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 12/19למכרז מס'  1מסמך 

  12/19מכרז מס' 
בור עאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני ל

 המועצה האזורית תמר
 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 

לאספקת שירותי ניקיון של הצעות "( מזמינה בזאת עבור המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " .1

, הכל כמפורט במפרט לביצוע השירותים וביתר ושירותי טיאוט מכנישובים, חופים שטחים פתוחים, י

 "(.השירותים)להלן: " רזמסמכי המכ

 המכרזמסמכי  .2

 :המכרזזה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  נספחהמסמכים הבאים, לרבות  .2.1

 'מידע והוראות למשתתפים במכרז )מסמך זה( - מסמך א 

o 'נוסח כתב ערבות מכרז - נספח מכרז א;  

o '1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  - נספח מכרז ב; 

o 'תצהיר בדבר קיום חובות בעניין דיני עבודה - נספח מכרז ג;  

o 'תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם - נספח מכרז ד;  

o 'רשימת לקוחות )ממליצים( - נספח מכרז ה;   

o  'על ניסיון קודם נוסח אישור -נספח מכרז ו; 

o  תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים - 'זנספח מכרז; 

o  'מפרט השירותים.פרק הציוד בעמידה בדרישות  תצהיר  -נספח מכרז ח  

  'הסכם לביצוע השירותים -מסמך ב 

o 'מפרט השירותים - נספח הסכם א; 

o  נוסח כתב ערבות ביצוע - 'בנספח הסכם;  

o  ביטוחיםאישור קיום  - 'גנספח הסכם; 

o  הודעת החשב )על פי  הניקיוןפירוט עלויות שכר למעסיק בענף  - 'דנספח הסכם      

 (;9.4.2018מיום  7.3.9.2.2הכללי מספר ה.

o  הצהרת החברה לעניין קיום זכויות עבודה - 'הנספח הסכם; 
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o  תשריטי האזורים - 'ונספח הסכם; 

 

 'טופס הצעת המשתתף במכרז - מסמך ג 

 הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.כל המסמכים 

כי הוא ראה ובדק את כל  ,מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע .2.2

המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז. על המציע מוטלת האחריות הבלעדית והחובה לבדוק 

 י המכרז. ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו מתאימים במלואם לרשימת מסמכ

. מסמכים אלו מושאלים למועצהן הרוחני בהם שמורות יכל הזכויות במסמכי המכרז והקני .2.3

למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בהם ובמידע 

המפורט בהם אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או 

 ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.להעבירם לצד 

למען הסר ספק מודגש, כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין להן  .2.4

נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות מסמכי המכרז, לא יובא בחשבון 

דה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעוב

 ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. המועצה

 עיון וקבלת מסמכי המכרז .3

שלא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי המועצה שבנווה ₪  500תמורת  לרכושניתן  המכרז מסמכיאת  .3.1

בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום,   09:00-15:00ה' בין השעות  -, בימים א' זוהר

   .tamar.org.il-www.maהאינטרנט של המועצה, בכתובת  אתרב

 תנאי סף להגשת הצעות .4

 על כל דרישות הסף המפורטות להלן: בעצמםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים 

 תנאי סף מקצועיים

-2015שלוש רשויות מקומיות, בכל אחת מהשנים למציע ניסיון בביצוע עבודות ניקיון, באחת עד  .4.1

כולל מע"מ לכל אחת ₪  4,000,000-מ ך, כאשר ההיקף הכספי הכולל של העבודות אינו נמו2018

  .מהשנים הנ"ל

לצורך עמידה בתנאי זה יכול המציע להציג התקשרות עם רשות מקומית אחת בהיקף זה, או עם 

המצטבר של ההתקשרויות עמן הינו בסכום הנקוב  שתיים או עם שלוש רשויות מקומיות שהיקפן

 או יותר לכל אחת מהשנים. 

 לחילופין

במתחמים תפעוליים גדולים )שאינם שטחים מבונים(  בלבד למציע ניסיון בביצוע עבודות ניקיון

עובדים  40ובאמצעות לפחות  לכל המתחמים יחד מ"ר 100,000-בשטח מצטבר שלא יפחת מ

http://www.ma-tamar.org.il.ה/
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, במלואן או בחלקן, 2015-2018, במהלך כל אחת מהשנים יחד םיממתחהבמשרה מלאה בכל 

 כולל מע"מ לכל אחת מהשנים. ₪  4,000,000-זאת בהיקף כספי כולל שאינו נמוך מ

לעניין זה, "ניקיון במתחם": אחריות לניהול המתחם אותו המציע ניקה, לטיב, תפוקות, איכות 

ביצוע ועמידה בלוחות זמנים וזאת ביחס לשטחים המורכבים בעיקרם משטחים פתוחים/ 

מעורבים / חופים / חניונים, כבישים מדרכות מהשטחים, איי תנועה, גשרים, מחלפים, שטחי 

מדרגות, שוחות שטחים תפעוליים, ם, רחובות, שטחי תפעול במפעלים, עפר שלאורך הכבישי

ביוב, קולטנים, אדניות, עציצים, גומות עצים, וכל שטח אחר. יובהר כי במניין הדרישה של 

 .שטחים מבוניםלא יכללו  –מינימום מ"ר 

ח אדם, קף לפעול כקבלן שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוותברישיון למציע  .4.2

 השמירה בתחומי שירותחוק העסקת עובדים על ידי קבלני ו/או בהתאם ל 1996 –התשנ"ו 

 .2013-"גתשע, ציבוריים בגופים והניקיון

השירותים בבעלותו או באמצעות מפרט בפרק הציוד בלרשות המציע עומד כל הציוד המופיע  .4.3

 קבלן משנה. 

 תנאי סף בעניין שמירה על דיני העבודה

המציע וכל בעל זיקה השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  3במהלך  .4.4

בעל ": בהתאמה )להלן 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ב מונח זה אליו, כהגדרת

לא הורשעו ביותר משתי עברות בגין הפרת חוקי  ,"(חוק עסקאות גופים ציבוריים" -" וזיקה

 2011 –בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב ם העבודה המפורטי

 .או צווי הרחבה כלשהם "(חוק האכיפה)להלן: "

לא הוטלו על המציע השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  3במהלך  .4.5

בעל זיקה אליו כאמור עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד כל או על 

בשל יותר משש הפרות או כל גוף רלוונטי אחר, "( מינהל ההסדרה והאכיפה)להלן: "הכלכלה 

מובהר  .או צווי הרחבה כלשהם של חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית לחוק האכיפה

מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי אחד כהפרה אחת בלבד, זה יראו סעיף לעניין בזאת, כי 

ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת ובלבד ש

 שעל בסיסה משתלם לו שכר.

)על תתי  11 לעיל, תשומת לב המציעים במכרז לאמור בסעיף 4.5 -ו 4.4בנוסף לאמור בסעיפים  .4.6

זה להלן, בקשר עם פסילתן של הצעות שיוגשו למכרז, מחמת הפרות בתחום דיני סעיפיו( למסמך 

 העבודה.

  כלליים סף תנאי

תאגיד רשום כדין במרשם התאגידים הרלוונטי )רשם החברות או רשם השותפויות( המציע הינו  .4.7

 ואין לו חובות אגרה לרשם. 

 .להלן 5 בסעיף כמפורט המציעים במפגש השתתף המציע .4.8

 להלן. 7רכש את מסמכי המכרז והמציא ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  המציע .4.9
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 סיור מציעים .5

בנווה זוהר.  המועצהבבניין  חלהמפגש י. 10:00 בשעה 4.6.2019ביום  מציעים יערךוסיור מפגש  .5.1

 המפגש יכלול סיור במתחם התיירות. 

על המשתתפים במכרז  .להגשת הצעה במכרז חובה תנאי ההינהמציעים השתתפות במפגש  .5.2

 סיור המציעים החובה. לצורך המפגש המציעים.  שעתייםכלשריין פרק זמן של 

מקרה לא תשמע כל טענה,  בכלאולם  ,חובה םאינ הכלולים במכרז, ביתר האתריםביקורים  .5.3

שעניינה אי הכרת איזה מהאתרים שבהם יינתנו שירותי  ,דרישה או תביעה מצד המציעים

 לשם לו הדרוש המידע כל את חשבונו ועל בעצמו ולהשיג לבדוק מציע כל של ואחריותו, הניקיון

 .ההצעה והגשת הכנת

 הבהרות ושינויים .6

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בנושאים הקשורים למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות,  .6.1

או פרט שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו של המציע בקשר למובן המדויק של כל סעיף 

. את שאלות ההבהרה 16:00בשעה  12.06.2019 במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, יתקבלו עד ליום

 בנושא  michrazim@ma-tamar.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני  גלית עמרם, עו"דלהפנות ליש 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור וענייני ולכלול  ".12/19מכרז מס' "ההודעה יש לציין: 

במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך 

 השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות.

, אשר רזתשובות לשאלות ההבהרה תשלחנה בכתב בלבד, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכ .6.2

-http://maרכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני וכן יפורסמו באתר המועצה 

tamar.org.il  תשובות והבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף

  אותן להצעה כשהן חתומות על ידו.

קונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או , בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיתרשאי המועצה .6.3

לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות 

, בין על פי דרישת ההבלעדי, בין ביוזמת הלאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעת

 הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. 

לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו  תאחראי האינ מועצהובהר בזאת כי הלמען הסר ספק מ .6.4

"( שנמסרו בכתב הבהרותלמשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "

 .המועצהיחייבו את 

 ערבות בנקאית .7

להבטחת הצעתו של המציע ולהבטחת קיום התחייבויות המציע בדייקנות ובשלמות, ובכלל זה  .7.1

לפעול בכל עניין בקשר עם המכרז בתום לב ובדרך מקובלת, על המציע לצרף להצעתו ערבות 

₪  150,000על סך  ,שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק ישראליבנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, 
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ערבות )להלן: " 'אמכרז  כנספחל פי הנוסח המצ"ב ף שקלים חדשים(, עחמישים אלמאה ו)

 "(.הקיום

להאריך את תוקף תחליט המועצה אם  .24.09.2019עד ליום ערבות הקיום תעמוד בתוקף  .7.2

 בהתאם את ערבות הקיום., המציע יאריך להלן 9.2ההצעות למכרז כאמור בסעיף 

. 'א מכרז כנספחנדרשים להקפיד על תאימות מלאה של ערבות המכרז לנוסח המצורף  המציעים .7.3

 שיגיש מציע של הצעתו את הסף על לפסול, הבלעדי הדעת שיקול לפי, המועצה תהיה רשאית

 .האמור הנוסח את מדויק באופן תואם שאיננו ערבות כתב

להציג  תהיה רשאיהמועצה תעל פי כל דין או על פי הליך זה,  המבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון ל .7.4

את ערבות המכרז לפירעון ולחלט כפיצוי מוסכם את הסכום הנקוב בה, כולו או מקצתו, על פי 

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי הליך זה 

יך זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת, בדייקנות ובשלמות ו/או אם יפעל בקשר עם הל

ובכלל זה אם חזר בו המציע מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא 

להתקשר עמו על פי תנאי מסמך זה מועצה ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין בחירת ה

לה בנסיבות המפורטות בסעיף ו/או סרב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או אם הצעתו נפס

 להלן. 17.2

 הגשת ההצעה .8

על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר  .8.1

"(, המועד האחרון להגשת הצעות)להלן: " 12:00בשעה  30.06.2019לא יאוחר מיום  12/19

ההצעה תוגש בשני העתקים לא המועצה אשר בנווה זוהר. לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי 

 כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק/ דיסק און קי(

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל. משלוח ההצעה בדואר  .8.2

 או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.

הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  הלפי שיקול דעתאת הזכות, המועצה שומרת לעצמה  .8.3

להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל המשתתפים לפחות שבוע לפני המועד 

 האחרון להגשת ההצעות.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .8.4

 ובהגשתה תחולנה על המציע בלבד.

הגשת הצעת נותן בזה המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ומוותר בעצם  .8.5

בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי 

כמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של  המכרז, לרבות סבירותם.

ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע,  ההסכםומסמכי המכרז/ המציע, שכל פרטי המכרז

הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות למתן השירותים וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

 לבצע את העבודות נשוא המכרז, כמפורט במסמכי המכרז.

 תוקף ההצעה .9
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 צעות.מהמועד האחרון להגשת ה חודשים 3ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .9.1

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת בת המועצה תהיה רשאית  .9.2

הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף  ה, וזאת לפי שיקול דעתחודשים 3

 לכך. המועצהההצעה מיד עם קבלת דרישת 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .10

 המפורטים להלן:על המציע לצרף להצעתו את המסמכים 

 מסמכים בקשר עם תנאי הסף המקצועיים .10.1

 לעיל יצרף המציע במכרז 4.1להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .10.1.1

חתומים על ידי נציג אישור או אישורים, מאת הגוף או הגופים הציבוריים הרלוונטיים, 

, המאשרים את התקיימות תנאי הסף וכוללים מוסמך של אותו גוף או אותם גופים

התייחסות למהות השירותים, תקופת הביצוע והיקפם הכספי, וזאת בנוסח המצ"ב 

 או בנוסח אחר דומה )ובלבד שתהיה בו התייחסות לכל הפרטים שלעיל(. כנספח מכרז ו'

לעיל יצרף המציע במכרז  4.2להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .10.1.2

 לעסוק כקבלן שירות.ובתוקף רישיון כדין 

, לעיל יצרף המציע תצהיר 4.3להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .10.1.3

 נספח מכרז ח'בנוסח המצ"ב כחתום כדין על פי פקודת הראיות, 

 מסמכים בעניין זכויות עובדים )לרבות תנאי סף לעניין קיום זכויות עובדים( 

, בדבר קיום 'גכנספח מכרז בעלי הזיקה בו, בנוסח המצורף תצהיר של המציע ושל  .10.1.4

חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים. בתצהיר יפורט, בין 

 היתר, המידע כדלקמן:

 י עבודה. הרשעות פליליות של המציע בגין הפרת דינ .10.1.4.1

 פליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה.  הרשעות .10.1.4.2

פליליות של חברות אחרות בשליטת אחד או יותר מבעלי השליטה  הרשעות .10.1.4.3

 במציע בגין הפרת דיני עבודה. 

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה. .10.1.4.4

המציע, בעלי פירוט של כל הקנסות ושל כל העיצומים הכספיים שהושתו על  .10.1.4.5

השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה בו על ידי מינהל 

ההסדרה והאכיפה, בגין הפרה של דיני עבודה, במהלך שלוש השנים 

 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
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אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה בדבר הרשעות, קנסות ועיצומים כספיים של  .10.1.5

 3 -השליטה בו או חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה בו, ביחס להמציע, בעלי 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות )לרבות פירוט של כל 

 ההרשעות, קנסות ועיצומים כספיים או לחילופין אישור בדבר היעדרם(.

זכויות  אישור מאת יחידת הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר ציון מבדק .10.1.6

, אם בוצע. ככל שלא בוצע 2018ו/או  2017, 2016עובדים שבוצע למציע במהלך השנים 

למציע מבדק על ידי יחידת הביקורת או שבוצע מבדק וטרם התקבלו אצלו אישורים 

בדבר ציון המבדק שניתן לו, יציין זאת המציע במקום המתאים לכך בתצהיר בדבר קיום 

 (.'גנספח מכרז ות עובדים )חובות בעניין שמירה על זכוי

בנוסח המצורף , 1976 –תצהיר של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .10.1.7

 .כנספח מכרז ב'

מסמך ג' למסמכי פירוט תמחירי בהתאם לנוסח המצורף לטופס הצעת המשתתף ) .10.1.8

 (, ובו יצוינו באופן מפורט רכיבי השכר לעובדי המציע ועלות השכר המינימליתהמכרז

שהמציע ישלם לעובדיו במסגרת המכרז, לרבות הצהרת המציע כי הצעתו כוללת את 

)רכיבי השכר המינימאליים מלוא עלות השכר ואת כל העלויות הנוספות בגין ההסכם 

( בדבר עלות 9.4.18)נוסח מיום  7.3.9.2.2הינם בהתאם להוראת החשב הכללי מספר ה.

הודעת להלן: " ;'ד כנספח הסכם, המצורף ןשכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיו

"(. למען הסר ספק מובהר, כי רכיבי השכר שיפורטו בהצעת המציע בשום החשב הכללי

בכלל ומהשכר המינימום  על פי כל דיןמקרה לא יפחתו מהתעריפים המינימאליים 

 .1987-במשק על פי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

על , לא יועסקו מכרז זהביצוע העבודות נשוא במסגרת כי המציע, תצהיר ובו התחייבות  .10.1.9

)נוסח מיום  7.4.2.6להוראת החשב הכללי מספר  , וזאת בהתאםעובדים זריםידו 

( בדבר עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, בנוסח 16.4.18

 .'זמכרז  כנספחהמצ"ב 

 אחריםמסמכים  .10.2

יצרף לעיל,  4.7של המשתתף במכרז בתנאי הסף הקבוע בסעיף  עמידתולהוכחת  .10.2.1

דו"ח עדכני בקשר עם  (2)תעודת התאגדות או תעודת רישום, לפי העניין; ( 1) המשתתף

אישור עו"ד או רו"ח  (3) -התאגיד מאת רשם החברות או רשם השותפויות, לפי העניין; ו

 .בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד

שנים לפני המועד האחרון להגשת הצעות,  3ו/או מהתקופה שעד לקוחות פעילים  רשימת .10.2.2

 תקופת ההתקשרות ופרטי איש קשר, כל אחד מהםביחס לשטחי הניקיון לרבות פירוט 

 .'הכנספח מכרז , וזאת במסגרת הטבלה המצורפת בכל אחד מהם

ם הופצו( מכרז זה )לרבות הנספחים ולרבות הודעות ומסמכי הבהרה, א מסמכיכל  .10.2.3

וכאשר הסכמי ההתקשרות, התצהירים וכל הנספחים  ,כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד

 .חתומים במקום המיועד לחתימת הזוכה
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 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .10.2.4

פי חוק כל דין, לרבות על תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי  יבר יםאישור .10.2.5

 .1976 – תשל"ו ,ציבורייםעסקאות גופים 

במקרה שהמשתתף הוא עסק בשליטת אישה, יצרף המשתתף אישור ותצהיר לפיה  .10.2.6

המשתתף הוא עסק בשליטת אישה כאמור, וזאת בהתאם להגדרות ולדרישות 

 .1992 –ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2המפורטות בסעיף 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המציע. .10.2.7

 .'א מכרז כנספחעל פי הנוסח המצורף  ,לעיל 7ערבות בנקאית )מקור( כנדרש בסעיף  .10.2.8

, כשהוא מלא וחתום על ידי במסמך מכרז ג'טופס הצעת המשתתף בנוסח המצ"ב  .10.2.9

 .המשתתף במכרז

ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או  כל המציעיםלדרוש מ תשאיהמועצה תהיה ר .10.3

לרבות ו/או הבהרות נוספות, ו/או מסמכים נוספים פרטים נוספים  ו/אוהמלצות ו/או אישורים 

 ועל פי שיקול דעת בכל הקשור לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף,

לפנות  ת המועצהכן רשאי במכרז והצעתו. ציעעל מנת לבחון את המוזאת המלא,  ולשביעות רצונו

המכרז שהוגשו על ידי המציע ולבקש מהם הבהרות בקשר עם  לגורמים שפרטיהם צוינו במסמכי

 המציע והצעתו, וזאת לפני ההחלטה על ההצעה הזוכה.

 פסילת הצעה מחמת הפרות דיני עבודה .11

 מבלי לגרוע מתנאי הסף בעניין שמירה על זכויות עובדים המפורטים במסמך זה לעיל, מובהר כדלקמן:

אם המציע או מי מבעלי הזיקה אליו הורשעו בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון  .11.1

לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בתוספת השנייה  אחתלהגשת הצעות בעבירה פלילית 

"( או בתוספת השלישית רשימת חוקי העבודה)להלן: " 1969 –לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט 

 ו תיפסל.לחוק האכיפה, הצעת

אם המציע או מי מבעלי הזיקה אליו נקנסו בשלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון  .11.2

( קנסות או יותר בגין עבירות הנוגעות 2) בשנילהגשת הצעות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 

לחוקי העבודה המפורטים ברשימת חוקי העבודה או בתוספת השלישית לחוק האכיפה, הצעתו 

 .שוניםובהר בזאת כי לעניין זה, מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות תיפסל. מ

הבלעדי, לפסול הצעות שעולה מהן חשש, כי במסגרת  הלפי שיקול דעתהמועצה תהיה רשאית,  .11.3

ההתקשרות עלולות להיפגע זכויות עובדים, וזאת על פי עלויות השכר המפורטות בהצעה, עלויות 

 והצעת המחיר למתן השירותים.נוספות הכלולות במכרז 

 . ריק .11.4

 הסתייגויות .12
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, או כל הסתייגות המכרזמובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי  .12.1

י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את ל ידלגביהם, ע

הבלעדי והמוחלט של  השיקול דעתעלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי דבר , והמועצה

 .מועצהה

מולא נחתם ו/או לא במקרה ולא צורף אחד או יותר מן המסמכים הנזכרים לעיל ולהלן ו/או לא  .12.2

 לפסול את ההצעה.תהא המועצה רשאית זה,  נספחכנדרש ב

שלא לדון בהצעה שלא תיחתם על ידי מורשי  תרשאיתהא המועצה אם המציע הוא תאגיד,  .12.3

החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד ובצירוף אישור של עו"ד או רו"ח על הרשאה לחתום 

 בשם התאגיד.

 הכספית ההצעה .13

המוצע על ידו  המחיר החודשי ( אתמסמך ג' למסמכי המכרז)בטופס הצעתו על המציע למלא  .13.1

הצעת )להלן: " ז'(-)אזור א' לכל אזור בנפרד רז זהעבור ביצוע מלוא השירותים על פי מכ

 . יפסלו על הסף המצוין הצעות שיעלו על מחיר המקסימום. "(המחיר

בה, הסכם עלויות המעסיק על פי כל דין, צו הרח כלמטעם המציע לכלול את על הצעת המחיר  .13.2

 .קיבוצי והוראות הסכם זה

מצהיר המציע, כי הוא מסכים ויודע שהמחיר שינקוב בהצעתו כולל  הצעת המחירבהגישו את  .13.3

את כל ההוצאות הדרושות, הקיימות והעתידיות, לביצוע מלוא השירותים, כמפורט במסמכי 

המכרז, לרבות כל העלויות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל המציע יהא להוציא בקשר עם 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ין אלו שאינן צפויות. יות מראש ובביצוע השירותים, בין אלו הצפו

לעיל, יכלול המחיר תמורה בעבור הוצאות ישירות ו/או עקיפות מכל סוג שהוא שיוצאו על ידו 

ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות עלויות כלים ציוד, חומרים, חומרי עזר, ביטוח, שכר עובדים, 

ם על פי דין, והכל בין שהמציע חזה אותם הוצאות נסיעה וכל תשלומי החובה שעל המציע לשל

 מראש בעת הגשת הצעה זו ובין אם לאו.

שבו ינקוב המציע במסגרת הפירוט התמחירי המצורף לטופס הצעת  ת עבודההמחיר לשע .13.4

כל חוקי העבודה, צווי ההרחבה, ה על פי ת עבודלי לשעאהמינימ שכרלא יפחת מההמשתתף 

או על עובדיו )כמפורט בפירוט עלויות שכר למעסיק ההסכמים הקיבוציים שחלים על המציע 

 .זכויות נוספות המפורטות בהסכם המצורף למכרז זהוכן  בענף הניקיון בגופים ציבוריים(

 , כדלקמן:המועצהבמסגרת הצעת המחיר על המשתתף במכרז להביא בחשבון את דרישות  .13.5

לעובד בשנתו הראשונה תייחסים מ נספח הסכם ד'בהתעריפים המינימאליים המצוינים  .13.5.1

לעבודתו אצל המציע ולעבודה ביום חול, ואין בו כדי לגרוע מזכאותם של העובדים 

דמי  לתוספות שכר להם הם זכאים על פי דין, לרבות תוספות בגין עבודה בשעות נוספות,

עבודה במנוחה השבועית וכן תוספות שמקורן  מחלה, הוצאות נסיעה, מענק מצוינות,

 בד )הבראה, חופשה, תוספת ותק וכד'(.בוותק של העו
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, או במשקהניקיון ינויים רלוונטיים בתנאי השכר בענף לש יםצמוד ויהי העובדיםשכר  .13.5.2

באופן שאם יכנס לתוקף שינוי כלשהו בשכר ו/או בזכויות הסוציאליות המינימאליות 

, המציע מתחייב לשלם הניקיוןהמגיעות לעובדים באופן כללי או לעובדים בתחום 

 לעובדים את השכר והזכויות בהתאם לאותו עדכון. 

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל נתון  .13.6

 .לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה המועצהרלבנטי להצעתו, ועל 

ם שאינעל המציע להביא בחשבון בהצעתו, כי חלק מהאתרים מצויים במיקומים רחוקים,  .13.7

 .או שהתדירות ותזמון התחבורה אינו הולם את הדרוש במכרז נגישים לתחבורה ציבורית

לנוכח יש חשש שאם לפסול הצעות שמחיריהן אינם סבירים ו/או המועצה תהיה רשאית  .13.8

וכן לבטל דרישות המכרז,  אחר זכויות עובדים או לא ימלאב עיפגהמחירים המוצעים, המציע 

 כי הזוכה אינו עומד בתנאים דלעיל.   למועצהאת ההתקשרות עם הזוכה אם יתברר 

, והוא יבצע את מועצהשל ה יא לבצע את העבודות לשביעות רצונהמחויבותו של המציע ה .13.9

ולמציע לא יהיו כל טענות, העבודות בכמות השעות הדרושה לצורך כך, ללא תמורה נוספת, 

 .בעניין זה הו/או מי מטעממועצה הל מין וסוג שהוא, כלפי דרישות או תביעות, מכ

 אופן קביעת המציע הזוכה .14

בכפוף לעמידה בתנאי הסף וליתר תנאי המכרז, ההצעה הזולה ביותר תוכרז כזוכה. המועצה   .14.1

תהא רשאית להעדיף מציע אשר הינו תושב של אחד מיישובי המועצה, כך שבמידה וההצעה 

מן ההצעה הזולה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו  10%הכספית של אותו מציע תהיה יקרה בעד 

 המציע כזוכה במכרז.  

במקרה של הצעות שוות, המועצה תהא רשאית להעדיף מציע שמקום עסקיו העיקרי הוא בתחום  .14.2

 באם אין מציע העומד בתנאי זה, תערוך המועצה הגרלה.  שיפוטה של המועצה.

