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 1מסמך 

 

 הזמנה להגשת הצעה לביצוע

 " ג'סר אל זרקא דרכים ברחבי המועצה המקומית שטחים פתוחים ו"טיאוט רחובות, כבישים 

 

( מזמינה בזאת הצעות "המזמין ו/או המועצה ו/או הרשות" :)להלן ג'סר אל זרקא המועצה המקומית  .1

רכים ברחבי המועצה המקומית וד, שטחים פתוחים טיאוט רחובות, כבישים "מחיר לביצוע עבודות 

לתנאי, הדרישות, וההגדרות הספציפיות כמפורט  והכל בהתאם: "המכרז"( להלן)" ג'סר אל זרקא 

להארכה נוספת , לפי שיקול דעתו הבלעדי, למזמין ותאופצי 2 חודשים עם 02וזאת לתקופה של במכרז, 

 קלנדריות לכל התקופות יחד.   שנים 3ובסה"כ  חודשים 02+  חודשים 02של 

והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,  את מסמכי המכרז .2

גם במקרה והמועצה תחליט -שום מקרה)התשלום לא יוחזר ב ₪ 3000ניתן לרכוש תמורת תשלום של 

 ועד _23.2.2.22___________ מתאריךבמשרדי המועצה על ביטול המכרז( 

 .( 05:11 עד 18:31 השעות בין ' ה -ד' ו ',ג ',בא' , בימים) עבודהה בשעות ____22.2.2.22_______

, לא בלבדבמעטפה סגורה זכיר המועצה את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במשרד מ .3

 שא את מספר המכרזישתנושאת לוגו כלשהו ו/או סימן שיש בו כדי להעיד על זהות המגיש, 

. במסירה ידנית ..:13  עד השעה _____22.2.2.22________ וזאת עד ליוםבלבד,  _2242/____

 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא תתקבל. 

 בחומר המצורף ולהכיר את שטח העבודה בטרם הגשת הצעתו.על המציע לעיין  .4

יכיר את המפרטים הטכניים של ביצוע העבודות והתקנים המתאימים לסוג העבודות הנדרשות המציע  .2

 הגשת הצעתו.יגיש בטרם 

מבהירה בזה כי תהיה רשאית, להגדיל או להקטין את היקף  ג'סר אל זרקאהמועצה המקומית  .6

כמוכן זכותה לשנות, להגדיל או להקטין או לבטל כל כמות מכל סעיף מסעיפי כתב , העבודות וסוגן

הכמויות ולשנות את מקומות הביצוע לפי שיקולה והחלטתה הבלעדית, וכמוכן רשאית לבטל את 

 המכרז בלי נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי בגין כך.

 מ("ללא מעהמציע ימלא מחירים לכל סעיפי כתב כמויות ) .7

 מילוי המכרז יהיה לפי ההוראות שלהלן: .2

 למלא מחירים לכל סעיפי כתב הכמויות ולחתום על כל עמוד בכתב הכמויות. 9.0

 למלא הנחות )אם יש(. 9.2

ייחשב הדבר כאילו כלל מחיר סעיף זה בסעיף אחר אם המציע לא יציג מחיר עבור סעיף כלשהו,  9.3

חושב המחיר לסעיף אותו החסיר המציע, לפי ויבצע את הסעיף האמור ללא תשלום נוסף, או י
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הבלעדית של  הל לפי בחירתו. הכהמחיר הזול ביותר של מי מהמציעים האחרים לאותו סעיף

 , אולם המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לפסול את ההצעה.ועצההמ

 המכרז )להלן: לקיום תנאי₪  ...,.2המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, צמודה ובלתי מותנית, ע"ס  .2

 כנספח)כולל(, בהתאם לנוסח המצ"ב   11/2.22/.3(, אשר תעמוד בתוקף עד ליום "ערבות המכרז"

על שם צד ערבות של מציע  המציע עצמו. ם. למען הסר כל ספק הערבות הבנקאית תהיה על ש3.1

 שלישי כלשהו תגרור פסילת הצעתו.

אוטונומית  ("ערבות ביצוע"המציע אשר הצעתו תתקבל, ימציא למזמין ערבות בנקאית חדשה )להלן:  ..1

יום לאחר תום  91אשר תעמוד בתוקף לתקופה של ₪,  ...,.2ובלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, ע"ס 

  , ויחתום4.1כנספח ( ומסומנת 1לחוזה )מסמך  תקופת החוזה נשוא המכרז ובהתאם לנוסח המצורף

הערבות הבנקאית ימים מיום קבלת ההודעה על כך מהמזמין. למען הסר כל ספק  7על החוזה תוך 

 . תהיה של המציע עצמו

תהא היה והמציע לא יחתום על החוזה ולא ימציא ערבות בנקאית כנדרש, תוך פרק הזמן הנ"ל,  .11

תהא המציע. כן מכל התחייבות כלפי היא תהא משוחררת לחלט את ערבות המכרז והמועצה רשאית 

להתקשר ולחתום על חוזה עם מציע אחר, והבלעדי, המוחלט ה לפי שיקול דעתראשית המזמינה, 

את הזכות לתבוע את ועצה המ הלעצמ ת, שומרועצהובמידה וכתוצאה מכך ייגרמו נזקים כלשהם למ

 או ההפסדים, על פי דין.\מלוא ערך הנזקים  ו

חות כל הצעה על סמך הניסיון שלה או של מזמינים המועצה תהיה חופשית במסגרת שיקוליה לד .12

 .אחרים עם בעל ההצעה אשר תדחה, ולא תהיה זכות לאותו קבלן מציע לערער על כך בכל צורה שהיא

או כל סעיף מסעיפי הכמויות \את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל כל פרק ו הלעצמ תשומרועצה המ .13

אשר במכרז או לבטל את כל המכרז, הן לפני חתימת החוזה, או לאחר חתימת החוזה, וכל זאת לפי 

 או ערעור בגין כך.\ומבלי לנמק, ומבלי שתהיה לקבלן זכות תביעה ו ,ועצהשל המ יםהבלעדי יהשיקול

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. המועצה אינה  .14

מחלקת איכות הסביבה במועצה, לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן לפנות ל .12

. העיון ______116361116_______;פקס:  _______116329011___במשרדי המועצה בטלפון: 

 יהיה ניתן לצלמם.במסמכי המכרז יהיה בנוכחות נציג המועצה ולא 
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 2מסמך  

 

 מהות העבודה ותנאים כלליים

 

 תיאור כללי של העבודה .א

ודרכים ברחבי המועצה שטחים פתוחים חוזה זה מתייחס לביצוע  עבודות טיאוט רחובות, כבישים /מכרז

)טופס ההצעה המסומן  והכל בהתאם לכתב הכמויות וכן פינוי אשפתוני רחוב  ג'סר אל זרקאהמקומית 

