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עיריית קרית מלאכי

מכרז פומבי מס' 15/ 2017
לביצוע עבודות הדברת מזיקים
עיריית קרית מלאכי מזמינה בזה הצעות מחיר מאת קבלנים לביצוע עבודת הדברת מזיקים בתחומה המוניציפאלי
של העירייה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף הגביה בבניין הקניון אשר ברחוב ז'בוטינסקי 8 ,קריית מלאכי ,תמורת 1,000
ש"ח (במילים :אלף ש"ח)  ₪כולל מע"מ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים של העירייה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באגף השירות ואיכות הסביבה של העירייה .לבירורים ושאלות יש לפנות בפקס 08-8502205
למחלקת מכרזים הגב' אברהם וכניש עד ליום  .17.10.2017טלפון לאישור . 08-8500898
על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך ( 10,000במילים :עשרת אלפים ש"ח)  ₪להבטחת קיום התחייבויותיו
בהתאם להצעתו אשר תהא בתוקף עד ליום  31.1.2018ותהא ניתנת למימוש בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו העדכנית
ע"י בנק ישראל ביום הדרישה) עם דרישתה הראשונה של העירייה ללא הגבלות ו/או התניות.
את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) תיבת המכרזים ,הנמצאת בחדרו של סגן ראש העיר  ,בבניין
העירייה בקומה ב' ,מרכז מסחרי  1קרית מלאכי ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'  15/2017לביצוע עבודות
הדברת מזיקים " בלבד עד ליום רביעי ה –  1.11.2017בשעה  .15:00פתיחת תיבת המכרזים תהא ביום  1.11.2017בשעה
.16:00
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן ,תהא העירייה רשאית לחלק את
העבודות בין ספקים שונים.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד ,והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על
ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

בכבוד רב,
אליהו זוהר
ראש העירייה
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מסמך א

עיריית קרית מלאכי

מכרז פומבי מס' 15/2017
לביצוע עבודות הדברת מזיקים
הוראות למשתתפים
עיריית קרית מלאכי (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודות הדברת מזיקים בתחומה
המוניציפאלי של העירייה.
מסמכי המכרז
.1
א.

מסמכי המכרז הינם:
)1

מסמך א' – הוראות למשתתפים.

)2

מסמך ב'  -הצעת המשתתף.

)3

מסמך ג'  -כתב ערבות להשתתפות במכרז

)4

מסמך ד'  -הסכם לביצוע העבודות ,לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  1להסכם (להלן" :ההסכם").
נספח א' – הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
התשל"ו.1967-
נספח ב'  -אישור ביטוחי קבלן.
נספח ג'  -התחייבות קבלן בנושא בטיחות.
נספח ד'  -נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז.
נספח ה' – מפרט עבודות הדברה
נספח ו' –תצהיר בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן
פיסקאלי;
נספח ז' – תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים;
נספח ח'  -תצהיר בדבר היעדר קירבה;
נספח ט' – הוראות רלוואנטיות מתוך חוק עבודת נוער;
נספח י'  -הצהרת הקבלן על קיומו של כ"א לצורך ביצוע העבודה;
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נספח יא' – פרטי חשבון בנק הקבלן.
ב.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי
המכרז ,יפנה המשתתף למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג .הנחיות המנהל יינתנו בכתב תוך שבעה
ימי עבודה מיום קבלת הפניה .מובהר בזאת ,כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט
ובלעדי בידי המנהל וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

תנאי סף
.2

רשאים להשתתף במכרז זה קבלנים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן ואשר בידיהם אסמכתאות
בכתב ואישורים ו/או המלצות עפ"י הנדרש לעמידתם בדרישות אלה.
א.

המשתתף הוא יחיד תושב ישראל או תאגיד  -שותפות רשומה או חברה רשומה ברשם
השותפויות/החברות (להלן " -הקבלן/ים").

ב.

המשתתף בעל רישיון מדביר מטעם המשרד להגנת הסביבה.

ג.

המשתתף בעל היתרי הדברה תקפים (היתר לקטילת חרקים והיתר לקטילת מכרסמים) מטעם משרד
להגנת הסביבה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה1975-

ד.

המשתתף בעל היתר מהמשרד להגנת הסביבה לשימוש בחומרים מסוכנים (רעלים).

ה.

המשתתף בעל רישיון עסק תקף להדברה תברואית.

ו.

המשתתף בעל/י ידע וניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים  2013-2015בהדברת מזיקים ברשות
אחת לפחות מקומיות ,בהיקף כספי שנתי של  ₪ 100,000לפחות (כולל מע"מ).

ז.

לעניין ס"ק ו' לעיל יחשב משתתף כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן:
)1

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

)2

המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב30% -
מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון .

)3

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים אשר אחד או יותר היו בעלי ניסיון לרבות
ניסיון מכח האמור בפסקה  1לעיל.

ח.

המשתתף לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים ,לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין),
תשל"ו – 1976

ט.

המשתתף מנהל/ים פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף תשל"ו.1975-

י.

משתתף אשר בידו/הם אישור לביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים.

יא.

המשתתף רכש את מסמכי המכרז

יב.

לא יתקיים סיור קבלנים  ,באחריות המציע לסייר בעיר על מנת להבין את היקף העבודה.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום  17.10.17בשעה . 12:00
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עיקרי ההתקשרות
.3
א.

ב.

הקבלן יבצע עבור העירייה עבודות הדברת מזיקים ממוסדות עירונים ,מרחובותיה וממגרשים ציבוריים
ו/או ממגרשים ריקים/נטושים בתחום העירייה ,בהתאם לתכנית העבודה השנתית כקבוע בהסכם ,וכן
עפ"י קריאות מוקד ובהתאם להוראות המנהל אשר יימסרו לקבלן מעת לעת ,הכל כמפורט וכמוסכם
במסמכי מכרז זה.
יודגש בזאת למציע ,כי ימי עבודת הקבלן במסגרת ההתקשרות יהיו בימים ב' ו -ה'.
יובהר למען הסר ספק ,כי בכל מקרה אחריות הקבלן במסגרת ההסכם נשוא המכרז הינה מלאה
ומוחלטת לביצוע כל המטלות נשוא ההסכם לשביעות רצונה המלאה של העירייה .ובמילים אחרות:
אחריות הקבלן להגיע לתוצאה של הדברה מלאה של העירייה ומגרשיה ממזיקים ,ולשביעות רצונה
של העירייה.

ג.

הקבלן יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע העבודה ובכלל זה יערך לימים עמוסים כגון ערבי
שבתות וחגים ,פתיחת שנת הלימודים ,שביתות (באם יהיו) ואירועים מיוחדים אחרים ,וכן ייערך למתן
מענה לטיפול בבעיות שוטפות על פי הוראות המנהל והכל כמפורט בהסכם.

ד.

הקבלן הזוכה במכרז ,יבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד ולא באמצעות קבלני משנה
מטעמו – אפילו היה עיסוקם של אותם קבלני משנה תואם את העבודות נשוא מכרז זה.

ה.

הקבלן מתחייב להעמיד את כח האדם והצוות המקצועי למיגור וטיפול בכל מזיק שיתגלה ,לרבות
האסייתי ,נמלת האש.

אופן הגשת ההצעה
.4

על המשתתף להגיש הצעתו על גבי מסמך ב' .אין למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או לערוך שינויים במסמכי
המכרז ו/או בתנאי כלשהו מתנאי המכרז .העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור משום
הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
ההצעה תוגש בשני עותקים ויצורפו אליה המסמכים הבאים-:
א.

העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ.

ב.

אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסים כדין.

ג.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת שלטונות מע"מ.

ד.

המלצות ורשימת התקשרויות המעידה על ניסיון כאמור בסעיף  2ו למסמך ההוראות למשתתפים,
הכוללת פרטי הממליצים וטלפונים ,וכן פירוט בנוגע להיקף הכספי של ההתקשרות.

ה.

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  6להלן.

ו.

אם המשתתף אינו אדם פרטי  -אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף.

ז.

תצהיר המשתתף כי אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם.

ח.

תעודת התאגדות של המשתתף;

ט.

רישיון מדביר בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה.

י.

היתר לשימוש ברעלים מסוכנים (רעלים) תקף מאת המשרד להגנת הסביבה.
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יא.

היתרי הדברה תקפים (היתר לקטילת חרקים והיתר לקטילת מכרסמים) מטעם משרד להגנת הסביבה
עפ"י תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה1975-

יב.

רישיון עסק תקף להדברה תברואית.

יג.

רישיון רכב תקף.

יד.

רשימת הציוד באמצעותו תבוצע העבודה נשוא המכרז.

טו.

מסמכים המעידים על עמידתו של המשתתף בתנאי הסף;

טז.

העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז;

יז.

תצהיר חתום כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים– בנוסח המצורף כנספח ז להסכם;

יח.

תצהיר חתום כדין בדבר היעדר ניגוד עניינים– בנוסח המצורף כנספח ח להסכם;

יט.

תצהיר חתום כדין בדבר היעדר קירבה – בנוסח המצורף כנספח ח להסכם;

כ.

יתר מסמכי המכרז ,ומסמכי הבהרות ככל שהיו ,כשהם חתומים על ידו בכל דף ודף.

על המשתתף להגיש את הצעתו ,לרבות אישורים ומסמכים המצורפים להצעה ,בשני עותקים חתומים.
.5
א.

שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת
העותק השני ,יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו נקוב גובה התמורה הנמוך יותר.

ב.

תוקף ההצעה יהיה עד  90יום לאחר מועד פתיחת תיבת המכרזים

ג.

מובהר ומוסכם ,כי המחירים הנקובים בהצעת המשתתף לא יישאו כל הצמדה וריבית.

ד.

לעירייה שמורה הזכות לדרוש מהמשתתף להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו
וכיו"ב.

ערבות
.6
א.

לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על
סך של ( 10,000במילים :עשרת אלפים)  ,₪אשר תהא ניתנת למימוש בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו
העדכנית ע"י בנק ישראל ביום הדרישה) ממועד דרישתה הראשונה של העירייה במשך כל תקופת
תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כל שהן .הערבות תהא בתוקף עד ליום  31.01.2018כולל ותהא בלתי
מוגבלת ובלתי מותנית .
הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל ,תיפסל על הסף ,ולא תובא לדיון.

ב.

הערבות חייבת להיות על פי תנאיה ,ניתנת למימוש לפי פניה חד צדדית של העירייה .הערבות תהא
חתומה כדין.

ג.

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם לביצוע העבודות והמצאת כל
הנספחים להסכם חתומים כדין ,בתוך  7ימי עבודה מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז.
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החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:
א.

הצעה המוגשת על ידי יחיד ,תיחתם ההצעה על ידי המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת הזהות
שלו ,כתובתו ,ויצרף את חתימתו.

ב.

הצעה המוגשת על ידי שותפות רשומה ,תיחתם ההצעה על ידי מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי
לחייב את השותפות ,תוך ציון שם השותפות ,כתובת השותפות ,שמם המלא של מורשי החתימה ומספר
תעודת הזהות של כל אחד מהם ,ויצרפו את חתימתם בצירוף חותמת השותפות ,וכן אישור עו"ד של
השותפות ,המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את השותפות.

ג.

הצעה המוגשת על ידי חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן" :תאגיד") ,תיחתם ההצעה על ידי
מורשי החתימה של התאגיד ,תוך ציון שם התאגיד ,מספר הרישום של התאגיד (ח.פ ,).כתובת התאגיד,
שמם המלא של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד מהם ,ויצרפו את חתימתם בצירוף
חותמת התאגיד ,וכן אישור עו"ד של התאגיד ,המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם
מחייבת את התאגיד ,ומורשי החתימה חתמו על מסמכי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו.

התמורה
.8
א.

בתמורה לביצוע העבודות ,לקיום כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם ,תשלם העירייה לקבלן את
התמורה המירבית הנקובה בהצעת המציע בניכוי ההפחתה שהוצעה על ידו ,בכפוף לתנאי ההסכם
ונספחיו (להלן" :התמורה").

ב.

מובהר בזאת ,כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות והיא כוללת את כל ההוצאות
הכלליות והמיוחדות שיהיו לקבלן ,בכל סוג שהוא ,בביצוע העבודה ובקשר אליה ומהווה כיסוי מלא
לכל התחייבויות הקבלן לרבות בגין כלי רכב ,חומרים ,ציוד ,היתרים ,רישיונות ,כ"א וביטוחים .כן
מובהר ,כי התמורה נומינאלית ולא תתווסף אליה סכום כלשהו ,למעט מע"מ כדין.