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל  על אף האמור, המועצה .14.3

ל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע, הצעה שכאמור, מכ ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר

שומרת לעצמה את הזכות לנהל  , המועצה. כמו כןאינה מגלמת מלוא זכויותיהם של עובדי המציע

 .משא ומתן עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות

ון לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכלמועצה תהא הסמכות  .14.4

על פי מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות 

את העבודות המבוקשות לשביעות רצונה מועצה אחרים של המציע( שאין ביכולתו להעניק ל

ניסיון בעבר, וזאת במידה ואותו מציע הפר,  הסמכות לפסול מציע עימו היה לה למועצההמלא. 

ה )וזאת גם במידה ולא ננקטו נהוראה מהוראות הסכם ההתקשרות בינו לבי ,המועצהלדעת 

 הליכים משפטיים בנוגע לאותה הפרה(.

 אם לפסלה או מציע בהצעת לדון שלא רשאית תהאהמועצה , לעיל האמור כלליותמ לפגוע מבלי .14.5

 או, מכרז בהליכי המקובלת בדרך שלא או/ו לב תום בחוסר שפעל לחשוש סביר יסוד לה יש

 תכסיסים ידי על או במתכוון שנעשו שגיאות ידי על מועצהה את שולל להוליך הייתה שכוונתו
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 נכונות בלתי הנחות על או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוססת שהצעתו או, הוגנים בלתי

 .סבירים אינם בהצעה שצוינו המחירים אם או

ומכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או  תהלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת שומר המועצה .14.6

  כולו או מקצתו. ,ו/או לא לבצעו ההסכםלחתום על לבחור זוכה במכרז ו/או לא לא 

לא תהיה למשתתפים ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל תחליט המועצהאם  .14.7

ת להחזר המועצה, לרבות לא זכודרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי זכות ו/או במכרז כל 

 הוצאותיהם בגין ההשתתפות במכרז.

 הוראות כלליות .15

הבלעדי, להגדיל או להקטין או לפצל את ביצוע השירותים  ה, לפי שיקול דעתהמועצה רשאית .15.1

ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות  הסכםבמסגרת המכרז, מבלי שהדבר יחשב להפרת 

במקרה כזה ישתנה היקף שירותי הניקיון והזוכה  לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.

יקבל תמורה רק עבור שירותי הניקיון שניתנו על ידו בפועל, באותם תעריפים ומחירים שפורטו 

 . בטופס הצעת המשתתףעל ידו 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים  .15.2

מועצה במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למועצה לו על ידי הו/או הפרטים אשר נמסרו 

ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים 

 אלו.

לא  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .15.3

 תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

פי כל דין, לביצוע כל -אחריותו של כל מציע לוודא, כי ברשותו כל האישורים הדרושים, עלב .15.4

ומן תנאי המכרז ובכלל זה, מילוי כל חובה בדין ובפסיקה  ההסכםהתחייבויותיו העולות מן 

 בהתייחס להעסקת עובדים, עבודה, בטיחות ואיכות.

 הודעה לזוכה והתקשרות .16

 .זכייתו במכרזעל בכתב לזוכה  המועצה תודיע .16.1

)ארבעה עשר( ימים ממועד ההודעה כאמור, וכתנאי להשתכללות ההתקשרות בין  14בתוך  .16.2

כמפורט בהסכם,  למועצהשעליו להמציא כל המסמכים והאישורים את מציא הזוכה י הצדדים,

, רשימת העובדים שיועסקו קיום הביטוחיםעל אישור ובכלל זה, ערבות בנקאית לביצוע ההסכם, 

של ההודעות שנמסרו לעובדים  חתומיםעל ידי הזוכה במסגרת ההתקשרות ופרטיהם, העתקים 

ההודעות והבנתן וכיו"ב, כמפורט  בדבר תנאי עבודתם לרבות הצהרות העובדים בדבר קבלת

 .בהסכם ובמפרט השירותים

ותים, כולם או חלקם, תהיה להתקשר עם מציע לצורך ביצוע השיר המועצהמובהר כי החלטת  .16.3

. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין מועצהבכתב וחתומה בידי הגורמים המוסמכים לכך מטעם ה

ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות כלפי מועצה בעל פה לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה ל

 .ו/או כלפי מי מטעמומועצה ה
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 ביטול זכייה .17

לבטל את זכייתו.  תרשאיתהיה המועצה לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז,  .17.1

על פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הזכות מועצה ין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הא

 לחלט את ערבות הקיום.

 הבאים:  יה במכרז גם במקריםילבטל את הזכ תהיה המועצה רשאיתמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .17.2

, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע ההוכחות, להנחת דעת המועצהכשיש בידי  .17.2.1

 יה במכרז.ישוחד, מענק, שי, מתת, זיכוי, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

, כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או  שהזוכה למועצההתברר  .17.2.2

, היה בה כדי להשפיע  על קביעתו מועצהשר, לדעת העובדה מהותית אועצה לא גילה למ

 כזוכה במכרז.

או מונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע או מנהל  ים/עיקול ו/הוטל .17.2.3

מועצה אשר לדעת ה, כולם או חלקם, זוכהנכסי המיוחד או נאמן בהקפאת הליכים על 

השירותים במסגרת המכרז,  היה בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את

לחלוטין או מינויו של בעל התפקיד כאמור לא בוטל  ו/לא הוסר ים/האמור ים/והעיקול

 .ו/םימים ממועד ביצוע 30תוך ב

מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של  25%, כי הועברה למועצההתברר  .17.2.4

 .המועצה

על כל הפסד ישיר או עקיף מועצה ז בנסיבות כאמור, יפצה המציע את הבוטלה הזכייה במכר .17.3

הקיום של המציע שנמסרה לו ערבות לחלט את ועצה תהיה רשאית שיגרם לו בגין כך, והמ

  על פי כל דין. למועצהבמסגרת ההצעה במכרז. אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד המוקנה 

ל סיבה בטרם שההתקשרות ביניהם השתכללה, מכ הזוכהזכייתו של בעל ההצעה בוטל תהיה ו .17.1

הכריז על , לוהמוחלט הבלעדי הלפי שיקול דעת ,תהיה המועצה רשאית אך לא חייבתשהיא, 

בעל ההצעה השניה בטיבה במכרז כהצעה הזוכה במכרז, וההוראות החלות על המציע מציע ה

 .הזוכה יחולו עליו בהתאמה

 12מהלך במידה שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה השתכללה אך בוטלה, מכל סיבה שהיא, ב .17.2

 הלפי שיקול דעת ,תאך לא חייב תהיה המועצה רשאיתהחודשים הראשונים להתקשרות, 

להתקשר עם המציע בעל ההצעה השניה בטיבה במכרז ללא עריכת מכרז , והמוחלט הבלעדי

 ובלבד שבעל ההצעה השנייה בטיבה נתן את הסכמתו לכך.פומבי חדש, 

 גילוי מידע .18

רשאים לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים  האו מי שימונה לכך מטעמ המועצה .18.1

בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר 

יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש או מסר מידע לא  המועצה שלדעת

 ם, רשאיהאו מי שימונה מטעמ המועצהלפסולה. שלא לדון בהצעתו או ת המועצה נכון, רשאי
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לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או 

 בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה במציע.

מידע חלקי , כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר התבררולאחר מכן  זכה המציע במכרז .18.2

לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי ת המועצה בלבד או מידע מטעה, רשאי

 או החזר הוצאות כלשהו.

 על ידי את אמיתות המידע שימסרלבדוק באופן עצמאי את הזכות  המועצה שומרת לעצמה .18.3

שהמועצה תקבל  המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך

 המדינה. מרשויותלגביהם מידע, לרבות 

 שונות .19

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של  .19.1

סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות 

 .מסמך זה

בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות .19.2

 המציע בלבד.

תהא רשאית להמחות את זכויותיה מכוח מכרז זה, כולן או מקצתן, על פי שיקול דעתה  המועצה .19.3

לא תעמוד הזכות להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח מכרז זה,  לזוכה הבלעדי לצד שלישי.

 .כמפורט בהסכם

 חל דין .20

 לדיני מדינת ישראל.הליך זה כפוף  .20.1

 מחוז דרום.כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של  .20.2
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ';אנספח מכרז 

 נוסח ערבות לקיום 

 

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

 נווה זוהר

 

 א.ג.נ.,

 ערבות מס'_______הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל המציעעל פי בקשת ___________ )להלן: " .1

 סכוםחמישים אלף שקלים חדשים( )להלן: "מאה ו)₪  150,000תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

לאספקת שירותי  12/19"( שתדרשו מאת המציע, בקשר עם הצעה שניתנה על ידו במכרז פומבי מספר הערבות

 .שובים, חופים ושירותי טיאוט מכני עבור המועצה האזורית תמרניקיון של שטחים פתוחים, י

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2

הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי 

הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט שנדרוש תחילה סילוק 

בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי 

 מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

ם שייקבע על ידכם מתוך אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכו .3

סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום 

הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 לעיל. 2לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף אנו נשלם לכם מעת  .4

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי  .5

כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 

 ין.למציע על פי הד

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה בלתי  .6

 חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

 ועד בכלל. 24.09.2019 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7

 

 בכבוד רב,  

 ________________ 

 הבנק 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ';בנספח מכרז 

 1976 -ציבוריים, תשל"ו  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים

 
 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 נווה זוהר

 

 
, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אנו הח"מ

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

 "(. המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .3

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

הצעות המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין תצהיר זה:

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" ** 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-התשמ"ז עבירה לפי חוק שכר מינימום,  –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות לקבלת  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 

 על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 :ש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלןי .4

)להלן:  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המשתתף.חוק שוויון זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'  □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  4שסימן את חלופה ב' בסעיף  למשתתף .5

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה,  100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה ) □

לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור בחלופה )2לפי הוראות חלופה )

לחוק  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –כאמור 

 , הוא גם פעל ליישומן.שוויון זכויות

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  –לעיל  4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .6

ימים ממועד התקשרותו עם העירייה )ככל  30משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(.

 רי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהי .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

 

עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

ם בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו צפוי/ה לעונשים הקבועי

 בפני. 

  __________ __________________ 

 , עו"ד          תאריך  
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ;ג'נספח מכרז 
 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים

 
 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 נווה זוהר

 
 

______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' ______________, לאחר אני הח"מ, 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן:

"( והוסמכתי כדין המציעאני משמש בתפקיד ___________ אצל ___________________ )להלן: " .1

לאספקת שירותי  12/19על ידי המציע ליתן מטעמו תצהיר זה, בתמיכה להצעתו במכרז פומבי מספר 

 עבור המועצה האזורית תמר.  ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני

שליטה בו וכל בעל הנני מצהיר, כי המציע ובעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי ה .2

זיקה אל המציע, מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל חוקי העבודה, צווי ההרחבה 

 החלים על המציע לצורך מתן שירותי שמירה ואבטחה.וההסכמים הקיבוציים 

אלה מ אחדמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנני מצהיר, כי התקיים במציע ובבעלי השליטה במציע  .3

 (:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי)

 לאהמציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו וכל בעל זיקה אליו  □

( קנסות או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 2בדין פלילי ולא נקנסו בשני ) הורשעו

אחרונות לפני המועד האחרון הכלכלה והתעשייה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים ה

 להגשת ההצעה במכרז.

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה במציע ו/או כל בעל  □

( קנסות או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה 2בדין פלילי ו/או נקנסו בשני ) הורשעזיקה אליו 

במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת 

 ההצעה.

להלן פירוט כל ההרשעות בדין פלילי, כל הקנסות, כל העיצומים וכל פסקי הדין של המציע, בעלי שליטה  .4

חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה וכל בעל זיקה אליו במהלך שלוש השנים האחרונות לפני בו ו

 המועד להגשת ההצעה.

בדבר ההרשעות, קנסות  אישור של מינהל ההסדרה ואכיפה במשרד הכלכלהמצ"ב לתצהיר זה  .5

בבעלות מי  ועיצומים כספיים כאמור או על העדרם לגבי המציע, בעלי השליטה במציע וחברות אחרות

 מבעלי השליטה )במידה וישנן(.

מצ"ב לתצהיר זה אישור מאת יחידת הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר ציון מבדק  .6

 : 2018ו/או  2017ו/או  2016זכויות עובדים שבוצע למציע במהלך השנים 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

□ 2016. 

□ 2017. 

□ 2018. 

 לא מצורף אישור משום שלא בוצעה ביקורת. □

 צורף אישור משום שטרם התקבל ציון המבדק.לא מ □

 תצהיר זה: לענין .7

  1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –בעל שליטה. 

  כל אחד מאלה: –בעל זיקה 

 ; המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1)

הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי  המציעאם  (2)

, ותחומי פעילותו של חבר המציען, דומה במהותו להרכב כאמור של ימניותיו או שותפיו, לפי העני

על תשלום  המציע)ג( מי שאחראי מטעם  ;המציעבני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 

 שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המציעם א (3)

 במציע.בידי מי ששולט 

 ששר התמ"ת ממונה  1969 –כמפורט בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט  - חוקי העבודה

 לרבות אך מבלי למעט:להגברת האכיפה של  דיני העבודה, על ביצועם וכמפורט בתוספת השלישית לחוק 

 ;1957 –צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  -

 ;1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 ;1959 - חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 ;1951 - חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 ;1976 - תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 ;1951 - חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1954 - חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;1953 - חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ;1953 - חוק החניכות, תשי"ג -

 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  -

 ;1949 -, תש"ט חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( -

 ;1958 - חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1963 - טורין, תשכ"גיפ חוק פיצויי -
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 חתימה וחותמת המציע 

 ;1987 - חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  -

 ;1967 -חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  -

 ;1957 -חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  -

 ;1988 -חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח  -

 ;1991 -תשנ"א חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(,  -

 .1996 - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו -

 1998 - ים עם מוגבלות, תשנ"חפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנש -

 1998 - לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

 2001 - ולהתפטרות, תשס"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  -

 2000 - לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

 2006 - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  -

 1997 - תשנ"ז

 ;1995 –מי ]נוסח משולב[, תשנ"ה הביטוח הלאו חוק -

 שמי זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. זה .8

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

 
 אישור

 

עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

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

 . בפני

 

 __________ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 

 

 

  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 חתימה וחותמת המציע 

 נספח מכרז ד';

 תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 
 לכבוד

 מועצה אזורית תמר
 נווה זוהר

 
אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' ______________, לאחר 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב 

 כדלקמן:

"( ואני המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הוסמכתי כדין ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 אמורים להלן:מבין ה יםהרלוונטיפים יש לסמן את הסעי .2

  ,המציע איננו קבלן כוח אדם, כהגדרתו של מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 .1996 –התשנ"ו 

  ,המציע הינו קבלן כוח אדם, כהגדרתו של מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

שבנדון הוא יבצע את  , אולם הריני מתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז1996 –התשנ"ו 

 בכובעו כקבלן כוח אדם. שלאהעבודות 

  ,למציע רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים וחוק  1996 –התשנ"ו 

 . 2013-ציבוריים, תשע"ג

באופן מלא ובלתי  המועצההריני מתחייב בשם המציע ובאופן אישי, ביחד ולחוד, לפצות ולשפות את  .3

 כתוצאה או בקשר עם הפרת התחייבותי זו לעיל. המסויג בגין כל נזק שיגרם ל

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור

 

עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

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

 . בפני

 __________ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 

 

 



- 22 - 

 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ;'המכרז נספח 
 לקוחותרשימת 

 

 שם הלקוח

תקופת  פירוט
ההתקשרות 

ומהות 
 השירותים 

גודל השטח 
במסגרת חוזה זה 

 ר "במ

מספר עובדים 
העוסקים במתן 

השירותים מטעם 
 המציע

איש קשר + טל' 
איש קשר של 

 הלקוח
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ;'ונספח מכרז 

 נוסח אישור על ניסיון קודם

 )ניתן לשכפל במידת הצורך(

האישור יינתן על ידי גורם ברמת מנהל מחלקה / אגף / ראש מינהל או בעלי תפקיד ניהולי אחר בגוף אשר תחת 

 אחריותו ניתנו השירותים.

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 
 אישור על מתן שירותי ניקיון   הנדון:

 12/19לצורך הוכחת ניסיון קודם במכרז פומבי מס' 

 

והנני מוסמך ליתן אישור זה  _________________  -______ בהנני משמש בתפקיד ___________ .1

 מטעמו.

שירותי ניקיון  _____"( נתן / נותן עבור המציע_______________________ )להלן: "הריני לאשר, כי  .2

במסגרת הסכם לביצוע עבודות אחרות כלשהן( במהלך  ולאבמסגרת הסכם למתן שירותי ניקיון כאמור )

התקופה שבין חודש ____________ שנת _______ ועד לחודש _____________ שנת _______ 

 .ברציפות

 : _________________ מ"ר.-הניתנים על ידי המציע היו / הם ביחס לשטח של כ הניקיוןשירותי  .3

ידוע לי שהנכם עשויים להסתמך על האמור באישור זה ועל כן הריני להבהיר, כי הוא ניתן לאחר שבחנתי  .4

 היטב את נכונות הפרטים האמורים בו.

 ן שמספרו __________________.לקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור עימי בקשר בטלפו .5

 

 בברכה, 

 

 ______________ 

 )שם מלא, חותמת וחתימה( 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 נספח מכרז ז';

  תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים

 
 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 
 

אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' ______________, לאחר 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב שהוזהרתי, כי עלי 

 כדלקמן:

"( ואני המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הוסמכתי כדין ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

לצורך המציע יזכה במכרז שבנדון, הרי ש כי אםהריני מתחייב בשם המציע ובאופן אישי, ביחד ולחוד,  .2

 .בין במישרין ובין בעקיפין ,עובדים זריםעל ידו ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו 

עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה ביהודה,  – " לעניין תצהיר זהעובדים זרים"

שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק 

ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, 

 . 1994-תשנ"ה

 הו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ז .3

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

 

עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

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

 . בפני

 __________ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 

 

 ';חנספח מכרז  

 

 לעמידה בדרישות המפרטתצהיר 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

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: 

"( המגיש הצעתו למכרז המציעהנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם _________ )להלן: " .1

בור לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני ע 12/19

 . תפקידי במציע הוא _______________. המועצה האזורית תמר

בפרק הציוד במפרט יעבוד עם הציוד המפורט במהלך ביצוע העבודות, וככל שיזכה, המציע  .2

 השירותים ובאמצעים המפורטים שם. 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי,  .3

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

 

עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

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

 . בפני

 __________ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 

 

 ההסכם - 'ב מסמך
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 ההסכםטופס  -למסמכי המכרז ' ב מסמך

 לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני הסכם

 12/19 מכרז מספר

 .2019___ לשנת _____________ לחודש __ביום  בנווה זוהרשנחתם ונערך 

 

 

 מועצה אזורית תמר  ב י ן:

 מנווה זוהר

 ;מצד אחד     "(המועצהלהלן: ")

 

 

 

 ______________________  :ל ב י ן

 _________________________;מרח' 

 ;מצד שני       ("החברהלהלן: ")

 
 

 

לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים,  12/19 פרמסמכרז פומבי  מהפרס והמועצה הואיל:

)להלן: המכרז , כמפורט במסמכי "(המכרז)להלן: "חופים ושירותי טיאוט מכני עבור המועצה 

 "(;השירותים"

כהצעה  המועצההצעה במכרז והצעת החברה נבחרה על ידי ועדת המכרזים של והחברה הגישה  והואיל:

הכל ות ביצוע השירותים נשוא המכרז, מועצה אלמסור ל ההחליטהמועצה ו הזוכה במכרז

 זה; הסכםבהתאם לתנאי המכרז, להצעת החברה ולהוראות 

כי הינה בעלת עסק למתן שירותי ניקיון וכי יש לה את הניסיון, הכישורים,  ,והחברה מצהירה  והואיל:

 דרוש.באיכות ראויה ובהיקף ה פק את שירותי הניקיוןהאמצעים וכח אדם מיומן לס

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 כללי .1

  המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

ו/או הסכמי הארכה ו/או נספחים שונים שיצורפו קיימים על נספחיו לרבות נספחים זה, הסכם  .1.2

מנסחו אלא לפי משמעות כנגד -לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו -בעתיד 

כותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת מבנה ההסכם, להכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות ל

 ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה.

אף לשון רבים במשמע וכן להיפך. כל האמור בהסכם בלשון  -כל האמור בהסכם בלשון יחיד  .1.3

 אף לשון זכר במשמע וכן להיפך. -נקבה 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 

 ומסמכים הגדרות .2

חייב תיהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם, אלא אם כן מ כם זהבהס .2.1

 הקשר הדברים.אחרת על פי 

 מועצה אזורית תמר  - המועצה. 

 כמפורט במבוא להסכם, לרבות נציגיה, שלוחיה ועובדיה שיועסקו  - הזוכה או החברה

 במתן השירותים כמפורט בהסכם זה.

 לאספקת שירותי ניקיון של שטחים  12/19מכרז פומבי מספר   - המכרז

 . פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני עבור המועצה

 למסמך א'  2כל מסמכי המכרז על נספחיהם, כמפורט בסעיף   - מסמכי המכרז

)הוראות למשתתפים(, לרבות מפרט השירותים, טופס הצעת 

ו/או סוג המשתתף, מסמכי הבהרות )אם היו( וכל מסמך מכל מין 

 שהוא שיצורף להסכם בעתיד.

 על פי הסכם זה,  למועצהכל שירותי הניקיון אשר על החברה ליתן  – השירותים/העבודות

ולרבות כל הפעולות, ההתחייבויות והמחויבויות ו/או כל חלק מהן 

ובהתאם לכל  המועצהאשר על החברה לבצע, כפי שיידרש על ידי 

 תנאי ההסכם ומפרט השירותים. 

 ם זה כולל את המסמכים כדלקמן:הסכ .2.2

 'מפרט השירותים - נספח הסכם א; 

  נוסח כתב ערבות ביצוע - 'בנספח הסכם;  

  אישור קיום ביטוחים - 'גנספח הסכם; 

  הודעת החשב הניקיון )על פי פירוט עלויות שכר למעסיק בענף  - 'דנספח הסכם      

 (;9.4.2018מיום  7.3.9.2.2הכללי מספר ה.

  הצהרת החברה לעניין קיום זכויות עבודה - 'הנספח הסכם; 

 ם.טי תשרי - 'והסכם  נספח 

 מהות והיקף השירותים .3

, וזאת על פי הוראות הסכם זה והדרישות כהגדרתם במכרזשירותי ניקיון  למועצההחברה תיתן  .3.1

"( ומהווה מפרט השירותים)להלן: " כנספח הסכם א'המפורטות במפרט השירותים המצ"ב 

  .מהסכם זהחלק בלתי נפרד 
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 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

החברה מתחייבת ליתן את שירותי הניקיון כאמור במפרט השירותים ולבצע את כל הוראות  .3.2

"(, כפי שינתנו מעת לעת מועצהנציג הלצורך הסכם זה )להלן: " הו/או מי שימונה על יד המועצה

 . מועצהולפי צרכי ה

וכמפורט במפרט השירותים איננו למען הסר ספק מובהר, כי פירוט המטלות על פי הסכם זה  .3.3

החברה תבצע מהווה רשימה סגורה ואין בו כדי למצות את חובות החברה בקשר עם השירותים. 

, בין אם היא מצוינת במפורש במסמכי ההסכם המועצהכל מטלה ודרישה שנמסרה לה מאת נציג 

דובר במטלה בקשר ובין אם לאו, לרבות שינויים ותוספות בקשר עם שירותי הניקיון, ובלבד שמ

 .עם השירותים נשוא הסכם זה

לבצע שינויים בהיקף השירותים על פי הסכם זה, וזאת על דרך של הוספה  המועצה תהיה רשאית .3.4

הבלעדי,  הועל פי שיקול דעת הוהכל לפי צרכיניקיון ל שטחים ו/או אזורים שלמיםאו גריעה של 

תוספת שטחים של עד   בעניין זה. עצההמוולחברה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד 

או  20%תוספת שטחים העולה על  במקרה שלתהיה כלולה בתמורה הקבועה בהסכם זה.  20%

  גריעת שטחים )החל מהמ"ר הראשון( תעודכן התמורה על פי המנגנון הבא: 

)מהאחוזון  השטח שהוסף X)השטחים הנכללים באזור לחלק בתמורה עבור השירותים באזור(  

 .ת/הפחתת התמורה לפי הענייןפ= תוס )מהמ"ר הראשון( נגרעומעלה(/ 21-ה

 החברהוהתחייבויות הצהרות  .4

הכישורים, האמצעים והיכולת, הידע המקצועי, המומחיות, החברה מצהירה, כי היא בעלת  .4.1

אה לרבות כוח אדם מיומן וציוד הדרושים לביצוע השירותים, והיא מתחייבת לבצעם בצורה מל

ן בועים בהסכם זה ולשביעות רצוונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הק

 .המועצה

תקף מאת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה החברה מצהירה כי הנה בעלת רישיון בתוקף  .4.2

ו/או  1996 –לפעול כקבלן שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, בהתאם 

 2013-תשע"ג

מצהירה כי היא עוסק מורשה ומנהלת ספרים כחוק וכי היא וכל המועסקים על ידה  החברה .4.3

הינם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין 

 נשוא הסכם זה. יםע השירותלשם ביצו

בטרם הגשת החברה מצהירה, כי היא בחנה את השירותים הנדרשים לביצוע על פי הסכם זה  .4.4

וכי היא מכירה את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בהם, לרבות האזורים ההצעה למכרז 

ם )לרבות יתבצעו, וכי לא תהיינה לה טענות בקשר עם היקפם או ביצועהשירותים בהם והאתרים 

כוח האדם, האמצעים והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לה על פי הסכם 

 זה.

