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 נספח א

 גזרהמועצה האזורית 
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 12/2019מכרז פומבי מס' 
 

 הודעה ותנאי מכרז פומבי  לאספקת 
 המועצה ובתחום כבישים ביישוביו מדרכות שרותי טיאוט

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

תתקיים  –ישיבת הבהרות רשות
בית חשמונאי, חדר  –במשרדי המועצה 

 ישיבות 

 09:30 שלישי 19/02/19

 10:00 חמישי 21/02/19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 עה:עד הש ראשון 03/03/19 מועד אחרון להגשת הצעות
13:00 

 

 16:00בשעה במועד לעיל  פתיחת מעטפות

 מציעים מוזמנים להשתתף בישיבה.  –רשות  ההינישיבת הבהרות  •

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים •

  

 כללי .1

(, מבקשת לקבל הצעות מחיר בנושא "המזמין"ו/או המועצה" )להלן: " גזרהמועצה האזורית  .1.1
 המכרז שבנדון. 

 ₪ 500מועצה בתמורה לתשלום של זכירות המניתן יהיה לרכוש במשרד  -את מסמכי המכרז  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף  בכל מקרה אשר לא יוחזרו

ת מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו במכרז. מציע שלא ירכוש אלהשתתפות 
 .תפסל על הסף

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה בשעות העבודה ובאתר האינטרנט  .1.3
. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח :www.gezer-region.muni.il//http: של המועצה בכתובת

יש להתעדכן בהבהרות מציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. שיירכש ע"י ה
 ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

 
 

 הגשת המכרז .2
 

את ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך,  .2.1
 ידניתלהגיש במסירה  הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש

נכ"ל זהים, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מ בשני עותקיםבלבד במעטפת המכרז, 
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 א תתקבלנה הצעות דואר(.)ל מהמועד בטבלה לעיל לא יאוחר , המועצה, במסירה ידנית
מקור בקלסר לא קשיח, העתק בתקליטור או דיסק  –הגשת ההצעה תהיה בשני העתקים 

  קי. ןאו
 

יש להגיש בתוך המעטפה  ז'נספח  –בטופס 'כתב הצעה והתחייבות ס הצעת המחיר את טופ .2.2
 הייעודית שתסופק ע"י המועצה.

תשומת לב המציעים כי למעטפת ההצעה, יש לצרף את הערבות/שיק במעטפה המתאימה  .2.3
 וכן את טופס הצעת המחיר במעטפה הייעודית שיסופקו ע"י המועצה.

מציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" בטרם מסירת מסמכי המכרז, על ה .2.4
 מאת מזכירות המועצה. 

 אין לציין על מעטפת ההצעות את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר. .2.5
 

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תיפסל על הסף. .2.6
 

 
 תיאור המכרז .3

 
וט בכל תחום שיפוט המועצה וזאת לתקופה של השירותים נשוא המכרז הינם שירותי טיא .3.1

 (. השירותים -תקופות אופציה, כמפורט בהסכם המכרז )להלן  4 -עדשנה ו
 

השירותים יכללו טיאוט כבישים, מדרכות, חניות, כיכרות, שטחי ציבור וכל מקום אחר  .3.2
באתרים מורשים בקרבת תחום שיפוט הטיאוט כל פסולת  הטמנתובתחום שיפוט המועצה 

, הכל בהתאם לדרישות המועצה. השירותים יבוצעו באמצעות מכונות טיאוטהכל ומועצה ה
 בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

 
למען הסר ספק, על הקבלן יהיה להתקשר ישירות עם אתר מורשה לסילוק פסולת והמועצה 
 לא תשא בעלויות מול האתר, לרבות היטל הטמנה, זולת ככל שנקבע אחרת במפורש במסמכי

 המכרז.  
 

בתחום  ובי המועצה, בהתאם לדרישת המועצה וע"פ תכנית עבודה.השירותים יתבצעו בייש .3.3
 ישובים.  25שיפוט המועצה 

ימי עבודה.  20 -הזוכה ידרש לבצע את השירותים ע"פ תכנית עבודה, סה"כ ימי עבודה כ
 השירותים יתבצעו ע"י רכב /מכונת טיאוט אחת ונהג קבוע. 

 
תוצא למציע הזוכה אחת לחודש ותפרט את השירותים הנדרשים, המציע תכנית עבודה,  .3.4

הזוכה יידרש לבצע את השירות ע"פ הנקוב בתכנית העבודה, ביישובי המועצה ובמועדים 
 הנקובים בתכנית העבודה ויעמיד את כל הציוד וכ"א הנדרש לשם כך. 

 
ו/או יוזמן ע"י המציע מובהר כי המועצה איננה מתחייבת להיקף טיאוט כלשהו אשר יידרש  .3.5

הזוכה וכן איננה מתחייבת כי טיאוט כלל ישובי המועצה יתבצע ע"י המציע הזוכה. המועצה 
ו/או ועד מקומי ביישובי המועצה יהיו רשאים להזמין טיאוט ביישובים גם ממבצעים אחרים 
 וכן לבצע את הטיאוט בעצמם או בכל דרך אחרת, ולא תהיה למציע הזוכה כל טענה ו/או

 דרישה בגין כך.
 

השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הנקובות במפרט הטכני ובהסכם המצורף למסמכי  .3.6
 המכרז. 

 
העובדים שיועסקו ע"י  -מובהר ומודגש בזאת כי עבודות שיבוצעו בסמוך למוסדות חינוך  .3.7

המציע בעבודות האחזקה במוסדות החינוך יהיו עובדים שאין מניעה להעסקתם לחוק למניעת 
 .2001 -סקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א הע

 
המציע הזוכה יידרש להציג למועצה, טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל  .3.8

, 2001-בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א
 עבוד ו/או יעבוד בעבודותמסר גם לגבי כל עובד של המציע שמוצע לילרבות אישור כאמור שי

 נשוא המכרז.
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יהיה  -מוסדות חינוך במובהר בזאת כי לאור העובדה כי חלק מהשירותים אמורים להתבצע  .3.9

על הזוכה במכרז למלא בקפדנות אחר הוראות משטרת ישראל וקצין הביטחון של המועצה, 
אי העסקת  כפי שתיקבענה על ידם, מעת לעת, בתקופת ביצוע השירותים, לרבות לעניין

מידע  טחים בביצוע השירותים במתחמים האמורים.עובדים בעלי עבר פלילי או עובדי ש
 בנושאים אלה ימסר לזוכה ע"י קב"ט  המועצה. 

 
 להשתתפות במכרז תנאי סף .4

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש 
 ורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:ם והאישלצרף להצעה את כל המסמכי

 
 במהלך חמש השנים האחרונות, סיפק המציע שירותי טאוט,  - ניסיון המציע  .4.1

ברציפות  חודשים  18תקופה של לפחות שני גופים ציבוריים / רשויות מקומיות עבור לפחות 
 . גוף, כאשר אחד הגופים כאמור הינו מועצה אזורית/בכל רשות

המציע יצרף להצעתו המלצות בכתב מטעם המזמינים/הממליצים לצורך הוכחת האמור 
 ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור. , דוא"ל, לרבות שמות

 

  –באפשרות המציע להעמיד עבור המועצה רכב טיאוט העומד בדרישות הסף הבאות  .4.2
בעלת חזית אנכית קדמית  המורכב על שילדת משאיתרכב טיאוט גדול אחד לפחות  .4.2.1

)להלן לפחות.   2018שנת ייצור כנדרש במפרט הטכני ושאינה בולטת, בעל אפיונים 
 "(.מכונת הטיאוט" ו/או "רכב טיאוט" –

רכב הטיאוט הינו בבעלות ו/או ברשות המציע ולחלופין המציע מתחייב כי ככל  .4.2.2
יום ממועד  90 שיזכה במכרז הרכב כאמור יועמד לרשות המועצה לא יאוחר מתוך

, כאשר עד למועד כאמור יועמד ע"י הנ"ל רכב חלופי העומד בכל הזכייה במכרז
)קרי שנת  שנים 3דרישות המפרט למעט שנתון אשר לגבי הרכב החלופי לא יעלה על 

   ואילך(.  2016

  –להוכחת האמור יש לצרף 

 צהרה בנוסח המצורף. ולחלופין ה מכונת הטיאוטן העתק של רישיו ✓

 . ולחלופין הצהרה בוסח המצורף ק של תעודות ביטוח חובה ביחס למכונת הטיאוטהעת ✓

יש לצרף גם אישור בעל הרכב לפיו ככל שהמציע יזכה  –ככל שהרכב אינו בבעלות המציע  ✓
 .  במכרז הרכב הנ"ל יועמד לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות

 הצהרת מציע בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  ✓
 

 ק קצין בטיחות בתעבורה, בעל תעודה בתוקף. המציע מעסי  .4.3

   -להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו 

 העתק כתב הסמכה של קצין הבטיחות. ✓

 בתוקף.  -העתק תעודת קצין בטיחות בתעבורה  ✓

 
 :המציע הוא בעל הרישיונות הבאים  .4.4

 יטעונ עסקים) עסקים רישוי צו)ב(  5.1לפי סעיף  לאיסוף והובלת אשפהרישיון    .4.4.1
 2013-ג"תשע(, רישוי

כהגדרתו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח  בעל רישיון "קבלן שירות"המציע    .4.4.2
לחלופין, המציע הגיש בקשה למשרד הכלכלה בקשה . 1996 -אדם, התשנ"ו 

לרישוי בהתאם להוראות החוק כאמור והוא מתחייב כי יסדיר את הליכי הרישוי 
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קבלת הודעה על זכייתו במכרז, ככל שיזכה  יום ממועד 30כאמור לא יאוחר מתוך 
 במכרז.

   -רף המציע להצעתו להוכחת דרישה זו יצ

 העתק מאושר ע"י עו"ד )"העתק נאמן למקור( של הרישיונות כאמור ע"ש המציע. ✓

ניתן להגיש העתק של הרישיון כאמור ע"ש המציע  -בהתייחס לרישיון "קבלן שירות"  ✓
ולחלופין אישור משרד הכלכלה על הגשת בקשה לרישוי  נאמן למקור( -)מאושר ע"י עו"ד 

 למסמכי המכרז.  4יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף כנספח ב -בנוסף ע"י המציע. 

  
4.5.  

המציע ו/או בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד 4.5.1
ו יותר מבין העבירות המנויות האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה פלילית אחת א

, חוק שעות עבודה 1959התשי"ט  -בחוקי העבודה, כדלקמן: חוק שירות התעסוקה 
, חוק חופשה שנתית, 1976-, חוק דמי מחלה, התשל"ו 1951 -ומנוחה, התשי"א 

, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 1954 -, חוק עבודת נשים, התשי"ד 1950 -התשי"א 
, 1953 -, חוק החניכות, התשי"ג 1953 -וק עבודת הנוער, התשי"ג , ח1965 -התשכ"ו 

 -, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 1963 -, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958

הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  , חוק1987 -, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 -התשנ"ה 
וכן הצווים וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זה  2002 -התשס"ב 
 "(.חוקי העבודה)להלן: "

 -כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"בעל שליטה"  בסעיף זה:
1981. 

 
ההסדרה והאכיפה במשרד המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מינהל  4.5.2    

 קנסות או יותר בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה כהגדרתם במכרז זה. 2 -ב הכלכלה

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

 -כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –בסעיף זה: "בעל שליטה" 
1981. 

 תצהיריצרף המציע להצעה לעיל,   25.4. -ו 15.4.בסעיפים קטניםלצורך הוכחת האמור 
של  וכן אישור, בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז בעלי השליטה בו כלשלו ושל 

 מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. 

 
 4.5.1רטים בסעיפים למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעה שלא תעמוד בתנאים המפו

 .תפסל על הסףלעיל,  4.5.2 -ו

 
יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת  המזמין

חוות דעת שלילית בכתב או דו"ח ביקורת של גורם ציבורי אחר ו/או  המזמין, איתם 
במכרז, התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 

 .שעניינם זכויות העובדים שהועסקו על ידי המציע בהתקשרות עם אותו גורם
 שהתקיימה. רשות נציג מטעם המציע השתתף בישיבת הבהרות  .4.6
 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, כנדרש במסמכי המכרז.  .4.7
 הצעת מחיר שאיננה חורגת מהמחיר המירבי. .4.8

 
 

 מסמכים אשר על המציע לצרף להצעתו .5

 ובנוסף להם את כל המסמכים/האישורים הבאים: את כל מסמכי המכרזציע לצרף להצעתו על המ
 

 לעיל, על תתי סעיפיו.  4העתק של המסמכים הנדרשים בסעיף     .5.1
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המציע רשאי לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם להראות על כושרו, ניסיונו, יכולתו 
 וכיו"ב.   

 
 י המכרז.כמפורט בתנא –ערבות בנקאית להצעה   .5.2

 
 הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.  .5.3

 
 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון. .5.4

 
 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  .5.5

 
 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ואישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .5.6

 
 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.  .5.7

 
 במידה והמציע הינו תאגיד:  .5.8

 
העתק תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית מעודכנת מאת רשם החברות ביחס  .5.8.1

 לחברה. 
 אישור עו"ד או רו"ח: .5.8.2

 כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת  .5.8.2.1
 סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד.  .5.8.2.2
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.  .5.8.2.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .5.9
 

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .5.9.1
 הסכם השותפות. .5.9.2
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.9.3
 

 ד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יח .5.10
 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .5.11
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 

( 2)-( ו1וון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )נשים אחרות, היכולת לכ
 של ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  –"אישור" 
 אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה; ובן זוג

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –א משרה" "נוש

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור  -"עסק" 

 על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
 
 תהיה המועצה רשאית לפסלה. -מכים המבוקשים כאמור הצעה אשר תוגש ללא כל המס .5.12

 
המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם  .5.13

 של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.
 

 
ם בין יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחת -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  .5.14

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים  -המציע הזוכה ובין המזמין 
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אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים 
 ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 
 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

 
לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,  המציעים המשתתפים במכרז יכולים .6.1

כאשר לראות ולבדוק כל פרט נחוץ, לקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי מזכירות המועצה, 
 .רק הסבר בכתב של המועצה יחייב

 
המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל  .6.2

 כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. הנספחים לו והצעתו כוללת את
 

 סתירות ו/או אי התאמות .7
 

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם, שימצא בקשר  .7.1
למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא, ובמקרה כזה, עליו לפנות לקבלת הבהרות 

, בכתב, וזאת עד ולא יאוחר שמואל הרריר במועצה, ממחלקת תחזוקה ותשתיות למנהל 
 בלבד שכתובתו בדוא"ל המועד האחרון הנקוב בטבלה בריישת מסמך זה מ

shmuel@Gezer-region.muni.il 08-9274003בלבד . טלפון לאישור קבלה/ 
 

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות  .7.2
ת או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא אי סבירו בדבר

 לא תשמענה. -נהג כאמור לעיל 
 

רק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה בכתב לכל המשתתפים במכרז )בדואר /  .7.3
בפקס/ בדוא"ל( יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על ידו 

 עתו והמציע לא יוכל להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה ו/או באמצעות הטלפון.להצ
 

 הסתייגויות ואיסור פיצול/חלקיות ההצעה .8
 

המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם  .8.1
 לדרישות ולתנאי המכרז.