תקופת ההתקשרות
.9

ההתקשרות מכח המכרז הינה לתקופה של  12חודשים מיום חתימת ההסכם (להלן " -תקופת ההסכם"),
כאשר העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם בארבע תקופות נוספות עד 12
חודשים כל אחת (להלן – "תקופת ההארכה") ,באמצעות הודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות  30יום לפני
תום תקופת ההסכם או ההארכה; ובלבד שסה"כ תקופת ההסכם ותקופות ההארכה לא יעלה על  60חודשים.
הימנעות מהארכה כאמור לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצויי כשהוא.

הגשת ההצעות
.10

את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי סגן ראש העיר מישל טפירו ,בתיבת המכרזים  ,במעטפה
סגורה הנושאת את הכיתוב "מכרז פומבי מס'  15/2017לביצוע עבודות הדברת מזיקים " וזאת עד ליום
חמישי ה –  01.11.2017שעה .15:00

.11

כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

.12

הגשת הצעה על ידי משתתף מהווה הצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז ,שכל פרטי המכרז
וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים ונהירים לו וכי הוא בחן את המפרטים ,רשימת הכמויות ,והחוזה ונספחיו
והוא מסכים להם.

.13

הגשת ההצעה על ידי משתתף מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות חוזה הקבלנות
ונספחיו ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת .הצעת משתתף תחייבו מעת הגשתה אל תיבת המכרזים .משתתף
אשר יחזור בו מהצעתו בשלב כלהו ,תהא העירייה רשאית לחלט הערבות הבנקאית אשר צורפה לה.

.14

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז
ו/או חוזה הקבלנות ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לאחר הגשת הצעה לא תתקבל.
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שאלות הבהרה
.15

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה באמצעות פקס מס' 08-8502205למחלקת מכרזים לידי מר
אברהם וכניש  ,תוך ציון שם המשתתף ומספר הפקס למתן תשובה ,ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי
הבהירות ,ויוודא קבלתו בטלפון –  08-8500898ניתן להפנות שאלות ובקשות לבירורים עד ליום חמישי ה-
 17.10.2017בלבד .בקשות ושאלות אשר יישלחו לאחר תאריך זה לא ייענו.
העירייה רשאית ביוזמתה ליתן הבהרות ו/או לתקן טעויות ו/או לבצע שינויים ו/או להוסיף תוספות ותנאים
לאמור במכרז .הודעה על כך תימסר על ידה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
תשובות ,שינויים ,תוספות ,הבהרות ,ותיקון טעויות ,שניתנו על ידי המנהל כאמור לעיל ,מחייבים את המציע
ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .כל פירושים ,הבהרות או הסברים אשר ניתנו בעל פה ו/או על ידי גורם
אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את העירייה.

שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
.16
א.

ועדת המכרזים תבדוק את זולות הצעת המשתתף ועמידתו בתנאי הסף .אולם יובהר ,כי אין ועדת
המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

ב.

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים ,אם יוכח לכאורה קשר כזה
ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל ,מובהר ,כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה
רשאית הועדה לשקול ,בין היתר ,את הפרמטרים המפורטים להלן:
)1

ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע
שירותים דומים בעבר ,וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפניה בעת הליכי בחירת הזוכה;

)2

זולות הצעתו של המשתתף;

)3

ניסיון עיריית קרית מלאכי בהתקשרויות קודמות עם המשתתף ,ככל שהיו התקשרויות.

)4

כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים
ובהתאם לתנאי המכרז;

ד.

על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה ,בין היתר ,להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר ,מבין
ההצעות שיובאו בפניה.

ה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים וכל
הוכחה שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות
מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או אישור ,בין אם המסמך כלול
ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף  4לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים
תפעוליים וכספיים ,והמציע חייב לספק את הפרטים וההוכחות הנדרשים .אם המציע יסרב למסור
פרטים מסמך ,אישור ,או הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות
עיניה ואף לפסול את ההצעה.
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.17

ו.

העירייה רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים ,לבקש ולקבל
חוות דעת ומסמכי הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולתה זו של
העירייה .בנוסף ,רשאים נציגי העירייה בין שהינם עובדי עירייה ובין שאינם עובדי העירייה ,לפנות
לממליצים ו/או לרשויות מקומיות בהם מועסק ו/או הועסק המציע ולקבל את חוות דעתם על כישוריו
ויכולתו של המציע.

ז.

משתתף שיסרב למסור הסבר ו/או לערוך סיור כאמור ,רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ,ואף לפסול את ההצעה.

מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת למסור את העבודה כולה או חלקה למי מהמציעים במכרז והיא
רשאית שלא לבצע התקשרות לביצוע העבודות נשוא המכרז כולן ו חלקן ולמציע אין ולא תהיינה טענה בענייו
זה.

חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז
.18
א

משתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז ידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא את יתר האישורים והמסמכים
הדרושים ,בתוך  7ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז; לא מילא הזוכה את התחייבותו זו או חלק
ממנה ,רשאית תהא העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו ,כקבוע
בסעיף  6לעיל ,והמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט; לבטל את זכייתו במכרז ,מבלי לתת לו
כל הודעה; ה תקשר בחוזה עם מציע אחר ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .במקרה כאמור ,לזוכה לא תהיה כל
טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז
חדש.

ב

התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה
על ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה הקבלנות.

ג

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות ,ישמש סכום
הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה.
למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע
במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.

ד

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל דין.

ה

יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח חוזה הקבלנות ויתר מסמכי המכרז.

.19

משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:
א.

למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  -עם קבלת הודעה כאמור.

ב.

למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  -עם חתימתו על נוסח ההסכם והמצאת ערבות ביצוע לעבודות
נשוא ההסכם ,המצאת אישור על קיום ביטוחים ויתר הנספחים המצורפים להסכם הדרושים לפי
המכרז ו/או הדין.

כללי
.20
א.

מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים המוסמכים ,ולזוכה
לא תהא כל טענה נגד העירייה אם ביצוע ההסכם ידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות יבוצעו באופן
חלקי ו/או בשלבים.

ב.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י שינוי או תוספת
בגוף מסמכי המכרז ,או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם

9
כל תוקף מחייב כלפי העירייה .העירייה תהיה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור,
משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ,ולפסול את הצעתו.
ג.

על המציע לבקר בתחומה של העירייה ולעמוד על טיב העבודה והיקפה ,היינו ,לבדוק את היקף העבודה
ומהותה בעניין הדברת עשבי הבר מרחובות העירייה וממגרשים ריקים/נטושים שבתחום העירייה
ופינוי הפסולת ,וכן בעניין הדברת מזיקים במוסדות העירייה ורחובותיה.
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מסמך ב'
עיריית קרית מלאכי

מכרז פומבי מס' 15/2017
לביצוע עבודות הדברת מזיקים
הצעת המשתתף
אני הח"מ _________________ח.צ/.ח.פ/.ת.ז ________________ .מרחוב ______________ עיר
_______________ טל_____________________ :מצהיר ,מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:
.1

הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון ,לרבות :פרסום ההודעה למשתתפים
בעיתונות ,ההוראות למשתתפים ,נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה במכרז על כל נספחיו וכל
הערה ו/או הבהרה שניתנו במסגרת הליך המכרז ,וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת
המשתתפים במכרז זה ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי .כיוצ"ב הנני
מצהיר כי אני מודע להיקף העבודה והמשאבים הנדרשים לביצוע וכי מתכונת העבודה הקבועה בהסכם הינה
סבירה ומאפשרת לספק את מכלול השירותים הקבועים במסגרת ההסכם ,לשביעות רצונה של עיריית קרית
מלאכי (להלן" :העירייה").
על בסיס כל אלו הנני מגיש את הצעתי.

.2

הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב ,כי במידה והעירייה תקבל את הצעתי:
א.

לבצע את עבודות הדברת המזיקים ממוסדות העירייה ומרחובותיה והדברת מזיקים מרחובות
העירייה וממגרשים ריקים/נטושים בהתאם לנדרש בהסכם המצורף ,וכן על פי קריאות מוקד וכפי
שיורה לי המנהל מטעם העירייה ו/או כל מי שיוסמך על ידו אשר יימסרו לי מעת לעת.

ב.

למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים במכרז ,בהסכם ובכל מסמכי המכרז
האחרים.

ג.

הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב לחתום על ההסכם ולהמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
ממני בתוך  7ימים מיום שייוו דע לי על זכייתי במכרז .ידוע לי ,כי אם לא אעשה כן ,תהיה העירייה
רשאית-:
לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי ,וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש
ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וההסכם;
לבטל את זכייתי במכרז ,מבלי לתת לי כל הודעה;
להתקשר בחוזה עם מציע אחר ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי .במקרה כאמור ,הנני מצהיר ומתחייב כי
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומי
או לצאת במכרז חדש .התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה עליי לשלם לעירייה את ההפרש הכספי
בין הצעתי לבין הצעתו של המציע שהתקשר עם העיריה ,למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת
בחוזה הקבלנות.
היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתי קטן מסכום הערבות ,ישמש סכום
הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז
במלואה .למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז
ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה .אין באמור
לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל דין.
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הנני מצהיר ,מסכים ומתחייב כדלהלן-:

3

א.

הנני/נו בעל הידע ,הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון גם
מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.

ב.

ברשותי/נו או בכוחותי/נו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא
המכרז ,לרבות מכונות ,כלי עבודה ומחסן כלים.

ג.

הנני/נו מתחייב/ים להפעיל מכשירי טלפון חכם ולהתחבר לישימון (אפליקציה) של המוקד העירוני
לצורך מעקב אחר פניות ,למשך כל שעות היממה ,לקיום קשר רציף עם העירייה ועם העובדים
מטעמי/נו במהלך תקופת ההתקשרות בינינו ובין העירייה ,ככל שנדרש לכך.

ד.

העובדים אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל.

ה.

הנני/נו מסוגל/ים ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז,
לרבות עמידה בלוח הזמנים ובמועד הסיום שנקבע לביצוע העבודות.

ו.

לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

ז.

ידוע לי/לנו כי בתחום שיפוט העירייה פועלים קבלנים נוספים והנני/נו מתחייב/ים לשתף פעולה ולעבוד
בתאום עמם ככל שיהא צורך ועל פי הוראות העירייה.

ח

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ,לרבות
ההסכם.

ט

ידוע לי ,כי העירייה רשאית למסור לזוכה רק חלק מהעבודות והיא רשאית לא להתקשר עם הזוכה
בהסכם; לבצע את יתר העבודה בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה וכי לא תהיה לי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי
כלפי העיריה בנוגע לקבלת החלטה/ות כאמור.

י

ידוע לי ,כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל סיבה
שהיא ,לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי.

יא

ידוע לי ,כי אם אזכה במכרז הנדון לא אהיה זכאי לתוספות מחיר כלשהן מעבר לתשלום המפורט
במסמכי המכרז.

יב

ידוע לי ,שהעירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ולהתחשב
במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות בין היתר ,בגובה הצעתו
הכספית ,ביכולתו הכלכלית ,בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא המכרז ,בהמלצות שקיבל
מרשויות מקומיות ,בניסיונה הקודם עמו ,ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם
לתנאי המכרז והוראותיו ,ובמידע והנתונים שקיבלה.

יג

ידוע לי ,שהתקשרות העירייה בהסכם עם הזוכה והיקפה ,מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי
העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים
אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות .במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב
מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות
כמפורט לעיל ,לא יבוצעו העבודות ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה
בגינן הרשאה תקציבית ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

יד

הנני מצהיר כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה במקרה שבו תחליט העירייה,
מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את
העבודות או חלקן ו/או על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל או להקטין
את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז.
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 .4ידוע לי שהמחיר המירבי אותו תשלם העירייה עבור ביצוע כל העבודות ,נשוא המכרז ,אינו
עולה על  8,500ש"ח (סכום זה לא כולל מע"מ) לחודש ,סכום זה כולל אספקת חומרים
(להלן" -:המחיר המירבי").
 .5הנני מציע לבצע את העבודות נשוא המכרז בהפחתה של ( _____________ %במילים-:
___________________________)מהמחיר המירבי.
הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי/נו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוען על פי תנאי המכרז ולוקחת בחשבון בין היתר מטרדים
והפרעות במהלך ביצוע העבודות ,עבודות מפוצלות ,עבודות זמניות ועוד .מחירים אלה מהווים כיסוי מלא
להתחייבויותיי/נו נשוא ההסכם לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי עבודה ,הובלות ,פריקה ,שימוש בכלי רכב,
ביטוחים ,מיסים ,היטלים ,אספקת חומרים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
.6

הנני מצרף להצעתי זו את מלוא המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  4למסמך ההוראות למשתתפים.
* במידה ואחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לא הומצאו ע"י המשתתף ,יפרטם המשתתף על גבי רשימה שתצורף להצעתו בצירוף
נימוקים לאי המצאתם.