ברציפות במשך כל תקופת ההסכם מועצה החברה מצהירה, כי השירותים יינתנו על ידה ל .4.5

 הזמן שיידרש לכך.כוח האדם ווהחברה מתחייבת להקדיש לביצוע השירותים את מלוא 
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הימנע מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם החברה מתחייבת ל .4.6

 .מועצהאלא אם כן קיבלה אישור בכתב לכך מטעם נציג ה ועצה,המ

החברה מתחייבת לקיים כלפי עובדיה את כל החוקים הרלוונטיים, ההסכמים הקיבוציים וצווי  .4.7

כל  או זכות המגיעים להם על פיההרחבה, לשמור על זכויות עובדיה ולשלם לעובדיה כל תשלום 

 להסכם זה.דין ובהתאם 

החברה מתחייבת לספק על חשבונה את כל הציוד, החומרים וכל דבר אחר הדרוש לאספקת  .4.8

 זה. הסכםהשירותים בדרך יעילה, בכמויות ובהיקפים הנדרשים בהתאם לקבוע ב

ולהעמיד את כל האמצעים מועצה החברה מתחייבת לעמוד בלוחות הזמנים שיקבעו על ידי נציג ה .4.9

 הדרושים לאספקת השירותים בזמינות, בהיקף ובתנאים המחויבים.

 על השירותים המועצהפיקוח  .5

שימונה לשם פיקוח על מתן  המועצהבמסגרת הסכם זה תהיה החברה ועובדיה כפופה לנציג  .5.1

 .שירותי החברה והם ישמעו וימלאו את הוראותיו והנחיותיו

 הוראות, דרישות, שיפורים, שכלולים בדרך העבודהעל יהא מוסמך להורות בכתב  המועצהנציג  .5.2

 ה וכיו"ב. בהתנהגות החברה בעובדי ,בשיטות העבודה או

או ליקוי כל פגם  מתן השירותים ובכלל זה,על כל בעיה הקשורה ב המועצהנציג דווח להחברה ת .5.3

כשנודע מיד ם וכיוצא בזאת, וזאת ביצוע השירותיפיגור באו אי התאמה בקשר עם השירותים, כל 

תשובות והסברים בקשר עם ועצה לו אודות הפגם או הפיגור כאמור, וכן יספק לנציג המ

 השירותים, בכתב ו/או בעל פה, מיד עם קבלת דרישה לכך. 

 החברה. לערוך בדיקות וביקורות על עבודת  נציג המועצהלאפשר ולסייע להחברה מתחייבת  .5.4

מידת בקשר עם  ועם השירותים אמוסמך לקבוע קביעה כלשהי בקשר  המועצהנציג בכל מקום ש .5.5

בקשר דרישות כלשהן החברה לאמור בהסכם או לדרוש מהחברה  התחייבויותהתאמת ביצוע 

פי ההסכם ו/או כל קביעה ל ו/או כל קביעה בקשר לתמורה המגיעה לחברה עעם השירותים 

כקביעה וכדרישה סופית ומוחלטת, ולחברה  ו/או דרישתומועצה הנציג אחרת, תשמש קביעת 

בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או  תלא יהיו כל טענות והשגות על קביעות אלו. החברה מוותר

 .מועצההנציג  יו שלדרישה הנובעים מקביעות

על פי הסכם  המהתחייבויותי חברהאת ה ולא ישחרר המועצהבכל מקרה, סמכויותיו של נציג  .5.6

לכל הפעולות, הבלעדית  תאחראיההיה ת חברהדין והעל פי כל דרישות כל ה מילוימוזה 

 ה )אם נעשו או נגרמו כאמור(.או נגרמו על יד שנעשווהמחדלים השגיאות 

 ביצוע השירותיםהוראות בעניין  .6

 רותיםיהדרושים לביצוע השוכוח האדם לספק את כל העובדים להעסיק והחברה מתחייבת  .6.1

, אמצעי התחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכךאת עליהם, והפיקוח את ההשגחה  במלואם,

  .המועצהלשביעות רצון 
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 .מועצההחברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ה .6.2

 מניעת הפרעות ומפגעי בטיחות .6.3

ותעשה  התוך התחשבות מרבית בצרכי עובדי למועצההחברה תספק את השירותים  .6.3.1

מכל סוג לפעולתם. בכלל זה, תקפיד החברה כמיטב יכולתה למנוע תקלות והפרעות 

 מועצה.להפעיל כלי עבודה מתאימים בהתאם להנחיות נציג ה

ותאכוף את  המועצה בשטחיהחברה תגדיר לעובדיה מהם נהלי ההתנהגות הנאותה  .6.3.2

אבטחה ויתר נהלי  ,שמירתם. כללים אלו יכללו, בין היתר, שמירה על הרכוש והציוד

 .המועצהנוספות שיוגדרו על ידי נציג  והנחיות המועצההעבודה 

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, תטפל בו החברה באופן מיידי  -מפגעי בטיחות  .6.3.3

להנחיות  וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים המתאימים

להסתובב בתחום  משרד הכלכלה להגנת אזור המפגע מפני עובדים ומבקרים, העלולים

  החלקה לעוברים במקום. מפגע בטיחותי יחשב גם אזור רטוב המהווה סכנתהמפגע. כ

 החלקה. עובדי החברה יהיו אחראים על הצבת שילוט אזהרה לרצפה רטובה ולמניעת .6.3.4

כל בעיה צפויה בקשר עם מתן השירותים,  המועצההחברה תביא לתשומת לב נציג  .6.3.5

 .שירותי הניקיוןמתן  עקב האו לעובדי למועצהלרבות הפרעות צפויות 

 עבודה מנהל .7

 מנהל. "(עבודה מנהלביצוע השירותים על פי הסכם זה )להלן: "על מטעמה  מנהל תמנההחברה  .7.1

 .ניקיוןלפחות בפיקוח על עבודות שנים  3בעל ניסיון של שימונה על ידי החברה יהיה העבודה 

תחילת ביצוע השירותים נשוא הסכם זה  לפני המועצהעל ידי  תאושרהעבודה  מנהלזהות  .7.2

הבלעדי לדרוש את הרחקתו ו/או החלפתו על ידי  העל פי שיקול דעתוהמועצה תהיה רשאית, 

 החברה.

בכל  לפחות שעות 8.5עבודה, במשך בכל יום ביצוע העבודות  אתריביהיה נוכח העבודה  מנהל .7.3

העבודה  מנהלכמו כן,  .ידרש להגיעי, ועליו להיות זמין להגיע באופן פיזי לכל אתר שאליו יום

ו/או מי מטעמו  המועצהזמין טלפונית בכל שעות העבודה נשוא הסכם זה, על מנת שנציג יהיה 

העבודה מטעם החברה לא יעזוב את אתר ביצוע  מנהלמו בדברים וליתן לו הוראות. יוכלו לבוא ע

א ובהתאם להוראות הסכם העבודות מבלי שווידא כי עובדי החברה ביצעו את מלאכת באופן מל

  זה.

טופס לנציג המועצה או מי מטעמו חתום ויעביר העבודה מטעם החברה י מנהלבסוף כל יום  .7.4

 . המועצהבטופס שימסר לו על ידי נציג , המועצהאישור בגין ביצוע עבודות הניקיון באתרי 

העבודה שימונה על ידי החברה לא יהיה כלול במניין עובדי  מנהלכי  ,הסר ספק יובהר למען .7.5

  .אלא בנוסף להם ,זה הסכםלצורך ביצוע השירותים נשוא מועצה ל תספקהניקיון שהחברה 

 העבודה תיחשב כאילו נמסרה ישירות לחברה. למנהלאו דרישה שנמסרה  הוראה .7.6
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 עובדי הניקיון מטעם החברה .8

, דוברי עברית בסיסית לפחות, בעלי ניסיון 18יהיו מעל גיל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות  .8.1

בעבודות ניקיון ואשר מסוגלים לבצע את שירותי הניקיון מבחינת בריאותם, כישוריהם 

( בדבר 16.4.18)נוסח מיום  7.4.2.6להוראת החשב הכללי מספר בהתאם כמו כן, . ואחריותם

לא יועסקו על ידי החברה ממשלה, עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות ה

   עובדים זרים במסגרת התקשרות זו, בין במישרין ובין בעקיפין.

 .ריק .8.2

, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידו על מועצההחברה תמסור לנציג ה .8.3

 .המועצהעובדיה, מספרם, מקצועם, הכשרתם, וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי נציג 

יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מהחברה להרחיק מועצה ו/או נציג ה המועצה .8.4

ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלה והחברה תבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה 

לחברה תהא זכות ערעור  מועצה.שעות ממועד דרישת ה 24האמורה, ותדאג לעובד חלופי בתוך 

 החלטתו תהא סופית ומחייבת. ו מועצהבפני מנכ"ל ה

כנדרש במפרט השירותים. אם  באחריות החברה לדאוג כי בכל יום עבודה ינכחו כל העובדים .8.5

נמנע מעובד להגיע ביום מסויים לעבודה, החברה מתחייבת למלא את מקומו באותו היום 

 באמצעות עובד אח. 

קבוע או זמני, תציע החברה במידה שאחד מעובדי החברה לא יוכל לבצע את השירותים, באופן  .8.6

. בכל מקרה, זה הסכםעובד מחליף מקרב עובדיה העומד בתנאים ובדרישות לפי  ללא דיחוי

 היעדרות עובד מטעם החברה לא תהווה עילה לאי ביצוע השירותים על ידה כנדרש.

 ביגוד .8.7

בהתאם להגדרות מפרט  המועצהעובדי הניקיון של החברה יופיעו לעבודתם אצל  .8.7.1

 .השירותים

 כל ההוצאות של רכישת הביגוד, כיבוס הביגוד וגיהוצן יחולו על החברה. .8.7.2

בגדי  , בכל עת, סטים רזרביים שלהמועצההחברה תחזיק בשטח שיוקצה לה במשרדי  .8.7.3

ישמשו עובדים שבגדיהם  לפחות(. המדיםרזרבי עבודה במידות ממוצעות )סט אחד 

 מקום.ב התלכלכו במהלך יום העבודה ואין להם מדים חלופיים

 עובדיםבטיחות והדרכות  .8.8

מצויים באזור אקלים תשומת לב החברה מופנית לכך שהאתרים בהם יבוצעו השירותים  .8.8.1

לכן מחויבת החברה לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים חם בצורה קיצונית. 

מביצוע עבודות הניקיון באתרים אלה ולהשתמש בכל האמצעים הבטיחותיים 

 נציג המועצה. כן להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המתחייבים על פי החוק ו

שתינתן על ידי מדריך מיומן מטעם החברה בה  כל עובד מטעם החברה יעבור הכשרה .8.8.2

 הנדרשת, נושאי בטיחות, שימוש בציוד וחומרי ניקיון וכיו"ב. יתנסה במאפייני העבודה
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בטיחות של על החברה מוטלת החובה ולוודא שהתנהגות עובדיה תואמת את כללי ה

 וכל דין.  המועצה

החברה מתחייבת להבטיח תנאי בטיחות נאותים לכל אדם המועסק על ידה בביצוע  .8.8.3

 . המועצההעבודות, זאת בכפוף לכל דין ובהתאם לכל דרישות נציג 

פעם בשנה, החברה תדריך את העובדים בנושאי בטיחות בעבודה. השתתפות העובדים  .8.8.4

 .המועצהבהדרכות תתועד באופן מסודר ותועבר לידיעת נציג 

והחברה לא תהיה זכאית  המועצהשעות ההדרכה לא ייחשבו כשעות עבודה עבור  .8.8.5

עבור שעות לעובדיה  לתשלום עבורן. אין בכך כדי להפחית ממחויבותה של החברה לשלם

 ההדרכה בכפוף לכל דין.

ממונה הבטיחות של המועצה יערוך ביקורות מעת לעת על פי שיקול דעתו, ועל החברה  .8.8.6

 להישמע ולמלא אחר כל הנחיותיו. 

החומרים הדרושים לביצוע עבודות הניקיון, לרבות הציוד וכל את לאתרים החברה תספק ותוביל  .8.9

חומר המיועד לביצוע ציוד ו/או כל לפסול המועצה תהיה רשאית כל חומרי הניקוי וכלי הניקוי. 

, ולספק אחר תחתיו פו, אם ימצא בלתי מתאים או פגום, והחברה תהיה חייבת להחלישירותיםה

 . מועצההלשביעות רצון 

חומרי הניקוי אשר יסופקו על ידי החברה לצורך ביצוע השירותים יתאימו מבחינת תכונותיהם  .8.10

על החברה לוודא  כמפורט במפרט השירותים.אתרים י המשטחים הקיימים בסוגל ומאפייניהם

  חומרי הניקיון למשטחים השונים. את התאמתם של

כל ציוד חשמלי שהחברה תשתמש בו לצורך ביצוע השירותים, יהיה בעל בידוד כפול ומהסוג  .8.11

 .המועצההנמצא באתרי  לציודשיבטיח שלא ייגרם נזק, התזה ו/או לכלוך 

 תאחסן את חומרי הניקוי במקום נעול. החברה  .8.12

 הציוד המפורט במפרט השירותים. יתבצע באמצעות יון ניקה .8.13

 שמירה על זכויות עובדים .9

זה כל תשלום  הסכםבקשר עם ביצועו של  הלשלם לעובדים המועסקים על יד תמתחייב החברה .9.1

או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות 

 זה.  הסכם

אשר ישולם על ידי החברה לעובדיה לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהירה  העבודה השעתישכר  .9.2

במשק, הככל  וםהמינימשכר מעליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת 

מעת לעת. יובהר כי אם הצעת החברה  ן, כפי שמתעדכ1987-בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז

במכרז )וכפי שבאה לידי ביטוי בנספח התמחירי שצורף על ידה למכרז( מיטיבה עם העובדים 

הפרת סעיף זה היא הפרה לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בהצעת החברה. 

 .המועצה, שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של ועילה לביטולו המידי ההסכםשל יסודית 
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 הסכםהמועסקים על ידה לצורך  לבין העובדים ההחברה מתחייבת להסדיר את יחסי העבודה בינ .9.3

תבקש החברה  . אםהחוק בכלל ודרישות ההסכם בפרטהעסקה התואם את דרישות  בחוזהזה 

דעתה בלבד לעשות כן  זה, היא רשאית על פי שיקול בהסכםלהיטיב עם עובדיה יותר מהקבוע 

 .ובלבד שתשא בכל עלות נוספת שתידרש

החברה תשא לבדה בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיה מכל סוג שהוא והיא תהיה האחראית  .9.4

אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי  הבלעדית כלפי העובדים שלה או מי מהם בגין כל

 פי עובדיו.לחוב בהם כל

לחוק הגנת  24זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  הסכםהחברה תמסור לכל עובד על פי  .9.5

יום, תשלח  30. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958 –השכר, תשי"ח 

 לו אותו החברה בדואר מיד לאחר המועד האמור.

נוסח . 2002 –ה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב החברה תמציא לכל עובדיה הודעה לפי חוק הודע .9.6

ההודעה יהיה בהתאם לכל דין, לרבות חוק הודעה לעובד והתקנות שהוצאו מכוחו, והוא יכלול, 

בין היתר, את פרטי המעסיק, פרטי העובד, תפקידי העובד, הותק המלא של העובד, זהות 

לפיו משולם השכר, גובה השכר, הממונה על העובד, אורכו של יום ו/או שבוע העבודה, הבסיס ש

תשלומים אחרים המשולמים לעובד )דמי חופשה, דמי נסיעות, דמי הבראה וכיו"ב(, הפרשות 

לזכויות סוציאליות )לרבות זכויות פנסיה, קרן השתלמות, אבדן כושר עבודה וכיו"ב(, שעור 

ד וכל פרט אחר ההפרשות וזהות הגופים אליהם מבוצעת ההפרשה, יום המנוחה השבועי של העוב

 הדרוש על פי כל דין.

עברית תומצא הודעה הן בשפה העברית והן בשפה המובנת לו. תנאי היטב לעובד שאינו קורא 

לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן 

נוסח ההודעה  הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף

 שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

, שהיא עומדת 'ה הסכםכנספח הצהרה, בנוסח המצורף  למועצהאחת לחצי שנה תמציא החברה  .9.7

בכל החובות והתשלומים החלים עליה לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיה 

בידי מורשה חתימה מטעם החברה ומאומתת חתומה תהיה . ההצהרה המועצההמוצבים באתרי 

 .או רואה חשבון על ידי עורך דין

החברה מתחייבת למלא אחר כל חובותיה כמעסיק על פי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית,  .9.8

 .1998-ותקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(, תשנ"ח 1998-תשנ"ח

 שעות עבודה .9.9

ידווחו על שעות עבודתם ו שעון נוכחות או מיעל החברה לדאוג שעובדי הניקיון יחת .9.9.1

 באמצעי ממוכן אחר.
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 ביטוח פנסיוני .9.10

בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, החברה תבטח את עובדיה 

תואם את הקבוע בצו יהיה ביטוח פנסיוני "(. הצו ההרחבה בענף הניקיון)להלן: " 2014 –תשע"ד 

 5772)י"פ  1957 –מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז ההרחבה לביטוח פנסיוני 

 "(, בשינויים המפורטים להלן:צו ההרחבה; להלן: "1736(, 29.1.08)

 לצו ההרחבה. 7 – 1.א.4לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיפים  .9.10.1

 שיעור ההפרשות מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל יהיו .9.10.2

 כדלקמן:

 בגין הפרשות מעביד לתגמולים;  7.5%שעור של  .9.10.2.1

 בגין הפרשות העובד לתגמולים;  7%שעור של  .9.10.2.2

 בגין הפרשות המעביד לפיצויים. 8.33%שעור של  .9.10.2.3

)נוסח מיום  7.3.9.2.2מספר ה.לפירוט נוסף בעניין זה ראה בהודעת החשב הכללי 

צורפת למסמכי המ( בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון 9.4.18

 .וההפניות המפורטות שם"( הודעת החשב הכללי)להלן: " 'ד הסכםכנספח המכרז 

 

 

חוק פיצוי פיטורים, ל 14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .9.10.3

 .1963 - התשכ"ג

החברה עובד המועסק על ידי כל ז' לצו ההרחבה, 6 –ה' 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  .9.10.4

יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות  המועצהבמסגרת ההתקשרות עם 

 בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד. 

גם במקרה  לחברהההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה  .9.10.5

ו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו ובהתאם לכך, וחרף האמור בכל דין לעניין זה, שב

למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות לא תהיה רשאית בכל מקרה החברה 

תסתיים ועובדי החברה  המועצהת החברה עם במקרה שבו התקשרוגם , המעבידתגמולי 

  .באמצעות חברה אחרת המועצהישארו לעבוד באתרי 

עניין בה או  תבעל החברה היאחל איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות ש .9.10.6

 שהסוכנות או בעל עניין בה הם בעלי עניין בחברה. 

נוחה השבועית )ככל שעור ההפרשות בעד גמול עבודה בשעות נוספות או ביום המ .9.10.7

 שהעובד זכאי להם( יהיה כדלקמן:

 בגין הפרשות מעביד לתגמולים;  7.5%שעור של  .9.10.7.1

 בגין הפרשות העובד לתגמולים;  7%שעור של  .9.10.7.2

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
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 בגין הפרשות המעביד לפיצויים; 6%שעור של  .9.10.7.3

למען הסר ספק מובהר, שבגין שכר היסוד ביום המנוחה השבועית יבוצעו הפרשות 

 לעיל. 9.11.2כמפורט בסעיף 

 הפרשה בגין קצובת נסיעות .9.11

 לסכומים בשעור ש להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד תמתחייבהחברה 

 ד.בגין הפרשות העוב 5% -בגין הפרשות המעביד ו 5%

 קרן השתלמות .9.12

להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן השתלמות שתיבחר  תמתחייבהחברה  .9.12.1

על זהות קרן  חברהתשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו ל על ידי העובד.

 .החברההשתלמות ויופקדו בקרן השתלמות שתיבחר על ידי ה

בגין הפרשות העובד.  2.5% -בגין הפרשות המעביד ו 7.5%יהיו בשעור של הפרשות ה .9.12.2

בהודעת החשב הכללי המצורפת  לכללים המפורסמיםההפרשות יבוצעו בהתאם 

 .'דהסכם כנספח המכרז  למסמכי

 ,ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני"זה, תעביר החברה  הסכםימים ממועד חתימת  60בתוך  .9.13

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, כמשמעותם ב

 יה,את התשלומים הפנסיוניים עבור עובדקידה החברה מפאו אליהם שאליו , 2005 –תשס"ה 

 רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: 

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של העובד  .9.13.1

תשלומים פנסיוניים החברה  הושבגינו מפריש ,זה הסכםהמועסק על ידו לצורך ביצוע 

 לקופה. 

ליטתו של פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום ק .9.13.2

 זה, לפי העניין. הסכםהעובד או החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח 

 .למועצההרשימה יועבר נאמן למקור של העתק  .9.13.3

 ועילה לביטולו. הסכם זהרישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של  .9.13.4

פברואר חודש ששה חודשים )ככל הניתן ביום הראשון לדיווח זה יחזור על עצמו מדי  .9.13.5

. הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים (חודש אוגוסט של כל שנהביום הראשון לו

 ,מכל סיבה שהיא ,זה וסיימו את עבודתם הסכםלצורך ביצוע  חברהשהועסקו על ידי ה

 למועד הדיווח. ושקדמששת החודשים במהלך 

יעוגנו ן השתלמות בדבר הביטוח הפנסיוני, ההפרשות בגין קצובת נסיעה והפרשות לקרההוראות  .9.14

 מטעם החברה לעובדים. ויפורטו בהודעה לעובד
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החברה תנהל רישום מרוכז ומסודר לוותק שנצבר לעובדיה, בהתאם לכללים המפורטים בהודעת  .9.15

ולחברה  למועצהבמועד סיום ההתקשרות תעביר החברה , המועצהעל פי הנחיית החשב הכללי. 

 שימת העובדים והוותק שצברו כאמור.את ר ,שתכנס במקומה לצורך ביצוע השירותים

 

 מענק מצוינות .9.16

החברה תשלם אחת לשנה ולא יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, מענק מצוינות לעובדים  .9.16.1

מבסיס השכר המצרפי של עובדי החברה באותה שנה, על פי אמות  1%מצטיינים בגובה 

אמות  – 7.11.3.4הוראת החשב הכללי מס' ה.מידה שנקבעות ומפורסמות מעת לעת ב

 .מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

ה הסך למען הסר ספק מובהר, כי שכר הבסיס לחישוב גובה מענק המצוינות בעבודה יהי .9.16.2

הכולל של רכיבי שכר היסוד כפי שמפורסם בהודעת החשב הכללי )גם עבור עובדים 

בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום , ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה(

 מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק.

ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים  מענק המצוינות לא יהווה שכר לכל דבר .9.16.3

או לחישוב ערך שעה ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, 

 ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

 שי לחג .9.17

משרה  50%החברה תעניק שי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח לעובד המועסק לפחות ב  .9.17.1

שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו לחג. עובד  93או שעבד לפחות 

המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות 

נק בטובין או בשווה כסף כגון השי לא יועמשרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן השי. 

 .תלושי קנייה

 .גובה השי השנתי יקבע בהתאם להוראות הרלוונטיות בהודעת החשב הכללי .9.17.2

 בעניין דיני עבודה ביקורת .10

. על קיום הוראות הדין כלפי עובדיה בכל הנוגע לבקרה המועצהפעולה עם החברה תשתף  .10.1

החברה תצרף לתלוש השכר הראשון של כל עובד הודעה בכתב בדבר מיקומה של במסגרת זאת, 

בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי החברה.  למועצהתיבת תלונות שאליה יוכל העובד למסור הודעה 

הודעה כאמור תצורף על ידי החברה לתלוש השכר של העובדים מדי שנה )בתלוש השכר של חודש 

 ינואר(.

או  המועצהידי  עלמעת לעת פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו  לשתף החברה מתחייבת .10.2

, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד במשרד האוצר יחידת הביקורת באגף החשב הכלליעל ידי 

 . אחר בקשר עם שמירת זכויות עובדים , משרדי הממשלה ו/או כל גורם מקצועיהכלכלה

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה, , בין המועצהתמציא לפי דרישת במסגרת הביקורת  .10.3

של עובדים  , דוחות נוכחותגמל, תלושי שכרקופות ביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ומוסד לל

במקרה של אי שיתוף פעולה  כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.וכן  המועצהבאתרי המועסקים 

, לפי שיקול רשאיתוהמועצה תהיה יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם מלא עם ביקורות, 

הבלעדי, לעכב כל תשלום שמגיע לחברה בגין שירותי הניקיון, לחלט את ערבות הביצוע  הדעת

 .של החברה ולבטל את ההסכם באופן מידי

החברה במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לחברה.  .10.4

המפרט את בצירוף חוות דעת רואה חשבון,  ,ימים תצהיר בכתב 30להמציא בתוך  תמתחייב

 לעובדים שזכויותיהם הופרו.במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי והליקויים תיקון הממצאים 

מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי 

 פי תנאי ההתקשרות וכל דין.  על המועצהזכויות מלוא 

או ממינהל  מהמועצהימים על כל תלונה שתועבר אליו  30להשיב בכתב בתוך  תבמתחיי החברה .10.5

 . בתשובתהמועצהבאתרי הידה  בזכויות העובדים המועסקים על ההסדרה והאכיפה בדבר פגיעה

 את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה.תפרט החברה 

ובו ידונו ממצאי  המועצהידי במקרה של אי תיקון ההפרות באופן מידי, יערך לחברה שימוע על  .10.6

הביקורת וההפרות הדורשות תיקון. במקרה של אי תיקון ההפרות בתוך פרק זמן סביר או בתוך 

, לפי מועצה תהיה רשאיתפרק הזמן שהוגדר בשימוע, יחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם וה

הבלעדי, לעכב כל תשלום שמגיע לחברה בגין שירותי הניקיון, לחלט את ערבות  השיקול דעת

 באופן מידי. מועצההביצוע של החברה ולבטל את ההסכם עם ה

באופן מידי על כל התראה מנהלית שקיבלה בגין הפרה של חוקי  המועצההחברה תעדכן את  .10.7

 2011 –העבודה, התשע"ב  העבודה המפורטים בתוספת השלישית לחוק הגברת האכיפה של דיני

 על אופן תיקון ההפרה שבגינה התקבלה ההתראה. למועצה"( והיא תדווח חוק האכיפה)להלן: "

על פי חוק לפעול כקבלן שירות אם נשלל ממנה הרישיון באופן מיידי  למועצההחברה תדווח  .10.8

 .1996 –העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

פיו, הינם תנאי יסודי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם לעיל, על תתי סעי 8סעיף  .10.9

 .המועצההבלעדי והמוחלט של ה ועילה לביטולו באופן מידי, בהתאם לשיקול דעת

 ביקורת בעניין שירותי הניקיון .11

 המועצהבדרישות  או מי מטעמו יבקר את העובדים ומטלות הניקיון ועמידתם המועצהנציג  .11.1

מי מטעמו יהיו רשאים להגדיר  או מועצה. נציג ההסכםלפי האמור בוהתחייבויות החברה 

 החוזר. משימות לביצוע חוזר ויערכו ביקורות על הביצוע

על החברה לפעול מידית לתיקון הערות לגבי הניקיון שיתקבלו בביקורו. לא תיקנה החברה את  .11.2

מצא לנכון ולקזז תו/או על ידי מי ש הבעצמ לבצע את התיקון תהא המועצה רשאיתהטעון תיקון, 

 זאת מהתמורה המגיעה לחברה.
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, לפי תהא המועצה רשאית, המועצהבמקרה של אי עמידה חוזרת בדרישות, לשביעות רצון נציג  .11.3

להלן.  22, כמפורט בסעיף (פיצויים מוסכמיםקנסות )להטיל על החברה  הבלעדי, השיקול דעת

 יהיה לשלם לחברה. ועצה שעל המהפיצויים המוסכמים יקוזזו מתשלומים 

 

 ההתקשרותתקופת  .12

 כלה ביום ו מיום _________החל חודשים,  24למשך הינה תקופת ההתקשרות בין הצדדים   .12.1

 ."(תקופת ההתקשרות)להלן: " _________

ות לתקופההתקשרות להאריך את תקופת  הבלעדי, ת, לפי שיקול דעתההיה רשאית המועצה .12.2

ובלבד שתקופת , "(ההארכה תקופות)להלן: " בכל פעםנוספים חודשים  12של עד  נוספות

 . חודשים 60תקופה של לא תעלה על  , לרבות כל הארכותיה,ההתקשרות המירבית בין הצדדים

 14ודיע על כך בכתב לחברה עד תלהאריך את תקופת ההתקשרות כאמור, ה המועצה החליט  .12.3

ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. בתקופת ההתקשרות  ימים טרם מועד סיום ההתקשרות או

 המוארכת יחולו על הצדדים אותם התנאים המפורטים בהסכם, בשינויים המחויבים.