 "( העבודות/העבודה" )להלן:( 2כמסמך 

הקבלן מתחייב כי , המטאטארכב טיאוט בעלי גישה קשה ו/או בלתי אפשרית באמצעות שהם כבישים ב

 מטעם הקבלן. עובדים ותבאמצעבעבודות ידיים ו תבצעהניקוי י
 

 תקופת הביצוע: .ב

 ימים ממועד חתימת החוזה בין המועצה לזוכה. 7מועד תחילת העבודה יהיה בתוך  .1

 חודשים. 02מכרז זה הינו לתקופה של  .2

שלוש חודשים ובסה"כ  02ת של ונוספ ותתקופשתי למועצה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ל .3

 .ימים בטרם הסתיימה התקופה הקודמת 31הודעה מוקדמת ובכתב, ובלבד שנמסרה לזוכה , שנים

 הגנים הציבוריים השטחים הפתוחים ,  השבילים, כולל את כל הכבישים, הזה האתר העבודה במקר .4

 .סר אל זרקא'גוהמדרכות בתחום הכפר 

ם כי שלושת החודשים הראשוני, מוסכם, אמור לעיל או מכל זכות המוקנית למועצהמבלי לגרוע מה .2

במהלכה תבדוק המועצה את יכולת הקבלן לעמוד בכל , לתקופת ההסכם ייחשבו כתקופת ניסיון

תהיה המועצה רשאית לבטל את , במהלך תקופת הניסיון. התחייבויותיו על פי תנאי המכרז ונספחיו

אם תהיה סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי , ימי עבודה 7ההתקשרות עם הקבלן בהודעה בכתב של 

ט שאין הקבלן מבצע את מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם והמועצה אינה שבעת רצון והמוחל

 .וזאת מבלי שהמועצה תצטרך לנמק את ההודעה, מתפקודו

יגיע ההסכם לסופו במועד שנקבע בהודעת המועצה ובכל , לעיל 5מסרה המועצה הודעה כאמור בסעיף  .6

או דרישה אחרת /א ופיצוי ו/לתשלום ו והקבלן לא יהיה זכאי, ימי עבודה 7-מקרה לא יפחת מ

מהמועצה בגין הפסקת ההסכם מלבד תשלום התמורה היחסי אשר יגיע ולו בגין ביצוע העבודה עד 

 .למועד סיום ההסכם

או /תהא למועצה הזכות לבטל את הסכם ההתקשרות ו, מבלי לפגוע בזכותה לעשות כן על פי דין .7

 :ים המפורטים להלןלהביאו לידי סיום לאלתר בכל אחד מן המקר

בין , או קדם מפרק זמני או כונס נכסים, או לגוף המבצע מפרק או מפרק זמני/מונה לקבלן ו 7.1

וצווים או מינויים , או כינוס נכסים בין זמני ובין קבוע/או ניתן נגדם צו פירוק ו, ארעי ובין קבוע

 .יום ממועד נתינתם 31אלו לא בוטלו תוך 
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, פשיטת רגל, פטירה, יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם מחמת מחלהאו הגוף המבצע לא /הקבלן ו 7.2

 .או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיהם/וחסר כשרות לפעולות משפטיות ו

 

  תנאי סף-תנאים להשתתפות במכרז .ג

רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים הרשומים בישראל העומדים במועד הגשת ההצעות 

 המצטברים הבאים: במכרז בכל התנאים

.  2108-2109ת לפחות בין השנים יורשובשתי ניסיון במתן שירותי עבודות טיאוט וניקיון רחובות  .1

 הניסיון שיהא של המציע עצמו.

, לפי הנוסח המצורף ₪ 51,111י מותנית, ע"ס המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, צמודה ובלת .2

תימת המציע הזוכה על החוזה, ולהבטחת המצאת כל להבטחת ח  11/2.22/.3למכרז בלבד, בתוקף עד 

לא תתקבל ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז.  7המסמכים והאישורים הנדרשים וזאת תוך 

המועצה תהא זכאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהזוכה  ערבות שלא ע"ש המציע עצמו.

י המצאת ערבות בנקאית , כאמור, תביא אבמכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז. 

לפסילת ההצעה על הסף והיא לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. מובהר כי לא יתקבל תחליף 

 לערבות בנקאית.

די יישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים והאישורים הנדרשים יהצעת המציע תוגש על  .3

 במכרז יהיו על שם המציע בלבד.

 בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו, בעבירה פלילית מסוג עוון ו/או פשע.לא הורשע,  .4

 .0987-לא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז .2

לא הורשע בין הוא עצמו ובין מי מנהליו בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  .6

 .0990-התשנ"אוהבטחת תנאים הוגנים(, 

 .ברשות אחת לפחות 2122עד  2108בין השנים  שנים  3 של ניסיון בעל להיות חייב הקבלן .7

 

 ההצעה .ד

 לאחר שמולאה על ידו כנדרש, וכשהיא חתומה על ידי המציע. בשני עותקיםהצעת המציע תוגש  .1

 כמו כן יצורפו כל המסמכים כשהם חתומים על ידי המציע.

 נדרשים להלן: להצעה יצורפו כל המסמכים ה .2

צוע יהכולל את מכלול הפריטים הכרוכים בב( 2מסמך ) מצ"ב כתב כמויותמסמכי ההצעה.  2.0

 .פריט יצוין מחיר ע"י הקבלן המציעעבודות מן הסוג המדובר במכרז כאשר ליד כל 

 ערבות בנקאית כמפורט לעיל. 2.2

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 2.3

 .0976 -התשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 2.1

 (אישור היסטורי לא יתקבלאישור תקף על היות המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ. ) 2.5

נו תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות, וכן אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר ימציע שה 2.6

 בשם התאגיד.זהות הרשאים להתחייב 

 ( לעיל.7אישורים והמלצות מרשויות מקומיות על ניסיון קודם כנדרש בסעיף ג. ) 2.7
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רישיונות רכב ותעודות ביטוח חובה ומקיף ביחס לכל כלי הרכב בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע  2.8

 העבודות נשוא המכרז. 

" בתחום מציע אשר ברשותו רישיון בר תוקף, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כ"קבלן שירות 2.9

)החוק להעסקת  -הניקיון בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם התשנ"ו

 עובדים(.

, ולפיו עד למועד ידתצהיר בכתב ערוך לפי פקודת הראיות וחתום על ידי המנהל הכללי של התאג 2.01

שכר  ההתקשרות לא הורשע התאגיד ו/או מי ממנהליו ו/או בעל זיקה אליו בעבירות לפי חוק

 .3.2כנספח מינימום ו/או חוק עובדים זרים. התצהיר יוגש בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז 

תמצית רישום פלילי בדבר הרשעות קודמות בגין המציע וככל שמדובר בתאגיד בגין על אחד  2.00

 ממנהליו.