 
כרז, כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המ .8.2

 את הצעתו.
 

על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל השירותים נשוא המכרז ביחס לכל שירות שנדרש  .8.3
 ואין הוא רשאי לפצלן ו/או לחלקן ו/או לתת הצעה חלקית.

 
 ההצעה  .9

 
-על וקשתבש"ח, ללא מע"מ, המב התמורה את ,המכרז בהצעתו נספח ז, למסמכי צייןי המציע .9.1

 ., כמפורט להלןעבור אספקת שירותי טיאוט התחייבויותיו כל ביצוע ידו עבור

 ותכלול את כל העבודות נשוא המכרז.  ליום עבודההצעת המחיר היא פאושלית )גלובלית(  

בפועל ממועד התייצבות  נטושעות עבודה  8ביצוע עבודת טיאוט של "יום עבודה"     משמע 
מובהר כי במסגרת שעות  באמצעות רכב טיאוט.הקבלן בישוב במועצה, 

נכללים: זמן הגעה ליישובי המועצה, שטיפת המכונה, זמני  לאהעבודה 
, תיקון תקלות וכל , לרבות זמן נסיעה לאתרארוחות, ריקון ופינוי מכונה

  ולא תשולם בגינם כל תמורה. -עיסוק אחר שאינו טיאוט בפועל 
לביצוע כל השירותים הנדרשים "יום עבודה" ל מירבי מחיר פאושלי )גלובלי(במכרז נקבע  .9.2

יום עבודה  (.המחיר המירבי -)להלן  , לא כולל מע"מיום עבודהש"ח ל  1,900במכרז, סך של 
 ישולם תשלום יחסי.   -עבור חלק מיום עבודה שעות נטו.  8הינו 

 נתן ביחס למחיר המירבי ע"י כל מציע.יהמציעים יתמודד על ההנחה שת
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שעות מלאות )נטו( או יהיו תוספת שעות מלאות ישולם החלק  8במידה ולא יבוצעו כי  יובהר,
ישולם מחצית מהסכום של  -שעות עבודה נטו  4ביום בו בוצעו רק  -לדוגמא  היחסי בהתאם.

 יום עבודה.
 

בנוסף לאמור לעיל, המועצה תשלם תמורה קבועה עבור השירותים הבאים, כנגד הזמנת  .9.3
  –פועל עבודה וביצוע ב

לשעת עבודה בהתאם מע"מ + ₪  60 -תוספת קבועה עבור פועל להפעלת גרניק  .9.3.1
 לדרישה מראש.

)מיני מחפרון אופני עם ' אטא תוספת קבועה עבור יום עבודה 'בובקט מט .9.3.2
 .מע"מ+  ₪ 1,800 –כ"ס(  30כף/מטאטא 

 
עבור הטמנת כל טון אחד של פסולת טיאוט באתר מורשה יקבל המציע הזוכה    .9.3.3

 הוראות המפורטות במפרט הטכני.לכפוף בתוספת מע"מ וב₪  200סך של זר בהח
 

( במקום המיועד לכך, את שיעור ההנחה באחוזים זעל המציע לרשום בהצעתו במכרז )נספח  .9.4
יום המוצע על ידו ביחס למחיר המירבי וכן את סכום התמורה הפאושלית המבוקשת על ידו ל

 )לאחר ההנחה(.  עבודה 

יחייב שיעור ההנחה )באחוזים(  -ירה  בין המחיר המוצע לבין שיעור ההנחה במקרה של סת
 הנקוב בהצעת המציע את המציע. 

 אין לנקוב בהנחה שלילית. 

 יש לרשום את המחיר המירבי כמחיר המוצע.  -במידה ומציע לא נותן הנחה 

 א לדיון.הצעה כזו תפסל על הסף ולא תוב -אין לנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי 
 

מחירי ההצעה של הקבלן יכללו את כל העבודה, החומרים, הציוד, האספקה ואת כל ההוצאות  .9.5
והרווח, לרבות מיסים, היטלים, הגעה למקום וכו', פרט למע"מ, אלא אם צויין אחרת 

 במסמכי המכרז.
 

 בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך. .9.6
 

 של התחייבויותיו מלוא קיום עבור סופית וכוללת הינה כאמור שתוצע ההתמור כי מובהר .9.7
 המכרז.  מסמכי כל י"עפ הקבלן

 
 וכנגד התשלום ביצוע במועד בתוקף שיהיה בשיעור החוקי  מ,"מע יתווסף ,כאמור ,לתמורה .9.8

  כדין.  מס חשבונית המצאת
 

כמועד האחרון להגשת  המחירים שיוצעו על ידי המציע יהיו תקפים ומעודכנים ליום שיקבע .9.9
 ההצעות למכרז. הצמדה תבוצע בהתאם להוראות ההסכם. 

 
 ערבות בנקאית להצעה .10

 
על  ,₪ 20,000להצעה על סך של כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .10.1

הערבות להיות אוטונומית ובלתי מותנית לפירעון מיידי, לטובת המועצה בנוסח דוגמת 
 הערבות -)להלן   03/06/19בתוקף לפחות עד ליום למסמכי המכרז ו 1'המפורט בנספח ד
 הבנקאית להצעה(. 

 
המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר, ובלבד שתהא זו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי 

 , אשר סכומה ותוקפה תואמים את הנדרש לעיל. ע"פ דרישה מותנית , לפירעון 
 

 , הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.מציע שלהצעתו לא תצורף ערבות בנקאית
 
הערבות הבנקאית להצעה תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרד  .10.2

 מהצעת המציע למכרז.
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הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופות נוספות, הכל לפי  .10.3
 את תוקף הערבות הבנקאית כנדרש. נסיבות העניין והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך

 תהיה המועצה רשאית לפסול הצעתו. -מציע שלא ינהג כך 
 
ימים, מיום  7משתתף במכרז אשר הצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .10.4

שיידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום הערבות 
 סור את ביצוע העבודות נשוא המכרז לכל מציע אחר.הבנקאית כאמור לטובתה, ולמ

 
 ערבות ביצוע .11

בשעת החתימה על החוזה, ימציא המציע הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית צמודת  .11.1
 -)להלן ₪  20,000מדד להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז בסך של 

 (.ערבות הביצוע
 

 חודשים נוספים לאחר מכן.   3משך כל תקופת החוזה בתוספת ערבות הביצוע תהיה בתוקף ל .11.2
 

 ביטוח .12
 

( במכרז כזוכה יבחר) תתקבל והצעתו היה כי ומתחייב מצהיר הצעתו הגשת בעצם, המציע .12.1
 שינויים למעט) בתוכנו שינוי כל ללא( להסכם' ג נספח) ביטוחים קיום אישור למועצה ימציא

 חלה המציע על זה למכרז הצעה הגשת לפני כי תבזא מובהר(. הבהרה שאלות בהליך שאושרו
 המשמעויות ואת במכרז כנדרש לבטחו תסכים האם ביטוח חברת אצל לוודא האחריות
 .הביטוח לדרישות לרשותו העומד הביטוחי הכיסוי התאמת של הכספיות

 או/ו   ביכולתו אין כי לטעון יוכל לא תתקבל שהצעתו מציע,  בזאת מובהר ספק הסר למען .12.2
 התאמת עלויות כי או/ו במכרז לנדרש שלו הביטוח כיסוי את להתאים מסרבת ביטוח רתחב

 ולא תתקבל שהצעתו מציע. בהצעתו בחשבון נלקחו לא הביטוח לדרישות שלו הביטוח כיסוי
 שמורה, בהסכם או/ו במכרז הנקוב במועד הביטוח לדרישות שלו הביטוח כיסויי את יתאים

 את לבצע, המציע שהגיש הערבות את לחלט, הבלעדית עתהד שיקול לפי, הזכות למועצה
 המועצה לרשות העומדת חוקית דרך בכל נגדו ולנקוט אחר ספק ידי על זה במכרז הנדרש
 .כלפיה זו בהתחייבות המציע עמידת אי מעצם לה שיגרמו הנזקים על פיצוי ממנו לדרוש

 שונות   .13
החוזה במועד בו נדרש לחתום עליו נדרש המציע לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על  .13.1

לפגוע בשאר זכויות המועצה במקרה זה, לא תובא לענין הפרשי  כמפורט בדרישה, אזי מבלי
ההצמדה, התקופה בה השהה חתימתו, דהיינו, התקופה החל מהמועד בו נדרש לחתום על 

 החוזה ועד לתאריך החתימה בפועל.
 

ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז להיות ערוך .13.2
   יום ממועד קבלת הודעה בדבר תוצאות המכרז.  30לא יאוחר מתוך 

 
זהה הצעת המחיר שלהן תהיה מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר  .13.3

ו/או לעניין ההצעה הכספית רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות  - ביותר  הוהטוב
מחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר הת

 מבין כל ההצעות.
 
  ,יהיו זהות והזולות ביותרלמרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר  .13.4

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד 
 . כמפורט לעיל ה, בעת הגשתה, אישור ותצהירשצורף ל

 .אחד מקבלן ליותר חלקן או העבודות את לפצל רשאית המועצה .13.5
 

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .13.6
 
המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות  .13.7

 או גופים אחרים למציע./ציבור/רשויות מקומיות ו
 

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע של המציע וכן  .13.8
ניסיונו של המציע בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומות והעדר 

 תביעות מטעם מזמינים אחרים בעבר.
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ם אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעי .13.9
רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע 

 העבודה להנחת דעתה.
 

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .13.10
שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי 

פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף 
המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את 

 ההצעה.
 

ו/או מידע עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך  .13.11
ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות 

 פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה. 
 

בשל  או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .13.12
 מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז במסמכיש לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר

המועצה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לפסול הצעה אשר תהיה נמוכה  .כנדרש ההצעה
 מאומדן המחירים שהוכן למכרז זה וזאת בשל חוסר סבירות.  15% -בלמעלה מ

 
עשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או ל .13.13

 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו
 

 תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז. .13.14
 

 הצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום המיועד לכך.  .13.15
 

לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  בזאתמובא  .13.16
ות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים בכפוף לסוד

המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני 
משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף 

 להוראות הדין והפסיקה. 
 

 כרז הם המסמכים, כדלקמן:מסמכי המ .14
 .'נספח א -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(        .14.1
 ;'נספח ב -חוזה המכרז  .14.2
 ;1'נספח ב -מפרט טכני לביצוע השירותים  .14.3
 ;2'נספח ב  -דוגמת טופס  הזמנת שירות   .14.4
 ;3'נספח ב -התחייבות לאספקת שירותים בחירום  .14.5
  ;4נספח ב' -רות הצהרת משתתף לעניין קבלן שי .14.6
 ;'נספח ג - קיום ביטוחים נוסח אישור  .14.7
 ;2'ד - 1'נספחים ד -נוסחי הערבויות )להצעה, לחוזה(  .14.8
  ;2'ה – 1'נספחים ה -נוסח תצהירים זכויות עובדים  .14.9

 ;1'נספח ו - ים ציבורייםות עם גופאלפי חוק עסק נוסח תצהיר .14.10
 ;2ו'נספח  –תצהיר בדבר היעדר קרבה  .14.11
 ;3ו'נספח  –ר הרשעות תצהיר בדבר היעד .14.12
 .'נספח ז -כתב ההצעה וההתחייבות  .14.13

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.
        מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 בברכה,               
 רותם ידלין              
 גזרהמועצה האזורית  תראש                
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 נספח ב'

 ות טיאוט כבישים ומדרכות ביישובי המועצה חוזה לביצוע עבוד

 12/2019מכרז/חוזה מס' 

 גזרשנערך ונחתם במועצה האזורית 

 ביום _________ לחודש _________ שנת  ____________

 

 -ב  י  ן      -
 

 

 גזרהמועצה האזורית 
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 
 (ין""המזמ ו/או"המועצה" )להלן: 

 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(הקבלן)להלן: "   

 __ה"ה __________ ת.ז. _______
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(הקבלן)להלן: "       

 
 

והמזמין חפץ בביצוע עבודות טיאוט כבישים ומדרכות ביישובי המועצה כמפורט  הואיל:
 "(, והכל כפי שיפורט להלן בחוזה זה;השירותיםבמסמכי המכרז ובנספחיו )להלן: "

"( והצעת הקבלן זכתה המכרזלהלן: "והמזמין פרסם מכרז פומבי לקבלת השירותים ) והואיל:
 במכרז;

וברצון הקבלן לבצע את השירותים, ולקיים, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין,  והואיל:
 והכל כמפורט בחוזה זה;

והמזמין על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו של הקבלן כמבואר לעיל ולהלן מסכים  והואיל:
והכל בכפוף להתחייבויותיו של הקבלן למלא אחר למסור לקבלן את ביצוע השירותים, 

 כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה;

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:
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 המבוא .1

המבוא לחוזה על כל האמור בו הינו חלק בלתי נפרד ממנו ומהווה את הבסיס להתקשרות  .1.1
 הצדדים.

 ות המכרז אלא רק להוסיף עליהן.חוזה זה אינו בא לגרוע מהורא .1.2

 הגדרות .2

 בהסכם זה תהא למונחים המשמעות כמוגדר להלן:

 כל היישובים הנכללים ו/או שיכללו, מעת לעת, בתחום שיפוט המועצה.  -" ישובי המועצה"

הכולל קיון משלים ינלרבות  אספקת שרותי טיאוט באמצעות מכונות טיאוט -" השירותים"
, בהתאם )ככל שיידרש( תזת מים בלחץ ו/או קיטורהסרת לכלוך באמצעות ה

הטיאוט  הטמנת פסולתלרבות  לתכנית עבודה כפי שיוצאו לקבלן מעת לעת
 .  באתרי הטמנת פסולת מורשים

כ"ס(  30)מיני מחפרון אופני עם כף/מטאטא  אטא שירותי 'בובקט מט 
 ושירותי פועל להפעלת גרניק בהתאם לדרישת המועצה בלבד.

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה מטעמו, שליחיו ומורשיו   - "הקבלן"
 המוסמכים. 

לרבות כבישים, מדרכות, כיכרות, שבילים, מגרשי חניה ציבוריים, רחבות וכן   -  "רחוב"
כל שטח המכוסה בחומר קשה כגון מרצפות, בטון, אספלט וכיו"ב, המצויים 

 בשטח שיפוט המועצה.

המורכב על שילדת משאית בעלת חזית אנכית קדמית  גדולכב טיאוט ר "רכב טיאוט" 
ובכל  לפחות 2018שנת ייצור העומד בדרישות המפרט הטכני שאינה בולטת, 

ת התקשרות. שנים בכל שנ 3עלה על תמקרה שנת יצור של רכב הטיאוט לא 
 .במידת הצורף יוחלף הרכב. 

זת מים בלחץ ו/או הסרת לכלוך באמצעות התלרבות רכב הכולל אפשרות 
 קיטור

 פסולת מכל סוג שנאספה למכל הפסולת של מכונת הטיאוט, לרבות חול,  "פסולת"
אבנים, עלים וחומרים צמחיים ניירות, קרטונים, בקבוקים, מתכות וכיוצא 

 באלה.