.7

ידוע לי העירייה רשאית לדרוש ממני בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים וכל הוכחה
שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיי המקצועיות והכספיות וכושרי למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של
מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או אישור ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים
המפורטים לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים ,ואני מתחייב לספק
לעירייה את הפרטים וההוכחות הנדרשים .אם אסרב למסור פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים
כאמור ,רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.
עוד ידוע לי כי העירייה רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים ,לבקש
ולקבל חוות דעת ומסמכי הערכה על כל מציע ולמציעים לא תהיינה טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולתה זו
של העירייה .בנוסף ,רשאים נציגי העירייה בין שהינם עובדי עירייה ובין שאינם עובדי העירייה ,לפנות
לממליצים ו/או לרשויות מקומיות בהם הנני מועסק  /הועסקתי בעבר ולקבל את חוות דעתם על כישורי
ויכולתי ,מבלי שתהיינה לי טענות בגין כך.

.8

הנני מצהיר ,כי אם הצעתי תתקבל ,אמציא לעירייה ערבות בנקאית ואישור על קיום ביטוחים בהתאם
להוראות ולתנאי המכרז וההסכם ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

.9

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל ,הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( ₪ 8,000שמונת אלפים
 .)₪הערבות הנה בלתי מותנית ,בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת ,ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד
העירייה בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו ע"י בנק ישראל ביום הדרישה) מעת דרישת העירייה .תוקף
הערבות הינו עד ליום _______.

.10

הצעתי זו תקפה עד למועד פקיעת הערבות שהמצאתי ,ולרבות כל מועד נדחה בשל הארכת תוקף הערבות
כקבוע במסמך ההוראות למשתתפים ,וככל שאבחר כזוכה היא תחייבני .
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ולראיה באתי על החתום:

_________________________

______________.1
______________.2

חתימת המשתתף

שמות מורשי החתימה של החברה

________________________
כתובת המשתתף

_________________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

________________________
שם מלא

_________________________
מס' טל.

_________________________
תאריך
(במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן)

אישור
אני הח"מ ____________ ,עו"ד/רו"ח התאגיד __________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _______________
 ,_________________ ,בצירוף חותמת התאגיד מחייבות ,עפ"י מסמכי הייסוד של התאגיד ,את התאגיד.
_____________________

עו"ד/רו"ח
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מסמך ג'
כתב ערבות – להשתתפות במכרז
לכבוד
עיריית קרית מלאכי להלן " -העירייה")
מרכז מסחרי 1
קרית מלאכי
א.ג.נ,.

ערבות בנקאית מספר_________
.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן -
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  10,000ש"ח
(במילים עשרת אלפים ש"ח) בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז הדברה.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם (להלן " -המדד") בתנאי
הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _______ שהתפרסם בתאריך __________.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות
ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו העדכנית ביום הגשת ההצעה ע"י בנק
ישראל) עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו 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.

.3

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י העירייה.

.4

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם ע"פ הפרטים
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 31.1.2018כולל) בלבד ,אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם
אשר תימסר לנו בהתאם לאמור לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר
מהתאריך הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
________________
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מסמך ד'
הסכם
הסכם מס' ____________
שנערך ונחתם בקרית מלאכי ביום _______ לחודש ______ שנת 2016

בין:

עיריית קרית מלאכי
מרכז מסחרי  1קרית מלאכי
קרית מלאכי
(להלן " -העירייה")

לבין:

________________________
ת.ז/.ח.פ/.ח.צ________________ .
מס' רשיון _____
______ בתוקף עד ___________
מרחוב ____________________
ישוב __________________ מיקוד__________
טלפון ;_______________ :פקס____________ :
ע"י מורשי החתימה מטעמו:
 .1שם _____________:ת.ז___________.
.2שם _____________:ת.ז___________ .
(להלן " -המדביר")

מצד אחד

מצד שני
הואיל :והעירייה פרסמה מכרז מס'  15/2017לביצוע עבודות הדברת מזיקים בתחומה המוניציפאלי של העירייה,
(להלן" :המכרז") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה להלן;
והואיל :והקבלן ,לאחר עיון ובדיקה זהירה של המכרז ,לרבות הסכם זה על כל נספחיו ,הגיש לעירייה הצעה הגיש
הצעתו למכרז הנ"ל;
והואיל :וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הקבלן;
והואיל :ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס' ________ מיום __________ החליט ראש
העירייה ביום __________ להתקשר עם הקבלן בחוזה זה;
והואיל :והקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז והסכם זה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות
שבהם ,וכי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז לשביעות רצון היריה
ובהתאם לדרישות והתנאים הקבועים בהסכם והוא מוכן לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים
המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו;
והואיל :והעירייה מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה שהגיש.
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אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא ונספחים
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.

.2

נספחי הסכם זה ,המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,הינם:
א.

נספח א' – הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
התשל"ו.1967-

ב.

נספח ב'  -אישור ביטוחי קבלן.

ג.

נספח ג'  -התחייבות קבלן בנושא בטיחות.

ד.

נספח ד'  -נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז.

ה.

נספח ה' – מפרט עבודות הדברה  +מפה.

ו.

נספח ו' –תצהיר בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי;

ז.

נספח ז' – תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים;

ח.

נספח ח'  -תצהיר בדבר היעדר קירבה;

ט.

נספח ט' – הוראות רלוואנטיות מתוך חוק עבודת נוער;

י.

נספח י'  -הצהרת הקבלן על קיומו של כ"א לצורך ביצוע העבודה;

יא.

נספח יא' – פרטי חשבון בנק הקבלן.

.3

במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם ,הקבלן יפנה
למנהל לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג.

.4

הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך שבעה ימים מיום קבלת הפניה .מובהר בזאת כי ההכרעה בעניינים
המפורטים לעיל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו
והוראותיו של זה.
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הגדרות
.5

בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:

"המנהל"-

מנהל אגף שירות בעיירה או מי שימונה על ידו במפורש לשם כך.

"הגזבר"-

גזבר העירייה לרבות מי מטעמו שיוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.

"הרופא הוטרינר"-

הוטרינר הרשותי של העירייה.

"המוקד"-

מוקד החירום אשר מעמידה העירייה לרווחת התושבים.

"הקבלן"-

לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ,ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך
על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.

"מזיקים" -

לרבות נמלים ,מכרסמים ,יתושים ,זבובים ,פרעושים ,צרעות ,דבורים ,נחשים ,עקרבים,
תיקנים ,מקקים ,יתוש הנמר האסייתי ונמלת האש מכל סוג שהוא;

"מגרשים ציבוריים"  -מגרשים בתחומה המוניציפאלי של עיריית קרית מלאכי ,עליהם יורה המנהל.
"העבודה/
העבודות/
עבודות
הדברת מזיקים במוסדות העירייה ,ברחובותיה של העיר ובמגרשים ריקים/נטושים
ההדברה" -
בתחום השיפוט של העירייה על פי הוראות המנהל ,הכל כמפורט בהסכם זה;
"שכר הטרחה"-

השכר לו זכאי המדביר בעבור ביצוע הדברת מזיקים כקבוע בהסכם זה.

"תקופת ההסכם"-

תקופת חלותו של ההסכם כקבוע בסעיף  23להלן.

"ההסכם"-

הסכם זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

"שטח פרטי" –

בית וחצר פרטית הצמודה לבית.

"המחלקה"-

אגף השירות בעיריית קרית מלאכי (להלן" :אגף השירות");

"המנהל"-

מנהל המחלקה ,לרבות כל אדם המורשה על ידו לצורך החוזה או חלק ממנו ,כפי שיצוין
בהזמנות העבודה;

"המפקח"-

האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק מהם;

"עובדי הקבלן" -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם יושכרו או
יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או חוזה או בקשר
אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו;
"מנהל עבודה" -מי שמונה על ידי הקבלן כמנהל עבודה מטעמו;
"חומרים"-

החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות וכיו"ב;

"התמורה"-

סך התמורה לה זכאי הקבלן בעבור העבודה ,כמפורט בהצעתו ובמפרט הטכני.

מהות ההסכם
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.6

בכפוף לקיומו של תקציב מאושר ,מוסרת העירייה לקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע עבור העירייה ,כקבלן
עצמאי את העבודות ,כהגדרתם בהסכם זה ,לרבות אספקת החומרים וזאת עפ"י מפרט עבודות/תכנית
העבודה המצ"ב כנספח ו והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה .בנוסף ,מתחייב הקבלן לבצע הדברת מזיקים
בהתאם להוראות המנהל ו/או קריאות מוקד ו/או לפי הצורך וזאת בכל עת במהלך השנה בכל תחומה
המוניציפאלי של העירייה ,ללא תוספת תמורה על זו הנקובה בהצעתו ובהסכם זה.

.7

העבודות תתבצענה ,בנאמנות ,בקפידה וברמה גבוהה בהתאם לתכניות עבודה יומיות שימסרו לקבלן.בנוסף
לתכנית העבודה היומית ,מתחייב הקבלן לבצע פעולות דחופות וזאת תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המנהל,
ביחס לכל עבודה ו/או לסוג מסויים של עבודות ,בסופו של כל יום עבודה ,יגיש הקבלן ,למנהל אגף השירות
בעירייה ,דוח ביצוע המפרט את מהותה של העבודה המבוצעת באותו יום חתום ע"י הקבלן.

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר כי בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את כל מסמכי המכרז; כי הצעתו מהווה תמורה מלאה לביצוע
.8
העבודות ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כח אדם; ציוד; חומרים המצויינים במפרט הטכני; כלים; מכונות;
מתקנים; וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה; כי תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה כמפורט בתנאי המכרז ,ידועים ומוכרים לו; כי הוא בעל יכולת כספית והמיומנות
ליצוע העבודות וכל יתר התחייבויותיו ,נשוא ההסכם ,ברמה גבוהה וכי בהתאם לכך מסוגל הוא לבצע את
העבודות בצורה מדוייקת וברמה גבוהה וכנדרש לפי החוזה ונספחיו.
.9

בנוסף מצהיר הקבלן ומתחייב כי:
א .הוא בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות תעודת מדביר
והיתר לשימוש בחומרים מסוכנים מאת משרד איכות הסביבה והוא מתחייב לפעול בהתאם להיתרי
ההדברה ולהיתר רעלים במשך כל תקופת ההסכם.
ב .במועד חתימת הסכם זה ברשותו ,בבעלותו ובאחריותו כח האדם ,הציוד והאמצעים המתאימים והנדרשים
לביצוע העבודות ברמה גבוהה .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,במהלך כל תקופת ההתקשרות ,באמצעות
לצוות עובדים מיומן ומקצועי ,ציוד ואמצעים מתאימים ונדרשים וברמה גבוהה.
ג .הוא בחן ובדק את תנאי העבודה ברחבי העירייה לרבות דרכי הגישה וכל פרט אחר הקשור במתן השירותים
ומצא את כל הנ"ל מתאימים למטרותיו והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה של ברירה מחמת אי התאמה
או אחרת.
ד .ידוע לו כי התשתיות המוניציפאליות מתופעלות על-ידי העירייה ועל ידי תאגיד המים האזורי תמר – תאגיד
המים והביוב ו/או כל גוף אחר מטעמה והוא מתחייב לנהוג בהתאם לנהלים שיוצאו ולכל ההנחיות שיקבל
מאת העירייה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לביצוע העבודות.
ה .הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה רשאית למסור לו רק חלק מהעבודות ,וכי היא רשאית לבצע את יתר
העבודה בביצוע עצמי ו/או על ידי עובדיה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
ו .הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ואשר יפורט בכל הזמנה ,גם אם יצטרך להעסיק עובדים נוספים
על המכסה הרגילה שלו.