 ין זכות למשתתפים לעשות כל שימוש: כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, ואשמירת זכויות

 הכנה והגשת הצעה במכרז זה.  במסמכי המכרז אלא לצורך

ים /אין לראות בתוצאות המכרז משום התחייבות של הרשות להזמין ביצוע עבודות בהיקף כלשהו מהקבלן

 ים במכרז./ו כזוכה/קבענש

 הזמנת ביצוע עבודות למיניהם תעשה על פי הזמנה בכתב חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה.

ללא הזמנה לא תשולם תמורה אין לבצע עבודות או להתחיל בביצוען ללא הזמנה כאמור. עבודה שתבוצע 

 בגינה.

: הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר בחינת ההצעה

 עת הרשות מונע הערכת הצעת כראוי.התייחסות לתנאי המכרז באופן שלד

יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה כן רשאית הרשות אינה מתחי

 הרשות לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.

הרשות תהיה רשאית להביא בחשבון שיקולה בבחירת ההצעה את ניסיונו אמינותו וכושרו של המשתתף 

 ם אחרים עם המשתתף בעבר.ציבוריי לבצע את החוזה ואת ניסיונה וניסיון רשויות מקומיות וגופים

 יצוין כי ההצעה הזולה תקפה על בסיס כתב הכמויות המצורף, שבנוי מיחידות בודדות ומחירים מוצעים

מבלי שיש בכמויות גופן כדי לחייב את המועצה, מה שאין כן ביחס למחירים שיוצעו ואשר יחייבו את 

קף גדול בכלל או ביחס ליחידות מסוימות המציע בין אם תוחתם הזמנה לעבודה בהיקף מצומצם ובין להי

 כתב הכמויות והמחירים אשר הוצעו.שהוזמנו, והכל בהתאם ל

הרשות תודיע לזוכה במכתב או בדרך מסירה אחרת על הזכייה במכרז. תוך  הודעה לזוכה והתקשורת:

כנספח ב שבעה ימים ממועד ההודעה כאמור ימציא הזוכה כתב ערבות בנקאית לקיום החוזה בנוסח המצ"

שות ויחתום ואת כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז/החוזה והודעת הר 4.1

 על החוזה ועל נספחיו.

 הרשות תיתן הודעה במכתב או בדרך מסירה אחרת ליתר המשתתפים במכרז.

 

 אחריות הקבלן למתקנים קיימים בתחום העבודה .ה

שונים עיליים ותת קרקעיים שונים ומגוונים כגון קירות ,גדרות, באתר העבודה קיימים מבנים ומתקנים 

 .ודי חשמל, טלפון ותמרורים וכיוב'מעקות, קווי מים, ביוב ,ניקוז, חשמל ותקשורת וכמוכן עמ

על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים בצנרת במתקנים וכמוכן למנוע כל הפרעה למהלך התקין של החיים 

 היום יומיים בכפר.

 די ועל חשבונו כל נזק אשר ייגרם , על ידו למבנים ולמתקנים הקיימים.קבלן לתקן באופן מיעל ה
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התיקון באמצעות גורמים אחרים ולחייב את הקבלן בכל 

ה או מתקנים המיועדים לפירוק יפורקו בזהירות וינוחו במקום שיור/אלמנטים ו ההוצאות הכרוכות בכך.

המפקח או נציג המועצה אלמנטים ומתקנים אלה הם רכוש המועצה ואין הקבלן רשאי ליטול אותם לעצמו 

 מבלי הסכמה בכתב מאת המזמין.

וכל ואחזקתו הקבלן יקבל מהמועצה גרנק שישמש אותו לביצוע עבודות הניקיון והוא ישמור על תקינותו 

ותמורתו, הקבלן ישלם למועצה דמי השכרה ה הוצאות הפעלתו יחולו על הקבלן שהצעתו תוכרז כזוכ

 שח לא כולל מע"מ, התשלום יקוזז אוטומטי מחשבונית הקבלן שתוגש באותו חודש. ..32חודשי בסכום 

 

 

 

 שעות עבודה .ו

שעות עבודה לפחות  8 ,  שבוע  כלימים ב 6 ג'סר אל זרקאעל הקבלן הזוכה לבצע עבודות טיאוט בכפר  .1

הקבלן יעסיק  כל ספק שיקול דעתו של נציג המועצה. למען הסרעם נציג המועצה ולפי בתיאום  לכל יום

שעות כל יום  7בימים א' עד ו' ועובדים  אלה יעבדו לפחות ימים בשבוע  6עובדים במשך  3  לפחות

פעמים בשבוע כאשר בכל יום  2  6 . בנוסף הקבלן יעסיק מכונת טיאוטשעות 6ביום ששי העבודה )

 .  תשעו 8 כונה תעבודעבודה המ

יון קלבצע את העבודה בצורה מפוצלת במידה ונציג המועצה יבקש זאת כך שעובדי הניהקבלן מתחייב  .2

 שעות אחר הצהריים  1 -שעות בבוקר ו 1יעבדו 

 יון קעובדי ני 2   שנמי לפחות ו/או בימי אירועים קהילתיים הקבלן יעסיק בימי החגים  .3

הציוד והכלים הדרושים לביצוע ריותו את כל חלעובדיו על חשבונו וא למען הסר כל ספק הקבלן יספק .4

 , מגרפה וכל ציוד דרוש אחר לביצוע עבודה סדירה .מטאטא מטטההעבודה נשוא מכרז זה כולל עגלה , 

  ולא יאפשר להם לעבוד בלי האפודות הנ"ל ספק לעובדיו אפודות צהובות חובה לבנוסף , הקבלן 

ים מסוימים ולפי בקשת המועצה לבצע עבודות מסוימות בשעות לא שגרתיות הקבלן מתחייב כי במקר .2

 חירום, ימי שבת ימי  וחריגות דהיינו לא בשעות העבודה הרגילות או ימי העבודה הרגילים )כגון לילה,

( כל ובכל אירוע שדרוש בו עובדי ניקיון, ולפי שיקול דעתו של נציג המועצה ממחלקת תברואהוחגים 

ת לשמור על מהלך חיים רגילים של תושבי הכפר ומבלי לגרום לשיבושם. מובהר כי לא זאת על מנ

 תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות. 

הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה ברצף וללא הפסקה ולסיימה תוך פרק זמן אשר הוקצב לאותה עבודה  .6

 לפני התחלת ביצועה .

 ג'סר אל זרקאסדר עדיפות הביצוע במקומות השונים, ייקבע באופן בלעדי ע"י המזמין מועצה מקומית  .7

 ונציגיה.

אי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים שייקבעו ע"י המועצה עבור העבודות שונות יהווה הפרה יסודית של  .2

וכמוכן יחויב  החוזה ויאפשר למועצה לסלק את הקבלן מהאתר ללא כל פיצוי עבור הפסקת עבודתו

בתשלום פיצויים למועצה עבור כל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב אי עמידתו של הקבלן 

 כלוחות הזמנים.