אתרי הטמנה ו/או טיפול בפסולת, המאושרים על ידי המשרד לאיכות   -"אתר סילוק פסולת"
 טת פסולת כהגדרתה לעיל.הסביבה, לקלי

בפועל ממועד התייצבות  נטושעות עבודה  8ביצוע עבודת טיאוט של משמע   -" יום עבודה"
מובהר כי במסגרת שעות  הקבלן בישוב במועצה, באמצעות רכב טיאוט.

נכללים: זמן הגעה ליישובי המועצה, שטיפת המכונה, זמני  לאהעבודה 
, תיקון תקלות וכל זמן נסיעה לאתר לרבות ארוחות, ריקון ופינוי מכונה

 ולא תשולם בגינם כל תמורה.  -עיסוק אחר שאינו טיאוט בפועל 

 

תכנית עבודה שתוצא ע"י המועצה לקבלן, אחת לחודש, לצורך ביצוע   -" תכנית עבודה"
 עצה וע"פ צרכי המועצה.  השירותים ביישובי המו

ישת אויב, קרבות עם כח אויב, אסון רשימת מקרים אלו בלבד: מלחמה, פל  -" כח עליון"
טבע. מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככח 

 עליון. 
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במועצה ו/או כל גורם אחר שימונה מטעם  תחזוקה ותשתיותמנהל מחלקת   -" המפקח"
 המועצה לצורך פיקוח על עבודתו של הקבלן וביצוע כלל התאומים מול

 הסכם זה. הקבלן ע"פ הוראות 

 הצהרות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

 כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע השירותים. .3.1

 כי הוא בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא ההסכם.  .3.2

 תים.כי נהירים לו היטב כל כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע השירו .3.3

כי ימציא למזמין את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות מכל סוג ומין שהוא  .3.4
 הקשורים לביצוע השירותים בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

3.5.  

לפי חוק העסקת  גוף ציבוריהקבלן מצהיר כי הוא יודע שהמועצה הינה  .3.5.1
ים, עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבורי

( חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בגוף ציבורי -)להלן 2013 -התשע"ג 
ולפיכך תנאי העבודה המוסכמים, הכלולים בתוספת לחוק כאמור, יחולו לגבי 
כל עובדי הקבלן המועסקים ע"י הקבלן לצורך ביצוע השירותים עבור 

 המועצה בהתאם להסכם זה. 

כהגדרת המונח בחוק העסקת  שירות קבלןהקבלן מצהיר כי הוא בעל רישיון  .3.5.2
וכי הוא יקיים את כל הוראות  1996 -עובדים ע"י קבלני כח אדם, התשנ"ו 

החוק כאמור, לרבות הוראות חוק העסקת עובדי ע"י קבלני שירות בגוף 
ציבורי, ובכלל זאת יחיל על כל העובדים, המועסקים על ידו בביצוע 

יפחתו מ"תנאי העבודה  השירותים ע"פ הסכם זה, תנאי עבודה שלא
המוסכמים", כהגדרתם בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות וכן כמפורט 
בצו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים 

, כפי שיתעדכנו מעת לעת, וישלם לעובדים אלו את 2013 -ציבוריים, התשע"ג 
 מור. מלוא התנאים הנדרשים לקיום הוראות החוק כא

הקבלן ימסור למועצה מעת לעת וע"פ דרישתה, העתקי תלושי שכר ותחשיבי 
 שכר המצביעים על קיום האמור.

מובהר בזאת כי היות הקבלן קבלן בעל רישיון "קבלן שירות" הינו תנאי  .3.5.3
מהותי להסכם זה. ככל שבמועד חתימת הסכם זה הקבלן לא היה בעל רישיון 

הקבלן מתחייב כי לא יאוחר  -לת הרישיון כאמור, אלא רק נקט בהליכים לקב
יום ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז ישלים את הסדרת  30מתוך 

 הרישיון כאמור. הפרת התחייבות זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן לשלם את תנאי עובדיו .3.5.4
 להסדרת הרישיון.בהתאם לאמור לעיל, וזאת ללא קשר  

כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה  .3.6
 לבצע את העבודות, במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

כי ברשותו ציוד ומכשירים תקינים ובמצב מעולה, ועובדים מיומנים הבקיאים היטב  .3.7
 התחייבויותיו שעל פי חוזה זה.במלאכת ביצוע השירותים ובביצוע כל 

ו/או כל מכשיר ייעודי אחר שהמועצה יכולה להתחבר אליו או  GPSכי ברשותו מכשיר  .3.8
שהקבלן יעביר לידי המועצה מכשיר ייעודי לצורך ביצוע בדיקות ומעקב בזמני אמת אחר 

 ביצוע השירותים על ידי רכב הטיאוט.
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באיכות מעולה לשביעות רצון המזמין, כי יבצע את השירותים נשוא המכרז במקצועיות ו .3.9
בהתאם לפרטים, לתנאי חוזה זה, וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, 

של המזמין ו/או המפקח ו/או מי  בהתאם להנחיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות,
 דין. מטעמם, בהתאם להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת האמור  .3.10
 בפיסקה זו.

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו  .3.11
- 1976. 

חשבונות כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי  .3.12
 ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה  .3.13
חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו 

 על פיו.

יד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין כי במידה והקבלן הינו תאג .3.14
להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו 

 וסמכויותיהם.

כי ידוע לו והוא מסכים לכך שמשטרת ישראל ו/או מג"ב יכולים להתנות את כניסתו של  .3.15
עמו ו/או בשליחותו של הקבלן לבסיס מג"ב הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל הפועל בשמו, מט

בקרבתו מבוצעים שירותי טיאוט בהתאם לחוזה זה בקבלת אישור כניסה לאותו בסיס, וכי 
למשטרת ישראל ולמג"ב מוקנה שיקול דעת בלעדי ומוחלט למי לתת אישור כניסה כאמור 

"ב שבתחום ו/או לסרב לתיתו. הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע השירותים במתחם בסיס מג
המועצה אך ורק עובדים אשר כניסתם לאותו בסיס תאושר על ידי משטרת ישראל או מג"ב. 
הימנעותם של משטרת ישראל או מג"ב לתת אישור כניסה לקבלן ו/או למי מעובדיו של 
הקבלן ו/או למי מאלה הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או בשליחותו של הקבלן לא ישחררו את 

 ייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבחוזה זה.הקבלן מקיום התח

כי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין להתקשר  .3.16
 עימו בחוזה.

 תקופת ההסכם .4

חודשים החל מיום _______ ועד ליום _________ )להלן:  12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .4.1
 "(.תקופת החוזה"

א למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו בתום תקופת החוזה תה .4.2
"(, וזאת תקופות האופציהחודשים כ"א )להלן: " 12 עד תקופות נוספות בנות 4 -עדהבלעדי ל

 יום לפני תום תקופת החוזה ו/או תום כל תקופת אופציה. 30בכפוף להודעה בכתב של המזמין 

מחויב להמשיך ולבצע את השירותים  בהתאם במידה וניתנה הודעה כאמור, הקבלן יהיה  .4.3
 לחוזה זה.

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .4.4

להסכם, המועצה רשאית בכל עת,  4.1למרות האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  .4.5
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את ההתקשרות ע"פ הסכם זה לאחר חלוף תקופה 

יום  30חודשים מתחילת תקופת ההסכם ותוך מתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן של  3של 
מראש, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, כלפי המועצה בגין סיום 
תקופת ההתקשרות, למעט זכותו לקבלת תמורה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד 

 . סיום תקופת ההתקשרות

בכל מקרה של סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, יפעל הקבלן להעברה מסודרת של  .4.6
 השירותים שניתנו על ידו למועצה למפקח ו/או לקבלן אחר שיבוא במקומו. 
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 ביצוע השירותים: .5

 1הקבלן מתחייב לבצע את השירותים נשוא ההסכם בהתאם להוראות המפרט הטכני )נספח ב'
 וראות ההסכם וכמפורט, להלן: למסמכי המכרז( וכן ה

השירותים יתבצעו באיזה מבין ישובי המועצה, בהתאם לדרישת המועצה וע"פ תכנית עבודה  .5.1
 כפי שימסרו לקבלן מעת לעת. 

למסמכי המכרז, תוצא לקבלן אחת לחודש, במסגרתה  2תכנית עבודה, בנוסח הנכלל בנספח ב' .5.2
לפי יישובי המועצה וע"פ מועדים  תפורט תוכנית השירותים הנדרשים למועצה, בחלוקה

שיקבעו בה. הקבלן מחויב לבצע את כלל העבודות המפורטות בתכנית העבודה, במועדים 
 הנקובים בה,  ויעמיד לשם כך את כל הציוד, המכונות, הרכבים וכח האדם שיידרש. 

או מכשיר ייעודי אחר לרבות אפשרות גישה  GPSהקבלן מתחייב להעביר למועצה מכשיר  .5.3
בתוכנה של הקבלן של רכבי הטיאוט מטעמו לצורך ביצוע בדיקות ומעקב בזמני  GPSנתוני ל

 אמת על ביצוע השירותים בפועל.

עת בלבד שכולל שבפועל חודשי שבוצעו שעות עבודה הקבלן מתחייב להעביר למועצה דו"ח  .5.4
 .כניסה ויציאה מכל יישוב

אשר יידרש ו/או יוזמן ע"י המציע מובהר כי המועצה איננה מתחייבת להיקף טיאוט כלשהו  .5.5
הזוכה וכן איננה מתחייבת כי טיאוט כלל ישובי המועצה יתבצע ע"י הקבלן. המועצה ו/או ועד 
מקומי ביישובי המועצה יהיו רשאים להזמין טיאוט ביישובים גם ממבצעים אחרים וכן לבצע 

 ו/או דרישה בגין כך. את הטיאוט בעצמם או בכל דרך אחרת, ולא תהיה למציע הזוכה כל טענה 

הקבלן ימנה נציג מטעמו אשר יהיה אחראי כלפי המפקח לביצוע השירותים על הצד המקצועי  .5.6
הטוב ביותר. הקבלן מתחייב לצייד את הנציג מטעמו ברכב ובטלפון נייד ויעדכן את המפקח 

קבלן בדבר פרטי נציג הקבלן. הודעה ו/או דרישה שנמסרה לנציג הקבלן תחשב כאילו נמסרה ל
 עצמו ותחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.  

 טיאוט הרחובות יעשה ע"פ ימי עבודה וכמפורט בהסכם זה ובמפרט הטכני.  .5.7
 המועצה רשאית לפצל את יום העבודה של מכונת טיאוט למספר ישובים, כפי שתמצא לנכון. 

כונות טיאוט הקבלן מתחייב כי יעמיד לרשות המועצה לצורך ביצוע השירותים עובד/ים עם מ .5.8
במספר הדרוש לביצוע השירותים. בכל מקרה לא ישתמש הקבלן במכונת טיאוט אשר שנת 

 . שנתיים הייצור שלהן כמופיע ברישיון הרכב, עולה על

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים ע"פ ובהתאם הוראות כל דין והוא מצהיר כי ידועות לו  .5.9
ויות המוסמכות הרלבנטיות לביצוע כלל הוראות הדין הרלבנטיות וכלל דרישות הרש

השירותים, לרבות הוראות הבטיחות ותקנות התעבורה לביצוע השירותים הכלולים בהסכם, 
והוא מתחייב לפעול על פיהם.  מובהר בזאת כי בכל הנגוע לביצוע השירותים, הקבלן מחויב 

 לבצע ולפעול ע"פ דרישות הרשויות המוסמכות, על חשבונו.

המכונות בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"פ דין, לרבות מנורה מהבהבת על הקבלן יצייד את  .5.10
 גג תא הנהג. כל מכונה תצויד במכשיר קשר אלחוטי. 

הקבלן יעסיק בכל מכונה נהג מפעיל קבוע אשר לא יוחלף זולת במקרים של תקלה במכונה,  .5.11
 ן למפקח. יציאה למילואים, מחלה וכיו"ב, במקרה של חילופי נהג, יודיע על כך הקבל

המכונות תתוחזקנה באופן שוטף ע"י הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ויהיו להן  .5.12
 כלל הרישיונות והביטוחים הנדרשים ע"פ כל דין. 

הקבלן מתחייב כי המכונות תהיינה תקינות וכישרות בכל עת במהלך ביצוע השירותים וכי לא  .5.13
תקלה, מחויב הקבלן להשלים את העבודות  תהיינה להן נזילות שמן ו/או מים.  במקרה של

 שעות, בתאום עם המפקח.  24שנדחו עקב התקלה לא יאוחר מתוך 

ריקון פסולת מתוך מכונת הטיאוט תתבצע ע"י הקבלן רק באתרים ומתקנים מורשים ע"פ דין,  .5.14
פינוי לאתר מורשה יבוצע ע"י הקבלן על חשבונו. מובהר בזאת כי במידה ונדרש תשלום היטל 
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החזר המועצה תישא במנה לפסולת מכונת הטיאוט באתר ו/או בתחנת המעבר הרלבנטית, הט
בכפוף ולאחר הצגת תעודות שקילה וחשבונית מס  -לטון בלבד ₪  200חלקי בסך של הוצאות 

מובהר בזאת כי משך הזמן לריקון הפסולת מתוך המכונות וכן   .ששולמה לאתר ע"י הקבלן
 כלל בחישוב יום עבודה. פינויים לאתר מורשה אינו נ

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יעשה שימוש בכלים, חומרים ציוד וכח אדם  .5.15
 מספקים ומקצועיים התואמים את דרישות ההסכם. 

המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להחליף עובד  .5.16
 לא אחר דרישה זו של המפקח ללא שיהוי. מעובדיו של הקבלן, והקבלן מתחייב למ

מנע מגרימת לכלוך ו/או נזק כלשהו לרחובות ו/או לסביבתם במהלך ביצוע יהקבלן מתחייב לה .5.17
השירותים ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי 

 ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים. 

במהלך ביצוע השירותים לא יפגע בקווי מים, ביוב, חשמל, גינון, ריהוט רחוב  הקבלן מתחייב כי .5.18
ובכלי רכב חונים ברחובות. בכל מקרה של פגיעה כאמור, מתחייב הקבלן להודיע על כך 

 במיידית למפקח וכן לתקן ללא דיחוי, ועל חשבונו, כל נזק שנגרם, בתאום ובאישור המפקח.

ם בצורה שקטה, תוך הקפדה על הוראות התקנות למניעת הקבלן מתחייב לבצע את השירותי .5.19
 -, התקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב(, התשכ"ג 1996 -מפגעים )רעש( התשכ"ו 

ולהמנע מגרימת רעש, זיהום  1992 -והתקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר(, התשנ"ב  1963
 חתם. אויר שיש בהם כדי לפגוע בנוחות תושבי המועצה ומנו

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בזהירות, תוך הקפדה על אי פיזור פסולת ברחוב. במידה  .5.20
 ונשפכה פסולת ע"י הקבלן, מתחייב הקבלן לנקות את הרחוב על חשבונו באופן מיידי. 