.10

פיצויים מוסכמים
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א .במידה והקבלן לא יגיע לאתר העבודה ,הוא ישלם לעיריה סך של  ₪ 1,000כפיצויים מוסכמים
מראש.
ב .במידה שהקבלן יגיע באיחור ,הוא ישלם לעירייה סך של  ₪ 500בגין כל שעת איחור או חלק ממנה,
כפיצויים מוסכמים מראש.
ג .בגין כל יום איחור בביצוע ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם בסך של  .₪ 1,000אין בתשלום
הפיצוי המוסכם ,כדי לפטור את הקבלן מחובתו לביצוע תכנית העבודה ו/או המשימה אליה נקרא.
ד .היה וימצא ,כי הקבלן ביצע העבודות ו/או השתמש ביצוע עבודות בחומרי הדברה ,שאינם מהסוגים
המותרים עפ"י הסכם זה ו/או הנחיית המנהל (בכתב) ,ישלם הקבלן לעירייה סך של  ₪ 1,000בגין
כל מקרה בו נמצא כי נעשה שימוש בחומרי הדברה שהשימוש בהם לא הותר לפי הוראות הסכם
זה.
ה .אי החלפת עובד לפי דרישת המנהל ו/או המפקח ,יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך
 1,000ש"ח ליום לא כולל מע"מ ,לכל בעל מלאכה ,או עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות
המנהל ו/או המפקח.
ו .העירייה רשאית לתבוע הפיצוי המוסכם מהקבלן ו/או לנכות ו/או לקזז הפיצוים המוסכמים מכל
סכום שיגיע לקבלן ,בכל זמן שהוא.
ז .בנוסף לכך ,אם תיאלץ העירייה לבצע עבודה באמצעות קבלן אחר ,בשל אי התייצבות ו/או איחור
ו/או ביצוע לקוי של הקבלן ,היא תנכה את ההוצאות שנגרמו לה מהתמורה המגיעה לקבלן לפי
הסכם זה ולקבלן אין ולא תהיה כל טענה כלפי העירייה בשל ניכוי ההוצאה מהתמורה המגיעה לו.
ח .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות ,העירייה תהיה רשאית למסור
את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל
העבודה על ידי אותו קבלן אחר ,לרבות הוצאות נלוות ,גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה
בהצעת הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.
ט .אין בתשלום הפיצוי המוסכם בכדי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לעירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם
לכל דין.

ביצוע העבודות והשירותים
.11
א .הקבלן מתחייב לבצע העבודות באמצעות צוות מקצועי המוכשר לביצוע המשימה אליה הוא נקרא
על פי המפורט בהסכם ובהתאם להוראות המחלקה ו/או המנהל והכל על-פי לוח זמנים אשר ייקבע
ע"י המחלקה ו/או המנהל.
ב .מבלי לגרוע באמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבצע את העבודה באמצעות מדביר עם רכב המתאים
לביצוע העבודות ויתייצב באתר העבודה בימים ב' ו -ה' (ימים שני וחמישי) ,בשעות 8:00-14:30
ג .הקבלן מתחייב לשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל ועם המוקד העירוני ולהיות זמין לביצוע
עבודות שתידרשנה ,לרבות במקרי חירום או מלחמה .לצורך כך עליו להיות מצויד במכשירי טלפון
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חכמים ,אותם יחזיק על חשבונו מכשיר טלפון נייד ,אשר יחוברו לישימון (אפליקציה) של המוקד
העירוני של העירייה ,במשך כל שעות היממה.
ד .למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים,
כוח האדם וכיו"ב הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה.
ה .הקבלן מתחייב ,כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או
היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי
אותו תנאי.
ו .הקבלן וצוות העבודה יהיו זמינים לביצוע עבודות דחופות ו/או חירום בתוך שעתיים מרגע קבלת
הדיווח ו/או הקריאה ו/או הפנייה מאת הגורם האחראי בעירייה .הקבלן ישא בעלות התקנתם
ואחזקתם של המכשירים באופן בלעדי.
ז .הקבלן מתחייב להעמיד לרשות צוות העבודה ,בכל עת שהם מבצעים את העבודות נשוא מכרז זה,
רכב מתאים לביצוע העבודות.
ח .הקבלן מתחייב כי יהיה זמין בכל עת כל הציוד והחומרים הנדרשים לשם ביצוע העבודות נשוא
הסכם זה ,ובכלל זה ציוד מכאני ,מכונות ,כלי עבודה וכיו"ב ציוד שהיה על העירייה לשכור לשם
ביצוע העבודות ,לולא היה הקבלן מספק אותו כחלק מתנאי הסכם זה.
ט .לצורך ביצוע העבודות ,מתחייב הקבלן להשתמש באחד או יותר מחומרי ההדברה הבאים ,בעלי תו
תקן ,שקיבלו את אישור המשרד לאיכות הסביבה.
י .הקבלן מתחייב כי ,כל חומרי ההדברה והמוצרים שיסופקו על ידו לצורך ביצוע העבודה יהיו
חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים
הישראליים המעודכנים .בהעדר תקנים ,יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו
על ידי המנהל.
יא .מוסכם במפורש ,כי הקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים
שהשתמש בהם לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים
הישראליים ו/או אושרו על ידי המנהל.
יב .הקבלן מתחייב שלא לפזר חומרים רעילים העלולים לסכן את בריאות הציבור ו/או בעלי חיים,
שאינם מזיקים ,למעט חומרי ההדברה המפורטים בהסכם זה ובכפוף להוראות כל דין.
יג .הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ,כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות המוסמכות
ולבצע את העבודות בתנאי בטיחות ראויים.
יד .הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות נשוא הסכם זה ברמה מקצועית טובה ,במיומנות,
מקצועיות ,ביעילות ,באופן יעיל ורציף עד לסיומה והכל להנחת דעתו של המנהל ,לציית להוראותיו
ולנהוג בהתאם להנחיותיו .בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בסדרי
הביצוע ההכרעה תהייה בידי המנהל ,ונתונה בידו הרשות לפסול עבודה שאינה עונה לתנאי ההסכם
ו/או ההזמנה ,ולא תישמע טענה של הקבלן בעניין זה .על הקבלן יהיה לבצע את התיקונים
הנדרשים בהתאם לצורך ו/או לדרישת המנהל .אם הקבלן לא יבצע התיקון כנדרש ,רשאית
העירייה לבצע את הטעון תיקון על חשבון הקבלן.
טו .הקבלן מתחייב שלא לפגוע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו .בכל מקרה של פגיעה ללא אישור
בעצים או בצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנכות מן הסכומים המגיעים לקבלן
את מלוא הנזק ,בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך  1,000ש"ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו3000 -
ש"ח לכל  100מ"ר של גינה שנהרסה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות
העירייה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.
טז .ניקיון מקום העבודה
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בסיום כל עבודה ובסוף כל יום עבודה ,יסלק הקבלן ,ממקום העבודה ,את עודפי החומרים והפסולת,
ומיד עם גמר העבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים ,שיירי
החומרים ,הפסולת ,מכל סוג שהוא .בגין הפרת התחיבות זו ,ישלם הקבלן לעיריה פיצויי מוסכם בסך
של  ₪ 1,000בגין כל אתר עבודה.
עבודה בשעת חירום
.12
א .לעניין חוזה זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
"שעת חירום" -מצב שהוגדר ככזה עפ"י החלטת ממשלה או מי שהוסמך על ידה.
"מקרה חירום" -מקרה שהוגדר ככזה ע"י ראש העירייה או מי שהוסמך על ידו.
ב .הקבלן מתחייב ,כי אם במהלך תקופת חוזה זה יודיע קב"ט העירייה ו/או המנהל לקבלן ,כי
המדובר בשעת חירום ו/או במקרה חירום ,הוא יבצע עבודות ויעמיד כלים לרשות העירייה עפ"י
דרישת העירייה בכל שעות היממה ובכל מועד ,וזאת בתוך  2שעות (שעתיים) ממועד פניית
העירייה .בגין אי התייצבות ובגין איחור בהתייצבות ,ישלם הקבלן לעירייה פיצויים מוסכם
מראש ,בסכומים הנקובים בסעיף  10לעיל.
ג .יובהר ,כי אין בקריאת חירום כדי לשנות את התמורה שתשתלם לקבלן ,ולא תשמע כל טענה מצד
הקבלן כנגד העירייה בגין היקף העבודות ו/או שעות העבודה הנדרש לשם ביצוע המשימות.
פיקוח ,כפיפות וביקורת
.13
א .מובהר בזאת ,כי לעירייה זכות לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק ,בכל עת ,את טיב העבודה,
החומרים המשמשים לביצוע העבודה רמת ביצועה ,כח האדם בהקשר לביצועה ,קיום רציפות,
שימוש בחומרים ובכלים ,ואת אופי הקשר עם העיריה והכל בהתאם להוראות החוזה.
ב .הקבלן יהא כפוף לעניין העבודה וביצוע ההסכם למנהל ולמפקח ,ויפעל על פי הוראותיהם
והנחיותיהם .בכלל זה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,יהא הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע
כל שינוי כנדרש ע"י המנהל ו/או המפקח -לפי העניין.
ג .הקבלן ידווח למפקח ולמנהל באופן שוטף בדבר התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה .כמו
כן ,יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמנהל ,בנוגע לעבודה ,כפי שיידרש על ידם ויסייע להם
בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע העבודה.
ד .הקבלן יאפשר למנהל ו/או למפקח לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן של הוראות חוזה זה
והסדרים שנקבעו על ידי המנהל ו/או המפקח .הקבלן יסייע למנהל ו/או המפקח בביצוע הבדיקות
והביקורת הדרושה .לשם כך ימסור הקבלן למנהל ו/או המפקח כל מידע שיידרש לרבות עיון
בספרים ,ביומני עבודה וחשבונות וכיו"ב.
ה .סיורי בקורת על טיב ביצוע העבודות יתבצעו ברציפות על ידי המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם
שימונה על ידם לצורך עניין זה .מעת לעת יתבקש הקבלן ,להצטרף אל הסיורים .נציג הקבלן יוודא
כי הגיע מצויד בכל המידע הדרוש לביצוע הסיורים ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לבדיקת
העבודה ולמתן תשובות מתאימות למפקח .המפקח יחליט באופן אקראי על נתיב הסיור וסוג
הביקור ת שתתבצע .כל הוצאות הקבלן לקיום הסיורים ,נכללות בעלות העבודות .כמות הסיורים
המשותפים אינה מוגבלת ותלויה בהיקף העבודות שיתבצעו על ידי הקבלן באותה עת ובצורכי
הביקורת.
סמכויות המנהל ו/או המפקח
.14
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א .ידוע לקבלן ,כי המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם ,בין חריגה המחייבת תשלום
נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.
ב .לא תישמע דרישה ו/או תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף ,המתבססת על אישור המפקח.
ג .הקבלן ידווח למנהל ו/או למפקח בכל עת שיידרש לכך בכתב או בע"פ על ביצוע העבודה ועל פרטים
נוספים הקשורים בה ,כפי שיידרש.
ד .הקבלן ידווח למנהל ו/או למפקח על כל פגם ו/או פיגור בעבודת קבלן המשנה העובד לצידו או
במקומו מיד עם התגלותו של הפגם האמור.
ה .המפקח מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על ביצוע העבודות ,טיבן ,החומרים ,רמת הביצוע ,טיב והיקף
כוח האדם המבצע את העבודות ,רציפות ביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם ,מערכת היחסים בין
הקבלן לבין העיריה והשימוש בחומרים ובכלים בקשר לכך בהתאם להוראות החוזה והמפרט,
לבדוק ולאשר את יומני העבודה והכול בהתאם להוראות ההסכם .כן יהיה המפקח רשאי למסור
הודעה לקבלן ו/או למנהל העבודה מטעמו ,בדבר אי אישורה של עבודה או חלקה ,החומרים או
חלקם .ניתנה הודעה כנ"ל ,יפסיק הקבלן את אותה העבודה ,או השימוש באותם החומרים עד
לקבלת החלטתו של המנהל.
ו .בנוסף ,מוסמך המפקח ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע
העבודה ,והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן .מוסכם כי בכל עניין ,קביעת המנהל או המפקח
תהיה סופית ומכרעת ,והקבלן מתחייב לפעול על פיה .יודגש כי העירייה אינה מחויבת למנות מפקח
וכי כל מקום שבהסכם זה ניתנו סמכויות למפקח – יכול לבצע אותן המנהל או מי מטעמו.
ז .נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות ,רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלן לתקן על
חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים
לעירייה והכול מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד
אחר.
ח .אין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בבצוע הסכם שמסורה לעיריה ו/או למנהל ו/או
למפקח כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות חוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות הסכם
זה במלואן .פקוח שיבוצע כאמור לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין או ע"פ הסכם
זה ,ולרבות מאחריות בדבר טיב העבודות ובכלל זה רמת ביצוע העבודות ,טיב החומרים וכיו"ב
בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו ו/או לגרוע ממעמדו כקבלן עצמאי לכל דבר.
ט .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,רשאית העיריה באמצעות המפקח לנכות מהתמורה לקבלן ,סך של 1,000
 ₪בגין כל יום בו לא בוצעו העבודות.
חזרה התופעה על עצמה שלוש פעמים (בין ברציפות ובין לסירוגין) ,רשאית העיריה לבטל הסכם זה
ללא הצורך במתן הודעה מראש.
י .הקבלן יאפשר למנהל ו/או המפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והעבודה.