 12הקבלן יהיה זמין ומוכן להיענות לקריאת המזמין לביצוע עבודות טיאוט בפרק זמן שלא יעלה על  .2

 שעות.

 עבודה קטנה כגדולה.הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת עבור קריאה לביצוע של  ..1
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שעות מהקריאה יהיה המזמין רשאי להזמין קבלן  12במידה והקבלן לא יענה לקריאת המזמין תוך  .11

 הכרוכות בכך. אחר לביצוע העבודה הנדרשת, לחייב את הקבלן בהוצאות 

הקבלן מתחייב כי בתום כל יום עבודה להעביר את כל האשפה והפסולת שהצטברו, לאתר הטמנה  .12

הקבלן מתחייב להעביר העתק מאישורי הטמנה למחלקת תברואה כאסמכתא לאישור ו, מאושר 

שא על חשבונו הבלעדי במלוא עלויות ההטמנה והוא לא יהיה יופועל כדין והקבלן יחשבונות הקבלן 

 זכאי לכל תוספת תשלום בגין הטמנת האשפה והפסולת באתר הטמנה כאמור. 

ית שלא מגיע לעבודה, ללא סיבה מוצדקת עם אישורים הקבלן מתחייב בהסכמה לקיזוז מחיר היומ .13

 אם יידרשו

 

  עבודות המתבצעות באתרי העבודה באמצעות אחרים .ז

על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודות שונות עשויות להתבצע ברחבי הכפר ע"י קבלנים אחרים במסגרת 

יתאם איתם מראש חוזים נפרדים. הקבלן יהיה אחראי לשיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים הנ"ל ו

את עבודתו בשלבי הביצוע השונים בהתאם להוראות נציגי המזמין, באופן שימנע בהתקדמות בצוע 

 העבודות ויבטיח עמידה בלוחות הזמנים ויבטיח את שלום הציבור.

 

 הסדרי בטיחות באתר .ח

 שעות היממה,היות והעבודות מבוצעות בכבישים פעילים בהם מתקיימת תנועת כלי רכב והולכי רגל בכל 

על הקבלן לבצע את העבודות תוך שמירה מרבית על בטיחות משתמשי הדרך השונים ותוך זרימת תנועתם 

 .וחה ורציפה לאורך כל שעות היממהשל הולכי הרגל וכלי הרכב זרימה בט

על הקבלן לנקוט על חשבונו הבלעדי בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת התושבים 

או כלי הרכב, לרבות אספקת והצבת שלטים מחסומים גדרות מעקות משטחי חציה מעל \הולכי הרגל ו ו/או

 לתעלות וכו' הכלולים במחירי היחידה.

 

 

 

 ביטוח ע"י הקבלן .ט

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי חוזה זה ועפ"י כל דין הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בחברת ביטוח 

 הביטוחים המפורטים להלן: ידועה ובעלת מוניטין את

 .פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

 פוליסת ביטוח אחריות מעבידים. .2

 פוליסות ביטוח עבור כל כלי הרכב לטיאוט אשר באמצעותם יתבצעו עבודות אשר יכללו: .3

 ביטוח חובה כמתחייב עפ"י החוק לכל כלי רכב לטיאוט. 3.0

 ביטוח צד שלישי רכוש לכל כלי רכב לטיאוט. 3.2

 טוח מקיף לכל כלי רכב לטיאוט.בי 3.3

 במידת הצורך ביטוח מתאים לגרנק שיועמד לשירות הקבלן ע"י המועצה  3.1

 

 .יחד עם הקבלן כמבוטח ג'סר אל זרקאבפוליסות הנ"ל יצוין שם המועצה המקומית 

 הביטוח יהיה לטובת הקבלן ולטובת המועצה ולמשך כל תקופת בצוע העבודות לפי החוזה.



 01 

 את סכומי הכיסויים הביטוחים השונים ייקבעו ע"י המועצה. 

הקבלן מתחייב להמציא למועצה עם חתימת החוזה את פוליסות הביטוח במקור ו/או הנושאות חותמת 

נאמן למקור )אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של המציע לצרף להצעתו העתקים מתעודות ביטוח 

ב בהם יעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז(. וכמוכן ימציא חובה ומקיף ביחס לכל כלי הרכ

 הקבלן את האישורים על תשלום דמי הביטוח.

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים עפ"י החוזה כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם 

 המועצה לשם שמירה ומימוש כל הזכויות בהתאם לחוזי ביטוח.

לא התקשר בחוזי ביטוח כמתחייב כולם ו/או בחלקם או שלא קיים במלואן את כל דרישות  במידה והקבלן

חוזי הביטוח כולן ו/או בחלקן אז המועצה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ו/או להתקשר 

בחוזי ביטוח מתאימים ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך וזאת לאחר שניתנה לקבלן 

 על כך . התראה

 עשתה המועצה כאמור בפסקה לעיל כל ההוצאות יחולו על הקבלן והן יקוזזו מכל סכום אשר יגיע לקבלן .

 אין בהוראות הנ"ל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן ואחריותו ואין להטיל על המועצה אחריות כלשהי.

 

 עובדים .י

הדרוש לשם ביצוע העבודות  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מקצועיים ואחרים במספר .1

  .אך לא פחות מחמישה עובדים כאמור לעיל  בפרקי הזמן הקבועים

 הקבלן יעסיק עובדים לצורך ביצוע העבודות לפי הוראות הדין. .2

על הקבלן הזוכה להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז אך ורק עובדים אשר קיבלו הדרכה והכשרה  .3

 המכרז. לביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא 

ח אדם מתאים ומיומן ולדאוג לאמצעים ובמקרה של עבודות מיוחדות על הקבלן לדאוג להעסקת כ .4

  .וציוד מתאימים

הקבלן מתחייב למלא אחר דרישת המועצה או נציגה להחליף את נציגו באתר העבודה או עובד  .2

 מעובדיו אם לדעתם אינו מתאים לתפקידו.

תב מטעם המועצה או נציגה בדבר הרחקתו מאתר העבודה כל הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה בכ .6

  .אדם המועסק על ידו אם לדעתם התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים באתר שכר עבודה מלא ולקיים את תנאי העבודה בהתאם  .7

 לתקנות והחוקים.

למוסדות הממשלתיים ולקרנות ביטוח סוציאלי בעד כל עובד המועסק הקבלן ישלם מסים וניכויים  .2

 אצלו באתר.

הקבלן מסכים לאפשרות שמכל תשלום שיושלם לו ינוכה בעד התנאים הסוציאליים בשיעור המתחייב  .2

 כחוק והסכומים יועברו לקרנות הסוציאליים.

ות לקבלן על חשבון התשלום דלעיל ייחשב כאילו שולם ישיר 9כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף  ..1

 המגיע לו.

