3.45%) 

1.12  ₪ 

(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%לאומי; מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%

ם כמפורט בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספי

: חופשה, ותק, חגים, כגוןהביטוח הלאומי מעבר לשכר היסוד 

 נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, : מקור

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

קרן 

 השתלמות

2.41  ₪

(7.5%) 

2.41  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד  01.10.2014החל מיום 

גם אם לא  תשלום זה יבוצע עבור עובדיםלקרן השתלמות. 

הודיעו לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר 

מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן 

 ברירת מחדל.

שי הנקוב בהודעה זו )גם היסוד החודשכר על ההפרשה תתבצע 

עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. 

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

עבור הגמול המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, 

גין עבודה תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם ב

 ביום המנוחה. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 

 לעובדים לקרן השתלמות.

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 

 לעובדים לקרן השתלמות.

 -צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, התשע"דמקור: 

 .10סעיף  ,2014

  41.19 40.73 סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו ע"פ הביצוע:

   נסיעות 

הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל יש להתאים את תשלום 

עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה 

 ליום עבודה.₪  26.4 הנוכחית היא

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות ישלם המשרד לקבלן 

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה  מקור:

 .1957-עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זל

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר 

 הוצאות

 נסיעה

(5%) (5%) 

אישית על שם העובד החל  לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 

על החזרי הוצאות נסיעה של העובד  מהיום הראשון להעסקתו

 .בלבד

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,  :מקור

 (.3)ב() 9, סעיף 2014

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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   מחלה

בהתאם לחוק דמי מחלה  תשלום זה יבוצע על ידי המשרד

על ביצוע  בוןרואה חשכנגד קבלת אישור  1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן 

בתקופת ההתקשרות  לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו עם המשרד הממשלתי

 כלפי העובד. הקבלןהחוקיות של 

כיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, בגין ר

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

צו ההרחבה בענף  ,1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .14סעיף  ,2014 -ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 

  : תוספות נוספות המשולמות לפי העניין  לעובדי הניקיון .5

b.  נוספים לשכר היסוד על פי סעיף  10%תוספת של   –תוספת עבודה  בבתי חולים ובמרפאות
 ( לצו ההרחבה. 2ח)

c.  0.49משולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת. עלות מרכיב זה הינה  –תוספת משפחה  ₪
 (  לצו ההרחבה. 2לשעת עבודה.  סעיף י)

d.  ניתנת לעובדי ניקיון  אשר מועסקים לפחות  –תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שעות
( לצו 3לשכר היסוד, על פי סעיף ח) 10%בשני מקומות שונים ביום. שיעור התוספת הוא 

 ההרחבה. 

e.  יש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצועה בפועל, סעיף ט' לצו ההרחבה.  –תוספת יוקר 

f.  עובד ביצע שעות נוספות יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה וה –שעות נוספות
 בפועל. 

g.  ח המעסיק עימי חופשה  3-בחופשת נישואין זכאי העובד ל –חופשת נישואין/ימי אבל"
 בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.

h.  :פירוט הזכאות לימי חופשה וימי הבראה 

i. :כל עובד זכאי לחופשה שנתית, כמפורט להלן 
 )עובדי ניקיון( 

מספר שנות עבודה אצל 
 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 – 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 – 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

 
 
 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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ii. עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן: כל 
 )עובדי ניקיון(

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

i.  כנהוג בענף. –שי לחג 

j.  בהתאם לחוק, לתקנות ולצווי ההרחבה –ביגוד 

k.  שעלינו לשלם לעובדינו  םהשכר ומרכיבי השכר המינימאלייעל אף האמור לעיל, ידוע לנו כי
, הם כפופים להוראות החוק, התקנות וצווי ההרחבה החלים כמפורט לעיל, אינם סופיים

ועשויים להשתנות במרוצת הזמן, ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויותינו  בפועל
אם אינן מופיעות במסגרת האמור  הנובעות מכל חוק, דין או הסכם כפי שיהיו מעת לעת גם

 לעיל.

 

 

_____________________              ___________________              _______________ 
 מות מורשי חתימהש                תאריך                                        חותמת                                       

 
 
 

                                                     __________________________ 
 חתימת מורשי חתימה                                                                
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 נספח י"א

 הצהרת קבלן-עמידה בחוקי העבודה
 וככל שתוארך ההתקשרות.*הנספח ימולא ע"י הקבלן הזוכה כתנאי להארכת ההסכם, אם 

 נדרשים למלא נספח זה אינםמשתתפי המכרז 

 *יש למלא באמצעות מורשה חתימה מטעם הקבלן 

אני הח"מ _______________, ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 הקבלן  ו/או בעלי השליטה של הקבלן מקיים/מים את חובותיו/הם בעניין זכויות עובדים על פי .3
 להסכם.בנספח ט' העבודה המצורפים חוקי 

לא הורשע/ו, במהלך התקופה שממועד הגשת ההצעה     הקבלן  ו/או בעלי השליטה של הקבלן .4
מבין העבירות המנויות בחוקי למכרז ועד למועד הארכת ההסכם, בעבירה פלילית אחת או יותר 

 להסכם.  בנספח ט'העבודה המפורטים 

הקבלן ו/או בעלי השליטה של הקבלן לא נקנס/ו, במהלך התקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז  .5
ותר, קנסות או י 2-ועד למועד הארכת ההסכם, ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ב

 להסכם. בנספח ט'ורטים בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפ

 מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.