הקבלן יתקין ויתחזק, על חשבונו ועל הוצאותיו, מערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/  .5.21
GPS הרכב שישמשו אותו בביצוע השירותים נשוא ההסכם וכן במשרדי המועצה ( על כל כלי

 לצורך מעקב אחר הרכבים.

יום לפחות. הקבלן יספק למועצה נקודת הרשאה  90הנתונים במערכת האיתור ישמרו למשך  .5.22
 לצפייה במערכת, ללא תשלום.

סדרי  המפקח יהיה רשאי לשנות, לפי שקול דעתו הבלעדי, את תוכנית העבודה וקביעת .5.23
 שעות מראש לקבלן.  24עדיפויות לביצוע השירותים, וזאת בהודעה של 

 שינויים .6

המפקח רשאי, לשקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות את היקף השירותים שהוזמנו  .6.1
. 25%מהקבלן, מכל סיבה שהיא, ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 

 שעות מראש ובכתב.  36הודעה על שינוי, תימסר לקבלן לפחות 

לקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או טענה כלשהי, כספית ו/או אחרת, בגין השינויים כאמור  .6.2
ולמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום ו/או הגדלת 

 תמורה. 

ת גשמים( המפקח רשאי להודיע לקבלן על ביטול השירותים וזאת מחמת מזג האוויר )יריד .6.3
 24ו/או שביתה במועצה וזאת לתקופה שתקבע בהודעה. ההודעה כאמור תמסר לקבלן לפחות 

שעות מראש ובכתב והקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו בגין השירותים 
שעות, יהיה הקבלן זכאי  24 -שבוטלו. במקרים בהם תנתן ההודעה בהתראה של פחות מ

 מהסכומים להם היה זכאי אם היו ניתנים על ידו השירותים בפועל.  25%לתשלום בשיעור של 

 איסור המחאת זכויות וחובות .7

הקבלן איננו רשאי בשום צורה ואופן להעביר את הזכויות ו/או החובות על פי חוזה זה כולן או מקצתן 
 לקבלן משנה כלשהו ו/או לאחרים, אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמת המועצה  מראש ובכתב.
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 עדר יחסי עובד מעביד וביקורת בדבר קיום זכויות עובדי הקבלןה .8

 מעביד בינו לבין המועצה. -הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין ולא יהיו כל יחסי עובד  .8.1

 הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל. .8.2

 הקבלן ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. .8.3

סיון, ידע, ומומחיות ממדרגה גבוהה ידים שהם מהימנים ובעלי נהקבלן מתחייב להעסיק עוב .8.4
 הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי חוזה זה.

כמו כן, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותיו שעל פי  .8.5
 חוזה זה ולשביעות רצון המזמין.

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין פיקוח  .8.6
ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין היתר, אישורים 
על תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של העובדים המועסקים על 

 וכן כל מסמך רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין. ידו עבור המזמין

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין, לרבות  .8.7
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ו/או מי מטעמו, יהא רשאי המזמין להעביר את 

 המסמכים כאמור לאותו גורם.

ות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועברו כל ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכוי .8.8
למינהל ההסדרה והאכיפה הממצאים בכתב לקבלן עם העתקים למזכירות המזמין וכן 

 בתמ"ת. 

יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הקבלן  30לא יאוחר מתוך  .8.9
בות פירוט להמציא למזמין תצהיר בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם, לר

תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר יחתם ע"י 
 המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע. 

מובהר ומוסכם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע 
כדי לגרוע לקבלן, ככל שמגיע, מאת המזמין. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה 

מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו של המזמין על טענה או תביעה 
 למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין.

 בטיחות .9

במהלך כל ביצוע השירותים הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי  .9.1
קשורים לעבודות, וזאת בהתאם בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים ה

להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות בטיחות 
 הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת המפקח.

המזמין יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא  .9.2
 ת ו/או לדרישות המפקח.נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויו

 אחריות לנזיקין .10

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרם  .10.1
לתשתיות הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין 

שר אליהן, בין אם נגרם ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בק
 על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם אם יגרם למזמין בעקבות 
פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן 

לם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ששילם המזמין או עלול לשבמלוא הסכום 
ה בגין פגיעה, אובדן או נזק ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביע
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כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או 
 סעד אחרים.

פצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה עובדיהם וכל הפועלים מטעמם הקבלן מתחייב בזאת ל .10.2
של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודה , והוא מתחייב 
לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או 

בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת עלול לשלם בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכן 
בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה 

 זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

הקבלן מתחייב בזאת לפצות את בעלי הזכויות במקרקעין לרבות במקרקעין חקלאיים ו/או  .10.3
מודים למבנים וכן את בעלי הזכויות בכל הבנוי ו/או הנטוע ו/או המחובר במקרקעין הצ

למקרקעין כאמור לרבות במתקנים ו/או בעצים המצויים על המקרקעין, בגין כל פגיעה ו/או 
נזק שייגרמו למקרקעין כאמור בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר 

אם נגרמו על ידו, בין אם נגרמו על ידי עובדיו ו/או אליהן, במהלך ביצוע העבודות, בין 
 שלוחיו ו/או כל אדם / גוף הנתון למרותו.

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא  .10.4
הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות 

ל לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה בגין פגיעה ו/או נזק שהמזמין נשא בהן או עלו
כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין שכל תרופה או 

 סעד אחרים.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או  צד  .10.5
ין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע שלישי, בין במישרין ובין בעקיפ

העבודות ובין לאחר כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל 
הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת 

 אתר העבודה. 

ות וההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ו/או בהשבת הקבלן ישא לבדו בכל העלוי
 המצב לקדמותו. 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות 
פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן 

לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול 
ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק 
כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או 

 סעד אחרים.

הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן ביחד או הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או  .10.6
לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא 

 אישור מראש ובכתב של המזמין.

 ביטוח .11

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .11.1
זה הינו עריכת ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום פי כל דין. תנאי לחתימת הסכם -על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור קיום  כנספח ג'ביטוחים המצ"ב להסכם זה 
המצאת אישור  ביטוחים"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד.

ור לקבלן על פי הסכם זה קיום ביטוחים או אי המצאתו או שינוי בתוכנו , אין בהם משום פט
 ועל פי הדין.

הקבלן ירכוש ויחזיק בתוקף בכל תקופת ההתקשרות את הביטוחים המפורטים כהלן, על  .11.2
 שמו ושם המועצה:

 .ביטוח צד שלישי 11.2.1

 .ביטוח חבות מעבידים 11.2.2
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 .ביטוח מקיף וצד שלישי בגין כל כלי רכב 11.2.3

 .ביטוח חובה לכלי הרכב 11.2.4

 ותנאי תשלוםתמורה  .12

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן ע"פ הסכם זה, יהיה זכאי הקבלן לתמורה ע"פ  .12.1
 הצעתו במכרז ועל פי היקף השירותים שבוצעו על ידו בפועל. 

במתן שירותי מכונת בפועל כהגדרתו בהסכם, שבוצע ע"י הקבלן שעות נטו(  8)בגין יום עבודה  .12.2
או  עבור חלק מיום עבודה______________ ש"ח.  טיאוט, תשלם המועצה לקבלן סך של

 , ישולם תשלום יחסי.תוספת שעות

 ישולם מחצית מהסכום של יום עבודה. –שעות עבודה נטו  4ביום בו בוצעו רק  –לדוגמא 

מיום העבודה אם הוא קיבל  50%גשם חזק, ישולם לקבלן במקרבה של ביטול יום עבודה עקב  .12.3
 -שעות 24-שעות מראש. אם הוא קיבל הודעה יותר מ 24 פחות מהודעה על ביטול יום עבודה 

 לא ישולם עבור ביטול יום עבודה.

סך של החזר הוצאות חלקי בקבלן פסולת טיאוט באתר מורשה יקבל ה הטמנת כל טוןבגין  .12.4
 הוראות המפורטות במפרט הטכני.כפוף לבתוספת מע"מ וב₪  200

  -ים הבאים במחיר להלןככל שהקבלן ידרש לכך, הוא יספק את השירות .12.5

לשעת עבודה מע"מ + ₪  60 -תוספת קבועה עבור פועל להפעלת גרניק  .12.5.1
 בהתאם לדרישה מראש.

)מיני מחפרון אופני עם תוספת קבועה עבור יום עבודה 'בובקט מטטה'  .12.5.2
 .מע"מ +  ₪ 1,800 –כ"ס(  30כף/מטאטא 

קלנדרי, יגיש הקבלן  לכל חודש 10 -בתום כל חודש, אשר בוצעה בו עבודה ולא יאוחר מ .12.6
למועצה חשבון המתייחס לחודש הקודם, בהתאם למחירים הנקובים בהצעתו וכמפורט לעיל. 

וכן אישורים של אנשי הקשר ביישובים הרלבנטיים  ,הקבלן יצרף לחשבון את תכנית עבודה
ושעות ביצוע העבודה  בהם בוצעה העבודה ע"י הקבלן באותו חודש ביחס לביצוע העבודה

 . מובהר כי חשבון שלא יצורפו לו המסמכים כאמור, לא יפרע. בפועל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום יהיה ע"פ מספר ימי עבודה בפועל של מכונת טיאוט  .12.7
שירותים שבוצעו ואשר לא כלולים בהסכם זה וכן לא  ולא תשולם לקבלן כל תמורה בגין

 ה. תשולם כל תוספת בגין ביצוע שירותים בשעות הליל

ממועד הגשת החשבון )בצירוף כל המסמכים  45 עדחשבונות יפרעו בתנאים של שוטף + .12.8
 הנדרשים כאמור(. 

יום במועד תשלום כלשהו, ישא התשלום הפרשי הצמדה למדד המחירים  60פיגור העולה על  .12.9
 לצרכן מהמועד שנועד לביצוע התשלום ועד התשלום בפועל.

 היה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.  לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שי .12.10

התשלומים יתבצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן או באמצעות המחאה  .12.11
 לידי הקבלן.

ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  .12.12
 .1976-ציבוריים, תשל"ו 

למדד התשומה בסלילה  50% -למדד המחירים לצרכן ו 50%התמורה ע"פ הסכם זה תוצמד  .12.13
 וגישור המדד הקובע יהיה המדד האחרון שפורסם לפני מועד חתימת הסכם זה. 

 בשנת ההתקשרות הראשונה לא תבוצע ולא תשולם כל הצמדה.
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חודשים, היינו,  6-החל משנת ההתקשרות השניה, התמורה תוצמד כמפורט לעיל וזאת אחת ל
צורפו לראשונה לתמורה שתשולם עבור החודש השביעי בשנה השניה ואילך הפרשי הצמדה י
 לביצוע השירות.

 למען הסר ספק, ההצמדה לא תחול רטרואקטיבי.

ככל שיחולו שינויים בעלות מעביד להעסקת עובדי ניקיון, תעודכן התמורה לקבלן בשים לב 
  להיקף שעות והשינוי בשעת עבודה.

 

 ערבות לקיום החוזה .13

מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה במועד חתימת חוזה זה,  להבטחת .13.1
 (."הערבות" -ש"ח  )להלן בסעיף זה  20,000ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

 3ותוקפה יהיה לכל תקופת ההסכם בתוספת  2הערבות תהיה צמודה למדד בנוסח שבנספח ד' .13.2
 חודשים. 

 ם ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.הערבות תשמש כבטחון לקיו .13.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: .13.4

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלולה  .13.4.1
 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

ודה שהמועצה תעמוד בהן, כל ההוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים במהלך העב .13.4.2
 וכל נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.

 

בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו,  .13.4.3
בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך והתשלומים כאמור. נגבתה 
 ימים את הערבות כך שתהא בשיעור הקבוע לעיל. 7

 הפרות וסעדים  .14

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע השירותים, כולם או חלקם, יזכה את המועצה  .14.1
, ישולמו לכל יום איחור. הפיצויים כאמור₪  500בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה או על פי כל דין.

כמו כן, מובהר ומודגש, כי במידה והקבלן יבצע את השירותים עם כלי רכב ישנים בניגוד 
, שנים בכל עת 3 -ישן מ /2018כלי רכב שמתחת לשנת ייצור למפורט במסמכי המכרז, קרי 

 ולדרוש את הפסקת ביצוע לכל מקרה₪  500ת לגבות פיצוי מוסכם ע"ס המועצה תהיה רשאי
השירותים באופן מיידי וכל שעות העבודה שנעשו עד לאותו מועד באותו יום לא ייחשבו 

. ככל שהקבלן הזוכה יפר הוראה זו שלוש פעמים, הדבר ייחשב הפרה כביצוע שירותים בפועל
 יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך. 

י לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה לפי חוזה זה ו/או מבל .14.2
 לפי הדין, מוסכם בין הצדדים כי במקרה בו הקבלן ישליך פסולת במקום שאינו מורשה,

 24מתחייב הוא לסלקו לאתר מורשה להטמנת אשפה, על חשבונו, לא יאוחר מאשר תוך 
למלא אחר התחייבות זו, במלואה ובמועדה, תהיה מ)עשרים וארבע( שעות. נמנע הקבלן 

המועצה רשאית לסלק את הפסולת על חשבונו של הקבלן ולנכות הוצאות אלו בתוספת תקורה 
)עשרים אחוזים( מכל סכום שיגיע לקבלן. אישור בכתב חתום בידי גזבר  20%בשיעור של 

ורה יהווה הוכחה המועצה על סכום ההוצאה שהייתה למועצה בסילוקה של הפסולת האמ
 מכרעת לכל דבר ועניין שייכלל באישור. 



 

 
21 

הינם תנאים  11 -ו 10לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.3
עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה 

כשהם צמודים למדד מהמדד ₪  25,000את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל וזאת מבלי לגרוע 

 מזכות המועצה לקבלת כל פיצוי נוסף מאת הקבלן.

  14.1המועצה רשאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  .14.4
תשלום המגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית לעיל, מהערבות או לנכותם מכל  14.2 -ו

 אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות או ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים  .14.5
 לקבלן, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

ים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירוע .14.6
חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית, לרבות ביטול 

 ההסכם:

הוטל עיקול זמני או קבוע ו נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  .14.6.1
 7וטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או הוסרו לחל

 יום ממועד ביצועם.

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, נאמן או כונס נכסים זמני ו קבוע או מפרק זמני  .14.6.2
 או קבוע.

ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו של הקבלן, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו  .14.6.3
או  החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק

שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם , או שהוא פנה לנושיו למען 
לפקודת החברות )נוסח חדש(  233קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983-תשמ"ג 

 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. .14.6.4

י הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כ .14.6.5
 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה  .14.6.6
או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו.

שר התברר כי חתימת ההסכם עם הקבלן נעשתה עקב טעות ו/או ההחלטה כא .14.6.7
 שאישרה את זכייתו במכרז בוטלה במסגרת הליך משפטי.  

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן  .14.7
 ן.וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל די

לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידה אלא אם הודיעה  .14.8
על כך לקבלן במפורש או בכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד  בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל 

 עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

יום, לא יהווה הפרה של  14ה על מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעל .14.9
 חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר, כאמור.