או מעובדיו ובכל /למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין ולא יהיה בין המועצה לבין הקבלן בעצמו ו .11

 כתוצאה מהתקשורת זו לביצוע העבודות. מעביד–צורה שהיא יחסי עובד 

עובדים זרים וזאת בין הקבלן הזוכה מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז  .12

במישרין ובין בעקיפין. מובהר בזאת כי העסקת עובדים זרים ע"י הקבלן הזוכה לצורך ביצוע העבודות 
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נשוא המכרז, בין במישרין ובין בעקיפין, תהווה אי עמידה בתנאי המכרז וההסכם ותהווה הפרה 

 . יסודית להסכם ההתקשרות בין הצדדים המזכה את המועצה בביטול ההסכם

 עבודתו הקבלן מתחייב להמציא למועצה תלושי שכר של עובדיו ביחד עם החשבון שיגיש עבור  .13

 

 ציוד וחומרים .יא

, הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודה, הקבלן הזוכה מתחייב לספק על חשבונו את כל החומרים .1

ים שיסופקו כל החומרים והמוצר. באופן יעיל ומושלם ובמועדים הדרושים, בהתאם לכתב הכמויות

לדרישות התקנים הרלבנטיים לביצוע , מכל הבחינות, י הקבלן יתאימו בתכונותיהם ונתוניהם"ע

 .עבודות מסוג זה

על הקבלן הזוכה להמציא למזמין כל האשורים והתעודות הנדרשים והמתחייבים בהתאם לתקנות  .2

לרבות אשורים , היה וידרשו בהתאם לסוגה עבודות, הבטיחות בעבודה לצורך ביצוע העבודות

 .ל"והכל בהתאם לתקנות הנ, מתאימים בדבר תקינות הציוד באמצעותו יתבצעו העבודות נשוא המכרז

הקבלן יהא אחראי לשמירה קפדנית על הציוד והחומרים אשר ישמשו אותו לביצוע העבודות בהתאם  .3

 .בין אם סופקו על ידו ובין אם לאו, למכרז זה

אותו הקבלן יהא אחראי לשמירה קפדנית על הגרנק שהמועצה תעמיד לרשותו ואשר ישמש  .4

 לביצוע עבודות הניקיון ביישוב ג'סר אל זרקא 

 

 כלי הרכב .יב

 . הקבלן מתחייב להמציא ולספק על חשבונו הוא את רכבי הטיאוט לצורך ביצוע העבודה .1

יעמדו לרשותו כלי רכב לטיאוט כדלקמן  הקבלן מצהיר ומתחייב כי במועד ביצוע העבודה נשוא המכרז .2

 :והמורשים כדין לביצוע העבודות נשוא המכרז

 ק"ג" 02,111"מכונה טיאוט במשקל כולל של                         
 ק"ג" משנת 02,111במשקל כולל של  מכונת טיאוטהקבלן יעסיק בעבודות נשוא הסכם זה  
 והילך.  2105            
 בעלת המאפיינים הבאים:  

  מכונת טיאוט בשיטת היניקה עם כושר תמרון רב. המכונה בעלת יכולת
חול, חצץ, בקבוקים, פחיות  -טיאוט ושאיבת פסולת מסוגים שונים כגון

 משקה, עלי שלכת, שאריות מזון וכל סוגי פסולת רגילה הנמצאת ברחוב. 

  הזנת הפסולת לפתח היניקה תתבצע ע"י מברשות צמודות לפתח היניקה
 בחזית המכונה ובצידה וכן מברשת אמצע. 

 למכונה יכולת טיאוט מלאה, ללא מרווחים ברוחב אפקטיבי שלא יקטן מ- 
 ס"מ.  211

  זאת  -טון לפחות 5מ"ק בעל יכולת העמסה של  5מיכל האשפה בנפח של
 ן פינוי לפינוי. בכדי לאפשר עבודה רציפה בי

 611 -מיכל המים המשמשים להתזה ודיכוי האבק יהא בנפח שלא יפחת מ 
 מ"ק. 

  המכונה בעלת מערכות השקטה ומסננים, על פי התקן ועל פי כל  דין למניעת
 רעש וזיהום אויר. 

  מכונה אחת לפחות תהיה מצוידת במערכת שטיפה בלחץ מים גבוה ובספיקה
מ' לפחות המאפשרת ניקוי  05ילה עם צינור באורך נמוכה, כולל זרוע ותוף גל

 מדרכות ושפת הכביש במשולב עם עבודת המכונה. 
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 .)במשאית יוחזק שעון מים עירוני שיירכש על ידי  הקבלן בתאגיד)מועצה 

  הקבלן מתחייב לפרוק בסיום העבודה את הפסולת באתר מורשה ויציג
 אישורי כניסה והיטל הטמנה למנהל.

 

ולהחליף את , הטיאוט דלעיל במצב תקין לביצוע העבודהו/או לספק  את רכב  ב להחזיקהקבלן מתחיי .3

במקרה של תקלה באחד הרכבים ידאג הקבלן לרכב . המברשות בעת הצורך ועל פי דרישת המועצה

או תגרום לאי מילוי התחייבויותיו של /חילופי מתאים לביצוע העבודה וזאת מבלי שתופסק העבודה ו

 .הסכם זה הקבלן על פי

 .כלי הרכב לא יחנו לאחר שעות עבודתו של הקבלן בשטחי המועצה .4

 

  כמויות .יג

נציג  עבודות שבוצעו בפועל. מחירי היחידה שצוינו בכתב הכמויות, ישמשו לקביעת התמורה עבור ה

המועצה ימדדו את העבודה שבוצעה בפועל במסגרת כל סעיף וסעיף, והתמורה תיחשב ע"י הכפלת 

  הכמות המאושרת במחיר היחידה ובהתחשב בהנחות אם ניתנו כאלה ובהתאם לתנאי החוזה.

*מודגש בזה כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כל סעיף מסעיפי 

כמויות/חוזה מבלי שישולם כל פיצוי או תמורה לקבלן והקבלן מצהיר כי הוא מקבל עליו את כתב ה

 האמור. 

 

 מחירים והצמדה .יד

 מחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות ייחשבו  ככוללים את : .1

 מחיר החומרים לרבות חומרי עזר והפחת של אותם חומרים. 0.0

 וסעיף בכתב הכמויות.מחיר העבודה הדרושה לביצוע מושלם של כל סעיף  0.2

 מחיר השימוש בציוד ובכלי העבודה השונים. 0.3

 מחיר הובלת החומר והציוד העמסתו ופריקתו במקום העבודה וממנו. 0.1

 מחיר אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכמוכן שמירה על העבודות שבוצעו. 0.5

ורשה עלויות הובלת הפסולת והאשפה אשר יצטברו מדי יום עבודה והטמנתם באתר הטמנה מ 0.6

 ופועל כדין.