ביצוע מקצועי
.15
א .כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו של המנהל .אישורו של
המנהל לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה ,לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו
האמורה לעיל.
ב .בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון ,לדעת המנהל ,יחויב הקבלן עפ"י דרישת המנהל לתקן
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ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן ,לשביעות רצון המנהל.
ג .נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המנהל לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם
ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה,
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  -יחולו
הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.
ד .לעירייה שמורה הזכות לגבות מן הקבלן ,בכל דרך ,את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת המנהל
לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו ,וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה.
ה .עבודות שלגביהן קיימים חוקים  ,תקנות ,כללים ,הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,
תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ,כללים ,הנחיות והוראות אלה ,וכן בהתאם לכל דין.
ו .מחובתו של הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות
ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
ז .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או
הסכם.

אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
.16
א.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,מיומנים ,בעלי ניסיון וידע בביצוע עבודות נשוא
הסכם זה ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך .בחוזה ובעבודה שלביצועה יש
צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין .הקבלן מתחייב להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או
היתר כאמור ,לפי העניין ,וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה
במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים
ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לו לפי חוזה זה לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שמסרו לבא
כוחו של הקבלן ,יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.

ב.

לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה ,אם לדעת
המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

ג.

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט – ,1959
והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים תנאי עבודה ,בהתאם
לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור
עבודה דומה באותו אזור.

ד.

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי
בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור או על פי כל דין ו/או הסכם.

ה.

הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח  – 1968והתקנות
שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את
התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה .הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן,
ולא יתפרש כמטיל חובות על המנהל כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

ו.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בכל
חיקוק ,ובאין דרישה כזאת כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה
תשי"ד .1954
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ז.

הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו קבועים במידת האפשר .כן מתחייב הקבלן שלא
להעסיק עובדים זרים אלא על פי כל דין .הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובדים שלא קיבלו את כל
האישורים הנדרשים על-פי הוראות כל דין לרבות אישורים נדרשים מאת רשויות הביטחון.

ח.

הקבלן מתחייב לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי שיועסק על ידו במסגרת ביצוע
הסכם זה ,ועל עבודתם.

ט.

בכל מקרה של שביתה או היעדרות עובדים ידאג הקבלן לביצוע העבודה על ידי עובדים מחליפים
אשר עונים על כל הדרישות המפורטות בהסכם זה.

י.

הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991ובחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1987לצורך התקשרות עם
העירייה בחוזה זה.

יא .הקבלן יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים ,תשלום שכרם ,תנאי העסקתם
וכיוצ"ב ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ"ז , 1987-חוק העסקת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-וחוק עבודת נוער ,התשי"ג( .1953-סעיפים עיקרים מהחוק צורפו לחוברת המכרז).
פנקסי כח אדם
.17
א.

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כח אדם שיירשם
בהם שמו ,מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו.

ב.

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח ,לפי דרישה ,את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן
להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח האדם החודשית ,שבועית
ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצעותיהם ,סוגיהם והעסקתם.

שעות וימי מנוחה
.18
א.

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה כמשמעותם
בפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח ,1948 -אלא אם כן ,העבודה בימי המנוחה כאמור דרושה
באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו,
או להסרת סכנה או הפרעה כאמור ,הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המנהל.

ב.

הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש בלתי
סביר מציוד בניה) התשל"ט  1979 -לצרכי חפירה ,בניה או כיו"ב באזור מגורים בין השעות
 19:00ל 06:00 -למחרת ובימי מנוחה ,כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט התש"ח ,1948-
זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון
הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור ,וניתן על כך אישור המנהל.

שמירה על הבטיחות
.19
א .נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות
מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם
זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לחוקי הבטיחות
בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן "חוק ארגון הפיקוח")
ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות") והתקנות על פיהם,
בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו ,בהתאם לנספח בטיחות – כללי  ,המהווים חלק בלתי נפרד
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ממסמכי המכרז ,ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה ,כפי שינתנו בטרם יתחיל
הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.
ב .מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע (בין בעצמו ובין ע"י מי מטעמו)
מלבצע עבודה כלשהי מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות ,חתם בפניו על הצהרת
בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כנספח ד' הסכם זה והגיש אותה לממונה ולמנהל .במידה וניתנה
הוראת בטיחות אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל
בביצוע העבודות ,מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ,רק לאחר שהשלים את ביצוע ההוראה.
הקבלן יעשה על חשבונו ,ללא תוספת לתמורה ,את כל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של אתרי
ג.
העבודה ,כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות וכיוב'.
ד .הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאנשים המועסקים באתרי העבודה ,לא יכנס למתחם
מסוים באתר במהלך העבודה ,למעט המנהל ו/או המפקח.

פגיעה בנוחות הציבור
.20
א.

הקבלן מתחייב  ,כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה של
בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה,
בכביש ,דרך ,שביל וכיו'ב ,או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא או פגיעה בפעילותו
הסדירה של המוסד בו מתבצעת העבודה ובמיוחד בקיום לימודים סדירים במוסדות חינוך והוא
מתחייב לעבוד גם בשעות מעבר לשעות הפעילות באותו מוסד וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי
לסכום החוזה.

ב.

על אף האמור לעיל ,אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע בנוחיות
הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות הציבור המנויות לעיל ,יבצע את העבודה תוך פגיעה או הגבלה
כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן.

ג.

מבלי לגרוע מאחריותו הכללית מכח הא מור בכל מקום אחר בהסכם זה ,יבצע הקבלן את העבודה
בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות ולרבות:
 .1שמירת כל כלי עבודה ,חומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב  -באופן מרוכז ובטווח יד או
עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של הציבור.
 .2ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הציבור.
 .3הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקנים ,חומרים וכלי עבודה כיו"ב.
 .4ביצוע כל העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלוונטי וכן בהתאם לדרישות
הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות.
 .5נטרול כל סכנה ומפגע בטיחותי שעלולים להיגרם במסגרת ביצוע העבודה.
.6

ד.

ביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר
הנדרש לעניין התקנת מערכות מסוג זה ,וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקנים ,התשי"ג-
 1953ופקודת הבטיחות בעבודה וכל דין ו/או תקנה ו/או צו ו/או הוראה אחרת לעניין
תקינות בטיחות המתקנים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ינהג הקבלן על פי הנחיות ,הוראות וכללי בטיחות.
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קבלני משנה
.21

הקבלן לא יעסיק קבלני משנה ,והעבודה תבוצע על ידו באופן ישיר .ככל שיתברר לעירייה כי הקבלן העסיק
קבלני משנה ,הדבר יחשב הפרת הסכם על כל המשתמע מכך.
ניהול יומן עבודה

.22

א.
הקבלן ינהל יומן עבודה בשני עותקים וימציא למנהל העתק מהיומן של כל יום עבודה חתום על ידו,
בבוקר שלאחר יום הרישום .הרשימות שביומן תגענה בעניינים הבאים ,כולם או מקצתם:
 .1מזג אויר;
 .2מספר הפועלים;
 .3התקדמות העבודה;
 .4הוראות לקבלן;
 .5הודעות שנמסרו לקבלן;
 .6כל עניין אחר שנוגע להסכם;
ב.

היומן הינו רכוש העירייה.

ג.

כל הודעה המיועדת לקבלן ואשר תירשם ביומן ,תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית .יובהר
בזאת כי חתימתו של המנהל ביומן וכל הערה וקביעה מטעמו אינן מהוות אישור לנכונות
הרישום ביומן או לקבלת העבודה ,אינן גורעות מאחריות הקבלן ,ואינן מטילות אחריות על
העירייה.

ד.

הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המנהל ביומן ,משלא הסתייג הקבלן יהוו הערות
המנהל ראיה חלוטה לנכונותן.

ה.

יובהר ,כי הסתייגות הקבלן לא תחייב את העירייה.