 השתק -מניעות   -ויתור  .15

כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה  .15.1
 על ידי הצדדים.זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 
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הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכיו"ב שאינם  .15.2
 נכללים במפורש בחוזה זה.

 לא תשמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. .15.3

 הסכמה כלשהיא מצד המזמין  לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים .15.4
כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש 

 המזמין בזכויות המסורות לו על פי חוזה זה.

 מס ערך מוסף .16

כל המחירים הנקובים בחוזה ו/או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן עפ"י החוזה,  .16.1
 אינם כוללים בתוכם מס ערך מוסף.

 יש הקבלן למזמין יצוין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.בחשבונות אשר יג .16.2

המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון כפי שיאושר ע"י המזמין  .16.3
 והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו לשלטונות מע"מ.

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .16.4

 י מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו ע"י הקבלן כדין לשלטונות המס.סכומ .16.5
 

  חיונימפעל כ המועצה .17

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" 
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד 

  -יותר מהחוקים הבאים  או

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .17.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .17.2

שטרה )נוסח חדש(, א לפקודת המ90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .17.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .17.4

ו/או הוראת כל  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
דות נשוא דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבו

 חוזה זה.

 תחולת חוק החוזים .18

 .1970-על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 כתובות הצדדים .19

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה 
שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה 

 שעות מעת מסירתה על ידי שליח.  24שעות מזמן המשלוח או בתום  48לידיעת הצד השני כעבור 

 :ו הצדדים על החתוםולראיה בא

   

___________________   ____________________ 
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 הקבלן      המזמין            
 

 אישור עו"ד
 
 

אני הח"מ , עו"ד _____________________, המשמש כיועץ/ת משפטי/ת של ______________ 
_______________ "( מאשר הסכם זה נחתם בפני ע"י __________________ ת.ז __הקבלן)להלן: "

 שהינו מורשה חתימה מטעם הקבלן, אשר חתימתו/ה בצירוף חותמת מחייבת את הקבלן  לכל דבר ועניין.
        ______________ 
 אישור עו"ד        
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 1נספח ב'

 

 מפרט טכני/ מפרט דרישות 

 היקף ומהות שירותי הטיאוט .1

 
 להוראות החוזה ונספח זה. הקבלן יספק את שירותי הטיאוט וניקיון רחובות בהתאם .1.1

 
הקבלן יבצע את העבודות ע"פ תכנית עבודה שתמסר ע"י המפקח מעת לעת, כאשר העבודות  .1.2

 ע"פ הצורך ובהתאם להוראות המפקח.  –ה' -יבוצעו בממוצע כל יום מיום א'
ימי עבודה שבועיות אולם אין הערכה זו כדי  5 -להערכת המועצה ובכפוף לאמור לעיל, יהיו כ

 יבות המועצה להיקף שירותים מסויים ו/או בכלל.התחי
יצוין, כי למועצה קיימת אפשרות להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים בהתאם לצורך 
בפועל ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במהלך כל שבוע ובהתאם להודעה של הממונה מטעם 

 המועצה לקבלן הזוכה.

בפועל לפחות  נטושעות עבודה  8עבודת טיאוט של " פירושו: ביצוע יום עבודהלעניין זה, "
 ממועד התייצבות הקבלן בישוב במועצה, באמצעות רכב טיאוט.

על הקבלן לעדכן נציג ועד היישוב עם הגעתו בהתאם לתוכנית עבודה, ולהחתים נציג ועד 
 היישוב על סוף יום עבודה. חתימת נציג היישוב היא תנאי לתשלום.

 ישולם חלק יחסי.  –עבור חלק מיום עבודה 

נכללים: זמן הגעה ליישובי המועצה, שטיפת המכונה,  לאמובהר כי במסגרת שעות העבודה 
, תיקון תקלות וכל עיסוק אחר , זמן נסיעה לפינוי המכונהזמני ארוחות, ריקון ופינוי מכונה

 ולא תשולם בגינם כל תמורה. -שאינו טיאוט בפועל 

 

לפי תכנית עבודה שבועית/חודשית שתיקבע מראש מעת לעת הקבלן יבצע את שירותי הטיאוט  .1.3
 על ידי המפקח. האחריות של הקבלן לתאם מול ועד היישוב הגעה שבוע מראש.

 
בימים א' עד  16:00עד  08:00שעות עבודה לפחות, בין השעות  8שירותי הטיאוט יבוצעו במשך  .1.4

 ה'.
 

תי טיאוט באמצעות רכבי טיאוט לפני ברחובות הסמוכים לבתי ספר וגני ילדים לא יבוצעו שירו .1.5
 .13:00-13:30ובין השעות   08:30השעה 

 
ימי עבודה לפני החגים,  14-צמוד לחגים על הקבלן לתגבר את העבודות שלו ביישובים ע"מ ב .1.6

 יוכל לספק י"ע שלם עבור כל יישוב.

 ניקיון רחובות ושטחים ציבוריים .2
 

 ניקיון הרחובות והשטחים הציבוריים יכלול: .2.1
 

 ניקיון הרחובות באמצעות רכבי הטיאוט וסילוק כל פסולת שתימצא בהם. .2.1.1
 

 טיאוט מפרצי ומגרשי חנייה ציבוריים. .2.1.2
 

הקבלן יקפיד שבמסגרת השירותים תיאסף, תפונה ותסולק מהרחובות כל פסולת מכל סוג  .2.2
 שתימצא בהם, לכל אורך מסלול הניקוי, באופן רציף ומבלי לדלג על קטעי רחובות.
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 י פסולת טיאוטפינו .3

מובהר בזאת כי באחריות הקבלן ועל חשבונו, לדאוג לפינוי גרד הכבישים )פסולת מכונות  .3.1
במרחק  - ו/או בסמוך לתחום שיפוט המועצה בתחום שיפוט המועצהאתר מורשה הטיאוט( ל

 . ק"מ מתחום שיפוט המועצה 15שלא יעלה על 

 .נוע"י הקבלן ועל חשבוההתקשרות עם האתר המורשה תעשה  .3.2

 –לאתר מורשה ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה למען הסר ספק, האתר המורשה יהיה  .3.3
 לטיפול בגרד כבישים. 

על הקבלן יהיה להציג בפני המפקח אישור משרד הגנת הסביבה ביחס לאתר / תחנת המעבר  .3.4
 .לפיו מדובר באתר / תחנת מעבר מורשים –אליה תפונה פסולת הטיאוט כאמור 

י זמן נסיעה לאתר המורשה לא נכלל במניין שעות עבודה של הקבלן ע"פ מודגש בזאת כ .3.5
המכרז והקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה לתשלום נוסף, 

 ככל שיתקשר עם אתר מרוחק. 

קליטה והטמנה של פסולת הטיאוט. המועצה הובלה לאתר המורשה,  הקבלן ישא בעלויות .3.6
+ מע"מ בגין כל טון פסולת לטון ₪  200בסך של עד  –החזר כספי חלקי  תשא בעלות חלקית/

בכפוף ולאחר הצגת תעודות שקילה וחשבונית מס טיאוט שהובאה ע"י הקבלן לאתר המורשה 
הובלת   ששולמה לאתר ע"י הקבלן. לחשבון החודשי יש לצרף תעודות וחשבונית כאמור.

מסגרת התשלום הנקבע ליום עבודת הפסולת לאתר המורשה תעשה על חשבון הקבלן ב
 המכונה.

 ביצוע העבודות במקרים מיוחדים .4
 

בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה, מתחייב בזה הקבלן  להיות 
 נכון ולבצע את העבודות במקרים ובמועדים דחופים וחריגים בכל עת.

 רכב הטיאוט .5
 

ט המכאני באמצעות רכבי טיאוט גדולים, הכול על פי המפורט הקבלן מתחייב לבצע את הטיאו .5.1
בהוראות החוזה ובנספח זה ובהתאם לתוכניות העבודה, שתימסרנה לו, מעת לעת. הקבלן 
מתחייב להיערך באופן שתהיינה תחת ידו, בכל עת, רכב טיאוט גדול לצורך ביצוע עבודות 

 הטיאוט בישובי המועצה.
 

המורכב על שילדת משאית בעלת חזית  גדולבאמצעות רכב טיאוט  העבודות יבוצעו ע"י הקבלן .5.2
כל אחד מהם בעל אפיונים כדלקמן: העומדת בדרישות הבאות אנכית קדמית שאינה בולטת, 

של  שנים בכל שנה 3ובכל מקרה שנת יצור של רכב הטיאוט לא יעלה על  לפחות 2018שנת ייצור 
  התקשרות. 

 
  דרישות /מפרט מכונת טיאוט  .5.3

"ג המשאית הקבלן יתקין שלט עם סמל המועצה, והמלל "בשירות מועצה אזורית ע .5.3.1
 גזר." יש לאשר את השלט מראש מול המועצה

 .מטר לפחות 2המכונה תאפשר רוחב טיאוט של   .5.3.2
 .ליטר לפחות 1000המכונה תכלול מיכל מים בנפח של  .5.3.3
 .מ"ק 4.5המכונה תכלול מיכל פסולת בנפח מינימלי של  .5.3.4
הכוונה למשקל כולל (ברוטו של )טון לפחות  11עלת כושר מעמס של המכונה תהיה ב .5.3.5

 .)מכונת הטאוט, לרבות שילדת המשאית, מרכב הטאוט והפסולת הנאספת
 .המכונה תהיה מורכבת על שלדת משאית מורשה .5.3.6
 .'מ 3.5הגובה הכללי של השלדה עם מרכב הטיאוט יהיה מינימאלי ולא יעלה על  .5.3.7
היצמדות יעילה לכביש, גם אם פני השטח  המברשות תהיינה מסוג המבטיח .5.3.8

 .משובשים
 .המכונה תכלול מתקן שטיפה .5.3.9

תוכל להתחיל בנסיעה ולתפקד ( במשקלה במרבי)מכונת הטיאוט, כשהיא עמוסה  .5.3.10
 .לפחות 35%בנסיעה לאורך זמן, בשיפוע של 
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מכונת הטיאוט תכלול אטימה ומיגון לרעש, על מנת לספק הפעלה שקטה ככל  .5.3.11
 .האפשר

 ,יקה יהיה מסוג המאפשר פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגוןפתח הינ .5.3.12
 .בקבוקים, פחיות וכיו"ב

המכונה תכלול מערכת היגוי ומברשות שתאפשר טיאוט בשני צידי הכביש / מדרכה  .5.3.13
 .)ימין ושמאל)

המכונה תהיה בנויה באופן/או שתכלול אמצעים, שיאפשר/ו לנהג המפעיל לראות את  .5.3.14
 .הרכב בעת ביצוע הטיאוטהמברשות של 

פתח הכניסה למיכל הפסולת יכלול התקן להסטת הפסולת והגנה על דופן המיכל  .5.3.15
 .מפגיעת עצמים קשיחים

המכונות תעמודנה בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות  .5.3.16
לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, נסיעה על מדרכות, שבילים,  ,אחרת

 .רחבות, ככרות וכבישים ,סות לבתיםכני
 

בתחילת כל משמרת יתייצב רכב הטיאוט לביצוע שירותי הטיאוט במקומות עליהם יורה  .5.4
המפקח בתיאום מול נציג היישוב. רכב הטיאוט יתייצב, כאמור, כשהוא תקין, נקי ושטוף. 

מכל פסולת  הטיאוט המכאני יתבצע ברחובות ולאורך כבישים, סלולים או מרוצפים לניקויים
רחובות. טיאוט לאורך כבישים יכלול ניקוי וטיאוט לאורך שולי הכביש המתוחמים באבני 
שפה, קיר או מחסום אחר ואיי תנועה, כולל בין כלי רכב חונים. טיאוט מדרכות, רחבות 

ד אחר ושבילים יכלול את השטח הסלול ו/או המרוצף לרבות סביב מתקני רחוב ומתקנים וציו
 רחוב ובמדרכות. המוצבים ב
 

שעות העבודה של רכב טיאוט, בכל יום עבודה, יחושבו ממועד הגעת רכב הטיאוט למקום עליו  .5.5
 יורה המפקח והן אינן כוללות זמן הגעה, שטיפת המכונה, תיקון תקלות, טיפולים ותיקונים.

 
ליום אם יידרש לכך על ידי המפקח, יבצע הקבלן שירותי טיאוט באמצעות רכב הטיאוט מעבר  .5.6

עבודה. התמורה לה יהיה זכאי הקבלן עבור העבודה הנוספת תהיה בסכום השווה לחלק היחסי 
של מחיר יום עבודה אחד, כיחס שבין היקף העבודה הנוספת שביצע בפועל הקבלן לעומת היקף 

 העבודה של יום עבודה שלם. 
 

זרי הבטיחות רכב הטיאוט שיופעל על ידי הקבלן יהיה תקין ושמיש ויכלול את כל אבי .5.7
הדרושים לפי כל דין, כולל פנס מהבהב בחלקו העליון של הרכב. הקבלן ידאג שכל מערכות 
ההפעלה של רכב הטיאוט, תהיינה תקינות באופן שיאפשר לבצע את עבודת הטיאוט בהספק 

 ובאיכות של רכב טיאוט תקין. 
 

הטיאוט לא תיפגע.  הקבלן יחליף את מברשות רכב הטיאוט מיד עם התבלותן באופן שאיכות .5.8
כן מתחייב הקבלן להחליף מברשות כאמור לפי הוראת המפקח וזאת לא יאוחר מאשר תוך יום 

 עבודה אחד ממועד מתן ההוראה בכתב.
 

הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המפקח  וימסור למפקח דיווחים בהתאם למועדים  .5.9
 לות ככל שתהיינה כאלה.והנהלים שיקבעו על ידי המפקח על מהלך העבודות ועל תק

 
  2018כל כלי הרכב והציוד הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות רכב הטיאוט יהיו משנת ייצור  .5.10

במהלך כל תקופת החוזה לא תותר הפעלת רכב טיאוט או ציוד או משנת ייצור מאוחרת יותר. 
 שגילו מעל שלוש שנים.  

 
רכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/ הקבלן יתקין ויתחזק, על חשבונו ועל הוצאותיו, מע .5.11

GPS על כל כלי הרכב שישמשו אותו בביצוע השירותים נשוא ההסכם וכן במשרדי המועצה )
 לצורך מעקב אחר הרכבים.

יום לפחות. הקבלן יספק למועצה נקודת הרשאה  90הנתונים במערכת האיתור ישמרו למשך 
 לצפייה במערכת, ללא תשלום.

 
תהיינה נזילות של שמנים או נוזלים אחרים מרכבי הטיאוט והציוד  הקבלן אחראי לכך שלא .5.12

האחר המשמש לביצוע השירותים. בכל מקרה של נזילה כאמור יפסיק הקבלן מיד את 
העבודות, ינקה את כל השטח שעליו נזלו השמנים או הנוזלים וידאג לתיקון הרכב ו/או הציוד 

רשאית המועצה לנקות שטח זה, בין בעצמה ובין ולמניעת הנזילות. אם הניקוי לא יבוצע כראוי 
באמצעות צד שלישי, וכל הוצאות הניקוי יחולו על הקבלן ויקוזזו מהכספים המגיעים לו 

 מהמועצה.  