כקבלן שירות כמשמעותו בחוק  רישיון תקף לעסוקתנאי להארכת ההתקשרות הינו המצאת  .12.4

תצהירים ם וההמסמכי , וכן כלל1996 -העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

, המעידים על קיום זכויות עובדים וביצוע כלל התשלומים לעובדי 'הכנספח הסכם המצורפים 

היו  חברהליתברר שבמידה והחברה במהלך תקופת ההתקשרות. במסגרת זאת יובהר, כי 

במסגרת הסכם זה, באופן שאם  המועצהשבה ביצעה עבודות עבור הרשעות או קנסות בתקופה 

, הארכת ההתקשרות לא וים באותה עת, הצעתה לא היתה עומדת בתנאי המכרזהמכרז היה מק

 .תמומש

, אישור על קיום לאחר קבלת הודעה בדבר הארכה, מתחייבת החברה להמציא ערבות בנקאית .12.5

 .לתקופת ההארכה גם ביחס הסכםביטוחים וכל מסמך אחר על פי ה

על אף האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא הסכם זה לידי  .12.6

א תהיה כל טענה ו/או ולחברה לם מראש לפחות, מיי 30 לחברהסיום בהודעה בכתב שתימסר 

תשלום כלשהו, לחברה דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה לא תחול חובה לפצות ו/או לשלם 

בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד  הבגין השירותים שניתנו על ידחברה לפרט לתשלום התמורה 

 הפסקת ההתקשרות. 

 התמורה .13

ת כאיהחברה ז יההתנשוא הסכם זה,  הכל התחייבויותיקיום ו םבמלואבגין ביצוע השירותים   .13.1

, קרי סך של כמסמך ג' למסמכי המכרזב "הצעת המשתתף המצטופס ב אותה נקבהלתמורה 

 לחודש לאזור ב'₪ ___________  )אזור התיירות(, לאזור א' לחודש_______________ ₪ 

לחודש לאזור ד' ₪ )עין גדי(, ________  לחודש לאזור ג'₪ ________ )אזורים פתוחים(, 

לחודש ₪ לחודש לאזור ה' )הר עמשא(, _________ ₪ )יישובי הכיכר + הכיכר(, _______ 
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 )להלן:לחודש לאזור ז' )נווה זוהר ומתחם המועצה( ₪ _______  לאזור ו' )עין חצבה(

 .כדין מ"בתוספת מע"( התמורה"

העלות תמורה תעודכן במקרה של שינויים בגובה ה מוסכם בין הצדדים כי: הצמדת התמורה .13.2

בגין העסקת עובד ניקיון על פי ההסכם הקיבוצי של ענף הניקיון )למעט  החברההמוטלת על 

סים לתוספת משפחה, מענק מצוינות, תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שינויים המתייח

 2011שעות( או על פי התקנות שיותקנו מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 

כי עדכון התמורה כפוף לכך מובהר  צי אחר או דין אחר שיבוא במקומם.או כל הסכם קיבו

המועסקים על ידה במתן  ומוכח בדבר כמות העובדיםשהחברה תגיש למועצה חישוב מדויק 

 . בגין העדכון בשכרם והעלות הנוספות שהוטלה על החברה השירותים

 לחברהמוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת  .13.3

של  הותית מהשירותים וכן יתר התחייבוילרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעו

, ציוד, תקורות, וכל הוצאה שכר עובדיםובכלל זה, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין חברה ה

עלאות או שינויים מועצה הלתבוע מההחברה לא תתבע ולא תהיה רשאית  חברה.של האחרת 

לעיל, שינויים בשער  13.2בתמורה, בין מחמת עליות שכר עבודה למעט עדכון שכר כאמור בסעיף 

פין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין החלי

וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף אחר. סכום התמורה הינו הסכום המלא 

 תמורת השירותים ותמורת ביצועו של הסכם זה.לחברה לשלם  המועצהוהיחיד שתידרש 

 (מקורית )במסירה ידנית בלבדשבונית מס ח למועצה קלנדאריש בתחילת כל חודהחברה תגיש  .13.4

חלקה הרלוונטית במ מסריהחשבונית תתייחס לחודש שחלף, בתוספת מע"מ כחוק. מלתשלום ה

  הכוללת תאריך מסירה.חתם בחותמת "נתקבל" יות ועצהמב

תנאי התשלום של כל  .לה זכאית החברהתשלום אשר את התוהחשבונית בדוק את המועצה ת .13.5

 .מועצההעל ידי נית החשבו אישורממועד  "30שוטף + " – מאושרת יהיו בונית חש

הסכם כל המסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה, נשוא  .13.6

 זה, יחולו על החברה, וישולמו על ידיה.

רשאי  ע לחברה, כל סכום שהינולנכות ו/או לקזז מכל סכום המגי תרשאייהיה המועצה תהיה  .13.7

 זה. הסכםלנכות ע"פ הוראות כל דין ו/או 

שלא באשמת החברה, תשולם  המועצהבמידה ותשלום של סכום כלשהו לזכות החברה יעוכב ע"י  .13.8

לחברה תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן עבור תקופת העיכוב. בכל מקרה לא תשולם כל 

 תוספת ריבית לסכום המעוכב.

אישורים מתאימים מפקיד השומה המעידים על ניהול ספרי  למועצהחייבת להמציא החברה מת .13.9

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, וכן לגבי ניכויים במקור, בהעדר -חשבונות ופנקסים על

 את מקסימום הניכויים המתחייבים על פי הדין.ועצה נכה המתאישורים כאמור, 

 הסכםאיסור העברת  .14
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או כל חלק ממנו וכן לא  ההסכםהחברה לא תסב ו/או תשעבד ו/או תעביר ו/או תמחה לאחר את  .14.1

זה,  הסכםתעביר, או תמסור או תמחה או תשעבד לאחר כל זכות או חובה בהתאם להוראות 

 .המועצהאלא אם קיבלה לכך אישור מראש ובכתב של 

אלא אם קיבלה  ההסכםנשוא  החברה לא תהיה רשאית להעסיק קבלני משנה בביצוע השירותים .14.2

 .מועצהשל ה הוהסכמת המראש ובכתב את אישור

 

 מעביד -יחסי עובד .15

החברה מצהירה, כי ידוע לה שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם  .15.1

, ולכן לא יחולו על המועצה, וכי היא ו/או עובדיה אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה

. המועצההחברה ו/או על עובדיה המועסקים על ידה או באים מטעמה, זכויות כלשהן של עובדי 

וביניהם לבין  המועצההחברה או עובדי החברה שיועסקו על ידה, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי 

פטיים אחרים. לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים מש המועצה

החברה בלבד תהיה אחראית לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיה כאמור מכל סיבה 

 שהיא.

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי החברה ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיה היא. כל  .15.2

ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח 

הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר 

ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים והנזקים שיגרמו למי מעובדיה, 

 תהא אחראיתלא  והמועצהאו לצד ג' כלשהו יחולו על החברה וישולמו על ידה  המועצהעובדי 

 פן שהוא.לכך בכל צורה ואו

 כנגדהבגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יפסקו המועצה את  החברה מתחייבת לפצות ולשפות .15.3

אשר עניינה ה מאת עובד ו/או נציג של החברה, בקשר עם כל טענה או דרישה או תביעה כנגד

ומעסיק בינו לבין המועצה ו/או העסקה במשותף, ו/או תשלום זכויות קיום יחסי עובד 

במידה והתביעה ו/או הדרישה תידחה. חובת השיפוי והפיצוי תחול על כל סכום , גם סוציאליות

בקשר עם תביעה ו/או דרישה כאמור, לרבות כל סכום למועצה, כאמור, ו/או הוצאה אשר יגרמו 

הוצאות משפט, נזקים, שכר טרחת  זכויות סוציאליות למיניהן ידרש לשלם, לרבותהיא תאשר 

 .צויי הלנת פיצויי פיטורים, ריבית והצמדה, וכיו"בעו"ד, פיצויי הלנת שכר, פי

זכות שניתנה ע"פ הסכם זה למועצה לפקח, להדריך או להורות לחברה או  בכלאין לראות  .15.4

למועסקים על ידה לרבות נציגיו ומנהלי עבודה, ו/או זכות לקבל דיווחים מהם, אלא כאמצעי 

רה לא יהוו חלק ממערך העובדים של להבטיח יישום הוראות הסכם זה במלואן, וכי עובדי החב

 המועצה

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .16

החברה תהיה לבדה אחראית כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  .16.1

העלולים להיגרם למועצה  ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה 
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ו/או לעובדי החברה ו/או לקבלני משנה מטעם החברה  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל 

 קשור לשירותים ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה. הנובע ו/או 

החברה תהיה לבדה אחראית כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד ו/או רכוש מכל סוג  .16.2

 ותאור הנמצא או שהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או המשמש לשירותים נשוא ההסכם.

ועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור החברה פוטרת בזאת את המ .16.3

ימים על כל סכום שתחויב  7ומתחייבת לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לחברה על כל תביעה 

 . שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לה להתגונן מפניה על חשבונה

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר החברה זכאית להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .16.4

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

באחריות החברה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם 

 .באחריות החברה כאמור לעיל

 ביטוח .17

להבטחת אחריות החברה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה,  .17.1

מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות 

שבדין כלפיה ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותה כאמור לפי שיקול דעתה, ובלבד שלא 

  'גהסכם נספח התנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, יפחתו מהביטוחים ו

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

החברה תמציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .17.2

ידי מבטחי -ל. מסירת האישור חתום עלמבטחי החברה על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעי

החברה המורשים בישראל למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה 

את המועצה בתרופות בגין הפרת ההסכם. החברה תשוב ותמציא אישור ביטוח מיד עם תום 

כלשהי תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה 

 מהמועצה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .17.3

למועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי 

  פי כל דין.-פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות החברה על

החברה תערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמשים במישרין או  -ביטוח כלי רכב .17.4

בעקיפין לביצוע ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 

לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 

י חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה חובה( וכן מפנ

למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל כלי ₪   600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

טאוט, מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ככול 

 ויהיה שימוש בנ"ל.
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"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם  .17.5

 למקרה.₪   2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  .17.6

 סות הביטוח.הקבועות בפולי

החברה לבדה תהיה אחראית לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של החברה  .17.7

ו/או הפועלים מטעמה, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 

להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 

אחראית לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  החברה תהיה

 העצמית הקבועה בפוליסות.

 ביצועערבות  .18

זה, כולן או מקצתן, וכתנאי לביצוע  הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויותיה של החברה על פי  .18.1

ערבות  ההסכםבמעמד חתימת  המועצה, תמסור החברה לטובת המועצהתשלום כלשהו על ידי 

, שתוצא לפי בקשתו על 'בבנספח הסכם בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפי הנוסח הקבוע 

ערבות )להלן: ")חמש מאות אלף שקלים חדשים( ₪  500,000של ידי בנק בישראל, בסך 

 "(.הביצוע

 לתוקף. הסכםהינה תנאי מוקדם לכניסת ההביצוע המצאת ערבות  .18.2

המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד  .18.3

 לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות.

חודשים לאחר  12ערבות הביצוע תעמוד בתוקף החל ממועד תחילת ההתקשרות ולתקופה של  .18.4

ל פי דרישת תום ההתקשרות. החברה תאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, במידת הצורך או ע

תהא לפני פקיעתה. לא עשתה כן,  , וזאת לא יאוחר מאשר בתוך ארבעה עשר ימי עבודההמועצה

ומילוי  את סכום הערבות כבטחון לקיום הולהחזיק בידלחלט את הערבות  המועצה רשאית

 . הסכםמדויק של כל הוראות ה

דין, במקרה בו החברה,  לפי ההסכם או לפי כל המועצהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות  .18.5

ימים מקבלת הודעה בכתב  7במעשה או במחדל, הפרה הוראה של ההסכם ולא תיקנה בתוך 

לחלט את ערבות הביצוע, כולה או המועצה תהיה רשאית לגבי הפרה כאמור,  המועצהמאת 

על פי ההסכם או על פי כל דין(. סכום  למועצהחלקה )וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד 

מבלי שתהיה לחברה ועצה הגמור והמוחלט של המ הניייהפך לקני המועצההערבות שנגבה ע"י 

 בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך. המועצהזכות כלשהי לבוא כלפי 

בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייבת החברה להשלים באופן מיידי את  .18.6

 ערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.סכום ה

 כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה על החברה בלבד. .18.7

 העדר זכויות באתר .19
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לשם הסר ספק מובהר בזאת, כי לחברה לא מוענקת ולא תוענק כל זכות קניינית כלשהי, לרבות  .19.1

ת ביצוע השירותים כמוגדר על מתקניהם, ואין לחברה אלא את חוב המועצהזכות חזקה, באתרי 

 זה. הסכםב

עם תום תקופת מתן השירותים ו/או סיומן, מכל סיבה שהיא, מתחייבת החברה לפנות את אתרי  .19.2

  מכל אדם ו/או חפץ ו/או ציוד של החברה. המועצה

 סודיות וניגוד עניינים .20

ידיעה  החברה מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל .20.1

ביצועו, תוך תקופת  או במהלך או אגב הסכםהאו מסמך שיגיעו אליה אגב או בקשר עם ביצוע 

 ביצועו, לפני תחילתו או לאחר סיומו.

זה והיא תודיע  הסכםהחברה תמנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים נשוא  .20.2

מורשה חתימה בה  טה בה או, ללא דיחוי, על כל עניין העלול להעמיד אותה, בעל שלילמועצה

 במצב של ניגוד עניינים כאמור.

 הפרת ההסכם .21

או אי קיום של הוראה  18 -ו 17, 14, 10, 9, 8, 7, 3הפרת אחת מן ההוראות המפורטות בסעיפים  .21.1

, אשר לא תתוקן בתוך ההסכםזה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה מעיקרי  הסכםמהוראות 

לאחר שחלפו ארבעה  -לחברה ואם לא נקבע זמן ועצה ה המשמסר המועד שנקבע לכך בהודעה

 .הסכםלחברה על דבר ההפרה, תיחשב כהפרה יסודית של ה המועצהמיום שהודיע  עשר יום

 ההסכםו/או לא ביצעה אחת מהתחייבויותיה על פי  הפרה יסודית ההסכםאת הפרה החברה  .21.2

ו/או התרשלה בביצוע  ההסכםו/או לא ביצעה את חובותיה במועדים וברמה הנדרשת על פי 

הוא לקוי, מועצה באופן אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה ההסכםו/או ביצעה את  ההסכם

ימים  14או חלקו תוך  הסכםלהורות על ביטול ה תרשאיועצה הא המתחסר ובלתי מקצועי, 

 מתאריך ההודעה.

זה, בלא  סכםההלהביא לביטולו המיידי של  תהא המועצה רשאיתנשנתה ההפרה פעם נוספת,  .21.3

 מתן התראה או הודעה מוקדמת.

 שהמועצה תחויבמאת החברה מסכום התמורה  הזכאית לקזז כל סכום המגיע ל המועצה תהא .21.4

לחלט מועצה חויב( לחברה באותו מועד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיו של הת)אם 

 הת אחרת העומדת לזה, או מכל זכו הסכםבהתאם לקבוע ב האת ערבות הביצוע שתימסר ל

 ו/או כל דין. ההסכםמצד החברה על פי  הסכםבמקרה של הפרת ה

פעלה החברה באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור,  .21.5

 הסכםלהורות על ביטולו המיידי של  תהא רשאיועצה תזה והמ הסכםיראו בכך הפרה יסודית של 

 זה.

זה או חלקו על הסכם להודיע על ביטולו של ועצה זכאית הא המתמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .21.6

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים: הפי שיקול דעת
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נגד החברה הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתה כפושטת רגל,  .21.6.1

יום או אם החברה נמצאת  60מינוי לא יבוטל תוך למינוי מפרק )זמני או קבוע(, וה

 באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיה של החברה ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים; .21.6.2

 המועצהשונתה הבעלות ו/או השליטה בחברה באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת  .21.6.3

 מראש ובכתב;

או הכספי של החברה באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של שונה מצבה העסקי  .21.6.4

עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתה של החברה לבצע כיאות את  המועצה

 ;ההסכםהתחייבויותיה על פי 

יום מיום משלוח  7 -או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ ההסכםעם ביטול  .21.7

ייבת החברה לחדול מביצוע השירותים ולפנות את האזור , מתחהמועצההודעת הביטול על ידי 

בפיצוי מוסכם  המועצהמכל אדם ו/או חפץ שבשליטתה. הפרת סעיף זה על ידי החברה תזכה את 

 ₪. 50,000בסך של 

או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לחברה תשלום נוסף  והמועצה תבטל את ההסכםהיה  .21.8

כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות המגיעים 

ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות הביטול  הסכםבגין ביטול כאמור על פי הוראות הועצה למ

ברה. והיה אם סכום הוצאות הביטול של מכל תשלום המגיע לח ועצהכאמור ינוכו על ידי המ

, מייד עם למועצהיעלה על הסכום המגיע לחברה עם סיום השירותים, תשלם החברה ועצה המ

 הראשונה, את סכום היתרה. הדרישת

את החברה ועובדיה, וכן  הלפנות בעצמ תרשאיועצה הא המת, הסכםעל ביטול ה המועצההודיע  .21.9

, ולנקוט לשם כך בכל האמצעים הטח הנכסים שברשותאת כלי עבודתה, ככל שהם נמצאים בש

את  ההבלעדי, לבצע בעצמ העל פי שיקול דעתת המועצה למטרה זו. כן רשאי השיעמדו לרשות

או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם  ההשירותים שבוטלו על יד

ששילם לעובדים או לקבלנים  מתוך הכספים המגיעים לחברה או לגבות מהחברה את המחיר

 בגין השירות.

מאת החברה כנגד כל  הלקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע ל תהיה רשאיהמועצה ת .21.10

זה בכל אחד מהמקרים בהם הפרה החברה התחייבות  הסכםלחברה מכוח  הסכום המגיע ממנ

לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת  הסכםכלשהי מההתחייבויות שנטלה על עצמה על פי ה

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירותים אשר לאחר התשלום  מועצהה

זה או מכל סיבה אחרת, בין  הסכםכמפורט ב המועצהבגינו הסתבר כי אינה עומדת בדרישות 

 שהסכום קצוב ובין שאיננו.

, המועצהתרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות  למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו .21.11

 מועצה ואיננו מונע מה הסכםאולם השימוש בה איננו מקנה לחברה כל זכות להמשיך ולהפר את ה

 .הסכםבמקרה של הפרת ה הלהשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשות
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ובין באמצעות  המזמן לזמן לבצע כל שירות משירותי החברה, בין בעצמ המועצה תהיה רשאית .21.12

, וזאת בתנאי הו שלא ביצעה את השירות להנחת דעתאחרים, כאשר החברה נמנעת מלעשותו, א

ימים בכתב על כך, והחברה לא תיקנה את כל הטעון  7שהועברה לחברה התראה מוקדמת של 

ובין מצד מועצה תיקון באותו פרק זמן. החברה מתחייבת לשתף פעולה עם כל אדם, בין מטעם ה

תהא זו,  הבזכותה המועצה אשר יבצעו את השירותים, כולם או מקצתם במקומה. השתמשג', 

לגבות מאת החברה לרבות מתוך ערבות הביצוע ו/או לנכות מכל סכום שיגיע המועצה רשאית 

לה, את ערך ביצוע אותו שירות בתוספת הוצאותיו וזאת מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי 

 הדין ו/או הסכם זה.

 יצוי מוסכםפ .22

זה בהפרה יסודית,  הסכם, אם הפרה החברה המועצהמבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לרשות  .22.1

תהא זכאית, בין היתר, לקזז כל  המועצה₪.  50,000פיצוי מוסכם בסך  החברה למועצהתשלם 

תחוב מועצה סכום המגיע לה מאת החברה, לרבות את סכום הפיצוי הנ"ל, מסכום התמורה שה

מועצה ( לחברה באותו מועד. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל זכות העומדת ל)אם תחוב

 מצד החברה.הסכם במקרה של הפרת ה

תשלם החברה , הפרה לא יסודית זה הסכםהפרה החברה ו/או עובדיה את התחייבויותיה לפי  .22.2

 . למפרט השירותים 6סעיף למועצה פיצוי מוסכם כמפורט ב

זה או הסכם על פי ה של המועצה על פי סעיף זה כדי לגרוע מכל זכויותי המועצהשל  האין בזכות .22.3

 על פי כל דין.

ימים  7 -הראשונה ובכל מקרה לא יאוחר מ המיד עם דרישת למועצההפיצוי המוסכם ישולם  .22.4

לקזז את מועצה תהיה רשאית . מובהר בזאת, כי המועצהממועד קבלת דרישה בכתב מאת ה

 .ועצהכום שיגיע לחברה מאת המסכום הפיצוי המוסכם מכל ס

שיוטל  החברה מתחייבת שלא להשית על עובדיה, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, כל סכום .22.5

 השתה של פיצוי כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם.עליה כפיצוי מוסכם. 

 סיום ההתקשרות בין הצדדים .23

, כולה או חלקה, בכל עת את הזכות לסיים את ההתקשרות בין הצדדים המועצה שומרת לעצמה .23.1

 ( ימים מראש.30) שלושיםומכל סיבה שהיא, וזאת בהודעה שתימסר לחברה 

לחברה את התמורה המגיעה תשלם המועצה לעיל,  23.1לידי גמר כאמור בסעיף  ההסכםהובא  .23.2

לידי גמר, וזאת לסילוק סופי  הסכםלה בעד אותו חלק משירותים שהחברה ביצעה עד להבאת ה

 לידי גמר. ההסכםומוחלט של כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לחברה עקב הבאת 

באופן מידי בכל  הסכםהבלעדי, להפסיק את ה ההזכות, על פי שיקול דעת למועצהכמו כן שמורה  .23.3

. הפסקת מועצההמקרה בו לא קיימה החברה את התחייבויותיה, כולן או מקצתן, לשביעות רצון 

תהיה תוך מתן הודעה בכתב לחברה ובתוך תקופת הזמן שתנקב בהודעה. כמו כן,  ההסכם

, בכל מקרה של הפרת ההסכם מצדה של החברה, לקזז מהסכומים שיגיעו ת המועצהרשאי

 הבלעדי. ה, ועל פי שיקול דעתועצהקבע המתלחברה את הסכום ש
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 שימוש או אי שימוש בזכויות .24

במקרה מסוים  הסכם זהדדים מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי הימנעות אחד הצ .24.1

 או בכלל, אין בה ולא תתפרש בשום אופן כויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.

במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  ההסכםהסכמה מצד אחד הצדדים לסטייה בתנאי  .24.2

 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

או להוראות שניתנו על פיו ע"י אחד הצדדים או מטעמו, לא  ההסכםכל ויתור או ארכה לתנאי  .24.3

יפגעו בזכויות אותו הצד, ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום התחייבויותיו 

 .ההסכםשל הצד השני על פי 

 

 שונות .25

 המועצהן ו/או סוג שהוא נגד החברה מוותרת בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מי .25.1

זה,  בהסכםהנובעת מכל תאונה ו/או נזק שהם בקשר למילוי תפקידה וביצוע הפעולות הנזכרות 

על פי פקודת  האו סוכני ה, עובדיהמועצהלמעט במקרה של תאונה שנגרמה מפאת אשם של 

 הנזיקין.

, אם נעשו בכתב ונחתמו כל ויתור, ארכה או שינוי מטעם אחד הצדדים, לא יהיו ברי תוקף, אלא .25.2

על ידי אותו צד. ויתור כאמור, על זכות ו/או הפרת חובה על ידי הצד שכנגד, לא יחשבו לגבי 

זכויות ו/או הפרות כאמור, שיעשו מאוחר יותר, לרבות כאלו הדומות בטיבן לאלו שלגביהן ניתן 

 הויתור.