תקופת התקשרות
.23
א .תקופת ההסכם היא  12חודשים מיום תחילת ביצוע העבודה בפועל ,על פי צו התחלת עבודה (להלן
 "תקופת ההסכם") ,כאשר העירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכםב 4-תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת (להלן – "תקופת ההארכה") ,באמצעות הודעה
בכתב שתימסר לקבלן לפחות  30יום לפני תום תקופת ההסכם או ההארכה .על תקופת ההארכה
כאמור יחולו הוראות הסכם הארכה אשר ייחתם בין הצדדים.
ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום ,עוד
קודם לאמור בס"ק א' לעיל ,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין
הביטול ,בכל עת ,על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן  30יום מראש .במקרה כזה יראו את ההסכם
כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה והקבלן יהיה זכאי רק לתמורה בגין התקופה שעד
למועד הפסקת ההסכם ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג.
התמורה ואופן תשלומה
.24
א .תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן ,לשביעות רצון המנהל
ועל פי תנאי ההסכם ונספחיו ובמועד שנקבע לביצוע כל אחת מההתחייבויות ,יהיה הקבלן זכאי
לתמורה חודשית בסך של _______________ (במילים₪ )__________________________:
בתוספת מע"מ כשיעורו עפ"י דין בעת ביצוע כל תשלום ,וזאת בהתאם להצעת הקבלן במכרז
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המצ"ב כנספח א' להסכם זה.
ב .מובהר ,כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום נוסף בגין קריאות חירום כאמור בסעיף לעיל .כן לא יהיה
הקבלן זכאי לתמורה בגין הדברה בשטח פרטי ,למעט עפ"י הזמנה חתומה מראש ע"י גזבר
העירייה וראש העירייה.
ג .מוצהר ומוסכם ,כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן,
לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מן השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן
על פי הסכם זה ,או על פי כל דין .הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה העלאות או
שינויים בתמורה ,בין מחמת עליות שכר עבודה ,שינויים במדד ,בשער החליפין של המטבע ,הטלתם
או העלאתם של מיסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים,
או מחמת כל גורם נוסף אחר .התמורה הנקובה במסמכי המכרז היא התמורה המלאה והיחידה
שתידרש העירייה לשלם לקבלן תמורת ביצוע העבודות על פי חוזה זה ,בהתאם למפורט בחוזה זה
במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה הספציפיות.
ד .עוד מובהר כי התמורה קבועה בלא קשר למקום בו מבוצעת העבודה ,למורכבותה ,לאופיה ,למידת
הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה ,לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה /היעדר
פיקוח ולמועד בו נדרשה /בו היא מבוצעת וכיו"ב .למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש כי הקבלן
לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בחוזה בגין ביצוע עבודות דחופות או
קריאות שבר.
ה .כן מובהר ומוצהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד ,מכל מין
וסוג שהוא.
ו .כן מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד
על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .העירייה תנכה מהסכומים
המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה,
והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.
ז .עוד מוסכם כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל הסכומים ,הקנסות
וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.
אופן תשלום התמורה יהיה על פי כדלקמן:
ח .הקבלן יגיש למנהל ,עד ליום ה 15-של ראשית כל חודש קלנדארי חשבון בגין החודש החולף בצירוף,
חשבונית מס ויומן עבודה חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י המנהל ו/או המפקח.
החשבונות יבדקו על ידי המנהל והוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו אם לאשרם במלואם או בחלקם או
שלא לאשרם כלל.
ט .המנהל יעביר לגזברות העירייה את החשבונות לאישורה לא יאוחר מ 5 -ימים ממועד קבלתם אצלו
בצרוף על המסמכים כנדרש בס"ק א'-ב' לעיל.
י .גזברות העירייה תבדוק את החשבון ותעביר לקבלן את הסכום המאושר על ידה ועל ידי המנהל
לתשלום תוך שוטף  90 +ימים מהיום בו הגיע לידיה החשבון בצרוף כל המסמכים הנדרשים בס"ק
א'-ב' לעיל.
יא.
 .7על אף האמור בכל מקום אחר ,מובהר בזאת כי איחור של עד  15יום מהמועד הנקוב
לתשלום בפסקה ( )1לעיל ,לא ייחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על העירייה
חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.
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 .8בגין כל תשלום שישולם באיחור תשלם העירייה לקבלן האוצר הפרשי הצמדה בלבד החל
מהיום ה 16 -שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום ומאותו מועד ואילך.
יב .חשבון שישולם ו/או יאושר ,לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות העירייה
להעלות טענות בגין רשלנות ,ביצוע לקוי ,מרמה וכיו"ב .הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות
העבודה בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו ,ובין אם נגרם על ידי עובדיו ,קבלני
משנה או ע"י כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.
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נזיקין לגוף או לרכוש –
א .הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו אחראים אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או
נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ,שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו ו/או תוך כדי
ביצוע העבודה ובקשר אליה ,במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם /גוף כלשהו לרבות
לעירייה ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו,
ובכלל זה הם יהיו אחראים כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק
אחר ,ויהיו חייבים לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק(ים) ,לפי המקרה ,על חשבונם
והוצאותיהם ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך ,ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי
שיגיע לו(ה)(הם) .הקבלן ו/או מי מטעמו משחררים לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה,
ואת מי שבא מטעמה ,מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה
ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל ,שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה ,לכל
אדם ו/או גוף אחר ,לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
ב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,ולמען הסר ספק יובהר כי אם העירייה תחויב ע"י בית המשפט לשלם לצד
שלישי סכום כלשהו בעד נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף זה ,יהיה הקבלן חייב לשפות
את העירייה על כל סכום שהעירייה תחויב בו ע"י בית המשפט לרבות ההפסדים וההוצאות שיגרמו
לעירייה בעניין זה.
ג .הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד ו/או
לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע
העבודות ו/או בקשר איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו עפ"י הסכם זה .הקבלן ו/או מי מטעמו יפצו וישפו את העירייה
בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיהם כאמור.
ד .הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו אחראים וישפו את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב
שגיאה מקצועית ו/או מחדל ו/או הזנחה מצדם.
ה .אחריותם של הקבלן ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור לעיל
אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.
ו .העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן
ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי
ומוחלט לשביעות רצון העירייה.
ז .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו לעירייה ו/או שעל
העירייה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו
ו/או מי מטעמו ,כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה העירייה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים
ממנה לקבלן.
ח .מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז.
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ביטוח
.26
א .מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ממועד תחילת הסכם
זה או ממועד תחילת מתן השירותים לפי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו,
בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ,את הביטוחים המפורטים ב"אישור
עריכת הביטוח" המסומן כנספח ג' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן "ביטוחי הקבלן")
וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם ,וכל הארכה שלו ,ולעניין ביטוח חבות מוצר כל
עוד קיימת אחריותו על פי דין ו/או ההסכם .
על אף האמור לעיל ,הקבלן רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש המפורט באישור עריכת הביטוח,
במלואו או בחלקו ,אך הפטור המפורט בסעיף י"א להלן יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.
ב .כן יערוך הקבלן עבור כל כלי הרכב אשר בשימושו במסגרת מתן השירותים את הביטוחים הבאים:
ביטוח חובה כנדרש על -פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין
רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד .
ג .הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה ,והוא מתחייב ,בין היתר ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תחודשנה מעת לעת,
לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים .כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם העירייה לשם שמירה
ומימוש של זכויותיה על פי הביטוחים .יודגש ,כי הקבלן ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות
העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
ד .ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה מתחייב הקבלן להמציא למזמין ,לא יאוחר מ 7-ימים לפני
מועד תחילת הסכם זה או לפני מועד תחילת מתן השירותים ,לפי המוקדם ,אישור בדבר עריכת
ביטוחי הקבלן כאמור לעיל בהתאם לנוסח נספח ג'  ,כשהוא חתום כדבעי על ידי המבטח .הקבלן
מצהיר ,כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח כנדרש ,הינו תנאי להתחלת מתן השירותים
על ידו ,ואולם אי המצאת אישור עריכת הביטוחים לא יגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם
זה.
ה .עד מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי העירייה ,אישור עריכת ביטוח
בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת וכך חוזר חלילה במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ו/או
לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף א' לעיל.
ו .העירייה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן
כאמור לעיל ,והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
ז .הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור
עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט
לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
ח .ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ,וכי
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה .כמו כן ,יתחייב המבטח
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי העירייה
לפחות  60יום מראש.
ט .מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת
מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .הקבלן מצהיר
ומאשר בזאת ,כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי
שהוצא על ידו.
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י .בהקשר זה מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הקבלן
מחובתו לשפות ו/או לפצות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין.
יא .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ביחס לציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר אשר הובא על ידי הקבלן
ו/או מטעמו לחצרי העירייה ,ו/או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה,
הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין
נזק ו/או אבדן לציוד כאמור בין שבוטח על ידו ובין אם לאו  ,והוא פוטר את העירייה והבאים
מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור.
יב .הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא
חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח ההולמות את היקף
ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיו כאמור.
יג .למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים
במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול
האחריות לשפות את העירייה בגין כל אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה ,אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור
מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
ערבות
.27
א להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת החוזה ובתקופה האחריות (בדק) ,כולן או
מקצתן ,מוסר הקבלן לעירייה בטרם חתימת החוזה ,ערבות בנקאית צמודה בגובה  10%משווי
התמורה כמפורט בהצעת הקבלן (להלן" :הערבות") ,בנוסח נספח ה' למסמכי המכרז ,להנחת דעתו
של גזבר העיריה לתקופת החוזה שתוקפה עד תום תקופת החוזה ,ההוצאות הכרוכות במתן הערבות
יחולו על הקבלן .הערבות האמורה תשמש גם כערבות להתחייבות הקבלן להשיב לידי העיריה את
ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.
ב

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי
העירייה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים
ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.

ג

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית לחלט
את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם ,ויהפוך לקנינה הגמור
והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי העיריה או ראש העיריה או גזבר
העיריה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה
ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.

ד

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה
על החוזה.

ה

הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה ,לפי פנייה חד צדדית של
ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הקבלן את העבודות ו/או חלקן
או הפר או לא מילא אחר התחייבותו /התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים המגיעים
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לע ירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן .היה והערבות תחולט על ידי העירייה
והחוזה לא יבוטל ,ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
ו

החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם ,ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת
ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום תקופת הבדק החלה בגין התקופה המוארכת ,או
לחלופין יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום תקופת הבדק
החלה בגין התקופה המוארכת.

ז

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה,
תקופות ההארכה ותקופות הבדק ,תהיה /ינה בידי העירייה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח המאושר על
ידה.

אחריות
.28
א.

פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת התקשרות יהיה הקבלן חייב לתקנם ו/או
לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו ,ועל חשבונו של
הקבלן ללא קבלת תמורה כלשהי (לרבות הוצאות בגין ציוד ,נסיעות שעות עבודה וכל הוצאה מכל מין
וסוג) ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

ב.

לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל ,רשאית העירייה לבצע העבודות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת
ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים לרשות
העירייה בהתאם לחוזה זה ו/או על פי כל דין ,לרבות חילוט הערבות.

ביטול ההסכם ותוצאותיו
.29
א

בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית בהודעה בכתב לבטל את ההסכם ,במועד הנקוב בהודעת
הביטול ההסכם יבוא לקצו כאילו נחתם ונקב מראש את המועד הנקוב כמועד סיום ההסכם.
 .1כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל ,או כשניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה
או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען
הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – .1983
 .2כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או
מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ו/או ממחה סכומים המגיעים ו/או אשר יגיעו לו בגין
ביצוע ההסכם ו/או ממשכן זכויות ע"פ הסכם זה לאחר ללא הסכמת העירייה בכתב
ומראש ובניגוד לתנאים שיקבעו במידה וישנם כאלה ,לרבות בדבר הגדלת ערבויות או
קביעת בטחונות נוספים.
 .3כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם או הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד
בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית ,טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 .4כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן (או אדם אחר מטעמו) מתרשל בזדון
בביצוע ההסכם.
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 .5כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או
הציע לאדם כלשהוא שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל
דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 .6כשמוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העיריה והעיקול לא מוסר תוך  20יום מיום
הטלתו.
 .7כשהקבלן מעביד נער בניגוד להוראות סעיפים  33ו(33 -א) לחוק עבודת הנוער התשי"ג –
.1953
 .8כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ,או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או שהוא אינו
מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י המפקח או שאינו מבצע העבודות בקצב
הדרוש להשלמתן במועד או כשהוא מפר התחייבות מהתחייבויותיו נשוא ההסכם ואינו
מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ,או לבצעה בקצב
הדרוש ו/או לפי לוח זמנים ו/או לקיים את התחייבויותיו נשוא ההסכם תוך המועד הנקוב
בהוראת המנהל ו/או כאשר הקבלן הפר הוראה מהוראות ההסכם ו/או לא קיים
התחייבות מהתחייבויותיו להנחת דעתו של המנהל ו/או לא מילא אחר הוראות המנהל.
 .9הקבלן הפר את החוזה (ובכלל זה לא ביצע את התחייבויות נשוא החוזה במהלך יום
עבודה,לרבות איחור בתחילת ו/או סיום ביצוע העבודות ),פעמיים לפחות (בין ברציפות
ובין לסירוגין)
 .10הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיהם תוך זמן סביר
ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.
 .11אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו
ו/או מי ממנהליו.
 .12התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן ,שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר ,לדעת העירייה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
 .13התברר כי הקבלן העביר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים
במסגרת ביצוע תפקידיו.
 .14הקבלן משתמש בציוד ,כלים ,חומרים גרועים לביצוע העבודה ו/או אינו משתמש בציוד
ו/או בחומרים הדרושים.
 .15כאשר בשל עבודה שלא בוצעה כיאות על ידי הקבלן ,נגרמו עבירות תנועה ו/או אירעו
תאונות ו/או נגרמו נפגעים.
ג

כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי ו/או לעיריה כתוצאה מביטול ההסכם יחול על הקבלן .בוטל הסכם
מחמת אחד או יותר מן הנסיבות הנקובות בסעיף זה רשאית העיריה לחלט את הערבות הבנקאית שנתנה
ע"י הקבלן להבטחת ביצוע ההסכם ,כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקיה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת
הנתונה לה על פי דין או על פי הסכם.

ד

אין בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי לגרוע בשאר הוראות ההסכם ,ובפרט בהוראות ספציפיות המתייחסות
לאפשרות העירייה ,לפי ראות עיניה ,לבצע העבודות ו/או חלקן בעצמה ו/או למסור ביצוען לאדם אחר ,על
חשבון הקבלן.
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ה

המקרים הנקובים בס"ק א' לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן.

ו

מובהר בזאת ,כי אין המקרים המנויים בס"ק א' כעילות בטול ההסכם ,בבחינת רשימה סגורה ,וכי אין
במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין ,ובכלל זה לבטל ההסכם עקב
הפרתו על ידי הקבלן.

ז

בנוסף לכך רשאית העירייה להביא לביטול ההסכם בהודעה של  30יום מראש ,מכל סיבה שהוא.

ח

בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא ,כמפורט בהסכם זה ,לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו ו/או פיצוי
כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם.

ט

הודיעה העירייה לקבלן כי היא רואה את ההסכם כמבוטל בגין הפרתו כמפורט בחוזה ,תשלם העירייה
לקבלן תמורת העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המנהל ושבוצעו עד למועד בו נכנס ביטול ההסכם לתוקפו ,
כמפורט לעיל ,ותנכה מתשלום זה את הוצאות העיריה עקב ו/או כתוצאה מהביטול הנ"ל ,לרבות בגין
הצורך בהעסקת קבלן אחר ו/או עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ו/או חלקן ,עקב הפרת
ההסכם ע"י הקבלן ובתוספת  5%מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות,
וישלמן תוך  10ימים מיום שיידרש לכך על ידי העירייה .סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי
גזבר העירייה .ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן
ומועדיהם ,ולשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן .העיריה רשאית לנכות ההוצאות האמורות מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,לרבות ע"י ערבויות
בנקאיות שנמסרו לה ע"י הקבלן מכח הסכם זה ו/או מכל מקור אחר.