 

 
27 

 
כל רכב טיאוט יופעל על ידי נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של תקלה במכונה, מחלת  .5.13

של חילופי הנהג הקבוע יהא על הקבלן  הנהג, יציאתו לחופשה או גיוסו למילואים. בכל מקרה
 להודיע על כך מראש לממונה.

 

מיכלי הפסולת של רכבי הטיאוט יהיו עם סגרים ואטימה יעילים למניעת מעבר נוזלים מדלת  .5.14
הפריקה, וכן נעילה של פתח כניסת הלכלוך למניעת פליטה, כאשר המיכל מלא ורכב הטיאוט 

 בדרכו לריקון המיכל.

ל חשבונו והוצאותיו, לתחזק כראוי את רכבי הטיאוט במשך כל תקופת הקבלן מתחייב, ע .5.15
תוקפו של חוזה זה לפי הוראות היצרן, אחזקה מונעת ושבר על מנת להבטיח תקינותם 
וכשירותם בכל עת לביצוע השירותים ולמניעת נזילות שמן, מים ו/או נוזלים אחרים מהם 

לדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, שיהיו בידיו במהלך ביצוע שירותי הטיאוט. כן מתחייב הקבלן 
 כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים לפי כל דין.

מיום העבודה אם הוא קיבל הודעה על ביטול יום  50%במקרה של גשם חזק, ישולם לקבלן  .5.16
לא ישולם עבור ביטול  -שעות 24-שעות מראש. אם הוא קיבל הודעה יותר מ 24 עבודה פחות מ

 יום עבודה.

 זקת המכונות וחלקי חילוף מתכליםאח .6

 .הקבלן מחויב לתחזק את המכונות על פי מפרטי היצרן, הן אחזקה מונעת והן אחזקת שבר .6.1

הקבלן מחויב לדאוג שכל המערכות התפעוליות של המכונה תהיינה תקינות ומבצעות את  .6.2
ה העבודה בהספקים ובאיכות של מכונה חדשה, לרבות: מערכות המברשות, מערכת השאיב

 .והיניקה הפנימית ומערכת היניקה של צינור היניקה החיצוני, מערכת המים והשטיפה

 מברשותהחלפת  .7

מתחייב להחליף את מברשות המכונה, כולן או כל אחת מהן, מיד עם התבלותן, באופן  הקבלן .7.1
 .שאיכות הטיאוט לא תפגע

 .ת של היצרןמתחייב להחליף מברשות משומשות למכונת הטיאוט במברשות מקוריו הקבלן .7.2

 .תקיניםהקבלן אחראי לדאוג לכך שכל מערכות המכונה והמרכיבים התפעוליים שלה, יהיו  .7.3

 :תקלות במכונות .8

 .מועצהבמקרה של תקלה במכונת הטיאוט יודיע על כך הקבלן מיד לנציג ה .8.1

שעות אלא אם כן אושר פרק זמן שונה  24להחליף כל מכונה שהתקלקלה תוך  מתחייבהקבלן  .8.2
 .מועצהיג העל ידי נצ

כל מכונה שמוחלפת תוחלף במכונה דומה למכונה המוחלפת ולפחות מאותו שנתון  .8.3
 סוג המכונהמועצה את כל התוספות הנלוות למכונה, אלא אם לדעת נציג ה הכוללת,ייצור

 המוחלפת אינו מתאים לעבודה הנדרשת. במקרה כאמור הקבלן יספק מכונה חליפית מסוג
 .מועצהעל ידי נציג האחר בתנאי שהמכונה תאושר 

של  בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להחליף מכונות טיאוט, או כל אחת מהן, בלא אישור מראש .8.4
 .מועצהנציג ה

 היבטים סביבתיים .9

 למען הסר ספק מובהר בזאת, שהמפרטים להלן באים להוסיף על כל ההוראות וההנחיות .9.1
 .הסביבתיות הכלולות בחוזה ולא להחליפן או לגרוע מהן
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 .)הנהג יספק לנהג המפעיל הגנה מירבית ובידוד מתנאי הסביבה (דוגמת רעש, חום ואבקתא  .9.2

 .במכונות יותקנו מתזים לדיכוי אבק .9.3

 מיכלי הפסולת של מכונות הטיאוט יהיו עם סגרים ואטימה יעילים למניעת מעבר נוזלים מדלת .9.4
 א והמכונה בדרכההפריקה וכן נעילה של פתח כניסת הלכלוך למניעת פליטה, כאשר המיכל מל

 .לריקון המיכל

 על הקבלן לתת עדיפות לשימוש במכונות המכילות מערכת מיחזור מים, ככל שקיימות כאלה .9.5
 .בשוק והמאושרות לשימוש על פי כל דין

 .הקבלן יהא אחראי לביצוע השירותים באופן שימנע בזבוז מים .9.6

 מניעת מפגעים (זיהום אוירזיהום האוויר מהמכונה לא יעלה על הזיהום המותר עפ"י תקנות ל .9.7
 . הקבלן יפעל לכך שהזיהום יהיה אף נמוך מזה המותר בתקנות 1963 –מכלי רכב), התשכ"ג 

 .הללו

 מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קודמים, הקבלן יהא אחראי לכך ששירותי הטיאוט בפועל וכן .9.8
 עו באופן שימנעוהשירות למכונות (החלפת שמנים, שטיפה, ריקון מיכל הפסולת וכדומה) יתבצ

 .מטרדים ומפגעים סביבתיים, מכל סוג שהוא

 הקבלן ידאג לבצע בדיקת פליטת מזהמים ממכונת הטיאוט, אחת לחצי שנה לפחות ויציג לנציג .9.9
 .את ממצאי הבדיקה וכן ירשום את התוצאות על גבי המכונה כמפורט להלן מועצהה

 יקת המזהמים האחרונה, סוג הדלקהקבלן ידאג לשילוט על גבי מכונת הטיאוט של תאריך בד .9.10
  .ופרטי התקשרות לקבלן, לצורך דיווח על עשן שחור הנראה לעין

 והמכונה באחריות הקבלן להנחות את מפעיל מכונת הטיאוט לדומם את מנוע הרכב במידה .9.11
 .דקות 5 -חונה והוא אינו מפעיל את מערכותיה הייעודיות למשך למעלה מ

 
ט מתחייב הקבלן להשלים את ביצוע השירותים שנדחו בכל מקרה של תקלה ברכב טיאו .9.12

 כתוצאה מהתקלה ולבצעם לא יאוחר מאשר ביום העבודה הבא, וזאת בתאום עם המפקח.
 

ריקון הפסולת מרכב הטיאוט יתבצע על ידי הקבלן רק במקומות שעליהם יורה המפקח. מובהר  .9.13
להשלים בכל יום עבודה את בזה, שריקון הפסולת מרכבי הטיאוט לא יגרע מחובתו של הקבלן 

 מלוא השירותים שנקבעו לאותו יום בתכנית העבודה.
 

רכבי הטיאוט יעמדו בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות מוסמכת  .9.14
אחרת, לרבות לצורך ביצוע מטלות של טיאוט, שאיבה, שטיפה, שבילים, כניסות לבתים, 

 רחבות, ככרות וכבישים. 
 

רשות לרכבי טיאוט, מילוי מים למתזי רכבי הטיאוט ופינוי הפסולת מרכבי הטיאוט החלפת מב .9.15
 יתבצעו במקומות עליהם יורה המפקח. 

       
המפקח יהיה רשאי לערוך ביקורת לכל רכב טיאוט, בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ולהורות  .9.16

ו/או מכלול לקבלן, בהתאם לתוצאות הבדיקה, להחליף את רכב הטיאוט או את המברשות 
אחר ברכב הטיאוט ו/או לבצע טיפול ברכב הטיאוט. הקבלן מתחייב לבצע את הוראת המפקח 
תוך פרק הזמן שיקבע המפקח. אין בפיקוח המפקח כאמור ו/או בדרישה שהועלתה או לא 
הועלתה על ידו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לפעולה תקינה רצופה 

 מרכבי הטיאוט, על כל מכלוליו, במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה.ומלאה של כל אחד 
 

הקבלן מתחייב להחליף, לפי הוראת המפקח, רכב טיאוט ברכב טיאוט אחר בכל מקרה שבו  .9.17
יתברר לדעת המפקח שברכב הטיאוט מתרחשות תקלות רבות או שאיכות פעולתו של רכב 

ליף הקבלן את רכב הטיאוט ברכב הטיאוט אינה מספקת. הורה המפקח לקבלן כאמור, יח
טיאוט אחר תוך פרק הזמן שיקבע המפקח. פרק הזמן להחלפת רכב הטיאוט לא יעלה על 
שבועיים מיום דרישת המפקח. רכב טיאוט יוחלף ברכב זהה ולפחות מאותה שנת ייצור כשהוא 

 זה.   האפיונים שנקבעו בחוזה וכולל את כל הרכיבים והתוספות כנדרש בחוזה תואם את כל
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קביעת כשירות כל רכב טיאוט תהיה מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח ו/או מומחה  .9.18
שימונה על ידו לצורך זה. הקבלן מתחייב שלא להחליף רכב טיאוט באחר ללא אישור בכתב 

 ומראש של המפקח. 
 

של  רכבי הטיאוט יכללו מערכת היגוי ומברשות משני צידי הרכב באופן שיאפשר לבצע טיאוט .9.19
 שפת הכביש מצד ימין ושמאל.

 
רכבי הטיאוט יהיו מותאמים לניקוי משטחים מרוצפים, אבנים משתלבות או שטחים סלולים  .9.20

 ללא גרימת נזק לתשתית.
 

פתחי היניקה של הפסולת ברכבי הטיאוט, יאפשרו הרמה ופינוי של פסולת בעלת נפח גדול כגון,  .9.21
 בקבוקים, פחיות שתייה וכו'.

 
יכללו אמצעים לאיטום ומיגון לרעש על מנת לספק הפעלה שקטה ככל שניתן רכבי הטיאוט  .9.22

 ואמצעים להרטבה של המברשות למניעת היווצרות מפגעי אבק.
 

 המועצה תקצה לקבלן נקודות מים למילוי מכלי המים של רכבי הטיאוט, על חשבונה. .9.23
 

שירותים. המועצה תקצה לקבלן מקום לשטיפת רכבי הטיאוט המשמשים אותו בביצוע ה .9.24
 שטיפת רכבי הטיאוט תבוצע על ידי הקבלן באמצעים שיסופקו על ידו, על חשבונו ועל אחריותו.

 
ריקון הפסולת מתוך רכבי הטיאוט, יתבצע על ידי הקבלן אך ורק במכולות שיוצבו ע"י הקבלן   .9.25

באתרים ובמתקנים שיאושרו ויוקצו על ידי המפקח בתחום שטח השיפוט של המועצה. פינוי 
יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאתר  -סולת הטיאוט ממכולות אלו, לרבות גרד הכבישים פ

מורשה בלבד ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.  מבנה רכב הטיאוט ואופן הרמת 
מיכל הפסולת וריקונה, יאפשר ריקון הפסולת ישירות לתוך מכולה שתוצב למטרה זו על ידי 

בדוק את המכולות המוקצות לקליטת הפסולת באופן שתהיה המועצה. )באחריות הקבלן ל
 התאמה לרכבי הטיאוט המופעלים על ידו(.

  הוראות כלליות .10
 

שעות. שעות העבודה אינן כוללות זמן הגעה, שטיפת  8העובדים ורכבי הטיאוט יופעלו במשך  .10.1
 רכבי הטיאוט, תיקון תקלות, טיפולים ותיקונים.

 
הקבלן, יהיו תקינים ושמישים, ויכללו את האביזרים שיאפשרו רכבי הטיאוט שיופעלו על ידי  .10.2

לרכבי הטיאוט לבצע טיאוט רחובות בהתאם למפורט במפרט זה ויאפשרו הסרה של חול, עפר 
ואבנים מהרחובות וטיאוט רחובות ואת כל אביזרי הבטיחות הדרושים על פי כל דין. הקבלן 

ה תקינות באופן שיאפשר לבצע את ידאג שכל מערכות ההפעלה של רכבי הטיאוט תהיינ
 עבודתם בהספק ובאיכות של רכבי טיאוט תקינים. 

 
המפקח יהיה רשאי לפסול רכב טיאוט המופעל על ידי הקבלן, אם לפי שקול דעתו הבלעדי, הם  .10.3

או איזה מהם אינם עונים על הנדרש לפי החוזה. חוות דעתו של המפקח במקרים אלה, תהיה 
 קובעת וסופית.  

 
ן יהיה אחראי להחליף רכב טיאוט שהתקלקל ולספק רכב טיאוט חלופי, לפי העניין, הקבל .10.4

 תקינים ושמישים, תוך יום עבודה אחד אלא אם אישר המפקח פרק זמן ארוך יותר.

 פיקוח ובקרה .11
 

בדיקת טיבם ואיכותם של השירותים שסופקו על ידי הקבלן תתבצע על ידי המפקח במהלך יום  .11.1
  העבודה או עם סיומה.

 
הקבלן ינהל יומן עבודה יומי, שבו יבוצע רשום יומי מפורט של השירותים, לרבות מספר  .11.2

העובדים, מספר וסוג רכבי הטיאוט, שעות העבודה, וכל מידע אחר שיידרש על ידי המפקח. 
הקבלן מתחייב להמציא את יומן העבודה למפקח בכל עת שיידרש לכך על ידי המפקח. להסרת 

 ישומי הקבלן ביומן לא מחייבים את המועצה.ספק מובהר בזה, שר
 

בתום כל חודש קלנדארי בתקופת תוקפו של החוזה יגיש הקבלן לממונה דו"ח חודשי מרכז של  .11.3
כל יומני העבודה היומיים המתייחסים לאותו חודש שכוללים שעות כניסה ויציאה מכל ישוב 
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לן למועצה בגין שירותיו ובהתאם לפירוט שיקבע המפקח. הדו"ח יצורף לחשבון שיגיש הקב
באותו חודש. החשבון האמור לא ייחשב כמוגש למועצה אם לא צורף אליו הדו"ח החודשי 

 האמור כשהוא ערוך לפי הוראות המפקח.
או מכשיר ייעודי אחר לרבות אפשרות גישה  GPSהקבלן מתחייב להעביר למועצה מכשיר  .11.4

לצורך ביצוע בדיקות ומעקב בזמני  בתוכנה של הקבלן של רכבי הטיאוט מטעמו GPSלנתוני 
 אמת על ביצוע השירותים בפועל.

 

 כללי .12
המפקח יהיה רשאי לקבוע ו/או לשנות את מקום עבודתם של רכבי הטיאוט והעובדים, את סוג,  .12.1

מיקום וכמות האתרים לריכוז פסולת, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין השינויים 
 כאמור. 

ועל חשבונו, לאחסון מוסדר של הרכבים, הציוד והחומרים המיועדים הקבלן ידאג בעצמו   .12.2
 לביצוע העבודות, לפי צרכיו.  