 השכר שישולם על ידי הקבלן  ו/או בעלי השליטה של הקבלן לעובד, עבור שעת עבודה ביום חול  .6
רגיל ועלות השכר למעביד עבור שעת עבודה, כולל כל הרכיבים, התנאים הסוציאליים 

 להסכם. בנספח י'ים עפ"י דין, לא יפחתו מהמפורט והתוספות הנדרש
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

  *יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הקבלן שיש בחתימתם כדי לחייב את הקבלן

____________ 

 מות חתימהאי

_______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום 
_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

____________ 

 מות חתימהאי

___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ 
_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 ני.בחתמו/ה עליו בפ

_____________ 
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 דף חתימות 

 

 הקבלן:     :טייבהבשם עיריית 

______________________        ___________________________ 
     ראש העירייה 

_______________________ 

 חשב מלווה 

_______________________    ____________________________ 
 גזבר העירייה  

 

 חתימהשור אי

 

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ______________הקבלןעו"ד/רו"ח  _______אני הח"מ ______
התאגיד בצרוף חותמת בתאגיד ___, _________________, שניהם מנהל/ים ____________

 .התאגיד, לכל דבר ועניין, את וותקנותיהתאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר 

    

_________________ 
 עו"ד/רו"ח                    
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 יב'נספח 
 

 נוסח כתב ערבות מכרז
  -אין לשנות או להסתייג מנוסח ערבות זה  -

 
 לכבוד

 ("העירייה" :)להלן עיריית טייבה 
 

 א.ג.נ.,
 _______  ערבות בנקאית מספר

 

: )להלןלפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  .1
"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"

הצמודים למדד  "(הערבות סכום": בלבד )להלן אלף שקלים( צאהש"ח )במילים  100,000
     למכרז שתדרשו מאת הנערב בקשר  ,האחרון ממועד ההגשה

 .ודות כלליות בטייבהניקיון רחובות ועב ביצוע עבודותל 02-2018מס' 

ועד קבלת דרישתכם על ממימים  10תוך תקופה שלא תעלה על לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 

 התשלום תחילה מאת הנערב.

בכתובת  ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________וכל דרישה לתשלום מכ .3
או ממלא מקומו. דרישה אשר  גזבר העירייה____________________ כשהיא חתומה ע"י 

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות  גזבר העירייהתהא חתומה ע"י ממלא מקומו של 
 . העירייהוסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם  החותם

  לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. .4

ע"פ  העירייהעל דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .5
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 

 שיקול דעתכם הבלעדי.

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  20/05/2018ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .6
 הנ"ל.ומבוטלת.  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 

 בכבוד רב, 
   

  ________________ 
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 יג'נספח 

 9761-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

_ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת __________,ת.ז. ____________אני הח"מ _____
 באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 ("המשתתף"הנני משמש כ________________ _______________________ )להלן  .1
 משתתףהתפקיד                                         שם                                                   

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 מבין האמורים להלן: נטיברלה ףאת הסעי יש לסמן .2
 

 ;יותר משתי עבירות***ב **לא הורשעוו או בעל זיקה* אלי משתתףה  

ך במועד האחרון ***, אשתי עבירותביותר מ ו**הורשע ואלי *או בעל זיקה משתתףה  
 ממועד ההרשעה האחרונה.ה שנה אחת לפחות חלפלהגשת ההצעות למכרז 

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו חוקל )א(ב2בסעיף ו כהגדרת –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ;1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

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

 
                                 _________________ 

 חתימת המצהיר                                               

 

 

 מות חתימה אי

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 

יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 
 בחתמו/ה עליו בפני.

 
____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד       
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 2018/02מכרז פומבי מספר 

 בטייבה ועבודות כלליותרחובות ביצוע עבודות ניקיון 
, את מסמכי בטייבה ביצוע עבודות ניקיון רחובות ועבודות כלליות  מספקיםעיריית טייבה מודיעה בזאת על רצונה לקבל הצעות 

 15:00 – 10:00עות ה' בין הש-'ג-ימים ב'בו 07/02/2018החל מיום , מכרז ניתן לרכוש ממשרדי העירייה ביחידת רכשה

 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.₪  2500תמורת סה"כ 

ניסיון  יבעלנם יהותנאי המכרז, רשאים להשתתף במכרז כל אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל , ללי לגרוע מיתר ב

שנים )סה"כ( הש"ח בשלוש  1,500,000בהיקף כספי כולל של  – קודם של שלוש שנים  )ברציפות( לפחות בעבודות ניקיון 

 לשנה, תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז.אלש"ח  500דהינו , שקדמו למועד פרסום המכרז.

יובהר כי הצעה   50,000בשיעור של   20/05/2018ד את ההצעות על פי מכרז זה יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בתוקף ע

 ות מכרז כנדרש לא תידון בכלל.ברבע שלא תלווה

 חובה.אינה בכניסה לבניין  עיריית טייבה ,נוכחות  11:00שעה  12/02/2018של המכרז יערך ביום  מפגש המשתתפים

 העירייה בלשכת גזבר.  לכך בבנין תאת מעטפות המכרז הסגורות ניתן להגיש לתיבה שמיועד

יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע , ניסיונו בעבדות קודמות או מומחיותו המקצועית 

בעבודות דומות לרבות עמידתו בלוחות זמנים, עוד יובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 

 . 072-2563400רשאית לבטל המכרז , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, טלפון לבירורים הצעה בכלל והיא 

 לוח זמנים

 מועד תיאור מס'

 23/01/2018 פרסום המכרז 1

 11:00 12/02/2018 מפגש וסיור קבלנים 2

 10:00 14/02/2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 3

 18:00 20/02/2018 השאלות ע"י העירייהמועד אחרון למענה בכתב על  4

 17:00 28/02/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 5

 17:00 28/02/2018 מועד פתיחת ההצעות 6

 

 בכבוד רב,

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש העיר
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