י

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטולו.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,רשאית העיריה להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר ,לביצוע
העבודות ,כולן או חלקן ,בכל מקרה בו הקבלן לא יבצע את העבודות כנדרש על פי תנאי הסכם זה.

אי קיום יחסי עובד מעביד
.30
א.

הקבלן מצהיר בזה כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם
אחר מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים
שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ולא יהיו
בינם לבין העירייה יחסי עובד מעביד מכל מין וסוג שהוא.

ב.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה
לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את העירייה ו/או כל מי
מטעמה בגין סכום שיפסק נגדה ובגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או
תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור ,הכל מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על אף
האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן ,או כי על העירייה לשאת בתשלום
כלשהו כלפי עובדי הקבלן בשל העסקתם עבור העירייה ,יראו את הצדדים כאילו הסכימו על תמורה
בגובה  30%מהתמורה הקבועה בהסכם זה (להלן" :התמורה המופחתת") ,והקבלן מצהיר בזה כי
התמורה המופחתת הינה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,במידה וייקבע
כי התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור.

ד.

במקרה כזה ,הקבלן מתחייב להשיב לעירייה את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר
לתמורה המופחתת (להלן" :סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית
מכסימלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל ,והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה
מכל סכום שתחוב לקבלן עפ"י הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל סכום לו יהא הקבלן זכאי עקב הקביעה
על קיומם של יחסי עובד מעביד עפ"י פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.
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שמירת דינים
.31

הקבלן ישמור על הוראות כל דין בנוגע לעבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם ,ובכלל זה את הוראות
סעיפים  33ו – 33א' לחוק עבודת נוער ,התשי"ג ,1953-המצורפות להסכם זה.

המחאת החוזה או חלקו
.32
א

הקבלן אינו רשאי להמחות הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר ,אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.
היה הקבלן תאגיד ,העברת  25%או יותר ממניות השליטה מבעלי המניות שהיו במועד כריתת ההסכם,
לאחרים  -תחשב אף היא "המחאה".

ב

מסר הקבלן את ביצוע העבודה לאחר ,כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל יישאר הוא אחראי
להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על אף ההעברה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע
בזכויותיה של העירייה כלפי הגורם אליו מועברת עבודה.

ג

לעירייה שמורה הזכות להמחות את זכויותיה וחובותיה עפ"י הסכם זה לצד ג' מבלי לחרוג מתנאי
הסכם זה ,למעט השינויים המתחייבים.

עיסוק בהרשאה ,ניהול ספרים ומסמכים נוספים
.33
א .הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975 -
ב .הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל
דין כלפי רשויות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם.
ג .הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיה ,כי הינו מפריש עבורם את כל
ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
ד .במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לעירייה אישור על גובה
ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי באם לא יומצא לעירייה אישור כאמור
במועד ,לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו משכר טרחתה בהעדר אישור
כאמור ,וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור.
ה .בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק,
על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם כנספח יא'.
ו .טופס זה יהא חתום על ידי קבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמה וכן מאושר על ידי הבנק בחתימת
מורשי החתימה מטעמה.
יובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים נחוצים
החסרים בטופס זה ,לא יהא עיכוב כאמור בבחינת איחור מטעם העירייה והקבלן לא תהא זכאית לכל תשלום נוסף
בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה ,ריבית וכיו"ב.
ויתור
.34
א

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה ,שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם,
לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי
כאמור.

ב

כל ויתור ,ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי
הצדדים לחוזה זה.
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קיזוז
מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעיריה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה ו/או כל
.35
מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העיריה לשאת
בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו ניתן
יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה  ,או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם לקבלן .כן מוסכם כי כל ערבות
שניתנה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור .האמור בסעיף זה
אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י
דין ו/או עפ"י הסכם זה.
העירייה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן
.36

כל פעולה שהקבלן ו/או מי מטעמו התחייבו לבצע ולא ביצעו  ,וכן כל התחייבות המוטלת על מי מהם לפי
החוזה והוא לא מילאה – רשאית העירייה לשים קבלנים אחרים תחתיהם ולעשותם במקומם ועל חשבונם,
ובלבד שנשלחה אליהם לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל ,והדורשת מהם למלא את התחייבויותיו תוך
הזמן שנקבע בהודעה .מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה
ובהתאם לכל דין.

שלילת זכות עיכבון
.37
א.

מוצהר ומודגש בזאת כי כל הנתונים ,המסמכים ,מאגרי המידע ,הכספים תוצרי העבודה ומתן
השירות וכיו"ב ,הקשורים לעבודות ,הינם רכושה של העירייה והקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיה
זכאי לעכבם תחת ידיו ,אף משיגיעו לו ,לטענתו ,כספים מאת העירייה.

ב.

כן מוסכם ומוצהר כי לקבלן ו/או למי מטעמו אין ולא תהיה כל זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא
לגבי הכלים ו/או תוצרי מתן השירותים וכיו"ב ,הקשורים לעבודה ,והם מוותרים בזה במפורש
על כל זכות עיכבון המוקנית לו עפ"י כל דין ,אם מוקנית לו זכות כזו.

ויתור על סעדים מניעתיים
.38

הקבלן ו/או מי מטעמו לא ינקטו נגד העירייה ונגד כל אחד מטעמה או הנותן להם שירותים בקשר עם העבודה,
בכל הליך משפטי של צו מניעה ,צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או
בהמשך ביצוע השירותים .הסעדים היחידים להם יהיו הקבלן ו/או מי מטעמו זכאים כלפי העירייה ,אם בכלל,
במסגרת הליכים משפטיים ,יהיו סעדים כספיים בלבד.

פעילות קבלנים אחרים
לפי הוראות המנהל ,חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעיריה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות
.39
כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם ולאפשר להם את השימוש
במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו ,ויהא רשאי לדרוש תשלום סביר כתמורה
בעד השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן,
יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

הפרה יסודית
.40

סעיפים  31-33 ,25-28 ,20 ,19 ,16 ,15 ,12 ,11 ,6-9הינם סעיפים יסודיים בהסכם.

.41

כתובות והודעות
כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
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כל הודעה שתשלח לאחד הצדדים בדואר רשום לפי הכתובת לעיל תחשב כאילו נתקבלה  72שעות לאחר
מסירתה בבית הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
עיריית קרית מלאכי ע"י:
_______________
ראש העירייה
_______________
גזבר העירייה
_______________

הקבלן ע"י:
________________
מורשי חתימה
________________
מורשי חתימה
________________

חשב מלווה
_______________

חותמת העירייה

מורשי חתימה
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נספח א'  -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס
ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – המציע).

במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (מחק את המיותר):
.1

א.

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים;

ב.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים ,אולם
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

ג.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק עובדים
זרים ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ד.

המציע ובעל זיקה אליו מקיימים את החובות בעניין זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים
להלן ,ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
חוק שירות התעסוקה  ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית  ,תשו – 1976
חוק עבודת נשים  ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעבודת ,תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער  ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות  ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים ,החזרה לעבודה ,תשי"א – 1951
חוק הגנת השכרת  ,תשי"ח – 1958
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חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  ,תשנ"ה – 1995
חוק הועדה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – 2002
ה

הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי( :סמן ב X-את המשבצת המתאימה )
לא הורשענו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי
העבודה המפורטים בסעיך ד לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
הורשענו ביותר מעבירה אחת לפי חוקי העבודה המפורטים בסעף ד לעיל בפסקי דין חלוטים ,אך
במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
נקנסנו בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות המנויות
בחוקי העבודה המנויות לעיל.
במהלך השלוש השנים האחרונות קודם לפרסום המכרז לא ניתנה כל חוו"ד שלילית בכתב או דוח
ביקרות של אחד ממשרד הממשלה איתם התקשרתי  ,בעניין זכויות עובדים.

 2הנני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ ____ש"ח
לשעה.
בנוסף הנני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עובדה ,כולל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירי
שצפרנו (נספח ח ) ,לא יפחת מ _____ש"ח לשעה.
 3הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שחלק
מהן מובאות להלן:
" .1אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ;1981 -

" .2בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 .3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
בידי מי ששולט במציע;

" .4הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31
באוקטובר ;)2002
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" .5חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א
;1991 -

" .6חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -

" .7מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;

" .8עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;

" .9שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;

4

אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .במשרדי שברחוב
שמספרה
ת.ז.
נושא/ת
________________
מר/גב'
_________________________
_______________/המוכר /ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה
בפני.
עליו
וחתם/וחתמה
דלעיל

חותמת

 ,עו"ד
מ.ר___________ .
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נספח ב'
אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
מרכז מסחרי 1
(להלן" :העירייה")

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
_______________________ (להלן" :הקבלן") בקשר עם מתן שירותי הדברה וכן כל השירותים הנלווים ,הכל
כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן (להלן" :ההסכם" או "השירותים") וזאת לתקופה המתחילה
ביום __________ והמסתיימת ביום_________ (להלן" :תקופת הביטוח") כמפורט להלן:
 .1ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן ,על פי כל דין ,בגין כל
פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות העירייה ,עובדיה
ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו וכל הפועלים מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת
מסך של ₪ 2,000,000 -לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת
מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי מכל סוג ,כל דבר מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתות
והשבתות ,בעלי חיים  ,אחריות מקצועית ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או
מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 .2ביטוח חבות מעבידים  -המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל
עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של5,000,000$ -
(חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח .הביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ימי ושעות עבודה ,עבודות בגובה ,פיתיונות ,רעלים ,והעסקת נוער .הביטוח
מורחב לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי הקבלן.
 .3ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית  -כיסוי אחריותו של הקבלן עפ"י כל דין בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרמו
בקשר עם ו/או עקב מקצועו ועקב המוצר המיוצר ,המטופל על ידו ,משווק ,מסופק ע"י הקבלן ו/או הבאים
מטעמו (להלן" :המוצרים ") ,אשר אירע לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של הקבלן בגבול אחריות שלא
יפחת מסך  ₪ 2,000,000לתביעה ובסה"כ לתקופת ביטוח .הביטוח יורחב לשפות את העירייה ומי מטעמה בגין
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו של הנ"ל ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,על פיו יראו
הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח .הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת
פעילותו של הקבלן בכל הקשור בשירותים (אך לא לפני ________________) הביטוח כולל תקופת גילוי של
 6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
למתחייב מהאמור באישור זה.
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כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות
לעיל.
הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה  ,עובדיה ,גופים עירוניים והבאים מטעמם
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בביטוחים המפורטים לעיל אנו מצהירים במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה
וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו/או הבאים מטעמה.
אנו מאשרים ,כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה על
כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב של חובות המוטלות על המבוטח,
לרבות ,אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע
בזכויותיה של העירייה לקבלת שיפוי.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה ,ובלבד
שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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נספח ג'

נספח בטיחות כללי
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר תדריך
.1
בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעיריה ,קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה,
קרא והבין את נספח בטיחות – כללי (הנספח דנן) וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות ,ובה הוא
מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות – כללי ומתחייב לפעול
בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות ,נספח הבטיחות והוראות הדין.

.2

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם יתחיל
בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.

.3

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות ,על פי
הוראות הדין ,הנחיות והוראות המנהל והמפקח כהגדרתם בחוזה נשוא מכרז זה (להלן" :המנהל"
ו"המפקח" בהתאמה) ונספח הבטיחות – כללי.

נושאי בטיחות דגשים
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי
.1
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם.
.2

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם
של עובדיו ,עובדי העיריה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך
ובהתאם להוראות המנהל והמפקח.

.3

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות .בין היתר
בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש .ידאג לנקיטת אמצעי
הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

.4

מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם והנספח דנן ,יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה,
לבטיחות ולשלום עובדיו ,קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא
המכרז.

.5

מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים
ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה ,העלולים להוות סיכון לגופו ו/או
לרכושו של מאן דהוא ,לגדר לבטח (בהתאם להוראות פק' הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה
מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה.
כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.

.6

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין,
הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חירום.
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.7

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים ,על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש
במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא,
וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

.8

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להמצא בו במסגרת
ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

.9

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש
כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.

.10

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן
דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למפקח ולמנהל וכן למפקח מטעם משרד העבודה (במידה
והדבר נדרש על פי כל דין).
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיד דווח מלא של הארוע למנהל תוך  72שעות ממועד הארוע,
לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות ארועים דומים בעתיד.