   השלכת פסולת למקום לא מורשה .13

 לחוזה.  14.2במקרה בו הקבלן ישליך פסולת למקום לא מורשה, תחול הוראת סעיף 
 

  -ורמפרט לביצוע נקיון משלים הסרת לכלוך באמצעות התזת מים בלחץ ו/או קיט .14
הקבלן יספק את כל המכונות, הציוד, החומרים וכח האדם הדרוש לביצוע ניקוי והסרת לכלוך  .14.1

 .באמצעות התזת מים בלחץ גבוה וקיטור גס
פעולות הניקוי יאפשרו הסרה מוחלטת וניקוי של לכלוך ופסולת שאינה ניתנת להסרה  .14.2

 .רפיטי ושלטים מודבקיםפעולת הטאוט של מכונות הטאוט, כגון כתמי שמן, צבע, ג באמצעות
הציוד שבאמצעותו יבוצע הניקוי יהיה נייד ויותקן על גבי רכב או עגלה נגררת על ידי רכב  .14.3

ביצוע פעולות הניקוי והסרת הלכלוך הקיים ברחובות, לרבות על גבי אבנים משתלבות  ויאפשר
 .וגרנוליט

ות ציוד לאיחסון הציוד יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה לרב .14.4
 .חימום המים, התזת המים או הקיטור באמצעות צנרת ואקדח מתאים ,המים

 :הציוד להסרת הלכלוך באמצעות התזת מים ו/או קיטור, יאפשר .14.5
 .אטמוספירות 200 -התזת מים בלחץ שלא יפחת מ  - .14.5.1
 .מעלות 100התזת קיטור בטמפרטורה שלא תפחת מ  - .14.5.2
 .מטר ממקור המים 50 -ה במרחק שלא יפחת מ צנרת באורך שיאפשר ביצוע העבוד - .14.5.3

 ועל חשבונה. הקבלן יבצע התחברות מועצההמים לביצוע פעולות הניקוי יסופקו על ידי ה .14.6
לנקוט  . באחריות הקבלןמועצהבאמצעים שיסופקו על ידו, לברז מים או הידרנט שעליו תורה ה

 ם או ההידרנט, מילויבכל האמצעים למניעת בזבוז מים, הן במהלך ההתחברות לברז המי
 .המים, ההתנתקות מהברז או ההידרנט והן במהלך ביצוע שירות הסרת הלכלוך בפועל

פעולות הניקוי והסרת הלכלוך הגס באמצעות התזת מים ו/או קיטור, תבוצענה באופן שלא  .14.7
לנזק למישטחים שמהם מוסרת הפסולת, לתשתיות הקיימות הסמוכות ולכל מיתקן או  יגרום
 .יבת ביצוע העבודותבסב גורם

 

 

 

 



 

 
31 

 2נספח ב'

 

 ן ה' להזמנה רגילהסמ

סמן ת' להזמנה ע"פ חוזה 
 תכנית עבודה  -

  ה'

 ת'

 טופס הזמנת עבודה / תכנית עבודה  

 תאריך:_____________        לכבוד
___________________ 

ובהתאם לתוכנית בהתאם להסכם מיום ____________, נא לספק לנו את השירותים כמפורט להלן 
 העבודה המצורפת להזמנה זו:

 

מס' 
 סידורי

 הערות סכום מחיר כמות פרוט השירותים

      

      

      

      

      

סעיף  ע"ח חודש :
 תקציבי:

סה"כ כולל 
 מע"מ:

תאריך   
 תשלום:

 

מס' 
 חוזה: 

 

 

  

_______________________________ 

 אגף/חתימת מזמין/מנהל מחלקה

 הערות:
 הזמנה ללא אישור הגזברות איננה בעלת תוקף. 

 ההזמנה תקפה לחודשיים מיום הוצאתה.
 ן אישור לגבי שיעור הניכוי ואישור עוסק מורשה -יש להמציא עם הגשת הח

 
        

 
 לשימוש הגזברות:

 
 ___.תנאי תשלום:________________________________________________________________

 תאריך:________________                                                                                  ____________________
 חתימת הגזברות                                                                                                                                      
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 תוכנית עבודה לתאריכים ___________________
 
 

תאריך לביצוע  השירות המבוקש יישוב 
 השירות 

פרטי איש קשר 
 ביישוב

 הערות
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 3נספח ב'

 אל:
 גזרהמועצה האזורית 

 
 א.נ.,ג. 

 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירוםהנדון: 
 

"( בהתאם לחוזה מיום השירותיםואנו מספקים לכם שירותי טיאוט )להלן: " :הואיל 
 "(;החוזה_________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "

 
 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;  :והואיל

 
 ך אנו, הח"מ,לפיכ

 
 שם הספק/קבלן: _____________________
 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________
 כתובת: ___________________________

 
 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 
אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות  .1

 מצב חירום.שבהן יוכרז 
 

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו  .2
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו 
שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים 

 תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.שבהם 
 

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3
 תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

 
התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית  .4

ות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם של החוזה, המקנה לכם את כל הזכוי
 בדין.

 
 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________
 

_________________ 
 חתימה+ חותמת
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 4'נספח ב

 
 הצהרת המשתתף לעניין "קבלן שירות"

יע אני הח"מ ___________________________, המשמש כ _______________________ אצל המצ
( , מוסמך מטעם המציע ליתן הצהרה זו המציע -____________________________________ )להלן

  -( המועצה -)להלן גזרונותן הצהרתי זו במסגרת הצעת המציע במכרז שפורסם ע"י המועצה האזורית 

לני ידוע ונמסר למציע כי המועצה הינו גוף ציבורי כמשמעות המונח בחוק העסקת עובדים ע"י קב .1
 (. החוק -)להלן 2013 -שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

הריני לאשר כי המציע מכיר את הוראות החוק ובקיא במשמעות / השלכות חוק זה בעת ביצוע  .2
 שירותים ע"י המציע עבור רשות מועצה.

סקת עובדים ע"י קבלני כח הריני לאשר כי המציע הינו בעל רישיון קבלן שירות כהגדרתו בחוק הע .3
 .1996 -אדם, התשנ"ו 

הריני לאשר כי המציע הגיש בקשה להסדרת הרישוי כאמור והוא מתחייב להסדיר את  לחלופין,
 ממועד קבלת הודעה על זכייה במכרז, ככל שיזכה במכרז.   יום 30לא יאוחר מתוך הרישיון 

   לביצוע השירותים נשוא המכרז. תנאי מהותיידוע למציע כי הסדרת הרישיון כאמור, הינה 

  -הריני לאשר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יחולו ההוראות הבאות  .4

I.  המציע יחיל על כל עובדיו, המועסקים בביצוע השירותים ע"פ ההסכם נשוא המכרז
בתחום המועצה, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים, כהגדרתם בחוק 

סקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון ובצו שפורסם מכחו, צו הע
 . 2013 -בגופים ציבוריים, התשע"ג 

II.  .המציע יפעל ויקיים את כל הוראות החוק והצו, לרבות חוק העסקת עובדי קבלני כח אדם 

III.  המציע ימסור למועצה, מעת לעת, ע"פ דרישתה, תלושי שכר ו/או ניתוחי שכר של העובדים
בביצוע השירותים נשוא המכרז, לבחינת עמידת המציע בהצהרתו המועסקים על ידו 

 דלעיל.

הריני לאשר כי במסגרת הגשת ההצעה במכרז, נלקחו על ידי המציע בחשבון כל העלויות ו/או  .5
תוספות הנדרשות לצורך מילוי התחייבות המציע ע"פ הוראות החקיקה כאמור והמציע לא יהיה 

 . את המועצהזכאי לכל תוספת כלשהי לעניין זה מ

 

____________________  ______________________ ____________________ 

   חתימה     שם      תאריך 
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 נספח ג'

 אישור קיום ביטוחים

 לכבוד:

 )להלן "המזמין"( מועצה אזורית גזר

 9978909בית חשמונאי 

 א.נ.

 אישור על קיום ביטוחיםהנדון:    

 )להלן "הספק "(………………………………………של      

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן: …………………אנו החת"מ 

אנו ערכנו לבקשת הספק פוליסות ביטוח בקשר בין היתר לחוזה שנחתם ביניכם לבין הספק ביום 
 .. כמפורט להלן:……………

 תקופת הביטוח .1
 . …………….. עד תאריך …………מתאריך      

 שם המבוטח .2
 ין בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספקהספק ו/או המזמ      

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3
 כלשהו, כאשר גבול   יאשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שליש     
  גבלה להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מ לאירוע ולתקופה.₪  2,000,000ינו האחריות ה     
 במנופים, מכשירי עקב הספקת במזון או שתיה, שימוש אש, התפוצצות, שטפון, בהלה, הרעלה ב בגין חבות עק     
 שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. ומים, טעינה ופריקה, וכן תביעותהרמה, כלים סניטארים פג     

 ביטוח חבות מעבידים .4
 או בעקיפין, לרבות קבלני י הספק או מי מטעמו, במישרין ובדביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי ע     
 ביטוח זה לא יכלול כל  להם תוך כדי ועקב עבודתם. בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמומשנה ועובדיהם,      
 גבול האחריות בפוליסה  העסקת נוער, עובדים זרים, ביצוע עבודות בגובה, עומק, וכד'.מגבלה בדבר      
 הביטוח כאמור יכלול הרחבה  .ולכל תקופת הביטוח  לאירוע₪   20,000,000 -לתובע ו₪   6,000,000הינו      
 עובדי הספק.במקרה ויחשב כמעביד של   לשיפוי המזמין     

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .5
 

 ו/או ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  המזמין   .א
 מי מטעמו.             

 הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין,   .ב
 ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.             

 מו"מ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו   .ג
 יום מראש. 30לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למועצה לפחות              

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המורשה ולפיכך לא 
 יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
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 ולראיה באו על החתום    

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 פירוט הפוליסות
 

 .……………       פוליסת צד שלישי מס'

 . ……………פוליסת חבות מעבידים מס'           

 

 רשימת כלי הרכב

מס' תעודת ביטוח  מס' רשוי תיאור
 חובה

מס' תעודת ביטוח 
 צד שלישי/ מקיף

 תקופת הביטוח
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 1ספח ד'נ

 נוסח ערבות הצעה

 
 בנק: ________________       לכבוד,

 סניף: _______________                  גזרהמועצה האזורית 
 מיקוד: ______________  

 תאריך: ______________       

 ג.א.נ,

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז "המבקשים"____________________ )להלן על פי בקשת ____
  ₪. 20,000 , אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  טיאוט - 12/2019פומבי מס' 

עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים
ל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטי

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
 שהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כל

נ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום ה
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 03/06/19 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום

 לא תענה. 03/06/19  דרישה שתגיע אלינו אחרי יום

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת 03/06/19לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2'נספח ד

 נוסח ערבות ביצוע

 

 _________ בנק:         לכבוד,
 _____________               סניף: __       גזרמועצה אזורית 

 מיקוד: ______________    
 תאריך: ______________         

 ג.א.נ,

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

 

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ____ לביצוע "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
ישובי המועצה אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של עבודות טיאוט רחובות וכבישים בי

"הפרשי בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  ₪ 20,000
 (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
גיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן הראשונה בכתב שת

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 בו כדלקמן :הפרשי הצמדה יחוש

( כי "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו "המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 
רישתכם הנ"ל מחולק הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בד

 במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 לל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכ

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה 

 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________                 
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 יש למחוק את המיותר

 1נספח ה'

 קבלן  -תצהיר קיום זכויות עובדים 

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

 
"( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר הקבלןאני משמש כ______________ אצל הקבלן __________ )להלן: "

 זה;

הקבלן ובעלי השליטה בו מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה  .1
 –, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1959טים להלן: חוק שירות התעסוקה התשי"ט המפור
, חוק עבודת נשים, 1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א 1976 –, חוק דמי מחלה, התשל"ו 1951

 –, חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965 –, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 1954 –התשי"ד 
, 1951-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 1953 –ת, התשי"ג , חוק החניכו1953

, חוק הביטוח הלאומי 1963 –, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958חוק הגנת השכר, התשי"ח 
, חוק הודעה לעובד )תנאי 1987 –, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 –)נוסח משולב(, התשנ"ה 

ווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא המכרז , צ2002 –עבודה(, התשס"ב 
 "(.חוקי העבודה)להלן: "

הקבלן, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בעבירה לפי  .2
 חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*;

 -נות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע הקבלן בבמהלך שלוש השנים האחרו .3
 -__________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה בקבלן הורשעו ב 

______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי מבעלי 
 בודה*. _____________עבירות ע"פ חוקי הע -השליטה בקבלן הורשעו ב

הקבלן, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל  .4
"( בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש המינהלההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת )להלן: "

קנסות בגין  2 -השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז/ נקנסו בפחות מ
 ות בחוקי העבודה בשלוש שנים האחרונות*.העבירות המנוי

 )קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים( 

במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס הקבלן ע"י  .5
__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, בעלי השליטה בקבלן נקנסו ע"י  -המינהל ב
__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלות מי  -המינהל ב

 _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה*.  -מבעלי השליטה בקבלן נקנסו ב 

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.  -
 

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[
 .1981 –וק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותו בח –בעל שליטה 

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

  ___________ 
 )חתימה(          
 א י ש ו ר

אני הח"מ _________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________   , ת.ז. 
רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא _________ , ולאחר שהזה

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.
              _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(           
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 2נספח ה'

 יטה בקבלן בעל של -תצהיר קיום זכויות עובדים 

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

 
ות "(, כהגדרת מונח זה ע"פ חוק הבנקאהקבלןאני בעל שליטה אצל _____________________ )להלן: "

 .1981 –)רישוי(, התשמ"א 

הקבלן ואני מקיימים את חובות הקבלן בעניין זכויות עובדים ע"פ חוקי העבודה המפורטים להלן:  .1
, חוק דמי מחלה, 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1959חוק שירות התעסוקה התשי"ט 

, חוק 1954 –ם, התשי"ד , חוק עבודת נשי1950 –, חוק חופשה שנתית, התשי"א 1976 –התשל"ו 
, חוק החניכות, 1953 –, חוק עבודת הנוער, התשי"ג 1965 –שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 

, חוק הגנת השכר, 1951-, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התשי"א 1953 –התשי"ג 
ח משולב(, , חוק הביטוח הלאומי )נוס1963 –, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1958התשי"ח 
, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987 –, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995 –התשנ"ה 

חוקי , צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף נשוא המכרז )להלן: "2002 –
 "(.העבודה

ים הקבלן, אני וחברות אחרות בבעלותי לא הורשעו בעבירה לפי חוקי העבודה בשלוש השנ .2
 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז*;

 -במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הורשע הקבלן ב .3
 -__________________ עבירות ע"פ חוקי העבודה, אני הורשעתי ב 

 -ורשעו ב______________________עבירות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלותי ה
 _____________עבירות ע"פ חוקי העבודה*. 

הקבלן, אני וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה  .4
במשרד התמ"ת )להלן: "המינהל"( בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות טרם 

קנסות בגין העבירות המנויות בחוקי  2 -מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז/ נקנסו בפחות 
 העבודה בשלוש שנים האחרונות*.