 .דרוםבמחוז  זה תהיה בית המשפט המוסמך הסכםסמכות השיפוט המקומית לעניין  .25.3

זה תשלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת  הסכםלעניין  מסמךכל הודעה או  .25.4

שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב שהתקבל על ידי הנמען עם  מסמךזה, וכל הודעה או  להסכם

 ימים מתאריך המשלוח. 3תום 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 ______________ ______________ 

 החברה המועצה 
 

 תאגיד הנהיהחברה אם  –אישור עו"ד / רו"ח 

 

 אני הח"מ __________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

 . __________________ , וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את התאגיד.2. ____________________     1

 

             _____________________                               ____________________ 
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 תאריך                                                                       חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח          
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 נספח הסכם א';

 אגף תפעול 
 מחלקת חופים וגינון

 

 12/19מכרז פומבי מס'
 

פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט  אספקת שירותי ניקיון של שטחים
 בתחום מועצה אזורית תמר - מכני

 
 נספח א' מפרט השירותים

 מבוא -כללי  .1
מפרט זה עוסק בתיחום והסדרת פעולות הקבלן באספקת מכלול השירותים המפורטים במכרז זה, על  .1.1

הדרישות "( ועיקרו הבהרה של השירותיםכל נספחיו ולרבות ההסכם והמפרטים הטכניים )להלן: "
 הנדרשות מהקבלן במסגרת אספקת השירותים. המינימאליות

מטרת אספקת השירותים הינה שמירה על רמה גבוהה של ניקיון בתחום המועצה ובכלל זה, בכלל אזורי  .1.2
אספקת השירותים בכל נקודות זמן. לעניין זה יראו את הקבלן כמי שבעצם הגשת הצעתו במסגרת 

, וכמי שלאחר שקרא את כלל מסמכי המכרז, הבין אותם, כגורם המתמחה בתחומוהיר על המכרז מצ
סייר בשטח והכיר אותו מצהיר כי הוא מסוגל לעמוד במטרה זו ומתחייב לפעול כמיטב יכולתו, בשקידה 

 נאותה למילוי מחויבותו לשמירה על רמה גבוהה של ניקיון בכל נקודת זמן.
מפרט זה מפרט מינימאלי המגדיר את מינימום הדרישות התפעוליות בהתאם לאמור לעיל, מהווה  .1.3

והמקצועיות מהקבלן ואין באמור בו בכדי לגרוע מחובת הקבלן לשמור על רמה גבוהה של ניקיון בכלל 

 אזורי השירות בכל נקודת זמן אלא רק להוסיף על חובה זו.
שנקבע בהסכם, על כל מרכיביהם הקבלן מתחייב בזאת להתחיל לספק את מכלול  השירותים  במועד  .1.4

שמירה על רמת ניקיון גבוהה בכלל אזורי השירות בכל נקודת זמן  –ולעמוד במטרת אספקת השירותים 
 "(. מטרת אספקת השירותים)להלן: "

על אף האמור לעיל ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ראו נציג המועצה כי הקבלן  .1.5
ר מדרישות המכרז ו/או כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו אינם מספקים את אינו עומד באחת או יות

השירותים תוך שקידה נאותה ותוך עמידה במטרת אספקת השירותים, יהיו רשאים לדרוש ממנו לתגבר 
את עובדיו ו/או את הציוד ו/או את הכלים, בין היתר כמפורט בתנאים המיוחדים להלן, הכל בהתאם 

 לעדי והמוחלט של נציג המועצה ובמסגרת התמורה המוסכמת.לשיקול דעתם הב
 

 תנאים מיוחדים .2
הקבלן, כגורם המתמחה בתחומו, ידאג להכשרת עובדיו בכלל הנושאים הנדרשים לצורך עמידה  .2.1

בדרישות הטיב, הרמה והאיכות של אספקת שירותי הניקיון, בקצב ובתוך לוחות הזמנים שהוגדרו 
 במסמכי המכרז ובכלל זה:

 פק לעובדיו את כלל ההכשרות הנדרשות לצורך הפעלת הציוד.יס .2.1.1
 ידריך את עובדיו באשר לאופן, לשיטה, לתדירות ולקצב ביצוע העבודות בכל תא שטח. .2.1.2
יספק לעובדיו את כלל הדרכות הבטיחות ויציידם בכללי הבטיחות הנדרשים, בין היתר בהתאם  .2.1.3

ישראל בכל נקודת זמן. בכלל זה מתחייב  להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות המוסמכות במדינת
 הקבלן להישמע להוראות ממונה הבטיחות של המועצה בכל נקודת זמן וללא ערעור.

ידריך את עובדיו באשר לכללי ההתנהגות וההתנהלות אל מול עובדי המועצה ואל מול  .2.1.4
 ך.לקוחותיה: יישובים, תושבים, מלונות, מפעלים ועסקים, תיירים, מבקרים ועוברי דר

לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ואספקת השירותים באופן העונה למטרת אספקת השירותים  .2.2
יעסיק הקבלן את מספר העובדים הנדרש, בהתאם ליכולותיהם, הכשרתם, הציוד העומד לרשותם וקצב 
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ביצוע העבודות הנדרש ובאופן אשר יספיק לצורך ביצוע כלל המטלות ו/או העבודות בקצב, בזמן, 

 יכות הנדרשים בהתאם לשיקול דעתו של המפקח בכל נקודת זמן.ובא
על אף האמור, מצא המפקח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי הקבלן אינו עומד מדרישה  .2.3

כלשהי מדרישות המכרז, יהא המפקח רשאי לדרוש מהקבלן אחד או יותר מאלה, והקבלן ישמע לו 
 באופן מיידי ויפעל בהתאם להנחיותיו:

לתגבר את העובדים ו/או הציוד ו/או הכלים לצורך עמידה במטרת אספקת השירותים בכל  .2.3.1
 נקודת זמן, הכל במסגרת התמורה המוסכמת.

להחליף את מנהל העבודה מטעם הקבלן ו/או את אחד או יותר מעובדיו לעניין אספקת  .2.3.2
ליט המפקח על השירותים למועצה וזאת, מבלי שיהא באמור בכדי ליצור יחסי עובד מעביד. הח

הפסקת עבודתו של המנהל ו/או עובד לעניין אספקת השירותים למועצה תינתן לקבלן הזכות 
ימים מרגע קבלת  14להשמיע את טענותיו קודם לביצוע ההחלפה ובלבד שההחלפה תבוצע בתוך 

 ההחלטה הסופית ולאחר שהשמיע הקבלן את דבריו.

להלן(  3.1.5להלן(, השטיפה )כאמור בס"ק  3.1.3עד  3.1.1הקבלן יתקין ברכבי הטיאוט )כאמור בס"ק  .2.4
להלן( בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים מכשיר איתור,  3.1.4והשינוע )כאמור בס"ק 

 כמפורט להלן:
המכשיר יסופק על ידי אחת מהחברות המספקות מכשירים אלה בשוק )כדוגמת "איתוראן" או  .2.4.1

, ויחובר למרכז בקרה אשר יאפשר צפיה בנתוני נסיעת בהתאם לדרישות המועצה"פוינטר"(, 
 "(.המערכתומיקום הרכב בכל נקודת זמן וכן, אחזורם בדיעבד )להלן בסעיף זה: "

למועצה יסופק קוד גישה מתאים המאפשר גישה בלתי מוגבלת אל המערכת בכל נקודת זמן  .2.4.2
ומים אלה שלושה חודשים וקבלת מיקום מדויק של כלי הרכב בכל שעות העבודה וכן, אחזור מיק

 אחורה.
למען הסר ספק יובהר כי סוג המערכת יקבע על ידי המועצה וכי ההתקשרות עם הספק והתקנת  .2.4.3

המערכת תבוצענה על ידי הקבלן, על חשבונו ובמסגרת התמורה המוסכמת וכי התקנה זו 

 תתקיים במשך כל תקופת ההסכם וההארכות מתוקפו.
סכם, לרבות כלל תקופות ההארכה מכוח ההסכם, כלי רכב כשיר הקבלן יחזיק במשך כל תקופת הה .2.5

להלן, אשר יוחזק בתחום המועצה לכל אורך שעות העבודה  3.1.4לפעולה בכל עת, כמפורט בס"ק 
 וישמש באופן בלעדי לצורך אספקת השירותים לכל דבר ועניין, ולרבות, אך לא רק לתכליות הבאות:

 ניוד עובדים. .2.5.1
 פינוי אשפתונים. .2.5.2
וק ופינוי מפגעים. לעניין זה יובהר כי לצורך סילוק מפגעים יועמד צוות תגובה מהיר, מבין סיל .2.5.3

עובדי הקבלן, אשר יספק מענה מהיר לסילוק ופינוי מפגעים, כפי שאלה יוגדרו באופן בלעדי על 
ידי נציג המועצה, ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ו/או לניקוי מוקדים מסוימים, הכל 

 דקות מרגע קבלת ההתראה.  30ך בתו
 ביצוע סיורי ביקורת עם נציג המועצה. .2.5.4

להסרת ספק יובהר כי האחריות לאיתור, סילוק ופינוי מפגעים ו/או פסולת ו/או מוקדי לכלוך כלשהם  .2.6

חלה באופן בלעדי על הקבלן וכי אי מסירת הודעות ו/או התראות על ידי נציג המועצה ו/או מי מטעמם 
להימנעות מביצוע העבודה ולשמירה על רמה גבוהה של ניקיון ובטיחות בכלל אזורי לא יהוו עילה 

השירות בכל נקודת זמן. מבלי לפגוע באמור לעיל, הודיעו נציג המועצה ו/או מי מטעמם לקבלן על מפגע 
לעיל וזאת, מבלי לפגוע באמור  2.5.3או על מוקד לכלוך או פסולת כלשהו, יפעל הקבלן כמפורט בס"ק 

 כל מקום אחר במסמכי המכרז.ב
 הקבלן ידווח למנהל על כל תקלה בציוד ו/או רכבי הטיאוט והשטיפה ו/או מחסור בכוח האדם הנדרשים .2.7

משנודע לו הדבר. הקבלן יפעל מידית באופן מיידי וללא שהות, תיכף  לצורך העמידה בהוראות ההסכם
 סיום הטיפול בתקלה וחזרה למצב עבודה תקין.לטיפול ותיקון התקלות ויעבוד על פי הנחיות המנהל עד 

, וידווח נציג המועצההקבלן יתחבר לתוכנות/אפליקציות מתאימות ככל שיידרש לכל על ידי  .2.8
או מי מטעמם.  נציג המועצהבאמצעותם על ביצוע מטלות או משימות מיוחדות ככל שיתבקש לכך ע"י 

 החומרה לצורך התחברות זו תהיה על חשבון הקבלן.
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ן נדרש להכיר היטב את השטח שבאחריותו, לזהות ולטפל בזמן במקומות בעייתיים,  להיות ערוך הקבל .2.9

לטיפול במפגעים חריגים כגון מכולת אשפה שנפתחה, אירוע בלתי מתוכנן, ניקיון לאחר תאונת דרכים, 
 משאית בטון שנשפכה על הכביש וכדומה.

העברת , בין היתר באמצעות משימה למנהלהקבלן יידרש לדווח על ביצוע משימות מיד עם סיום ה .2.10
 .נציג המועצהתמונות בנייד ו/או ע"י תוכנה ייעודית  ו/או ע"י אמצעי תקשורת אחר בהתאם לדרישת 

או מי מטעמו לבקשתו בתוך פרק זמן סביר של עד חצי שעה, בכל  נציג המועצהעם  שעל הקבלן להיפג .2.11
 תקלות או תיאום משימות.מקום  ברחבי המתחם וזאת על מנת להתעדכן בנושא 

כפי פעם סידור עבודה, הערות, סדרי עדיפויות והוראות לביצוע מידי  נציג המועצהמיקבל  הקבלן .2.12
, על פי הסכם זה על מפרטיו ונספחיו, נציג המועצההקבלן יקפיד למלא כל הוראות . לנכון שימצא

 ת הבטיחות בעבודה.במהירות, במקצועיות באיכותיות ובדייקנות, תוך שמירה על כל הוראו
רשאי לקבוע תכניות עבודה יומיות, שבועיות או חודשיות לביצוע עבודות הטאוט,  נציג המועצה .2.13

השטיפה  והניקיון הנדרשות בהסכם זה, להחליט על סדרי עדיפויות, לשנות מועדים וכן לעדכן/לשנות  

 .ראות עניו המקצועיותשעות מראש לפי אופי הפעילות בשטח ולפי  48את התכניות בהודעה של 
, לכל קבלן אחר המועסק על ידי נציג המועצההקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות  .2.14

ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי  מועצה לרבות קבלן טיפול במפגעים באזורים שבאחריותוה
סמוך בוהן  עבודות/השירותיםה ביצוע הקבלן האחר(, הן במקום -וכן לעובדיהם )להלן  נציג המועצה

 ., וכן ישתף ויתאם פעולה איתםהםאלי
בקשר לביצוע העבודות תהא חוות דעתו של  נציג המועצהבכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין  .2.15

 מנכ"ל המועצה או מי מטעמו קובעת וסופית. 
 .ג המועצהנציבמקרה חירום הקבלן מחויב להעמיד את כל העובדים העומדים לרשותו לידי  .2.16

 
 דרישות מינימום לציוד ולהפעלתו .3

לצורך אספקת השירותים והעבודות נשואי מכרז זה, יפעיל הקבלן וישתמש בציוד ייעודי, ולכל הפחות  .3.1

 הציוד המפורט להלן והעונה לכל הפחות על הדרישות הבאות:
אשר גילה בכל נקודת זמן לא יעלה על שלוש שנים או על שלדת משאית, מכונת טיאוט ייעודית  .3.1.1

אשר תענה לכל הפחות  ומעלה, 2018תהיה משנת ייצור ואשר במועד תחילת אספקת השירותים 
 על הדרישות הבאות:

, בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות המוסמכות נסיעה עצמאית תבעלת יכול .3.1.1.1
  .המופיע בהגדרת השירותיםשובי ואתרי המועצה כפי ילי מטעם מדינת ישראל,

פועלת בשיטת היניקה, לביצוע טיאוט מכני של כביש ראשי, כביש, אי תנועה, מבואה,  .3.1.1.2
ס"מ  30מברשת צד בקוטר  :הבאים את המכלולים , לכל הפחותבין היתר ,כוללתוורחבה, 

עם מערכת  ,ס"מ לפחות 220לפחות, מברשת מרכזית, המאפשרים לבצע טיאוט ברוחב של 
ליטר לפחות, עם  5,000תיזים לכל המברשות, עם מכל קליטת פסולת בנפח של מים ומ

 1.5יכולת פתיחת פתחי היניקה ליניקת פסולת בעלת נפח גדול לרבות בקבוקים בנפח של 

ליטר לפחות, עם רישיון וביטוח  700ליטר, עם מכל מים מחומר בלתי מחליד בנפח של 

 ת.ע העבודוחובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתה בביצו
 .ק"מ לשעת עבודת טיאוט 5 -תפוקת עבודת טיאוט לא תפחת מ  .3.1.1.3

רכב הטאוט יכלול: מערכת שטיפה עילית מקורית מבית היצרן, המאפשרת ניקוי מדרכות ופינוי  .3.1.2
: משאבת מים תכלולזמנית עם ביצוע טאוט הכבישים. המערכת -פסולת תחת רכבים חונים בו

מטר, המותקנת על גג  2.5 -דקה, זרוע צידוד באורך של כליטר/ 15בר ובספיקה של  150בלחץ 
 מטר בתוך תוף גלילה אוטומטי ואקדח שטיפה.    15המכונה, כולל צינור באורך 

לביצוע עבודות טיאוט מכני של מסעות סלולות ו/או מרוצפות לרבות  מכונת טיאוט ייעודית .3.1.3
ואשר במועד  ,יעלה על שלוש שניםאשר גילה בכל נקודת זמן לא מבואה, מדרכה, רחבה, שביל, 

אשר תענה לכל הפחות על הדרישות  ומעלה, 2018תהיה משנת ייצור תחילת אספקת השירותים 
 הבאות:

ס"מ, רוחב  230 –ס"מ, גובה מרבי  450 –ס"מ, אורך מרבי  120 –מידות: רוחב מרבי  .3.1.3.1
  .ס"מ 130 – טיאוט לא יפחת מ
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ס"מ לפחות, עם שתי  13ות בגובה של בעלת כושר טיפוס וירידה מאבן שפה במדרכ .3.1.3.2

ס"מ לפחות עם מכל  40מברשות בחזית המכונה, עם מערכת יניקת פסולת עם פתח ברוחב 
 120ליטר לפחות הניתן לפרוק פסולת למכולה בגובה של    800 קליטת פסולת בנפח של 

ים ליטר לפחות, עם מתזי מ 100ס"מ לפחות, עם מכל מים מחומר בלתי מחליד בנפח של 
 .לכל מברשת

ת היצרן, המותקנת על גג המכונה ימכונת הטאוט תכלול מערכת שטיפה עילית מקורית מב .3.1.3.3
 והמאפשרת ניקוי מדרכות ושטחים ציבוריים, יחד ובמשולב עם מערכת טאוט הכביש. 

עם תא נהג סגור, מושב נהג משוכך פניאומטית, מיזוג אויר, מראות צד הניתנות לקיפול,  .3.1.3.4
  .ר צינור יניקת פסולתאפשרות חיבו עם

 .עם רישיון וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתה בביצוע העבודות .3.1.3.5
 .ק"מ לשעת עבודת טיאוט 2.1 -תפוקת עבודת טיאוט לא תפחת מ   .3.1.3.6

לעיל, בין היתר לניוד עובדים  2.5כלי רכב מסוג טנדר למילוי כלל התכליות המפורטות בס"ק  .3.1.4

במועד תחילת  כאשר ,בכל נקודת זמן לא יעלה על שלוש שנים כלי הרכב גילולפינוי מפגעים.  
ומעלה, במצב תקין וכשיר כל העת ויישא את כל  2018הוא יהיה משנת ייצור אספקת השירותים 

 הביטוחים הנדרשים בתוקף.
  :מכונת שטיפה עצמאית ניידת .3.1.5

, הזנת מים אפשרית מברז HP 18, 21בר, כושר ספיקה  200בעלת משאבת מים בלחץ של  .3.1.5.1

 או ישירות ממכלי צבירה ע"י יניקה של המשאבה. 
 כ"ס עם גיר הפחתה המתאים למשאבה בעלת סל"ד נמוך לעבודה מאומצת.  18מנוע בנזין  .3.1.5.2
 ליטר ואפשרות שימוש בדטרגנטים.  250מיכל מים של לפחות  .3.1.5.3
שטיפה מורכבת על מטר ואקדח שטיפה. מכונת ה 20גלגלת עם צינור באורך של לפחות  .3.1.5.4

עם ארגז מותאם  4X4סמ"ק, הנעה  1,000רכב מיול ) ריינג'ר ( מנוע דיזל בנפח  של לפחות 

 לנשיאת מערכת השטיפה ויכולת נסיעה בשטח. 

במועד  כאשר ,בכל נקודת זמן לא יעלה על שלוש שניםומכונת השטיפה  כלי הרכב גיל .3.1.5.5
ומעלה, במצב תקין וכשיר כל העת  2018הם יהיו משנת ייצור תחילת אספקת השירותים 

 ויישאו את כל הביטוחים הנדרשים בתוקף.
מיני מחפרון אופני כדוגמת בובקט לאיסוף חול וטאוט כבישים ורחובות, הכלי יהיה מצויד  .3.1.6

 ס"מ לפחות. 160ברוחב של  OPALבמטאטא כדוגמת חברת 
דיו  שלט בגודל וכיתוב על כל רכב של הקבלן העובד בשרות מועצה אזורית תמר יורכב משני צד .3.1.7

בהתאם לקביעת המנהל. המנהל רשאי לשנות את הכיתוב והגודל בכל שנה, כל זאת על חשבון 
 .ובמסגרת התמורה המוסכמת הקבלן

בהתאם  ו/או קשר מירס ימכשירכלל הרכבים וכלל קבוצות העבודה, בכל תא שטח, יצוידו ב .3.1.8
נציג המועצה, הכל בהתאם לשיקול דעתם וטלפון סלולארי על פי דרישת  נציג המועצהלהנחיות 

 .הבלעדי והמוחלט בכל נקודת זמן
עגלות אשפה, מטאטאים, מגרפות, אתים, שקיות אשפה וכל ציוד אחר הנדרש לשם הקבלן יספק  .3.1.9

על פי מסמכי מכרז זה על נספחיו. סוג הציוד יהיה באישור ובהתאם לדרישות   יוקיום מחויבויות
 המפקח.

ליטר בודד  50הקבלן את עובדיו בעגלות אשפה חדשות בעלות פח עיל, יצייד מבלי לפגוע באמור ל .3.1.10
ו אותם בהתאם לשיקול דעתם , שיאשרנציג המועצהעם שני גלגלים. דגם העגלה המוצע יוצג בפני 

דגמים בפני המנהל, ויהיה חייב לאשר מול המנהל את  מספר. הקבלן יציג הבלעדי והמוחלט
 .הדגם לפני תחילת העבודה

 .כל עובד מעובדי הקבלן יהיה כל הציוד הדרוש לביצוע מלא ומושלם של העבודהל  .3.1.11
יעמוד לרשות מועצה אזורית תמר בלבד לביצוע המטלות בשטח לעיל,  3.1כמפורט בס"ק כלל הציוד,  .3.2

ובשעות שיקבעו ע"י המפקח.  חל איסור לקבלן להפעיל את הציוד הנ"ל בשעות שנקבעו ע"י המפקח 

 דות אחרות.ביצוע עבוצורך ל
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הטאוט  ות/. במקרה של תקלה במכונתבכל נקודת זמן כליו נקיים ותקינים עלהקבלן ידאג לשמור  .3.3

(, מכונת השטיפה הניידת לעיל 3.1.2כאמור בס"ק , מכונת השטיפה )לעיל( 3.1.3 –ו  3.1.1כאמור בס"ק )
על הקבלן לדאוג לציוד חליפי מתאים  לעיל( 3.1.4לעיל( או כלי הרכב )כאמור בס"ק  3.1.5)כאמור בס"ק 

שעות מקרות התקלה. חובה על הקבלן לדווח למפקח או מי מטעמו על תקלה באחד  48-וזאת עד ל
הפיצויים המכשירים הנ"ל  מידית. כמו כן יקוזז  הסכום בגין אי הפעלת המכונה  בהתאם למופיע בסעיף 

 .המוסכמים בגין אי העמידה בהוראות ההסכם
ם לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה לרבות  מילוי מיכל המים של רכב הטיאוט/שטיפה אספקת המי .3.4

ובמסגרת התמורה המוסכמת, ובהתאם להוראות  הקבלן על חשבוןוהשימוש במכונת השטיפה יהיו 
  הבאות:

לצורך השימוש במים יעשה הקבלן שימוש במד מים אשר יימסר לו לתכלית זו על ידי מחלקת  .3.4.1
במועצה או על ידי חברת המים והביוב של המועצה, ככל שתבוא כזו בנעלי מחלקת  המים והביוב

 "(. ספק המים המקומיהמים והביוב )להלן: "

מד המים יותקן בכל נקודת זמן בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות ולרבות  .3.4.2
בות, אך לא רק, ולר ISO 4064והוראות תקן  1988 –כללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח 

התקנתו בכיוון הזרימה, מנקודת הזינה אל המכל המוזן, כשהוא מפולס ומקביל לקרקע 
)"זכוכית רואה שמיים"(, תוך מניעת ויברציות ותוך אפשור זרימה בחתך מלא של מבוא המד 

 ולאורך צנרת הזינה.
על גבי מד המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הקבלן בהתקנת התקן קריאה מרחוק  .3.4.3

 המים וככל שסופק לו כזה, יהא הקבלן מחויב לעשות בו שימוש בכל נקודת זמן.
קריא מד המים ידווח לספק המים המקומי בכל עת, על פי דרישתו המיידית והראשונה, ומד  .3.4.4

 המים יוצג לו כל אימת שידרוש את הצגתו.
ן ולהנחיות הרשויות הקבלן יחויב בעלות המים שנמדדה במד המים, בהתאם להוראות כל די .3.4.5

 המוסמכות בכל נקודת זמן ובהתאם לתעריפים שנקבעו לכך. 

 .נציג המועצה על ידיריקון ושטיפת מכונת הטאוט יתבצע אך ורק במקום שיאושר  .3.5
 הקבלן ידאג שעובדיו יהיו לבושים בתלבושת אחידה במדים נקיים ותקינים. .3.6
החברה,  יהיו לבושים באפוד זוהר עם כיתוב  "שם המועסקים בביצוע הסכם זה עובדיוכל הקבלן ידאג ש .3.7

 ".מועצה אזורית תמרבשירות  –פינוי אשפה וניקיון 
לאחר בכל מקרה של שימוש בחומרי ניקוי תהיה קביעתו של המנהל מוחלטת. שימוש בדטרגנטים רק  .3.8

 קבלת אישור מתברואן המועצה.
 

  חומרי ניקוי ומוצרים מתכלים .4
וחומרי הניקוי אשר  , מוצרי הנייראת כל הכליםובמסגרת התמורה המוסכמת יספק על חשבונו  הקבלן .4.1

 נציג המועצה.ביצוע תקין של העבודות וכן ידאג להחליפם עקב בלאי ופחת לפי הוראת צורך יידרשו ל
 .המועצה יספק יישאו תו תקן ישראלי ויאושרו ע"י מפקח הקבלןכל החומרים והציוד ש .4.2

המועצה ובאחריות  יהיו מאושרים ע"י מפקח הקבלןואלט שיסופקו ע"י נייר לניגוב ידיים ונייר הט .4.3

 .לדאוג להמצאות כל סוגי הנייר בכל שעות היממה הקבלן
לא יספק את כלי העבודה וחומרי הניקוי כנדרש, המועצה תהא רשאית לרכוש את  הקבלןבמידה ו .4.4

עלות רכישת החומרים ו/או מ 50% פיצוי מוסכם בערך שלהחומרים והציוד על חשבונה כאשר העלות + 
 בדרך של קיזוז.קבלן ל מהתמורה המגיעהיופחתו  הציוד למועצה

לכל  MSDS יקבלו את אישור תברואן המועצה רק לאחר הצגת הקבלןחומרי הניקוי שיסופקו ע"י  .4.5
 .הגורמים האחראים על אישור החומרים המסוכנים במועצההחומרים מול 

 .קוי באמצעות מדבקות "רעל" ושם החומר הרעיל על כל בקבוקלדאוג לסמן את חומרי הני הקבלןעל  .4.6
החזרתם לספק החומרים או  על ידיהריקים של חומרי הניקוי מהאתר  המכליםידאג לפנות את  הקבלן .4.7

 .לאתר מורשה
 .במידה ויידרש לכך המכליםיספק מסמכים ואישורים על חומרי הניקוי ופינויי  הקבלן .4.8
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ובאחריותו לנעול את כל החומרים המסוכנים המוכנסים לאתר על ידו או מטעמו. חומרים  הקבלןעל  .4.9

ע"פ דרישות מפקח המועצה, ואלו  הקבלןנוספים אשר לא הוגדרו מלכתחילה במפרט זה, יסופקו ע"י 
 יעמדו בתו התקן כמקובל.