 הוצאות הקבלן הישירות והעקיפות המוקדמות והבלתי צפויות. 0.7

 רווח קבלני . 0.8

מחשבון הקבלן יקוזז מדי חודש סכום עבור צריכת מים לפי  .טאאמחיר צריכת המים למט 0.9

 מדידה ו/או הערכת נציג המועצה. 

לא יהיו צמודים למדד  מחירי הסעיפים הינם סופיים ולא תחול עליהם כל תוספת או התייקרות והם .2

הצרכן או מדד תשומות הבניה או לכל מדד אחר ובכל מקרה ישולמו בערכם הנומינאלי אף אם החוזה 

 עם הקבלן יוארך לתקופה נוספת כמפורט לעיל.

: ערך כל שינוי ו/או עבודה נוספת שבוצעו לפי בקשת ואישור המפקח/המזמין מחירי העבודות הנוספות .3

 רי היחידות הנקובים בכתב הכמויות.בכתב, יחושב לפי מחי
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 יומן עבודה .טו

ביומן זה ירשמו מדי יום עבודה את הפרטים המלאים של . הקבלן ינהל יומן עבודה בשני עותקים .1

 :העבודה שהתבצעה

 .מספר העובדים אשר הועסקו על ידי הקבלן באותו יום עבודה 1.1

 מקומות העבודה וסוג העבודה. 1.2

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. 1.3

 .הנחיות או הערות שניתנו לקבלן על ידי נציג המועצה, הודעות, הוראות 1.4

ונציג המועצה ביומן העבודה  וא/מועצה ומנהל מחלקת איכות הסביבה ב יחתום, בסוף כל יום עבודה .2

 . על ביצוע העבודה

באחריות הקבלן לדאוג . נציג המועצה יצורף לחשבונית בתום כל חודשהעבודה החתום על ידי יומן  .3

להחתים את נציג המועצה על יומן העבודה מדי יום עבודה ובהעדר חתימה כאמור לא יהיה הקבלן 

 .י המהנדס אף אם בוצעה בפועל"זכאי לתמורה כלשהי בגין העבודה שלא אושרה ע

נוסף לאמור, יתקין הקבלן מערכת איתור ברכב הטיאוט )איתוראן או פוינטר(, ככל ולא מותקנת  .4

ר לנציג המועצה שם משתמש וסיסמא לאתר החברה של מערכת האיתור באופן מערכת כאמור, וימסו

שיאפשר למועצה ולנציגה לעקוב אחרי מסלול נסיעת רכב האיתור בימים בהם הוא עובד בשירות 

 המועצה ובשטח המועצה. 

 

 חשבונות ותנאי תשלום .טז

 הגשת החשבונות

ימים  5 כך שבתוך, והושלמו במשך החודשהקבלן יגיש חשבונות חודשיים עבור כל העבודות אשר בוצעו 

 העבודות אשר בוצעו בשלמות כוללכל  מסיום כל חודש ידאג הקבלן להעביר חשבון אשר יכלול את פירוט

כמו כן יצרף הקבלן את כל הדוחות . י נציג המועצה במשך כל החודש"דפי יומני עבודה אשר אושרו ע

 סר אל זרקא'גמשטח השיפוט של מועצה המקומית והאישורים המוכיחים כי האשפה והפסולת שפונו 

 . י המועצה"י הקבלן במטמנה שנקבעה ע"במהלך אותו חודש אכן הוטמנו ע

 יום מיום הגשתו.  01נציג המועצה , יבדוק ויאשר את החשבון וזאת תוך 

 תשלום החשבון: 

 יום מיום אישור החשבון.  15תוך  התשלומים יבוצעו

בונית עד סוף שת חשבונית מס כחוק ע"י הקבלן. על הקבלן להגיש את החשהתשלום יבוצע רק לאחר הג

 .חודש אישור החשבון

  התחייבות כללית: ט"ח 

הקבלן מתחייב לבצע את כל השירות המתואר במכרז זה לפי הוראות נציג המועצה והוא מתחייב לקיים 

אף אם אין להוראות אלחה בסיס בתנאי מכרז זה . הוראות נציג את ההוראות שיינתנו לו מפעם לפעם 

 המועצה שיינתנו במהלך ביצוע העבודה ייחשבו כאלו הן כלולים בתנאי המכרז 
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 3.1 נספח

 

 

 

 

 __________________תאריך 

 

 

 

        

        

        

  לכבוד

 סר אל זרקא'ג המקומית המועצה

 06951 סר אל זרקא'ג כפר

 .,נ.ג.א

 

 ' ________________מס בנקאית ערבות: הנדון

 

 

 מ"בע:_____________בנק

 : ______סניף

 ______ סניף' מס

 : ________כתובת הסניף

 : _______פקס: _______ טלפון

 ערבות בנקאית לקיום מכרז  
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 עד סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו"( הנערב: "להלן) _ ______________ בקשת פי על .1

 הערבות לסכום"(. הערבות סכום: "להלן( )₪ חמישים אלף : ובמילים) ח"ש 51,111 של כולל לסכום

 הלשכה ידי על לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן הכללי המחירים למדד הצמדה הפרשי יתווספו

 הנערב מאת לכם שיגיע בפועל התשלום יוםועד ל 05/17/2122 ביום הידוע לסטטיסטיקה המרכזית

, שטחים פתוחים  כבישים, רחובות טיאוט"עבודות  לביצוע __________ 'מס פומבי מכרז עם בקשר

 "ג'סר אל זרקא המקומית המועצה ברחבי ודרכים

 חייבים שתהיו מבלי, בכתב הראשונה מדרישתכם ימים שבעה תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו .2

 לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם

 .כולל 11/2.22/.3 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .3

 ______________________________ שכתובתו הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה .4

 :______________הבנק הנהלת כתובת ___________________ :הבנק שם

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות .5

 

 תאריך:_______________

 

 _______________________________________. שמות מורשי החתימה החותמים:

 

 __________________________________חתימות וחותמת הבנק:____________

 

 

 3.2נספח 

 

 

 

 תצהירי המציע לעניין שמירת זכויות עובדים, העסקת עובדים זרים, שכר מינימום

 היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים ןלענייתצהיר 

 

 בתצהיר זה :

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה)נוסח חדש( : "תושב ישראל"

 )להלן: "חוק החברות"(.0999 –ט לחוק החברות התשנ" 233כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה"

 כמשמעותו בחוק החברות : "נושא משרה"

 כמשמעו בחוק החברות. : "בעל עניין"

  0933 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח : "שליטה"

 0990 -חוק עובדים זרים, התשנ"א :  "חוק עובדים זרים"

  0987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז :"חוק שכר מינימום"
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אני הח"מ ___________ נושא ת"ז _____________, נושא במשרת _____________ במציע במכרז 

. לאחר סר אל זרקא'גלטיאוט רחובות, כבישי ודרכים ברחבי המועצה המקומית  __________מס, 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 כדלקמן: בזאת

סר 'גשל מועצה מקומית  _______________אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס'  .0

 .אל זרקא

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין  .2

תיים שקדמו למועד הגשת חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנ

 הצעה זו עבור המועצה.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3

 

 

 ________________       _____________ 

 חתימת המצהיר        תאריך                 

 

 אישור

מר ____________ נושא  אני הח"מ ___________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני

ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

 

_________ 

 ע ו ר ך  ד י ן    

 

 3.3נספח 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ, ____________________ לאחר 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

 

 המכרז(. -)להלן  סר אל זרקא'גמועצה מקומית של _תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס'  .0

 

מועצה ב קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן איניחבר מועצה ו איניהנני מצהיר כי  א. .2

החודשים שלפני המועד האחרון  08-או של מי שכיהן כחבר מועצה ב סר אל זרקא'גמקומית 

 להגשת ההצעות למכרז.