.11

במידה וימצא המנהל כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הקבלן מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו נשוא
הנספח דנן ,תוכל העיריה באמצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .והיה והקבלן לא תיקן ההפרה
כנדרש תוך  7ימים ממועד קבלת ההתראה ,תוכל העיריה באמצעות המנהל ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק את
התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע בשאר הסעדים והתרופות העומדים
לרשות העיריה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
.12

למען הסר כל ספק ,יובהר כי בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות בעיריה כדי להוות רשימה
ס ופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא
הסכם זה.
כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות החלות
עליו על פי כל דין וכל על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא
כפופה.

44
ציוד מגן אישי
.1

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות
הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז ( 1997להלן" :תקנות ציוד מגן אישי") להתקין שלטי הדרכה
לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

.2

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה חזק ועמיד ,בעל מבנה
ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע ,ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות
הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

.3

.4

הקבלן יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין.
במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תוכל העיריה באמצעות המנהל ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.

ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם
.5
להוראות הדין ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו
בפקודת הבטיחות יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופירט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו
בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימשו עד אשר יתוקנו
ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה
הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו
בהתאם למפורט בסעיף זה.
.6

מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב המצויים בבעלותו
ו/או בח זקתו בקשר לביצוע  /אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם
במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן
וכללי מקצוע מקובלים.
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או
אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

.7

על הקבלן להמציא למנהל מידי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי
האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד ,המכונות ,האביזרים וכיו"ב
נבדקו במועד ,ע"י הגורם המוסמך ,בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים  1ו -2לעיל ,ונמצאו תקינים וכשירים
וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו.

הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות
.1

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש
במסגרת ביצוע  /אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין ,מבלי
לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב
המצויים בשימוש במסגרת ביצוע  /אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת
התחשמלות ,ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
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.2

מבלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף
(פחת) ומגן לעומס יתר.

.3

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר הדבר נדרש
בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך ,בודק וכיו"ב) .הקבלן ו/או עובדיו יציגו למנהל
את רשיונותיהם על פי דרישתו.

.4

הקבלן מת חייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י קבלני משנה,
יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו .תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) ,התשמ"ו
 1986ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,התש"ג –  .1953הקבלן יהא אחראי לכל
נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.

.5

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין,
בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

.6

מכונות הרמה כהגדרתם ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתם
וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג העיריה ע"פ דרישתו.

עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
.1

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או
תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או חלולים) ,התשמ"ו
– ( 1986להלן" :תקנות העבודה על גגות שבירים") ,בהתחשב במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג
האוויר.

.2

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם יכתב באופן ברור לעין "זהירות ,גג שביר".

.3

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות
בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנות העבודה על גגות שבירים" .הקבלן יוודא כי עובדיו,
מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי
חוק.

.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות
הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

.5

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,תשס"ז – .2007

עבודות בניה
.1

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן ,על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת הבטיחות
ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית) ,התשכ"ב –  ,1961ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול ,בהתאם
להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – ( 1988להלן" :תקנות הבטיחות (עבודות
בניה)").
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.2

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה ,עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש ,פגיעה
ביציבות מבנים ,מתקנים או כל חלק מהם ,אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם
וברכוש ,לרבות גידור ותאורה נאותה .כמו כן ,ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם
הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי ,אדים מזיקים ,גזים או התפרצות מים.

.3

הקבלן ,כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים ,ישתמש בשיטות
עבודה ,וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים ,אבנים ,או חומרים כאמור
באדם או ברכוש.

.4

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות (עבודות
בניה)" ,ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות
(עבודות בניה)" ועל פי כל דין.

.5

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין ,לרבות "תקנות
הבטיחות (עבודות בניה)" ,לרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

.6

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום מוקף",
שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום
מוקף".

עבודות במתקני לחץ גבוה

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה (מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות
הבטיחות על פי כל דין.
גהות תעסוקתית
.1

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא
על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה ,לרבות בתנאי העבודה ,בתהליכי העבודה ,במתקנים,
במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

.2

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני
בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ,ובקשר
לביצוע  /אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

.3

הקבלן ידאג להדריך ,לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות ,הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע
עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

הצהרת בטיחות
מס' ת.ז.
 .1אני החתום מטה
מאשר בזא בחתימת ידי ,שקראתי את "נספח בטיחות כללי" ,הבנתי אותם במלואם,
וכרוחם.
בשלמותם
למלאם
מתחייב
ואני
מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז
זה ו/או חלקם לפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעיריה.
 .2הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים ,בעלי
כישורים נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם ,אשר קבלו הדרכה נאותה על
מהות העבודה שעליהם לבצע ,הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט
ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.
 .3הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העיריה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך ,ומתן דגש משמעותי
לנושאי הבטיחות ,גהות ובטיחות אש ,ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים
ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהוא ,לרבות מי מטעם העיריה.
 .4הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט
בהתאם להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד –  1954ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל  1970והתקנות על פיהם.

שם:

חתימה:

תאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט:

ת.ז / .ח.פ.
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נספח ד'

כתב ערבות  -ביצוע
לכבוד
עיריית קרית מלאכי (להלן " -העירייה")
מרכז מסחרי 1
קרית מלאכי
א.ג.נ,.

ערבות בנקאית מספר_________
.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד)
(להלן " -הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
_____ ש"ח (במילים ______) בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע
עבודות הדברה וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם .סכום הערבות יהיה צמוד
למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם (להלן " -המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ______ שהתפרסם בתאריך _________.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ
ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,בתוך יום עסקים אחד (כהגדרתו ע"י בנק ישראל ביום הדרישה)
מיום קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן אנו 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.

.3

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _____בכתובת
__________________.

.4

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  3לעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון הקבלן
ע"פ הפרטים שיימס רו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ
שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל 30-יום לאחר סיום ההתקשרות (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר
מהתאריך הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
________________

נספח ה'
מפרט עבודות
 בתחילת כל קיץ תתבצע עבודת מניעה בבריכות הביוב בישוב.
 הדברה של זחלי יתושים במוקדים קבועים באופן שוטף.
 הדברה של זחלי יתושים במוקדים מזדמנים.
 הדברת חרקים במוסדות ציבור.
 הדברת זבובים בוגרים ברשות הפרט.
 הדברת מכרסמים במוסדות ציבור.
 הדברת מכרסמים בתאי בקורות (שוחות ביוב).
 הדברת חרקים ותיקנים במתחם הציבורי (שוחות ביוב וכדומה).
 הדברה/הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעות.
 לכידה והרחקה של נחשים ועקרבים.
 הדברת תהלוכן האורן – הזרקת גזע/הסרה והשמדה עד  100עצים.
 טיפול בהדברת יתוש הנמר האסייתי ונמלת האש במרחב הציבור.
 הדברת זבוב החול במוסדות חינוך ומתקני משחקים.
 טיפול בקריאות דחופות עפ"י קריאה בשעת הצורך ,חובת הגעה לטיפול המפגע עד כ -כשעתיים
מרגע מתן ההודעה.
 כ 12 -בתי ספר.
 כ  60 -גני ילדים ומועדוניות.
 הדברת מבני ציבור שברשות העירייה.
כל ביצוע העבודה כוללת את חומרי ההדברה שמאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

נספח ו'  -הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי

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:
.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המשתתף") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא
הורשע ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי,
כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה
תקופת ההתיישנות ,לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א;1981-
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות
דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

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

________________

חתימת המצהיר

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת 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 בחתמו/ה עליו בפני.
________________

נספח ז'  -תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות
הציבור
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:
.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המציע")
ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ___________________ אינו נמצא ,ומתחייב שלא
להימצא ,במצב של ניגוד עניינים בין ההתקשרות נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים (ובכלל זה,
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין בפעולה ,בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית ,שהמציע
ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם ,בין לבד ובין ביחד
עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין).
הריני מתחייב לפעול לכך שהמציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי אינם נמצאים
ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות
דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

הנני מצהיר כי לא מתנהלות נגד המציע ו/או נגד בעלי השליטה או מנהליו הבכירים של המציע
תביעות העלולות להשפיע על קיומו של ההסכם ו/או כשירותו הכלכלית של המציע.

.3

כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשרות
הציבור ,התשנ"ב.1992-

.4

כי
מצהיר
הנני
הנאות
הגילוי
למען
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________

.5

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת 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 בחתמו/ה עליו בפני.
________________

נספח ח'  -הצהרה בדבר קירבה
לכבוד
עיריית קרית מלאכי
א.ג.נ,.

נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
תאריך_________ :

הנדון :הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
1.1

1.2

1.3

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן -זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה
המבוצעת למענה".

2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא
2.1
סוכן או שותף.
יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק
2.2
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
2.3

3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות
לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :

נספח ט'

הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג1953 -
 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2,2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,
בהתאם להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)()2
לחוק העונשין ,התשל"ז( 15 1977-להלן  -חוק העונשין).

33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או 12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שענינן בדיקות
רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 22,21ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שענינן שעות
עבודה ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בענין קביעת
מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.

 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדיין לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  -ילד או צעיר ;
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954-
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  -פנקס שהוצא על פי סעיף ; 28
"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ברשות
הרבים במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
( )1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה
חקלאית במשק של ההורים ;
( ) 2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה" ,עבודה" -
לרבות רוכלות;
( )3בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה
במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה
מעשית.
(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי
פרסום ,כאמור בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה
היתה תד -פעמית ,וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה" ,העסקת ילד" -
לרבות שיתופו.

 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.

(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם
נתקיים אחד מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
( )2בוטל.
( )3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 -
( ) 4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת
הלימוד המתאימה לגילו.
(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד
חובה ,תש"ט ;3 1949-היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.
2א .עבודה בחופשת לימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על
אף האמור בסעיף  ,2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר
העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות
כאמור ,או מקצתן ,יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953-לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).
 .4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית,
אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת,
להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך ההופעה.
 .5איסור עבודה במקומות מסויימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]
ילד ,אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד,
אם לדעתו עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל
טיב העיסוק ,מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.
 .6עבודות אסורות

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות
עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם
העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .7גיל מיוחד לעבודות מסויימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו
עלולה העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של
הנער ,אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 .11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי
להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה
קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות
לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.
( ) 2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את
התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( )2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן
לשם ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 .12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר
העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן  -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד
הרפואי המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער,
ויביא אותם לידיעת ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט ,6 1959-וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות,
התשי"ג".7 1953-

 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב)ו ,12-כי -

( )1בוטל ;
( )2הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו
מתאים לעבודה בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה
הוא מועבד.
 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת
ההודעה ,או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה
או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 .20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף
(5א) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951-יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד
ששבוע העבודה לא יעלה על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם
או נוהג ,לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות
הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22

 .21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -
( )1לגבי נער יהודי  -את יום השבת ;
( )2לגבי נער שאיננו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי
המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 .22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות,
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג,
ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם היתה
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי
מעבידו להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 .24איסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה] .
(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949-חל עליהם  -פרק זמן של 12
שעות שבין  20:00ובין  08:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט ,1949-אינו חל עליו ,פרק זמן של 10
שעות שבין  22:00ובין .06:00
(ג) על אף האמור בסעיף ( 1ב) רואים נער כמועבד ,לענין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
 .25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף ( 9א) לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש"ח ,12 1948-רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות ,גם
אחרי שעה .23.00

(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את
העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער
שמלאו לו  10שנים עד שעה  ,24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו
המוסרית של הנער.
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בשטחים ,מניעת כניסתם של פועלים מהשטחים מכל סיבה שהיא ו/או כל מניעה אחרת שעלולה
למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה.
 .3אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן ,מכל סיבה
שהיא ,לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף  2לעיל; ידוע לנו כי ,מחסור בפועלים ו/או בכוח
עבודה ,מכל סיבה שהיא ,לרבות הסיבות המפורטות לעיל ,לא ישמש כטענת הגנה ו/או צידוק
ו/או סיבה לעיכוב או איחור או פיגור כלשהם בביצוע העבודה ו/או אי מילוי מלא ובמועד של
תנאי מתנאי החוזה.
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 .2אישור עו"ד/רו"ח
אני עו"ד/רו"ח ___________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של
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