 
 

 פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בהוראות ההסכם .5
ישות ו/או בהתחייבויות נשוא הסכם זה על נספחיו, יקוזז מחשבון הקבלן היה והקבלן לא יעמוד בדר .5.1

פיצוי מוסכם , ללא צורך בהוכחת נזק. מראשפיצוי מוסכם  ההסכום המפורט לכל מקרה בנפרד, המהוו
 עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. למועצהזה הנו בנוסף לכל סעד ו/או תרופה העומדים 

 הקבלןלא ישחררו את  קבלןכאמור לעיל או ניכויים מתשלומים המגיעים לחילוט הפיצויים המוסכמים  .5.2
 .צדדית-מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא יקנו לו את הזכות לבטל את ההסכם בהודעה חד

 להשית עליו פיצוי מוסכםבעניין אחד ועל כן אין  הושת עליו פיצוי מוסכםלא תעמוד לקבלן הטענה כי  .5.3

של אחת או יותר מהחובות  הושת על הקבלן פיצוי מוסכם בגין הימנעותו מביצועבעניין אחר. גם אם 
הושת הוא מחויב לחזור ולבצע המשימה שבגין אי ביצועה  המוטלות עליו מכוח ההסכם על כל נספחיו

 .עליו הפיצוי המוסכם
הנקוב )קרי, יופחתו בערכם  לא כולל מע"מלהלן יפורטו הפיצויים המוסכמים בערכם הנקוב בש"ח  .5.4

להלן מהתמורה המגיעה לקבלן לפני מע"מ(. סכומים אלה יוצמדו בהתאם למנגנון הצמדת התמורה 
 לקבלן מכוח ההסכם:

 ₪. 300 –עובדים ללא ביגוד ייצוגי כמפורט במפרט הכללי  .5.4.1
 ₪. 300 –אי החלפת שקית באשפתון  .5.4.2
 ₪. 500 –אי ביצוע ניקיון בפרק הזמן שנקבע  .5.4.3
ליום ₪  2,000סך של עד  –ש לפי מס' השעות כמפורט במפרט זה אי הפעלת מכונת הטאוט כנדר .5.4.4

 עבודה.

 ליום לכל מכונה.₪   2,000סך של  –אי הפעלת מכונת הטאוט/שטיפה .5.4.5
 ליום.₪  1,000 –אי הפעלת רכב פינוי מפגעים וניוד .5.4.6
אי עמידה בביצוע המשימה עקב כמות עובדים לא מספיקה ו/או מתאימה לביצוע המשימה או  .5.4.7

 לעובד ליום.₪  500 –שת המפקח  על פי דרי
 ₪. 200 –חוסר סבון בשירותים  .5.4.8
 ₪. 500 –ניקיון לקוי בשירותים  .5.4.9

 ₪. 200 –חוסר נייר טואלט בשירותים  .5.4.10
 ₪. 500 –ביצוע ניקיון שלא לשביעות רצון המנהל  .5.4.11
 כל חיוב או הפחתת כספים מכל גורם ממשלתי או ציבורי בגין  .5.4.12
 ועוד הסכום המופחת.₪  1,000  -אזורית תמר   תקלות ניקיון בשטח שיגרעו ממועצה  .5.4.13
 ₪. 500 –אי התייצבות לישיבת עבודה ללא אישור מהמנהל  .5.4.14

 ₪. 3,000 -חוף אשר ימצא "מלוכלך" במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה   .5.4.15

 ₪. 5,000 -חוף אשר ימצא "מלוכלך מאוד" במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה   .5.4.16
יקיון ע"י המועצה לאחר שהקבלן לא נענה להתראה מטעם המפקח ולא הכנסת קבלן אחר או נ .5.4.17

 ועוד עלות ביצוע העבודה.₪  1,000 -ניקה כנדרש ממנו
 

להלן, ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, יוגדרו במפרטים הבאים, המהווים חלק בלתי  .6
ג', לרבות תיחומם של אזורים  –נפרד ממסמכי המכרז, הוראות נוספות לביצוע העבודות באזורים א', ב' ו 

 אלה.
כנית העבודה העקרונית לעבודות ג', להלן ת -בנוסף לאמור במפרט זה ובמפרטים המיוחדים לאזורים א', ב' ו .7

 מכונות הטיאוט והציוד הנוסף, בכפוף לדגשים הבאים:

כאמור, תכנית העבודה השבועית תימסר לקבלן על ידי נציג המועצה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי  .7.1

 והמוחלט ובהתאם לצרכי התפעול בכל נקודת זמן.
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דכן את התכנית בכל נקודת זמן, בהתאם מבלי לפגוע באמור לעיל, ובכלל זה, בזכותה של המועצה לע .7.2

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במועדים, בחגים ובהתקיים אירועים מסוימים, 
 להלן מתווה עקרוני לדוגמה של תכנית העבודה השבועית לשימוש במכונות הטיאוט:

 

 

 

 

 

 מכונת טיאוט גדולה

 הערות ן ה ד ג ב א יום/ישוב

           X   כיכר סדום

           X   נאות הכיכר

           X   עין תמר

       X       חצבה

       X       הר עמשא

         X     עין גדי

 אחת לשבועיים     X       משור רותם

     X   X   X נווה זוהר ואזור התיירות
 

 מכונת טיאוט בינונית

 כ"סה ן ה ד ג ב א יום/ישוב

               כיכר סדום

               נאות הכיכר

               עין תמר

               חצבה

               הר עמשא

               עין גדי

               משור רותם

     X X X X X נווה זוהר ואזור התיירות
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 מ פ ר ט מיוחד לאזור א'
 )מתחם התיירות(מתחם עין בוקק וחמי זוהר 

 תיחום האזור –כללי  .1
הינו כל השטחים  ,כאמור במכרז זה, על נספחיולעניין מפרט זה ותחום אחריותו והתחייבותו של הקבלן  .1.1

ועד  ,הציבורים לרבות החניות באזור התיירות כמפורט בתשריט המצורף כחלק בלתי נפרד מהמפרט
 כך. לשלושה מטרים מעבר לגבולות הגזרה, ככל שיש צורך ב

לעיל ולהלן יבוצע במסגרת התמורה המוסכמת ולרבות לעניין החריגה מגבולות האזור, כלל האמור  .1.2
 לעיל, וזאת, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז. 1.1כאמור בס"ק 

 גבולות האזור הנכללים במפרט זה יוגדרו כדלקמן: .1.3
 עין בוקק –אזור צפוני  .1.3.1

   לשונות אדמה, לגונות. מזחים וכד';כולל כל הכניסות לים,  ממזרח: קו המים .1.3.1.1

 ;מדרום: כיכר ישרוטל ים המלח .1.3.1.2

 ;90ממערב: כביש  .1.3.1.3

 ;P5אתר מצפון:   .1.3.1.4

 חמי זוהר –אזור דרומי  .1.3.2

 ;ממזרח: קו המים .1.3.2.1

 ;90ומפגש הדרכים מלונות דרום עם כביש מדרום: צומת  .1.3.2.2

  ;90ממערב: כביש  .1.3.2.3

 ;תחילת אזור הביניים, צפונית לחוף פרמייר :מצפון .1.3.2.4

  אזור הביניים .1.3.3

 ;מזרח:  קו המיםמ .1.3.3.1

 ;מדרום:  גבולו הצפוני של חוף פרמייר .1.3.3.2

 ;90ממערב: כביש  .1.3.3.3

 ;מצפון: כיכר ישרוטל ים המלח .1.3.3.4

השטחים שבאחריות הקבלן הינם כל השטחים הציבוריים לרבות חניות הנמצאות בשטח כמפורט  .1.4
 הקבלן אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במפרט זה.ריט של האזור בו זכה שבת

מודגש ומובהר בזה כי אחריותו של הקבלן הינה על כל השטחים בתחום המסומן והמפורט, גם אם  .1.5
 יתווספו קטעים במהלך תקופת ההסכם.                   

יתווספו מובהר בזאת כי האזור נמצא בתקופת פיתוח נרחבת וכי ישנה סבירות כי בתקופת ההסכם  .1.6
 או יגרעו שטחים לתקופות מסוימות.\ו

 
 פירוט העבודות .2

המפורט להלן, בסעיפים הבאים, בא בנוסף לכל הוראה אחרת בגוף המכרז על כלל מסמכיו ולרבות  .2.1
 ההסכם וכלל המפרטים הטכניים ואינו בא במקומם.

שעות היום הקבלן ידאג לניקיון כל השטחים המפורטים לעיל כהגדרתם במסמכים אלה במשך כל  .2.2
והלילה ובמשך כל ימות השנה למעט יום הכיפורים. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לשעות חוק 

 בהתאם.  ךעבודה ומנוחה ועל הקבלן להיער

על הקבלן לנקות ולשטוף את שטחי החופים, הטיילות, הרחובות, הרחבות, מעברים, מדרגות, מדרכות,   .2.3
סככות,  מגרשי חניה, כבישים, שלטים, תמרורים, מחסומים, עמודים, מקלחות חוף, ריהוט רחוב,

י מכולות אשפה, מוטמנים, אשפתונים, מתקני אצירה למחזור, גשרים, מתקנ ,תיריעות צל, פרגולו
שעשועים וספורט, תחנות המתנה לאוטובוסים, איי תנועה, רחבות עפר, כיכרות ואלמנטים המותקנים 

מוחזקים רשמית ע"י גורמים אחרים. )רצועות חוף המופעלות על ידי  אינםבהם ואת כל השטחים אשר 
 מפעיל פרטי או אחר(, אלא אם הוגדר במפורש אחרת בהסכם על נספחיו.

פסולת כגון: אשפה ביתית, אריזות ריקות, פחיות, צואת בעלי חיים, שלכת,  על הקבלן לנקות כל  .2.4
גרוטאות, פסולת עלים וענפים, בדלי סיגריות, לשוניות פחיות שתיה, פקקי בקבוקים, סחף רוח ומים, 
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שיירי מדורות, פחיות, בקבוקים, קרשים, חומרי בנייה, ריהוט, גרוטאות, שברי זכוכית וכל סוג פסולת 
 .אחר

 בלי לפגוע באמור לעיל, יכללו עבודות הניקיון גם את המשימות הבאות:מ .2.5

טאוט/גרוף ידני של כל שטחי החוף, הרחבות, מעברים, מדרגות, מדרכות, מגרשי חניה וכבישים  .2.5.1
 או כל מקום אחר בתחום השטח שבאחריותו.

פתונים, שטיפת טיילות כולל כל האלמנטים הקיימים בטיילת כגון: ריהוט רחוב, שלטים, אש .2.5.2
תנאים  'בנספח א כו' באמצעות מכונת השטיפה הניידת, אשר תסופק כאמורמדרגות, מעקות ו

 )שמונה( שעות עבודה בכל יום. 8משך  ,מיוחדים

שטיפה בלחץ להסרת אבק, כתמי לכלוך, פיח, שמן וכל לכלוך אחר של ריהוט רחוב, מוטמנים,   .2.5.3
בוס, תמרורים, שלטים ואלמנטים אחרים מכולות אשפה, חדרי אשפה, אשפתונים, תחנות אוטו

מידי יום במשך  ,תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,באמצעות מערכת שטיפה בלחץ
 שעות כל יום וזאת על פי תכנית ועל פי הלוז שיקבע. 4

ניקיון כל שטחי החופים, המדרגות והמעברים ושמירת רמת ניקיון גבוהה שלהם משך כל זמן  .2.5.4
 העבודה.ביצוע 

  ,תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,ניקיון החופים באמצעות מכונת השטיפה  .2.5.5
שעות בכל יום ובנוסף טיאוט עם מגרפות, מפוחים ואמצעים נוספים ע"פ דרישת  4יתבצע לפחות 

 המנהל עד לניקיון יסודי של החופים לרמת ניקיון בדלי הסיגריות, פקקים, סכום פלסטיק  ועוד.

אשר  ,(  והדרומיות )עד נווה זוהר( במקומות שרכב הטיאוטP5יקיון הטיילות הצפוניות )עד נ .2.5.6
לא יכול להיכנס, יתבצע באמצעות מכונת השטיפה  ,תנאים מיוחדים 'בנספח א יסופק כאמור

פעמים בשבוע ע"פ תכנית  3לפחות  ,תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,העצמאית
 הל. ולוז שיתקבל מהמנ

ניקוי שטח מדשאות, גינון, איי תנועה וכיכרות )כולל איי תנועה וכיכרות המכילים גינון ( וגומות  .2.5.7
 משך כל זמן ביצוע העבודה. –עצים 

ניקוי ושטיפה יסודיים של מקלחות חוף ציבוריות, ברזיות מים, שלטים, אשפתונים, תחנות  .2.5.8
אוטובוס, ריהוט רחוב ומתקנים אחרים, כולל הורדת מפגעי צבע )גרפיטי( מדבקות וסטיקרים  

 משך כל זמן ביצוע העבודה.  –

ופינויו לאתר  ום,ניקוי ופינוי החול שהצטבר במלכודות החול במקלחות החוף,  לפחות פעם בי .2.5.9
 שיקבע המפקח.

 ניקיון לאחר פינוי גזם וגרוטאות, בכל השטח ובהתאם לדרישת המפקח. .2.5.10

עקירת שיחים ועשבי פרא מהמדרכות, החניות  והכבישים. ) גובה העשבים לא יעלה על גובה  .2.5.11
 המדרכה (.

(, 07:00לשעה השלמה עד על מנת למנוע הצטברות לכלוך בקו המים, הקבלן יבצע מידי בוקר ) .2.5.12
כולל בשטחים המוחזקים רשמית או ניקוי יסודי  לאורך החופים מקו השפל  ועד לגבול החוף, 

 פיזית ע"י גורמים אחרים.

או זמניים, בחופים ובשטחים המופעלים על ידי \ניקיון ושטיפת שירותים ציבוריים קבועים ו .2.5.13
הקבלן במהלך תקופת יבנו בעתיד בשטח שבאחריות \המועצה כאלו הקיימים וכאלו אשר יוצבו

ההסכם, כולל החלפת נייר טואלט, מילוי סבון ידיים ואספקת חומרי הניקוי. חובת בדיקה של 
 מצב השירותים לפחות פעם בשעה, כולל ניהול דף ביקורת יומי וחתימת הבודק.

ריקון/החלפת שקיות באשפתונים המוצבים בשטח באופן שוטף כל משך זמן ביצוע העבודה.  .2.5.14
 ה המלאות יפונו ע"י הקבלן/העובד למכולות האשפה מיד עם החלפתם. שקיות האשפ

המועצה תספק אשפתונים מכל סוג, בכל גודל ובכל כמות והקבלן יספק על חשבונו את שקיות  .2.5.15
עובי השקית . האשפה. סוג, גודל חוזק, צבע וכיתוב שקיות האשפה יהיו לפי הנחיות המפקח

שקופות לחלוטין עם הדפסת לוגו המועצה  קיותמיקרון. הקבלן ישתמש בש 6יהיה לפחות 

בימים א,  .ים המודפס עליהם לוגו המועצהבצבע בשטח החולי של החוף, ובשאר האשפתונים
. הקבלן יחליף שקיות בכל יום גם אם לא בצבע ירוק בימים ב',ד' ו' ה' ושבת בצבע כתום,ג, 

מובהר בזה לקבלן כי רשאית המועצה להוסיף מתקנים לאיסוף אשפה ו/או  .שימוש בהם נעשה
ריהוט רחוב ו/או מתקנים אחרים ככל שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לרוקן ולנקות גם אותם 

 ללא תמורה נוספת.
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טאוט מכני של טיילות, רחובות, רחבות, מעברים, כבישים, מדרכות, חניות באמצעות מטאטא  .2.5.16
תתבצע ע"פ  תכנית שתיקבע ע"י המפקח. , תנאים מיוחדים 'בנספח א כאמור אשר יסופק ,מכני

באם יידרש שימוש בדטרגנטים להשגת תוצאות יעילות ייעשה כך על ידי הקבלן, באחריותו ועל 
 חשבונו.

רחובות, רחבות, מעברים, כבישים, מדרכות, חניות באמצעות מטאטא מכני ושטיפת טאוט  .2.5.17
תתבצע בכל יום , תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר יסופק כאמור ,עליוומערכת השטיפה המובנת 

 שעות ביום וזאת ע"פ  תכנית שתיקבע ע"י המפקח. 8לפחות 

יש לשים דגש מיוחד לניקיון מסביב למכולות האשפה, מוטמנים, מתקני הקרטון, עגלות ופחי   .2.5.18
מעברים, חניות  האשפה, וכן לפירות עצי הדקל הנושרים על המדרכות, כבישים, שבילים,

וטיילות בכל גבולות השטח, כתמי שמן וכל לכלוך אחר. יש להכניס את כל האשפה שבתפזורת 
 או בשקיות/קרטונים מסביב למכולות האשפה/מוטמנים לתוך כלי האצירה.

במקרים בהם יחליט המפקח כי יש צורך בניקיון באמצעות קיטור המיועד להסיר כתמי שמן  .2.5.19
לא ניתן להסיר בפעילות הניקיון הרגילה, יבצע הקבלן עבודות אלו ולכלוך גס, גרפיטי, ש

 ככל ויידרש., תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,באמצעות מערכת שטיפה בלחץ

הקבלן יבצע ניקיון מחוץ לגבולות הגזרה שלו ושאינם חופפים עם שטח של קבלן ניקיון אחר עד  .2.5.20
 מים בשנה בתיאום עם המפקח או מי מטעמו.פע 4מטר מגבול הגזרה,  30למרחק  של 

הקבלן יבצע ניקיון מחוץ לגבולות הגזרה שלו ושהינם חופפים עם שטח באחריות גורם  .2.5.21
 מטר מגבול הגזרה באופן שוטף. 10משנה/מלון ו/או כל גורם אחר עד למרחק  של 

לי סיגריות, ניקיון יומי של  הפארקים מגרשי המשחקים והגנים, עד לרמת ניקיון של איסוף בד .2.5.22
צואת כלבים   וכל לכלוך אחר, כולל גירוף וניקוי החולות, החלפת שקיות האשפה וטאוט מדרכות 
ושבילים. בנוסף יתבצע  ניקיון שבועי של הפארקים  והגנים כולל טאוט ידני של משטחי הדשא 
הסינטטי ומשטחי הגומי, שטיפת  המתקנים, הספסלים, השלטים, פחי האשפה, החומות, 

בילים  וכל ריהוט אחר במקום. מובהר בזה לקבלן כי רשאית המועצה להוסיף מגרשי הש
משחקים  ופארקים בתחום האזור שבאחריות  הקבלן, ככל שתמצא לנכון והקבלן מתחייב 

 לנקות גם אותם בהתאם.

 

 ניקיון שירותים  .2.6

)חופים עין בוקק דרום, עין בוקק צפון, חמי זוהר, החוף  הציבוריים בשירותים ניקיון עבודות .2.6.1
יבוצעו באמצעות עובד צמוד שיוקצה, לכל אחד מהמיקומים כמצוין לעיל )בעבודה לפי  הנפרד(

 :משמרות( ויהיה נוכח נוכחות קבע במקום ואשר יבצע את העבודות הבאות

החרסינה, , החלונות, המתקנים, המראותלכך כי התאים, האסלות, הכיורים, הקבלן ידאג  .2.6.2
ייערך ניקוי יסודי במים ובחומרי ניקוי  הרצפה והדלתות יהיו נקיים. עם סגירת השירותים 

פעילות שעות  שאינם גורמים נזק למתקנים. השירותים חייבים להיות נקיים במשך כל 
 .השירותים

 וחתימת הניקיון שעת, תאריך פירוט ובו ח"דו, הכניסה דלת של האחורי בצידה יתלה הקבלן .2.6.3
 .המנקה

 להפעלה תקינה, מסודרת ונקייה של השירותים ובשעות ההפעלה יהיו: ידאג הקבלן .2.6.4

 נייר טואלט בכמות מספקת בכל תא. .2.6.4.1

 סבון נוזלי לרחיצת ידיים ליד הכיורים. .2.6.4.2

 מתקן לייבוש ידיים )מתקן חשמלי או מתקן גלילי נייר(. .2.6.4.3

 מתקן להפצת ריח )מטהר אוויר( מלא ותקין. .2.6.4.4

 

 דגשים לביצוע העבודות .2.7

על הקבלן להקפיד שהטיילות והשטחים המוגדרים בהסכם זה יהיו נקיים ומאוישים במספר  .2.7.1
מתאים של עובדים לצורך ביצוע  העבודה במשך כל שעות היום והלילה. והכל בהתאם להוראות 

 ךרהחוזה. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן להיע
 בהתאם. 
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שטחי טיילות בתחום האזור שבאחריות הקבלן,  אם יתווספו או יורחבומובהר בזה לקבלן כי  .2.7.2
 לנקותם בהתאם להוראות החוזה והמפרט וזאת ללא תמורה נוספת. הוא מחויב

 ועבודת טאוט הכבישים, החניות והרחבות תעשינה בטיב ובאיכות מעולים באופן שלא יישאר .2.7.3
שאריות פסולת על הכביש או הרחבה. אם לאחר סיום העבודה יישארו שאריות פסולת  המנהל 

 לבצע עבודה זו שוב ללא תמורה נוספת. ןרשאי להורות לקבל

כל פסולת שתיאסף מהרחובות השטחים והחופים במסגרת הפעילות הנ"ל, תוכנס אל תוך  .2.7.4
י נהלי פינוי האשפה במועצה אזורית עם איסוף האשפה וזאת על פ מידהמכולות המוצבות בשטח 

 תמר. דגש מיוחד ייתן הקבלן לניקיון מסביב למכולות האשפה והמוטמנים.

ועונות עומס בתיירות, יתגבר הקבלן את פעולות  םחגים, חופשות, אירועי סופ"ש, בערבי שבתות, .2.7.5
ות הניקיון בכל שטח האחריות, באמצעות תוספת כוח אדם ואמצעים אחרים כנדרש ולשביע

רצונו המלאה של המפקח. אין באמור כדי להוות הוראה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל 
 בהתאם. תגבור כאמור לא יזכה את הקבלן בתמורה נוספת. ךהקבלן להיער

הקבלן ידווח למפקח ויפעל לפתיחת קריאה במוקד העירוני, על כל ליקוי תחזוקה בשטח  .2.7.6
 .ליקיים אלו עילה לאי ביצוע העבודה כראוילא יהוו   מקרה העבודה. בכל 

 על הקבלן לדאוג לניקיון לפני, בזמן ומיד אחרי אירועים שונים שיתקיימו בשטח שבאחריותו. .2.7.7

במתחמי הקמפינג ואזורים בהם מותר לעשות שימוש במנגלים, הקבלן יבצע, בנוסף לניקיון  .2.7.8
או \תוצאה מהבערת מדורות והשוטף, גם ניקוי יסודי ויאסוף גם את כל הפסולת שהצטברה כ

 .מנגלים לרבות השאריות של חומרי הבעירה שנותרו

הקבלן ידווח למפקח ויפעל לפתיחת קריאה במוקד העירוני, על כל ליקוי תחזוקה בשטח  .2.7.9
 לא יהוו ליקיים אלו עילה לאי ביצוע העבודה כראוי.  העבודה. בכל מקרה

העסקים, חצרות  תלשמור על הריהוט, ויטרינובעת ביצוע עבודת הטאוט/שטיפה מתחייב הקבלן  .2.7.10
 פרטיות וכל ציוד אחר הנמצא בסמוך נקיים וללא שיירי לכלוך או אבק כתוצאה מעבודתו.

 
בזאת כי אין באמור לעיל בכדי למנוע מהקבלן לעמוד במטרת אספקת למען הסר ספק מובהר  .3

במצב נקי באופן  נדרש מהקבלן לשמור על  כל השטח המוגדר בחוזה זה, השירותים וכי
 .מוחלט משך כל שעות היום והלילה ובכל ימות השנה
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 'ז-ג'מ פ ר ט מיוחד לאזור 
 המועצה ייישוב

 תיחום האזור –כללי  .1
הינו כל השטחים  ,כאמור במכרז זה, על נספחיולעניין מפרט זה ותחום אחריותו והתחייבותו של הקבלן  .1.1

ועד  ,הציבורים לרבות החניות באזור התיירות כמפורט בתשריט המצורף כחלק בלתי נפרד מהמפרט
 לשלושה מטרים מעבר לגבולות הגזרה, ככל שיש צורך בכך. 

לעיל ולהלן יבוצע במסגרת התמורה המוסכמת ולרבות לעניין החריגה מגבולות האזור, כלל האמור  .1.2
 , וזאת, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז.לעיל 1.1כאמור בס"ק 

 גבולות אזור יישובי המועצה הינו כדלקמן: .1.3

 הר עמשא .1.3.1

 עין גדי .1.3.2

 המועצה  מבנה  מתחםר+ נווה זוה .1.3.3

 ן תמרעי .1.3.4

 נאות הכיכר .1.3.5

 עין חצבה .1.3.6

השטחים שבאחריות הקבלן הינם כל השטחים הנמצאים בתוך תחומי גבולות הגזרה המצוינים להלן,  .1.4
הרשות,  חצרות  י, חצרות של מבנכל עוד הם שטחים ציבורים משעולים וחניות הנמצאים בשטחלרבות 

 הםב או האזורים של האזור בתסריטיםכמפורט  והכל מגרשי ספורט פתוחים גני שעשועים,, מבני ציבור
 זכה הקבלן אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במפרט זה.

הינה על כל השטחים בתחום המסומן והמפורט, גם אם מודגש ומובהר בזה כי אחריותו של הקבלן  .1.5
 יתווספו קטעים במהלך תקופת ההסכם.

 

 פירוט העבודות .2
המפורט להלן, בסעיפים הבאים, בא בנוסף לכל הוראה אחרת בגוף המכרז על כלל מסמכיו ולרבות  .2.1

 ההסכם וכלל המפרטים הטכניים ואינו בא במקומם.

בהתאם לתכנית הקבלן ידאג לניקיון כל האזורים שבאחריותו כהגדרתם במסמכי המכרז על נספחיו  .2.2
למעט סעיפים  15:00ועד לשעה  07:00, מהשעה העבודה ובימים אשר נקבעו בתוכה עבור כל ישוב

מיוחדים המצוינים בהמשך מפרט זה. המפקח רשאי לשנות את השעות. כאשר סה"כ שעות העבודה 

כן יוגדרו משימות לביצוע מעבר לשעות המוגדרות בסעיף זה אולם לא תשולם  עות ברצף. כמוש 8יהיו 
 תמורה נוספת עבורם.

על הקבלן לנקות את  הרחובות, הרחבות, מעברים, מדרגות, מדרכות, מגרשי חניה, כבישים, שלטים,  .2.3

פארקים, תחנות  תמרורים, מחסומים, עמודים, ריהוט רחוב, אשפתונים, מתקני שעשועים וספורט,
 ם שטחיההמתנה לאוטובוסים, איי תנועה, רחבות עפר, כיכרות ואלמנטים המותקנים בהם ואת כל 

 שבתחום אחריותו החוזית.