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. -לעניין זה "קרוב" משמעו        

  .המועצהבן זוגו, שותפו או סוכנו של עובד  איניו מועצהעובד  איניהנני מצהיר כי  ב.    

התאגיד( אשר -אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ )להלן  א. .3

 מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו.

, בן זוגו, שותפו או סוכנו שהנו בעל מניות סר אל זרקא'גמועצה מקומית אין בתאגיד עובד של  ב.

 עיקרי בתאגיד או מנהל של התאגיד. 
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)א( לעיל(, סוכנו או שותפו של חבר  2אין בתאגיד חבר מועצה, קרובו )כמשמעותו בסעיף  ג. 

 08-ב מועצהאו של מי שכיהן כחבר מועצה ב סר אל זרקא'גבמועצה מקומית מועצה מכהן 

מהון או רווחי החברה  01%-החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר מ

 מנהל או עובד אחראי בחברה. -י ו/או אמונתי למיטב ידיעת -או שהוא 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  מועצהידוע לי, כי וועדת המכרזים של ה .1

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה כוזבת.

 

        __________________ 

 ה מ י ת ח                                    

 אישור

__________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר אני, ________

____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר שהזהרתיו כי 

עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה 

 דלעיל וחתם עליה בפני.

 

          _________________

 ,עו"ד          

 .3הערה: כאשר המציע במכרז הוא אדם פרטי יינתן תצהיר זה על ידו ויש למחוק את סעיף 

כאשר המציע במכרז הוא תאגיד יינתן התצהיר על ידי מנהלו או על ידי בעל המניות העיקרי בו וימחק 

 .3וימולא סע'  2סע' 

 3מסמך 

 

 טופס הצעת משתתף

 לכבוד

 סר אל זרקא'גמועצה מקומית 

 נ.ג.א

 סר אל זרקא'גלטיאוט וניקוי רחובות מועצה מקומית  - ___________ :  מכרז הנדון

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי תנאי העבודה וכל הגורמים  .0

 את הצעתי.המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי 

אני מצהיר כי הובא לידיעתי כי המזמין הוא "גוף ציבורי" לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני  .2

ומכאן כי על הקבלן להחיל על  2.13 –"ג תשעשירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, 

לני שירות בתחומי עובדיו תנאי עבודה אשר לא יפחתו מאלו הקבועים בצו העסקת עובדים על ידי קב

 2.13-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג
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 הצעתי הכספית למכרז )לרבות ביצוע כל העבודות / אספקת כל השירותים / הטובין(  הינה כדלקמן : .3

 פירוט

יח' 

 עבודה

 לשנה

 

  *מחיר מקסימום

לאחר מחיר 

הנחה ליום 

 עבודה

מחיר לאחר הנחה 

 במילים

 סה"כ

עלות 

 שנתית

( נטו שעות שבעעבודה )יום 

 5 טון 02 טאוט גדולהמשאית ל

  2105ומעלה, משנת ייצור  מ"ק

סעיף  2כמפורט במסמך  ומעלה,

להיות מורכב על המכונה חייב . 2

שואב אוויר ידני למקרה וצריך 

לשאוף פסולת ממקומות שהרכב 

 לא יכול להגיע.

 העבודה כוללת :

נקיטת אמצעי זהירות  .א

 .ובטיחות המתאימים

פינוי הפסולת שנאספה  .ב

מטיאוט רחובות על ידי 

הקבלן להטמנה מוסדרת , 

ומסירת העתק מאישור 

 .הטמנה למחלקת תברואה

לפי 

הצורך 

ולפי 

הזמנה 

 בכתב  

מחיר 

המקסימום אותו 

תשלם המועצה 

עבור  יום עבודת 

מכונת טיאוט 

 הינו 

22..__ ₪ 

 

הצעתי עבור 

עבודת 

טיאוט על פי 

 המפרט

 

 ________

₪ 

הצעתי לעבודת 

טיאוט עפ"י המפרט 

במילים הינה 

_______________ 

 

 _______________

₪ 

 

 

 הצעתי הכספית למכרז עבור אספקת חמישה עובדי ניקיון : 

 *מחיר מקסימום פירוט

לאחר מחיר 

הנחה ליום 

 עבודה

 מחיר לאחר הנחה במילים

)משמרת , יום עבודה של עובד ניקיון
 .(שעות ליום  6מינימום 

 -העבודה כוללת:

 ציוד אישי לצורך ביצוע העבודה. .א

 בגדי עבודה. .ב

ימום המקס מחיר
אותו תשלם המועצה 

 לעובד לשעת עבודה 
עבודה  הינו 

ולא ₪ __55____
₪  __51_ -פחות מ

)סכום מינימום 
המגלם את כל זכויות 

 העובדים(

צעתי לשעת ה
עבודה של עובד 

 הינה 
 
_ ₪ ________ 

עבודה של  הצעתי לשעת
עובד במילים הינה 

________________ 
 ₪ ________________ 

 

מהצעת המחיר עבור כל  .%3 .%7 יינתן משקל של למחיר לשעת עבודה של עובדי הניקיון

העבודות כמפורט לעיל לצורך בחינת ההצעה הזולה ואילו להצעת המחיר עבור יתר 

     מהצעת המחיר הכללית.  .%7 .%3העבודות כמפורט לעיל יינתן משקל של 

לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד  .1

 המצאת חשבונית מס כדין.

הנני מצהיר כי ההצעה דלעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז וההסכם המהווה חלק  .5

מכל מין וסוג, ולקחה בחשבון כל התשלומים וההוצאות שתהיינה לי בקשר ממסמכיו, בין מיוחדות ובין כלליות, 

 למילוי התחייבויותיי עפ"י ההסכם.
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 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .6

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז וההסכם. א.

לבצע את העבודות נשוא המכרז  ח האדם הדרוש על מנתוברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כ ב.