 )קנסות שניתנו בגין אותה עבירה נספרו כקנסות שונים(  .5

במהלך שלוש השנים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, נקנס הקבלן ע"י  .6
 -תי ע"י המינהל ב__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, אני נקנס -המינהל ב

 -__________________ קנסות ע"פ חוקי העבודה, חברות אחרות בבעלותי נקנסו ב 
 _____________קנסות ע"פ חוקי העבודה*. 

 מצורף לתצהיר זה אישור המינהל ביחס לנתונים המפורטים לעיל.  -

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ 

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

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

 )חתימה(         
 א י ש ו ר

אני הח"מ _________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' 
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _________   , ת.ז. _________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

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

        _________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(           
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 1נספח ו'          
  1976 -ל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש

 
 

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

 

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
לאספקת שירותי טיאוט מדרכות  12/2019,  שהגיש הצעה במכרז פומבי מס' (המציע - )להלן

 .ביישובי ובתחום המועצה האזורית גזרוכבישים 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך. .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 ליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  הש 
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש ות בהליך,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצע .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-ינימום, התשמ"זו/או לפי חוק שכר מ 1991-התשנ"א

  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ה שנה אחת ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,   חלפ 1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. מקיים    

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח
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  ללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכ
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 נתן התחייבות זו(. לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, /הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע
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 בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2ו'נספח 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 
 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   12/2019במכרז מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .2.1
 כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או ש

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל  .2.2
 המקומיות הקובע:

עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
ה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, שותפו,  כל חלק או טובת הנא

פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 
 לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו   בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, .3.1
 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .3.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 עובד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, ה .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4
 הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה ובאישור שר הפנים,  2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד  'א 89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 ימה של המציע:_____________________תאריך:_______________ חתימת מורשי חת

 אישור עו"ד
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 אישור עו"ד : _________________
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 3ו'נספח 

 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות 

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

  

אני המציע ______________________________________________ / משמש כ  .1
(, המבקש - ___________________________ אצל המציע _____________________  )להלן

ומוסמך ליתן מטעמו  רגזשל המועצה האזורית  12/2019אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. .2

הריני לאשר כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו וכן הגורם שאמור  .3
לשמש כאיש צוות/מנהל פרוייקט מטעם המציע מר/ גב' 

________________________________- 

( השנים שקדמו למועד 5לא הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירות מירמה וזאת בחמש ) .3.1
 האחרון להגשת ההצעות במכרז.

שנים האחרונות תביעה שעניינה רשלנות מקצועית ולא ניתן פסק דין כנגדם  3 -לא הוגשה כנגדם ב .3.2
 שנים האחרונות 3 -בתביעה שעניינה רשלנות מקצועית ב

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמי .4

 _______________
___ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור

הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_____________________
__ 

                                           ,
 עו"ד
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  4ו'

 הצהרה לנושא הרכב 

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

  

אני המציע ______________________________________________ / משמש כ  .1
(, מבקשה - ___________________________ אצל המציע _____________________  )להלן

של המועצה האזורית גזר ומוסמך טיאוט רחובות  12/2019אשר מגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי מס' 
 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז. .2

  -יש למלא/להשלים ולסמן בריבוע המתאים  .3

 רכב טיאוט גדול העומד בדרישות הסף מכונת טיאוט/ ת המציע הריני לאשר כי בבעלות ו/או ברשו
                    מספר שלדת משאית                                    ואילך, מספר רישוי 2018משנת  -של המכרז  

 , שנת ייצור / עליה על הכביש _______________. בעל הרכב ______________________
 .מטר לפחות 2וחב טיאוט של ר מאפשרתהמכונה  ▪
 .ליטר לפחות 1000מיכל מים בנפח של  כוללתהמכונה  ▪
 .מ"ק 4.5מיכל פסולת בנפח מינימלי של  כוללתהמכונה  ▪
הכוונה למשקל כולל (ברוטו של )טון לפחות  11המכונה בעלת כושר מעמס של  ▪

 .)מכונת הטאוט, לרבות שילדת המשאית, מרכב הטאוט והפסולת הנאספת
 .מורכבת על שלדת משאית מורשה המכונה ▪
 .'מ 3.5הגובה הכללי של השלדה עם מרכב הטיאוט יהיה מינימאלי ולא יעלה על  ▪
המברשות תהיינה מסוג המבטיח היצמדות יעילה לכביש, גם אם פני השטח  ▪

 .משובשים
 .מתקן שטיפה כוללתהמכונה  ▪
ולתפקד תוכל להתחיל בנסיעה ( במשקלה במרבי)מכונת הטיאוט, כשהיא עמוסה  ▪

 .לפחות 35%בנסיעה לאורך זמן, בשיפוע של 
אטימה ומיגון לרעש, על מנת לספק הפעלה שקטה ככל  כוללתמכונת הטיאוט  ▪

 .האפשר
 ,פתח היניקה  מסוג המאפשר פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגון ▪

 .בקבוקים, פחיות וכיו"ב
בשני צידי הכביש / מערכת היגוי ומברשות שתאפשר טיאוט  כוללתהמכונה  ▪

 .)ימין ושמאל)מדרכה 
המכונה בנויה באופן/או שתכלול אמצעים, שיאפשר/ו לנהג המפעיל לראות את  ▪

 .המברשות של הרכב בעת ביצוע הטיאוט
התקן להסטת הפסולת והגנה על דופן המיכל  כוללפתח הכניסה למיכל הפסולת  ▪

 .מפגיעת עצמים קשיחים

 יום  60אעמיד לרשטות המועצה האזורית גזר לא יאוחר מתוך  הריני לאשר כי ככל שאזכה במכרז
ממועד הזכייה מכונת טיאוט העומדת בדרישות הסף של המכרז ודרישות המפרט הטכני וכמפורט 

ואילך, מספר  2016להלן. ברשותי ו/או בבעלותי מכונת טיאוט/ רכב טיאוט גדול חלופי משנת 
מספר שלדת משאית                     בעל הרכב  רישוי                                  

 ______________________, שנת ייצור/ עליה על הכביש ________. 
 .מטר לפחות 2רוחב טיאוט של  מאפשרתהמכונה  ▪
 .ליטר לפחות 1000מיכל מים בנפח של  כוללתהמכונה  ▪
 .מ"ק 4.5מיכל פסולת בנפח מינימלי של  כוללתהמכונה  ▪
הכוונה למשקל כולל (ברוטו של )טון לפחות  11ושר מעמס של המכונה בעלת כ ▪

 .)מכונת הטאוט, לרבות שילדת המשאית, מרכב הטאוט והפסולת הנאספת
 .המכונה מורכבת על שלדת משאית מורשה ▪
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 .'מ 3.5הגובה הכללי של השלדה עם מרכב הטיאוט יהיה מינימאלי ולא יעלה על  ▪
עילה לכביש, גם אם פני השטח המברשות תהיינה מסוג המבטיח היצמדות י ▪

 .משובשים
 .מתקן שטיפה כוללתהמכונה  ▪
תוכל להתחיל בנסיעה ולתפקד ( במשקלה במרבי)מכונת הטיאוט, כשהיא עמוסה  ▪

 .לפחות 35%בנסיעה לאורך זמן, בשיפוע של 
אטימה ומיגון לרעש, על מנת לספק הפעלה שקטה ככל  כוללתמכונת הטיאוט  ▪

 .האפשר
 ,המאפשר פתיחה או הרמה למעבר של פסולת בנפח גדול כגוןפתח היניקה  מסוג  ▪

 .בקבוקים, פחיות וכיו"ב
מערכת היגוי ומברשות שתאפשר טיאוט בשני צידי הכביש /  כוללתהמכונה  ▪

 .)ימין ושמאל)מדרכה 
המכונה בנויה באופן/או שתכלול אמצעים, שיאפשר/ו לנהג המפעיל לראות את  ▪

 .וטהמברשות של הרכב בעת ביצוע הטיא
התקן להסטת הפסולת והגנה על דופן המיכל  כוללפתח הכניסה למיכל הפסולת  ▪

 .מפגיעת עצמים קשיחים

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  ת.ז.__________,

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח ז'

 : _________תאריך

 לכבוד,
 רגזהמועצה האזורית 

 ג.א.נ;

  12/2019מכרז פומבי מס'  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 לקבלת שירותי טיאוט רחובות וכבישים ביישובי המועצה 

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, 
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו )להלן:  קראנו בעיון את הצעתכם .1
 (."מסמכי המכרז"

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .2
ינו וההסכם האמורים ואנו מסכימים כל האמור במסמכי המכרז, הננו מגישים הצעתנו זו והר

ע את השירותים נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן מתחייבים בזה לבצ
 ביחד, במחירים שהננו מציעים, כמפורט בהמשך.  

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים  .3
מוחלט כמפורט בהוראות לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וה
 למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה. 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .4

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .4.1
 ידכם.-אחר, כפי שיקבע על

לשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע השירותים ו/או פיצויים כלשהם בגין לא לתבוע תוספות כ .4.2
 הקטנת היקף השירותים ו/או ביצוען במלואן.

לא  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .4.3
 כם, ולבצען בהתאם לכליד-ימים מיום קבלת צו התחלת השירותים שינתן על 7יאוחר מתוך 

 התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.

במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  -להפקיד בידיכם  .4.4
העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי  -שביניהם 

אית כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנק
 להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .5
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של  ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין-וקבלתה על
 המועצה כמפורט במסמכי המכרז.  

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית, של בנק  .6
פי -לטובתכם על, ₪ 20,000על סך של  03/06/19עד לפחות ____________ סניף _________ בתוקף 

כולן  -ל במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו הנוסח הכלו
ת זכיה ימים ממועד הדרישה ו/או הודע 7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -או מקצתן 

עצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המו
נקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור הערבות הב

 סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות  .7
שתעמוד בתקופה לכל תקופת ביצוע ₪,  20,000וטונומית צמודה לפקודתכם בסך של בנקאית א
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השירותים בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו 
 כם.כלפי

אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .8
ידי המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו -גשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע עלשנקבע לה
ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. )במקרה של -נידרש על
פי -אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על -תאגיד( 

 ד של התאגיד המציע.מסמכי היסו

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של  .9
אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל 

 טענות אלה. 

לת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע הננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכו .10
השירותים נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי 
עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים 

 המכרז, ובמספר מתאים ומספיק. סיון בביצוע העבודות, נשוא ימקצועיים, מיומנים ובעלי נ

נו על פי המכרז יאם נזכה בביצוע השירותים במכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויות .11
 בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם. 

את השירותים בין מספר קבלנים וכי בכל ידוע מוסכם והובהר לנו כי המועצה תהא רשאית לפצל  .12
ש הצעה שלמה המתייחסת לכלל השירותים נשוא המכרז. הננו מתחייבים מקרה אנו מחויבים להגי

להתחיל בביצוע השירותים נשוא מכרז זה, במועד שיקבע על ידכם. תנאי התשלום ידועים לנו 
 ומקובלים עלינו.

 ₪   1,900בסך של  -ידוע לנו ומוסכם עלינו כי במכרז נקבע מחיר מירבי ליום עבודה כהגדרתו במכרז   .13
תפסל על הסף ולא תובא כלל   הצעה שתנקוב במחיר הגבוה מהמחיר המירבילל מע"מ( וכי )לא כו

 .לדיון

שם ____________ תפקידו  -איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו  .14
במשתתף_____________, מס' טל נייד: ____________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל 

 לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו. הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את השירותים נשוא המכרז  .15
 במחירים הנקובים להלן:

בפועל ממועד התייצבות הקבלן בישוב  נטושעות עבודה  8ביצוע עבודת טיאוט של  -"יום עבודה" 
נכללים: זמן הגעה ליישובי  לאכי במסגרת שעות העבודה  מובהר במועצה, באמצעות רכב טיאוט.

, תיקון לרבות זמן נסיעה לאתר מורשה המועצה, שטיפת המכונה, זמני ארוחות, ריקון ופינוי מכונה
 –עבור חלק מיום עבודה  .ולא תשולם בגינם כל תמורה -תקלות וכל עיסוק אחר שאינו טיאוט בפועל 

 ישולם תשלום יחסי. 

 

 -י פאושלי ליום עבודה שנקבע במכרז מחיר מירב
 בש"ח ללא מע"מ

לנקוב במחיר  אין - ש"ח ללא מע"מ 1,900
 העולה על המחיר המירבי

 שיעור ההנחה

 באחוזים )%(

 במילים: מספר:

  -תמורה פאושלית מבוקשת ל"יום עבודה" כהגדרתו לעיל 
 סכום כולל לאחר הנחה, ללא מע"מ

 

   17%מע"מ 

לאחר  -בוקשת ל"יום עבודה" תמורה פאושלית מ
 הנחה וכולל מע"מ 

 

יקבע המחיר המוצע ע"פ שיעור  –במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה המוצע והמחיר לאחר ההנחה 
 ההנחה. 
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מוסכם וידוע עלינו, כי התמורה שתשולם בפועל תהיה על בסיס שעתי ובאופן יחסי להצעה המפורטת 
יות או עשר שעות שבועיות יהיה בהתאם לעלות שעה בהצעת לעיל, קרי תשלום עבור שש שעות שבוע

 המציע כמפורט לעיל.

עוד מוסכם וידוע עלינו, כי למועצה שקול דעת בלעדי ומוחלט בדבר היקף השעות הנדרש בפועל ולא 
 תהיינה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או מענה בענין.

כל טון פסולת טיאוט באתר מורשה יקבל החזר חלקי של עלויות קליטה/הטמנה ידוע ומוסכם כי בגין  .16
 בתוספת מע"מ ובכפוף למילוי כל ההוראות המפורטות במפרט הטכני.₪  200הקבלן סך של 

ידוע ומוסכם כי המועצה יכולה לדרוש שירותים נוספים כמפורט להלן בהתאם להחלטתה הבלעדית   .17
 בגינם התמורה תהיה קבועה:

לשעת עבודה בהתאם לדרישה מע"מ + ₪  60 -תוספת קבועה עבור פועל להפעלת גרניק  .17.1
 מראש.

 .מע"מ +  ₪ 1,800 –' אטאתוספת קבועה עבור יום עבודה 'בובקט מט .17.2

למען הסר ספק, ידוע ומוסכם עלינו כי לא תנתן לנו כל תמורה נוספת, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.  .18
 ת ההסכם. בלבד, ככל שתוארך תקופהשניה מנגנון הצמדה יחול החל משנת ההתקשרות 

הצעת המחירים המוגשת על ידנו מתייחסת לכל העבודות, על בסיס הנתונים המפורטים במסמכי  .19
 המכרז, והמחירים כוללים את כל החומרים, הציוד וכיו"ב שנדרש להם לצורך ביצוע העבודות.

 אנו מתחייבים לבצע את השירותים על פי מחירי היחידה המפורטים לעיל. .20

איננה מתחייבת להיקף כלשהו של ביצוע שירותים וכי היא תהיה רשאית לפצל את ידוע לנו כי המועצה  .21
 העבודות בין מספר קבלנים ו/או לבצע בעצמה את השירותים ו/או חלקם. 

כן ידוע לנו כי במקרה של בו תהיינה שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם היתה  .22
לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך רשאית המועצה  -שווה והינה הזולה ביותר 

 כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.
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