על הקבלן לנקות כל פסולת כגון: אשפה ביתית, אריזות ריקות, ניילונים, פחיות, צואת בעלי חיים,  .2.4
ות, לשוניות פחיות שתיה, פקקי בקבוקים, סחף רוח, שלכת, גרוטאות, פסולת עלים וענפים, בדלי  סיגרי

שיירי מדורות, פחיות, בקבוקים, קרשים, מפגעי חול, מסטיקים וכתמי מסטיקים, אבנים )כולל אבני 
 .ריצוף ואבנים משתלבות(, חומרי בנייה, ריהוט, גרוטאות, שברי זכוכית וכו'

 

 הניקיון יכלול בין היתר גם את המשימות הבאות: .2.5

הרחבות, מעברים, מדרגות, מדרכות, מגרשי חניה הרחובות, ן וטאוט/גרוף ידני של כל ניקיו  .2.5.1
שעות מתחילת יום  5עד  ויושלםוכבישים או כל מקום אחר באזורים שבאחריות הקבלן יתבצע 

 העבודה. לאחר מכן, ישמור הקבלן על רמת ניקיון גבוהה בכל האזור כל יתר שעות העבודה.
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המכילים גינון( וגומות  וכיכרות )כולל איי תנועה וכיכרות ינון,  איי תנועהניקוי שטח מדשאות, ג  .2.5.2

 משך כל זמן ביצוע העבודה. –עצים 

שטיפה וניקיון של משטחי דשא סינטטי  יתבצע משך כל זמן ביצוע העבודה. שטיפה יסודית  .2.5.3
 תתבצע אחת לשבוע על פי תכנית קבועה שתתקבל מהמפקח. 

 המדרכות, המדרגות, משעולים מרוצפים, החניות  והכבישים. עקירת שיחים ועשבי פרא מ  .2.5.4

ניקוי ושטיפה יסודיים של שלטים, אשפתונים, תחנות אוטובוס, ריהוט רחוב ומתקנים אחרים,  .2.5.5
כולל הורדת מפגעי צבע ) גרפיטי ( שלטי בחירות, הורדת מסטיקים וכתמי מסטיק, מדבקות 

 מהמפקח. וז שיתקבל"סף, על פי תכנית ולומשך כל זמן ביצוע העבודה ובנו  –וסטיקרים  

ריקון/החלפת שקיות באשפתונים המוצבים בשטח באופן שוטף כל משך זמן ביצוע העבודה.   .2.5.6
 פינוי שקיות האשפה יתבצע מיד עם החלפת השקית ולא יושאר לאיסוף מאוחר יותר.

 רכב טיאוט מכני: .2.5.7

תנועה, מדרכות, חניות, רחובות  טאוט מכני של טיילות, רחבות, מעברים, כבישים, איי  .2.5.7.1
, תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר יסופק כאמור ,ומשעולים  באמצעות מטאטא מכני

בטיב ובאיכות מעולים באופן שלא יישארו  בתוכנית העבודה בימים שהוגדרויתבצע ו
שאריות פסולת על הכביש או הרחבה. אם לאחר סיום העבודה יישארו שאריות פסולת 

 לבקש מהקבלן לבצע עבודה זו שוב ללא תמורה נוספת.  המנהל רשאי 

של מדרכות, אשפתונים, פחי אשפה, ריהוט רחוב, תמרורים, עמודי  ושטיפהניקיון  .2.5.7.2
 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,תאורה וכו' יתבצע בעזרת רכב הטאוט ומערכת השטיפה

ע"י רכב הטיאוט ועובד נוסף, וזאת בהתאם לתוכנית  בימים שנקבעו ,תנאים מיוחדים
 עבודה שיגיש המפקח או מי מטעמו.

 שטיפת מדרכות, מעברים, רחבות, פחי אשפה וכל מתקן או ריהוט רחוב אחר. .2.5.8

 ניקיון לאחר פינוי גזם וגרוטאות, בכל השטח ובהתאם לדרישת המפקח. .2.5.9

מנים, מתקני הקרטון, פחי האשפה, יש לשים דגש מיוחד לניקיון מסביב למכולות האשפה, מוט .2.5.10
וכן לפירות עצי הדקל הנושרים על המדרכות, כבישים, שבילים, מעברים, חניות וטיילות בכל 
גבולות השטח, כתמי שמן וכל לכלוך אחר. יש להכניס את כל האשפה שבתפזורת או 

וך כלי האשפה/מוטמנים לת מסביב למכולות ומפגעי גרוטאות וגזם קטנים בשקיות/קרטונים 
 האצירה.

לכך  שעל הקבלן להוציא פסולת גרוטאות וגזם לא נגישים מרחבי השטח למקומות כפי שיידר .2.5.11
 ע"י המפקח

ניקיון יומי של מגרשי המשחקים, עד לרמת ניקיון של איסוף בדלי סיגריות, צואת כלבים וכל  .2.5.12

לכלוך אחר, כולל גירוף וניקוי החולות, החלפת שקיות באשפתונים וטאוט מדרכות ושבילים. 
בנוסף יתבצע ניקיון שבועי  של מגרש המשחקים כולל שטיפת המתקנים, הספסלים, השלטים, 

ריהוט אחר במקום כולל ניקיון יסודי של החול במגרש המשחקים, טאוט  פחי האשפה וכל
 ושטיפה של משטחי הדשא הסינטטי ומשטחי הגומי, ושטיפת השבילים. 

ניקיון יומי של  הפארקים  והגנים, עד לרמת ניקיון של איסוף בדלי סיגריות, צואת כלבים וכל  .2.5.13
ת האשפה וטאוט מדרכות ושבילים. בנוסף לכלוך אחר, כולל גירוף וניקוי החולות, החלפת שקיו

יתבצע ניקיון שבועי של הפארקים והגנים כולל טאוט ידני ושטיפה של משטחי הדשא הסינטטי 
ומשטחי הגומי, שטיפת המתקנים, הספסלים, השלטים, פחי האשפה, החומות, השבילים  וכל 

 ריהוט אחר במקום.
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, גני שעשועים, מגרשי ספורט משחקיםלהוסיף מגרשי  מועצהמובהר בזה לקבלן כי רשאית  .2.5.14

ופארקים בתחום האזור שבאחריות הקבלן, ככל שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לנקות  פתוחים 
 .     ללא תוספת תמורה גם אותם בהתאם

הקבלן יבצע ניקיון מחוץ לגבולות הגזרה שלו ושאינם חופפים עם שטח של קבלן ניקיון אחר עד  .2.5.15
פעמים בשנה, כולל פינוי עשבייה בתיאום עם המפקח או  6הגזרה, מטר מגבול  30למרחק  של 

 מי מטעמו.

 אשר תסופק כאמור ,ניקיון ושטיפה של מדרכות יתבצע בעזרת רכב הטאוט ומערכת השטיפה .2.5.16
על הקבלן להיערך  .בכל פעם שעות לפחות 8פעמיים בחודש למשך  ,תנאים מיוחדים 'בנספח א

אם לצורך ולדרישות המפקח וזאת ללא תמורה נוספת גם לעבודה בזמנים לא שגרתיים בהת
הטיאוט ושטיפת המדרכות יתבצעו ע"י רכב מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן כאמור בהצעתו. 

הטיאוט, עובד לביצוע השטיפות ועובד נוסף לביצוע ניקיון וזאת בהתאם לתוכנית עבודה שיגיש 

ד לחוק שעות עבודה ומנוחה ועל הקבלן המפקח או מי מטעמו. אין באמור כדי להוות הוראה בניגו
 .להיערך בהתאם

ניקיון באמצעות קיטור המיועד להסיר כתמי שמן ולכלוך גס שאינו מוסר בפעילות הטאוט  .2.5.17
הנמצאים  מבני הציבורהרגילה, יתבצע במכולות ובעגלות אשפה, וכן במדרכות וברחבות של 

 קבל מהמפקח.תתבשטח המוגדר בהסכם זה, וזאת בהתאם לתוכנית עבודה ש

באם יידרש שימוש בדטרגנטים להשגת תוצאות שטיפה וניקיון יעילים יותר בהפעלת רכב  .2.5.18
 הטאוט או מכשיר השטיפה ייעשה כך ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.

על הקבלן להקפיד שהאזורים שבאחריותו יהיו נקיים ומאוישים במספר מתאים של עובדים לצורך  .2.6
 שעות העבודה והכל בהתאם להוראות החוזה.ביצוע  העבודה במשך כל 

כל הפסולת שתיאסף מהרחובות באזורים שבאחריות הקבלן, תוכנס אל תוך המכולות המוצבות  .2.7
. דגש מיוחד יינתן לניקיון מסביב למכולות במועצה אזורית תמרבאזורים אלה על פי נוהלי פינוי האשפה 

 האשפה והמוטמנים.

יהיה בקשר רצוף עם המפקח כל משך ביצוע העבודה ולהישמע הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו ש .2.8
 להוראותיו. 

במשך כל שעות  מועצה אזורית תמרעל הקבלן לדאוג לניקיון בכל האירועים שיתקיימו בשטחו מטעם  .2.9
היממה. הניקיון יתבצע לפני, בזמן ומיד אחרי אירועים שונים כגון יום העצמאות, חנוכה, פורים, וכו' 

עובדים וכמות מתאימה  2שיתקיימו באזורים שבאחריותו. הקבלן יספק שעה לפני כל אירוע לפחות 
 של עובדים למהלך האירוע ולעבודות הניקיון מיד עם סיום האירוע.  

בלן ידווח למפקח על כל ליקוי תחזוקה באזורים שבאחריותו. בכל מקרה לא יהוו ליקויים אלו עילה הק .2.10

 לאי ביצוע העבודה כראוי.

, מכל סוג, בכל גודל  ובכל כמות  הישובתספק אשפתונים  בפארקים, גני משחקים ובכל רחבי  מועצה  .2.11
בע וכיתוב שקיות האשפה יהיו לפי והקבלן יספק על חשבונו את שקיות האשפה. סוג, גודל, חוזק צ

להוסיף מתקנים לאיסוף אשפה ו/או ריהוט רשאית  מועצההנחיות המפקח. מובהר בזה לקבלן כי ה
רחוב ו/או מתקנים אחרים ככל שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב לרוקן ולנקות גם אותם ללא כל תוספת 

 תמורה.

הנמצא בסמוך  על הריהוט וכל ציוד אחרבעת ביצוע עבודת הטאוט/שטיפה מתחייב הקבלן לשמור  .2.12
 .נקיים וללא שיירי לכלוך או אבק כתוצאה מעבודתו

 

 תכנית העבודה השבועית לניקיון היישובים .3

כאמור, תכנית העבודה השבועית תימסר לקבלן על ידי נציג המועצה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי  .3.1
 והמוחלט ובהתאם לצרכי התפעול בכל נקודת זמן.
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לפגוע באמור לעיל, ובכלל זה, בזכותה של המועצה לעדכן את התכנית בכל נקודת זמן, בהתאם מבלי  .3.2

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במועדים, בחגים ובהתקיים אירועים מסוימים, 
 להלן מתווה עקרוני לדוגמה של תכנית העבודה השבועית לניקיון היישובים:

 

בזאת כי אין באמור לעיל בכדי למנוע מהקבלן לעמוד במטרת אספקת למען הסר ספק מובהר  .4
נדרש מהקבלן לשמור על  כל השטח המוגדר בחוזה זה, במצב נקי באופן  השירותים וכי

 .מוחלט משך כל שעות היום והלילה ובכל ימות השנה

  

הדגבאישוב/יום

XXסדום כיכר

XXהכיכר נאות

XXתמר עין

Xחצבה עין

Xעמשא הר

XXגדי עין

 זוהר נווה

 ומתחם

המועצה

XX



- 65 - 

 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 'במ פ ר ט מיוחד לאזור 
 שטחים פתוחים

 תיחום האזור –כללי  .1
הינו כל השטחים  ,כאמור במכרז זה, על נספחיולעניין מפרט זה ותחום אחריותו והתחייבותו של הקבלן  .1.1

ועד  ,הציבורים לרבות החניות באזור התיירות כמפורט בתשריט המצורף כחלק בלתי נפרד מהמפרט
 מטרים מעבר לגבולות הגזרה, ככל שיש צורך בכך.  (100למאה )

ע במסגרת התמורה המוסכמת ולרבות לעניין החריגה מגבולות האזור, לעיל ולהלן יבוצכלל האמור  .1.2
 לעיל, וזאת, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז. 1.1כאמור בס"ק 

 גבולות אזור השטחים הפתוחים הינו כדלקמן: .1.3

  – כמפורט להלן 25 –ו  31, 90מצפים ונקודות עצירה לאורך כבישים  .1.3.1

 נק' עצירה. 2גדי , צפונית לעין 90כביש  .1.3.1.1

 מצפה זוהר עליון ומצפה זוהר תחתון. 31כביש  .1.3.1.2

 מערבית לצומת הערבה. 25כביש  .1.3.1.3

  –כבישי גישה ליישובים ולמתחמים כמפורט להלן  .1.3.2

 עד שער הישוב. 90\כביש הגישה לעין גדי מצומת עין גדי .1.3.2.1

 כביש הגישה לעין תמר ונאות הכיכר משער הכיכר ועד שערי הישובים. .1.3.2.2

 לעין חצבה.כביש הגישה  .1.3.2.3

 כביש הגישה הר עמשא. .1.3.2.4

 כביש הגישה לנווה זוהר. .1.3.2.5

 .כביש הגישה הדרומי למתחם המלונות ועד שער הכניסה למתחם .1.3.2.6

צדי  – בתחומי מועצה אזורית תמר ועד לגבול המועצה 31 –, ו 258, 2499, 25, 90כבישים  .1.3.3

 מטרים משפת הכביש. 30הכביש עד 

 :בתחנות הבאותכלל תחנות ההסעה בתחום המועצה, ולרבות  .1.3.4
 .90ביה"ס שדה עין גדי על כביש  .1.3.4.1
 .אכסניית עין גדי .1.3.4.2
 .פונדק עין גדי .1.3.4.3
 .כיון דרום פונדק עין גדי .1.3.4.4
 .כיוון דרום צומת עין גדי .1.3.4.5
 .כיון צפון צומת עין גדי .1.3.4.6
 .חמי עין גדי דרום .1.3.4.7
 .כיוון צפון חמי עין גדי .1.3.4.8

 .צומת מצדה צפון .1.3.4.9
 .צומת מצדה דרום .1.3.4.10
 אתר –מצדה  .1.3.4.11
 מצדה אתר. .1.3.4.12
 .ים המלח צפוןצומת מפעלי  .1.3.4.13
 .דרום צומת מפעלי ים המלח .1.3.4.14
 .צומת יישובי הכיכר דרום .1.3.4.15
 .צומת יישוביי הכיכר צפון .1.3.4.16
 .יישובי הכיכר .1.3.4.17
 .צומת הערבה דרום .1.3.4.18
 .25 כביש הערבהצומת  .1.3.4.19

 .דרום עידן .1.3.4.20
 .עידן צפון .1.3.4.21
 .עין חצבה צפון .1.3.4.22
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 עין חצבה דרום. .1.3.4.23

 .עין בוקק .1.3.4.24
 .קניון עין התכלת .1.3.4.25
 .מלון לוט צפון .1.3.4.26
 .מלון הוד צפון .1.3.4.27
 דרום מלון הוד .1.3.4.28
 .מלון לוט דרום .1.3.4.29
 .מלון דניאל דרום .1.3.4.30
 .נווה זוהר .1.3.4.31
 .עין תמר ישנה .1.3.4.32
 עין תמר .1.3.4.33

כלל הכבישים, הדרכים, המדרכות, השבילים, המשעולים,  –אזור התעשייה מישור רותם  .1.3.5

החניות מעגלי התנועה, וכל שטח נוסף שבאחריות ובטיפול המועצה בתוך אזור התעשייה 
 מישור רותם.

הינם כל השטחים הנמצאים בתוך תחומי גבולות הגזרה המצוינים להלן, השטחים שבאחריות הקבלן  .1.4
הרשות, מבני  י, חצרות של מבנכל עוד הם שטחים ציבורים לרבות משעולים וחניות הנמצאים בשטח

זכה  הםב או האזורים של האזור בתסריטיםכמפורט  והכל מגרשי ספורט פתוחים גני שעשועים,, ציבור
על אף האמור לעיל ינקה הקבלן בהתאם לתכנית  ת באופן מפורש במפרט זה.הקבלן אלא אם נאמר אחר

גם שטחים המוחזקים על ידי אחרים )נת"י, רט"ג, קק"ל ואחרים( וזאת על פי התכנית המצורפת עבור 
 כל שטח.

מודגש ומובהר בזה כי אחריותו של הקבלן הינה על כל השטחים בתחום המסומן והמפורט, גם אם  .1.5
 ם במהלך תקופת ההסכם.יתווספו קטעי

 

 פירוט העבודות    .4
המפורט להלן, בסעיפים הבאים, בא בנוסף לכל הוראה אחרת בגוף המכרז על כלל מסמכיו ולרבות  .4.1

 ההסכם וכלל המפרטים הטכניים ואינו בא במקומם.

בהתאם לתכנית הקבלן ידאג לניקיון כל האזורים שבאחריותו כהגדרתם במסמכי המכרז על נספחיו   .4.2
למעט סעיפים  15:00ועד לשעה  07:00, מהשעה העבודה ובימים אשר נקבעו במסגרתה עבור כל שטח

מיוחדים המצוינים בהמשך מפרט זה. המפקח רשאי לשנות את השעות. כאשר סה"כ שעות העבודה 
יוגדרו משימות לביצוע מעבר לשעות המוגדרות בסעיף זה אולם לא תשולם  ,כן שעות ברצף. כמו 8יהיו 

 תמורה נוספת עבורם.

על הקבלן לנקות את הרחובות, הרחבות, מעברים, מדרגות, מדרכות, מגרשי חניה, כבישים, שלטים,  .4.3
אשפתונים, מתקני שעשועים וספורט,  פרגולות וסככות, תמרורים, מחסומים, עמודים, ריהוט רחוב,

פארקים,  תחנות המתנה לאוטובוסים, איי תנועה, רחבות עפר, כיכרות ואלמנטים המותקנים בהם 

 שבתחום אחריותו החוזית. ם שטחיהואת כל 

על הקבלן לנקות כל פסולת כגון: אשפה ביתית, אריזות ריקות, ניילונים, פחיות, צואת בעלי חיים,  .4.4
סיגריות, לשוניות פחיות שתיה, פקקי בקבוקים, סחף רוח, שלכת, גרוטאות, פסולת עלים וענפים, בדלי  

שיירי מדורות, פחיות, בקבוקים, קרשים, מפגעי חול, מסטיקים וכתמי מסטיקים,  אבנים )כולל אבני 
 ריצוף ואבנים משתלבות(, חומרי בנייה, ריהוט, גרוטאות, שברי זכוכית וכו'.

 הניקיון יכלול בין היתר גם את המשימות הבאות: .4.5

 הגדרות שטחים. 1בהתאם לתסריט ולרשימה סעיף מס'  31ו  25,90צפים ונק' עצירה בכביש מ .4.5.1

 .10:00עד לשעה  ישלימובכל אחד מהמצפים ו יומיהקבלן יבצע ניקיון    .4.5.1.1
מ'  30הניקיון היומי יכלול, טיאוט, ריקון אשפתונים ואיסוף כל פסולת ברדיוס של    .4.5.1.2

 מסביב לגבול
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 .הגזרה  

 אשר יכלול: , ביום קבוע אשר יקבע על ידי המפקח,אחת לשבועהקבלן יבצע ניקיון יסודי  .4.5.1.3
שטיפה בלחץ להסרת אבק, כתמי לכלוך, פיח, שמן וכל  היומי ובנוסף  ןפעולות הניקיו

לכלוך אחר של ריהוט רחוב, מוטמנים, מכולות אשפה, אשפתונים, סככות ופרגולות, 
 ם באמצעות מערכת שטיפה.תמרורים, שלטים ואלמנטים אחרי

 כבישי הגישה לישובים ולמתחמים בהתאם למפורט ולתסריט. .4.5.2

 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,הקבלן יבצע טיאוט מכני באמצעות מכונת טיאוט מכני .4.5.2.1
של כל אחד מכבישי הגישה לישובים, כאמור בפירוט למעלה ובהתאם , תנאים מיוחדים

בצמוד לביצוע הטיאוט השבועי בישוב  בשבועפעם לתסריט הרלוונטי, בתדירות של 
 האמור.

הקבלן יבצע טיאוט ושטיפה של מדרכות, שבילים, תמרורים, שלטים וכל אלמנט אחר  .4.5.2.2
 מטר משולי הדרך.  15הנמצא בתוך תחום הגזרה של כבישי הגישה ועד 

 31ו 90,25, 2499, 258כביש , ,  .4.5.3

ביום קבוע כפי שיקבע על ידי מפקח המועצה, באמצעות  ,אחת לחודשסריקה הקבלן יבצע  .4.5.3.1

עובדים  2ש על ידי המאוי ,תנאים מיוחדים 'בנספח א אשר יסופק כאמור ,ממונע רכב 
מטר משפת הכביש לאיסוף   30בעגלה נגררת, לאורך צירי הכבישים ועד לפחות ומצויד 

כל פסולת אחרת כפי איסוף צמיגים, פסולת, גרוטאות, פגרים, ו  אשר יכלול: פסולת 
 . נציג המועצה ו/שהגדיר

 ( לעיל 1.3.4כמפורט בס"ק  תחנות הסעה )בהתאם לרשימת תחנות ההסעה .4.5.4

בכל  , ביום קבוע על פי תכנית העבודה שתקבע על ידי המפקחשבועיהקבלן יבצע ניקיון  .4.5.4.1
  תחנות ההסעה.מ אחת

מ'  30יכלול, טיאוט, ריקון אשפתונים ואיסוף כל פסולת ברדיוס של  שבועיההניקיון  .4.5.4.2
 תחנת ההסעה.  למסביב 

  אשר יכלול:  , ביום קבוע אשר יקבע על ידי המפקח,חודשאחת להקבלן יבצע ניקיון יסודי  .4.5.4.3
על גבי תחנת שטיפה בלחץ להסרת אבק, כתמי לכלוך, פיח, שמן וכל לכלוך אחר של 

כולות אשפה, אשפתונים, מריהוט רחוב, מוטמנים, נצבת לרבות  והשטח עליו היא ההסעה
 מערכת שטיפה. סככות ופרגולות, תמרורים, שלטים ואלמנטים אחרים באמצעות

 

 מישור רותם .4.5.5

 'בנספח א אשר תסופק כאמור ,הקבלן יבצע טיאוט מכני  באמצעות מכונת טיאוט מכני .4.5.5.1
ועד  258מנק' החיבור לכביש  השל כל אחד מהכבישים באזור התעשיי, תנאים מיוחדים

פעם שערי המפעלים, כאמור בפירוט למעלה ובהתאם לתסריט הרלוונטי, בתדירות של 
 או כפי שיקבע בתוכנית העבודה. בשבועיים

בתדירות  ההקבלן יבצע טיאוט ואיסוף חול מהדרכים והצמתים בכל מרחב אזור התעשיי .4.5.5.2
 אשר יסופק כאמור ,י מחפרוןבאמצעות מינ של אחת לחודש ובצמוד לטיאוט המיכני

 ךיישפ ףאופני המצויד במטאטא על גבי היעה. החול שייאס, תנאים מיוחדים 'בנספח א
 בנקודה אותה יקבע המפקח. 
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אשר יכלול:  , ביום קבוע אשר יקבע על ידי המפקח,חודשאחת להקבלן יבצע ניקיון יסודי  .4.5.5.3

טיאוט ושטיפה של מדרכות, שבילים, תמרורים, שלטים וכל אלמנט אחר הנמצא בתוך 
 מטר משולי הדרך.         15הגדרות השטחים( ועד  1.3.5תחום הגזרה של כבישי הגישה )סעיף 

בזאת כי אין באמור לעיל בכדי למנוע מהקבלן לעמוד במטרת אספקת למען הסר ספק מובהר  .5
לן לשמור על  כל השטח המוגדר בחוזה זה, במצב נקי באופן נדרש מהקב השירותים וכי

 .מוחלט משך כל שעות היום והלילה ובכל ימות השנה
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 נספח הסכם ב';

 נוסח ערבות הביצוע

 12/19פומבי מספר  מכרז
 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר
 
 

 א.ג.נ.,

 _______הנדון : כתב ערבות מס'

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל החברה)להלן: "על פי בקשת __________  .1

"( הערבות סכוםקלים חדשים( )להלן: "חמש מאות אלף ש)₪   500,000תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

בעקבות זכייתה של החברה במכרז פומבי  ,ביניכם לבין החברה ההסכםשתדרשו מאת החברה, בקשר עם 

לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני עבור המועצה  12/19מספר 

 . האזורית תמר

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(,  .2

 כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע במועד המצאת הערבות.

ימים מקבלת דרישתכם  7מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך אנו  .3

הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי 

לנקוט . כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים החברהשנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מ

ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי  לחברהו/או לפנות בדרישה מוקדמת  החברהבהליכים משפטיים נגד 

 מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  .4

על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו 

הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי 

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 לעיל. 2אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

היה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי אנו לא נ .6

כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 

 על פי הדין. לחברה

והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית  כלפיכם החברההערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד  .7

 ועצמאית.

 בכבוד רב,  

 ________________ 

 הבנק 
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 ';גנספח הסכם  

 אישור עריכת ביטוח

 12/19פומבי מספר  מכרז

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר 

 )להלן: "המועצה" ו/או "המזמינה" ו/או" המזמין"(

 

 א.ג.נ.,

 

של___________________________________)להלן :  ו/או "החברה" אישור על קיום ביטוחים  הנדון:

ו/או "הספק"( בגין מתן שירותי ניקיון ו/או שירותי ניקיון חופים ו/או שימוש בכלי טיאוט   ו/או עבודות 

ו/או שירותים נלווים  בקשר עם הסכם _________________  )להלן: "השירות" ו/או "השירותים" 

 (ו/או "העבודות" 

 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
 אנו ערכנו  לספק ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים, כמפורט להלן: .1

 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 גבול אחריות: 

בע, מקרה ותקופת תו

 ביטוח שנתית

4,000,000  ₪ 

 

אחריותו של הספק על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של הספק  ו/או של  :תיאור כיסוי

העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו 

 ומטעמו של הספק, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של  .1 הרחבות נוספות
 הספק ו/או בגין הפועלים מטעמו.

 סעיף אחריות צולבת. .2

כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי המזמינה  .3
 לחוק המל"ל. 328בהתאם לסעיף 

פקודת ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו ב .4
התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו ב "ביטוח חובה" ייכלל כיסוי  עבור 

 ₪.   2,000,000נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של 

כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות  .5
הסטנדרטים של  פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי 

 ₪.   2,000,000חובה עד סך של בטוח רכב 
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'    .6

 

 ₪ ( 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:

  

 ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מספר _________________ ( .ב

 

 גבול אחריות: 

תובע, מקרה ותקופת 

 ביטוח שנתית

  .ג
 ₪  20,000,000 .ד
   .ה
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 תיאור כיסוי: 
  .ו

אחריות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ו/או פקודת הנזיקין בגין 

תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק, קבלני משנה ולכל 

 המועסקים על ידי הספק בביצוע השירותים ) ככול והספק יחשב למעבידם(.

היה ותוטל עליה אחריות כמעביד הביטוח מורחב לכלול את המזמינה  הרחבה נוספות:

 לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי  הספק.

 

 ____________________ ועד _____________________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
הספק ו/או המזמינה, בקשר עם השירותים ובהתאם להרחבות השיפוי  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3

 לעיל . 

המועצה האזורית תמר  ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים  ו/או עובדים  -ה"מזמינה" לעניין אישור זה

 ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלו .א
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור  .ב

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60לספק ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 
יסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד היקף הכיסוי בפול .ג

 התחלת הביטוח.
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים.  .ד

 
 הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר  .6

לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 
ת בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפו

. 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 למען הסר ספק, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

 
יות עד כמה שלא שונו במפורש באישור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקור .7

 זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

________________________     _____________________ 

 חותמת חברת הביטוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               

 

 ון _________________________פקס.:_____________סוכן ביטוח:______________________ טלפ
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 ';דנספח הסכם 

 בתחום הניקיוןפירוט עלויות שכר למעסיק 

 (9.4.18)נוסח מיום  7.3.9.2.2הודעת החשב הכללי מספר ה.על פי 

 הערות כלליות .1

לשלם לעובדים בתחום הניקיון וכן  סיקהודעה זו מציגה את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המע .1.1

על מנת לוודא כי המעסיק מתחייב לשלם את כלל מרכיבי  מרכיבים נוספים שיש להתייחס אליהם,

 השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה בזכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה. 182י התחשיב שלהלן בוצע לפ .1.2

 . המכרזנכונות למועד פרסום בנספח זה להלן  המופיעותהטבלאות  .1.3

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן )המעסיק( בכל מקרה חייב לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל  .1.4

שלהלן או חוק, דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי, גם אם אינן מופיעות בטבלאות 

מופיעות באופן חסר, וכי במקום בו המרכיב בטבלה מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול 

 בהתאם לטבלה. 

תוך הצעת המחיר למכרז כל מרכיבי השכר המפורטים בנספח זה להלן, צריכים להיות כלולים ב .1.5

 . מטעם הקבלן

 תמחירי נספח .2

 באפריל: 1הנספח התמחירי שלהלן נכון ליום 

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, 

₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי ₪  5,300יעמוד על 

 לשעת עבודה.

 .6, 5סעיפים  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.34  ₪

(4.62%) 

1.36  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

 הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 .3.5פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

צו ההרחבה בענף ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"אמקור: 

 .15סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

 0.35תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

₪  0.46ואילך התעריף הינו  6 -מהשנה ה  לכל שעת עבודה.₪ 

 לכל שעת עבודה. 

 חודשים, שתחילתו באחד בינואר. 12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים 

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, 

תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על 

 תקופת עבודתו של העובד במשרד.

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן 

הוותק המוכרות שנצברו עבור כל הנכנס ולמשרד, בגין שנות 

 עובד.

 .7סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 חגים
1.01  ₪

(3.46%) 

1.02  ₪

(3.46%) 

חודשי עבודה. הזכאות  3ימי חג בשנה לאחר  9-עובדים זכאים ל

לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום לפני ו/או 

 יום אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן.

 (.)א' 19סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 ₪ 1.36 ₪ 1.36 הבראה

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

הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל של 

, 2013השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד חודש אפריל 

 לפי הגבוה ביניהם. -או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה 

הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי  הזכאות לדמי

ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר 

השעה. תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, 

 החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה 

 מעבר להיקף משרה מלאה.

 .3.1אה בסעיף ראה פירוט הזכאות לימי הבר

 .11, סעיף 2014-התשע"דצו ההרחבה בענף הניקיון, : מקור

 פנסיה
2.46  ₪

(7.5%) 

2.49  ₪

(7.5% ) 

חוק ב המשולמת לקצבה לפנסיה, כהגדרתה גמל, הפרשה לקופת

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

להעסקתו לצורך  הראשון מהיום, החל על שם העובדתעשה 

צו ההרחבה ]נוסח ה' ל6ביצוע ההתקשרות. זאת למרות סעיף 

  משולב[ לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי הבראה, ימי 

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

 לידה. 

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה, 

 יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

 וצו ,9סעיף  ,2014-ע"דצו ההרחבה בענף הניקיון, התשמקור: 

 .1989-פנסיית יסוד", התשמ"ט "הגדלת בדבר ההרחבה

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf


- 74 - 

 _______________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.73  ₪

(8.33%) 

2.77  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

להעסקתו לצורך ביצוע  מהיום הראשוןהחל  העובד

צו ההרחבה ]נוסח ה' ל6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 משולב[ לפנסיה חובה.

סוד בתוספת וותק, דמי הבראה, ימי ההפרשה תתבצע על שכר הי

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

 לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

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

 , לפי העניין(. 150%או  125%שבוצעה )

בגין שכר היסוד יש להפריש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

 . 6%ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33%

צו ההרחבה בענף , ו1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג מקור:

 .9בסעיף  ,2014 -הניקיון, התשע"ד

 ביטוח לאומי
1.13   ₪

(3.45%) 

1.15   ₪

(3.45%) 

ביטוח לאומי.  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

 60%הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק. 

בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

, מעבר לשכר 1995-וסח משולב[, התשנ''ההביטוח הלאומי ]נ

היסוד, כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות 

 לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"המקור: 

קרן 

 השתלמות

2.46  ₪

(7.5%) 

2.46  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות לעובד  2014באוקטובר  1החל מיום 

לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא 

הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר 

מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת 

 מחדל.

החודשי הנקוב בהודעה זו )גם  ההפרשה תתבצע על שכר היסוד

עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. 

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, תתבצע 

ולם בגין עבודה ביום הפרשה רק עבור השכר הרגיל המש

 המנוחה. 

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות 

 לעובדים לקרן השתלמות.

 .10סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"דמקור: 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

  ₪  42.08 ₪  41.62 סה"כ

 

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל, עד 

לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית 

 ליום עבודה.₪  26.4 היא

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן 

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה מקור: 

 לעבודה.

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר 

הוצאות 

 נסיעה

(5%) (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם העובד, החל 

מהיום הראשון להעסקתו על החזרי הוצאות נסיעה של העובד 

 בלבד. 

 (.3)ב() 9סעיף  ,2014 -צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

   מחלה

חוק דמי מחלה תשלום זה יבוצע על ידי המשרד בהתאם ל

, כנגד קבלת אישור רואה חשבון על ביצוע 1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן 

לפי זכאות ימי המחלה של העובד בחברה בתקופת ההתקשרות 

עם המשרד הממשלתי. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות 

 של הקבלן כלפי העובד.

ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, בגין רכיב זה 

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

צו ההרחבה בענף , ו1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו מקור:

 .14סעיף  ,2014 -הניקיון, התשע"ד

 

 תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי הניקיון .3

  9-במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם לעובד בגין השעה ה - שעות נוספות .3.1

באותו  11-משכר היסוד ותוספת הוותק. בגין השעה ה 1.25באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  10-ו

 משכר היסוד ותוספת הוותק. 1.5יום עבודה )יום חול(, יש לשלם לעובד שכר של 

ימי חופשה על חשבון  3-חודשי עבודה ומעלה ל 6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  - חופשת נישואין .3.2

 או לנכות משכרו.  מחופשתוהקבלן, מבלי לגרוע 

ימים ויהיה זכאי לשכר מלא  7העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  זכאיבתקופת אבל  -ימי אבל  .3.3

 בגין היעדרותו, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה, יהיה  -היעדרות ביום הזיכרון  .3.4

ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות זכאי להיעדר מעבודתו 

 משכרו.

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה .3.5

 

מספר שנות עבודה אצל 

 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 עבודה ימי 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  - ימי הבראה .3.1

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 בהתאם לאמור להלן: השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, 

 המספר ימי ההברא תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11 10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה 

 

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים,  - מענק מצוינות .3.2

הודעת תכ"ם, "אמות זה בהתאם לקריטריונים שנקבעו לעניין ב, המזמיןקבעו על ידי יעל בסיס אמות מידה ש

  .7.3.9.2.4מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון", מס' 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה  1%גובה המענק יהיה  .3.2.1

ו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום ז

 מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.  .3.2.2

בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא  .3.2.3

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה קרן 

 פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה  .3.2.4

 שלו כמעסיק.

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, - שי לחג .3.3

 212.5)יש להצמיד את התעריף  2013ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג, לבין מדד חודש ינואר 

ם פרסום הודעה זו, גובה השי לפי הגבוה ביניהם. נכון ליו -או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה ₪(, 

 השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(:₪.  213.3לחג יעמוד על 

החודשים  3-שעות בחודש בממוצע ב  93משרה או שעבד לפחות  50% -עובד המועסק לפחות ב  .3.3.1

יהיה זכאי אשר קדמו לחג, יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל 

 החודשים שקדמו למתן השי. 3 -לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב 

 כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. תשלום .3.3.2

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור ההפרשה  .3.3.3

 שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים .4

מרכיבי עלות נוספים, כגון: ביגוד, ציוד הניקיון הכנת הצעתו על הקבלן להביא בחשבון אמור לעיל, בעת ל הכנוסף ל

 הצעת הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.הצעתו איננה זאת על מנת לוודא כי ו ,וכדומה, והכל בהתאם לדרישות המכרז
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 נספח הסכם ה';

 לפי חוקי העבודה וההסכםהצהרה בדבר עמידה בחובות ותשלומים 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 הצהרה בדבר תשלום שכר ותנאים סוציאליים על פי כל דין ו/או הסכם הנדון: 

אני הח"מ, ______________, ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 :ת כדלקמןלעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזא

"( והוסמכנו ליתן החברהאנו משמש בתפקיד ___________ אצל ___________________ )להלן: " .1

 תצהיר זה מטעמה.

הריני לאשר, כי בתקופה שבין יום __________ לבין יום __________ החברה העסיקה את עובדיה  .2

ושילמה את שכרם בהתאם להוראות ההסכם שבין הצדדים ובהתאם לכל דין. בכלל זה, בתקופה 

האמורה בסעיף זה שילמה החברה לעובדיה שכר שאיננו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין )וביחס לעובד 

כרו על פי ההסכם גבוה משכר המינימום הקבוע בדין, שכר שאיננו נמוך מהשכר הקבוע בהסכם( שש

ובנוסף את מלוא התשלומים והזכויות הסוציאליות בהתאם להוראות כל דין )לרבות צווי הרחבה 

 והסכמים קיבוציים רלוונטיים(. 

 שמי זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. זה .3

 ________ _____________ 

 חתימת המצהיר תאריך 

  

 אימות חתימה

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב ___________, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה במשרדי 

מר/גב' ________, המוסמך לחתום מטעם החברה, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

 את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 _______ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 

 

 ככל שיש לחברה יותר ממורשה חתימה אחד, ייחתם האישור שלעיל על ידי כל מורשי החתימה מטעם החברה. * 
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 רואה חשבון בדבר העסקה לפי חוקי העבודה וההסכם אישור

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 

 תשלום שכר ותנאים סוציאליים על פי כל דין ו/או הסכם -חברת __________________  הנדון: 

 מיום ___________ אשר מצורפת כנספח לאישור זה( המועצה)סימוכין: הצהרת החברה בפני  

"(, בדקנו את האמור בהצהרת החברההחשבון של __________________ )להלן: "לבקשתכם, כרואי  .1

החברה בקשר עם תשלום שכר, תשלומים וזכויות סוציאליות על פי כל דין ו/או על פי ההסכם ביניכם 

לבין החברה, לעובדים שהועסקו על ידי החברה בביצוע שירותי ניקיון באתריכם, בגין התקופה שהחל 

 ___ ועד ליום __________.מיום _______

חשבון )דרך -בדיקתנו בוצעה בהתאם לתקני ביקורות מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי .2

. על פי תקנים אילו נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973 –חשבון(, תשל"ג -פעולתו של רואה

ה הנ"ל משום הצגה מוטעית באופן במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון, כי אין באמור בהצהרת החבר

 מהותי.

הביקורת כללה בדיקה )מלאה / מדגמית( של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל ואנו סבורים שיש  .3

 בה כדי לספק בסיס סביר לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על הביקורת שביצענו, האמור בהצהרת החברה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות  .4

 המפורט בה. את האמור ו

יובהר, כי הצהרת החברה הינה באחריות החברה והמצהירים בשמה, ואחריותנו היא רק לחוות דעתנו  .5

 אודות הצהרה זו על בסיס הבדיקות והביקורות שביצענו לחברה. 

 בכבוד רב,

 

_____________ ___________________ ____________ ________________ 

 חתימה וחותמת מ.ר. שם רואה החשבון תאריך 
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 ';ונספח הסכם 

 

 אגף תפעול 
 מחלקת חופים וגינון

 

 12/19מכרז פומבי מס' 
 

אספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט 
 בתחום מועצה אזורית תמר - מכני

 
 תשריטי האזורים' ונספח 

 
בתוך תחומי גבולות הגזרה המצוינים להלן, השטחים שבאחריות הקבלן הינם כל השטחים הנמצאים  .1

הרשות,  חצרות  י, חצרות של מבנכל עוד הם שטחים ציבורים לרבות משעולים וחניות הנמצאים בשטח
 או האזורים של האזור בתסריטיםכמפורט  והכל מגרשי ספורט פתוחים גני שעשועים,, מבני ציבור

 פרט זה.זכה הקבלן אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במ הםב
 

מודגש ומובהר בזה כי אחריותו של הקבלן הינה על כל השטחים בתחום המסומן והמפורט, גם אם  .2
                    יתווספו קטעים במהלך תקופת ההסכם.
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ובים, חופים לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, יש 12/19מספר מכרז פומבי 

 עבור המועצה האזורית תמר  ושירותי טיאוט מכני

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 "( המועצה)להלן: "

 
 

מצהירים, מסכימים  "(,המציע, _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ )להלן: "אנו הח"מ

 ומתחייבים בזאת כדלקמן:

שבנדון ובכלל זה, את ההוראות למשתתפים, ההסכם וכל הנספחים את כל מסמכי המכרז קראנו בעיון  .1

להוראות למשתתפים ולהסכם, ואנו מבינים את כל התנאים והדרישות מאת המשתתפים במכרז זה, 

מים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות מסכיובעצם הגשת הצעתנו זו אנו מצהירים כי אנו 

  או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז הדרושים להשתתפות במכרז, אנו עומדים בכל התנאים  .2

בהתאם לתנאים המפורטים בויות על פי מסמכי המכרז, מלוא ההתחייואנו מקבלים על עצמנו לבצע את 

מסמכי המכרז, לרבות על פי ההסכם ונספחיו, והצעתנו זו מוגשת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר וכל ב

 עניין שעשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

 אנו מצהירים, מסכימים ומתחייבים: .3

ווים חלק בלתי נפרד ממסמכי לבצע את השירותים בהתאם למפורט בהסכם ונספחיו, המה .3.1

 המכרז ובהתאם להוראות המזמין או מי שיוסמך על ידו, כהגדרתם בהסכם.

הננו עומדים בכל תנאי המכרז ובמידה שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז נעמוד בכל תנאי  .3.2

המכרז למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמידה וימצא במהלך תקופת ההתקשרות שאיננו עומדים 

 לבטל את ההתקשרות עמנו לאלתר. תרשאיהמועצה תהיה יותר מתנאי המכרז,  באחד או

במכרז  מציעבמסגרת ההתקשרות יעשו אך ורק מתוקף היות המועצה השירותים שיסופקו ל .3.3

קבלן שירות מורשה ובשום אופן לא יבוצעו עבודות או יועסקו עובדים לביצוע העבודות מתוקף 

בידו רישיון כאמור(. הח"מ מתחייב ביחד ולחוד עם  היות המשתתף קבלן כח אדם )ככל שיש

באופן מלא בגין כל נזק שיגרם לו בשל הפרה של התחייבות  המועצההמשתתף במכרז לשפות את 

 זו.

הוא גוף ציבורי, כהגדרת מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות  שהמועצהידוע לנו  .3.4

, ואנו מתחייבים שתנאי העבודה 2013 –תשע"ג  בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,

לעובדים שיועסקו על ידינו במסגרת התקשרות זו, במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה, לא 

יפחתו בשום שלב מהתנאים הקבועים בכל דין, לרבות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 

 רלוונטיים.
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מפורטות במסמכי המכרז בקשר עם שכרם הצעתנו להלן הוגשה לאחר שבחנו היטב את כלל הדרישות ה .4

 של עובדי השמירה והאבטחה ואנו מצהירים, כי הצעתנו מאפשרת את מלוא התשלומים הנדרשים.

אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים ובכלל זה, ערבות בנקאית  .5

ש הערבות והבנו את מכלול המקרים קראנו בעיון את תנאי מימו להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו.

 במהלכם עלולה הערבות להיות בת מימוש.

 חודשים 3הצעתנו זו מחייבת אותנו לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז, ללא סייג וללא תנאי, למשך  .6

נאריך מיד את תוקף ההצעה  המועצהלפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ועל פי דרישת 

 ימים נוספים.  90למשך 

 מועדמם ימי )ארבעה עשר( 14להמציא בתוך אנו מתחייבים  תוכרז כהצעה הזוכה במכרז,היה והצעתנו  .7

הביצוע ואישור קיום  ערבותאת כל המסמכים שעלינו להגיש בעקבות הזכייה במכרז, לרבות הודעתכם 

שמסרנו בנוגע למכרז  מכרזתשמש ערבות ה ,בהתאם להסכם הביצועעד המצאת ערבות  .הביטוחים

 .ההסכםנו על פי ילהבטחת כל התחייבויות

כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו  ,יה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימיםה .8

  אש.על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מר לפרעוןבמכרז תוגש 

 ולראייה להסכמתנו ולאמיתות הצהרתנו באנו על החתום, 

 

 היום_____________

 

 ______________________ ______________________ 

 שמות וחתימות מורשי החתימה המציעשם, מספר וחתימת  

 

 _________________ _________________ 

 ודואר אלקטרוניטלפון  המציעכתובת  

 
 

 

 חתימות )במקרה של תאגיד(אישור 

 

כי ביום  ,מאשר בזה ,"(המציע)להלן: " ________________ ין שלדרך האני הח"מ ______________, עו

, כי המציע_______________ בשם ____________________________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___

ועל פי כל דין  המציענתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  המציעאצל 

 .המציעעל הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  המציעלחתימת 

 

  __________ __________________ 

 , עו"ד          תאריך  
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 הצעת המחיר
 

 למילוי על ידי המציע
 

שעיינתי במסמכי המכרז על נספחיו והבנתי את הנדרש ממני במכרז זה הצעתי לביצוע לאחר 
 הינה כדלקמן:ים כמפורט מכלול עבודות הניקיון באזור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנו מצהירים בזה כי השכר שישולם על ידנו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול 
  לשעה._____ש"ח רגיל לא יפחת מ 

 
 

________________                                             ______________ 
 תאריך                                                         חתימה וחותמת הקבלן  

 
 
 
 
 
 
 
 

 מקסימוםמחיר  אזור
 לחודש

 הצעת הקבלן

 -אזור אביצוע עבודות ניקיון 
 תיירות

  כהגדרתו בחוזה על נספחיו

405,000 ₪  

 -באזור ביצוע עבודות ניקיון 
 שטחים פתוחים

 כהגדרתו בחוזה על נספחיו

25,000 ₪  

 -אזור ג' ביצוע עבודות ניקיון
 קיבוץ עין גדי

 כהגדרתו בחוזה על נספחיו

14,000   ₪  

 -אזור ד' ביצוע עבודות ניקיון
 הכיכר ייישוב

 כהגדרתו בחוזה על נספחיו

28,000   ₪  

הר -אזור ה'ביצוע עבודות ניקיון 
 עמשא

 בחוזה על נספחיוכהגדרתו 

5,400     ₪  

עין -אזור ו'ביצוע עבודות ניקיון 
 חצבה

 כהגדרתו בחוזה על נספחיו

5,400 ₪  

 -אזור ז' ביצוע עבודות ניקיון
נווה זוהר+ מתחם מבנה 

 המועצה
 כהגדרתו בחוזה על נספחיו

5,400     ₪  

  ₪ 488,200 סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ:
  ₪   82,994 (:17%מע"מ )

  ₪ 571,194 סה"כ כולל מע"מ:
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 :הבהרות לעניין הצעת המחיר 

 .מס ערך מוסףכולל  אלשקלים חדשים, המוצעים יהיו בהמחירים  .1

 .כנספח הסכם א'מפרט השירותים המצורף להסכם לעמוד בכל הוראות על המציע  .2

עלויות המעסיק על פי כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי  כלעל הצעת המחיר מטעם המציע לכלול את  .3

 .והוראות הסכם זה

בטרם הגשת ההצעה על המציע לעיין בכל הוראות ההסכם ובפרט הוראות שעניינן זכויות עובדים, וזאת  .4

עות לו והוא התחשב בהן בעת על מנת לוודא שכל הזכויות שיוענקו לעובדים על פי הוראות ההסכם ידו

 מילוי הצעת המחיר.

לבדוק את תיאור העבודה. אם ו אתרים השוניםלהכיר את תנאי העבודה בהמציע פני הגשת הצעתו, על ל .5

בכתב  הלהם. תשובתה של המועצה אמה, עליו להסב את תשומת ליביגלה טעויות, מחדלים ו/או אי הת

 פרד של מסמכי המכרז.תהיה סופית ותהווה חלק בלתי נועצה של המ

בהגישו את הצעתו מצהיר המציע, כי הוא מסכים ויודע שהמחיר שינקוב בהצעתו כולל את כל ההוצאות  .6

הדרושות, הקיימות והעתידיות, לביצוע מלוא השירותים, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל העלויות 

ויות ע השירותים, בין אלו הצפוההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל המציע יהא להוציא בקשר עם ביצו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יכלול המחיר תמורה בעבור הוצאות  .מראש ובין אלו שאינן צפויות

ישירות ו/או עקיפות מכל סוג שהוא שיוצאו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות עלויות כלים ציוד, 

סיעה וכל תשלומי החובה שעל המציע לשלם על פי חומרים, חומרי עזר, ביטוח, שכר עובדים, הוצאות נ

 דין, והכל בין שהמציע חזה אותם מראש בעת הגשת הצעה זו ובין אם לאו.

 

 אישור המציע להצעת המחיר:

 

 ______________________ ______________________ 

 שמות וחתימות מורשי החתימה שם, מספר וחתימת המציע 

 

 _________________ _________________ 

 טלפון ופקס כתובת המציע 

 
 

 

 אישור חתימות )במקרה של תאגיד(

כי ביום  ,מאשר בזה ,"(המציע)להלן: " ________________ ין שלדרך האני הח"מ ______________, עו

, כי אצל המציע_______________ בשם ________________________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___

ועל פי כל דין לחתימת  המציענתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  עהמצי

 .המציעעל הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  המציע

 

  __________ __________________ 

 , עו"ד          תאריך  
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 חתימה וחותמת המציע 

 

 נוספותהצהרת המציע לעניין עלויות שכר ועלויות 

 )למילוי על ידי המציע(

, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי הח"מ יאנ

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

"( והנני מוסמך המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 בנספח הסכם ד'הנני מצהיר כי גובה השכר שישולם לעובד ומרכיביו יהיה לכל הפחות בהתאם למפורט  .2

. יחד עם זאת ידוע לנו כי שכר זה ומרכיביו אינם סופיים ואנו או כפי שנקבע בהסכם, לפי הגבוה מביניהם

ויותינו הנובעות מכל חוק, דין, צו הרחבה והסכם בקשר עם מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייב

 תשלומי שכר וזכויות סוציאליות, וזאת גם אם אינן מופיעות בנספח האמור, ובכלל זה:

הוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,  .2.1

 ;2013 –התשע"ג 

ם דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, תגמולים לפנסיה, דמי הוראות צווי הרחבה לעניין תשלו .2.2

 חגים ותוספות יוקר;

)ב( לחוק להגברת האכיפה 28הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שנקבעו לפי סעיף  .2.3

 ;2011 –של דיני העבודה, תשע"ב 

)ב( לחוק 25הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע או שיקבע שר הכלכלה, כקבוע בסעיף  .2.4

 ;2011 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

הוראות הסכם ההתקשרות בין המציע הזוכה לבין המזמין, המצורף למסמכי מכרז זה כמסמך  .2.5

 ב'.

ידוע לנו כי השכר ומרכיבי השכר שעלינו לשלם לעובדינו כמפורט לעיל אינם סופיים ועשויים להשתנות  .3

 נעמוד בכל התחייבויותינו כפי שיהיו מעת לעת במשך כל תקופת ההסכם.במשך הזמן, ואנו מצהירים כי 

 פירוט תמחירי

הצפוי לנו, בהתאם  החודשיוהרווח הקבלני  , לפי העניין(חודשיות)שעתיות או להלן פירוט העלויות  .4

 ובשים לב למכלול המטלות הנדרשות במסגרת ההתקשרות: ההסכם ונספחיולדרישות 

ישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל בהתאם שהמינימאלי  שכר היסוד .4.1

 .לשעה₪ להצעתנו במכרז הנו סך של _______ 

 לשעה. ₪ למעסיק המינימאלית לשעת עבודה, הינה בסך של _______  עלות השכר .4.2
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עלויות אחרות )הסעות, הכשרות, השתלמויות, ביגוד, ציוד, חומרים וכיו"ב, ולמעט תקורות  .4.3

  -המציע(  ורווח 

 .לחודש₪ __________________________________________________  -)יש לפרט(  .4.4

 .לחודש₪ __________________________________________________  -)יש לפרט(  .4.5

 .לחודש₪ __________________________________________________  -)יש לפרט(  .4.6

 .לחודש₪ _________________________________ _________________ -)יש לפרט(  .4.7

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה

 
עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, 

_____________ ת.ז. ______________, אשר חתימתו/ה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל 

דבר ועניין, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 עשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. לא י

 

  __________ __________________ 

 , עו"ד        תאריך  

 
 