 וההסכם, במועדים המפורטים בהסכם.

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי ההוראות הקבועות  ג.

 במסמכי המכרז.

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז וההסכם בהתאם לכל תנאי  .7

 כם לשביעות רצון המועצה, במחיר הצעתי כמפורט לעיל.המכרז וההס

ימים  01אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  .8

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 לחתום על ההסכם ולהחזירו למועצה כשהוא חתום ומבויל כדין. 8.0

, להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת 8.2

 בהסכם.

 להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח האישור המפורט במסמכי המכרז. 8.3

לעיל, כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .9

הבנקאית המצורפת להצעתי  תהא רשאית לחלט את הערבות מועצהאאבד את זכותי לזכות במכרז וה

  זו ולהתקשר עם מציע אחר.

עקב הפרת  מועצהכן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________

 

 אישיות משפטית:

 

 אדם/שותפות/חברה: נא לפרט __________________________________

 

 ת.ז. או מס' חברה: _________________________________

 

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:

 

________________________________________ 

 

 ___________________________________ כתובת:

 

 טלפון: ____________________

 

 פקס': _____________________

 

 חתימה מלאה: _________________    תאריך: ________________
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 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(

 

מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז. אני הח"מ ______________, עו"ד/רו"ח 

_________________ ת.ז. ______________ מוסמכים לחתום בשם  -_____________ ו

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 חתימה: ____________________    תאריך: _________________
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  4ך מסמ

 חוזה

 סר אל זרקא'גונחתם בכפר  שנער

 2.22  לשנה______  ביום _____ לחודש

 

 סר אל זרקא'ג המקומית המועצה בין:

 אחד מצד      " ( המועצה"ן: להל)

 

 _________________________________ ן:לבי

 : _________________________________כתובת

 _________________________________ ן:טלפו

 שני מצד      ( "הקבלן"ן: להל)

 

ם שבתחו רחובות טיאוט שירותין למת( "המכרז")להלן: _______ 'מס מכרז פרסמה והמועצה: הואיל

 ;סר אל זרקא'ג המקומית המועצה שיפוט

 הגיש והוא העבודה לביצוען סיויונ יידע,  ביצוע כושר בעל, עצמאין קבל הוא כי הצהירן והקבל: והואיל

 ;לביצועה הצעה למועצה

 ;במכרז זוכה עליו שהוכרזן הקבל הינון והקבל :והואיל

 של השיפוטם בתחו רחובותם הקבלן למתן שירותי טיאוט ע התקשרות על החליטה והמועצה :הואיל

למסמכי המכרז המהווה חלק בלתי נפרד  3מסמך ב הפירוטלפי  סר אל זרקא'ג המקומית המועצה

 (;"העבודה"מחוזה זה )להלן: 

וציוד אשר באמצעותם  טיאוט מכונת בשליטתו או/ו בהחזקתו או/ו ברשותו כי הצהירן והקבל: והואיל

ות נשוא החוזה ובהתאם להוראות המועצה כמפורט בחוזה זה ובתנאי העבודהוא לבצע את  יוכל

 ם;ההסכ נשוא ההמכרז 

 ;זה בחוזהם המוסכמים התנאי לפי כל, העבודה אתקבלן ל למסור הסכימה והמועצה: והואיל

 ם;ביניהם היחסי מערכת את בחוזה לגבשם הצדדין וברצו: והואיל

 

 :ןכדלקמם הצדדין בים והוסכ הותנה הוצהרך לפיכ

 מבוא .1

 כיתרם ומחייבי הימנו נפרד בלתי חלקם מהווי, המכרז מסמכי וכל נספחיו על לחוזה המבוא 0.0

 .תנאיו

 .לפין הסכם זה מתנאי תנאי ואין לפרש בלבד לצורך הנוחות הסעיפים באות כותרות 0.2

 החוזה מהות .2

 ומקצועי טובן באופ העבודה את לבצע עצמו על בזאת מקבל ןוהקבלן לקבל בזאת מוסרת המועצה

 אואיכות הסביבה  מחלקת ממנהל שיקבל להוראותם ובהתא, המועצה של המוחלט רצונה לשביעות

 .המועצה ראש י"ע בכתב ך שהוסמ ממי

 ן:להלם המפורטים המסמכי, הם ממנו נפרד .בלתי חלקם המהווי החוזה מסמכי

 ( במכרז.2מסמך ים כללים במכרז )אמהות העבודה ותנ .א

 .המציע הצעת .ב
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 .םביטוחים קיו על אישור טופס .ג

 ( .ביצוע ערבות) בנקאית ערבות .ד

  הקבלן הצהרות .3

 :בזאת ומאשר צהירן מהקבל

העבודה והקבלן  לביצוע הנדרשת הפעילות כהלכה לו הוסברה כי בזאת ומאשר הקבלן מצהיר 3.0

 .העבודה בביצוע הקשור כל את היטב ומכיר ןהבי כי מצהיר

הניסיון , הפיננסית היכולת, המקצועיים הכישורים, הידע בעל הינו כי ומאשר הקבלן מצהיר 3.2

לו  שהוגדר פי על בהצלחה העבודה את לבצע וביכולתו העבודה ביצוע לשם הנדרשים האדם וכוח

 .זה ונספחיו בהסכם וכמפורט המועצה ידי על

 מספיק במספר םוכשירי םמיומני םעובדי יעסיק, העבודה ביצוע ךלצור כי מתחייב ןהקבל 3.3

 .מינימאלית ובתחלופה ביותר הטוב הצד על העבודה לביצוע

ביכולתו  ,החוזה לפי עליו החלות ההתחייבויות כל את ןשוריהבין לא כי ומאשר הקבלן מצהיר 3.1

 .גבוהים ובמקצועיות יבצעם באיכות לבצעם והוא

בהסכם  להתקשרותו אחרת או/הדין ו/או הסכם ו פי על מניעה אין כל כי ומאשר הקבלן מצהיר 3.5

 .זה

לביצוע  הנדרשים הרישיונות או/ההיתרים ו או/האישורים ו כל בידו כי ומאשר הקבלן מצהיר 3.6

 העבודה. 

רחובות  טיאוט שירותיבמתן  הקשורה פעולה כל לכך כי האחראי הוא כי ומאשר הקבלן מצהיר 3.7

 או/רישיון ו קבלת מחייב ביצועה ואשר סר אל זרקא'ג המקומית המועצה של השיפוט שבשטח

 או/ו היתר או/ו רשיון אותו קבלת לאחר רק דין תבוצע כל פי על אחר תנאי או מילוי/ו היתר

 .אותו תנאי מילוי

  הקבלן השירותים שיעניק .4

סר אל 'גבכפר  והמדרכות הרחובות ניקיון וטיאוט על אחראי ויהיה רחובות טיאוט עבודות יבצע הקבל

 :לרבות, זרקא

 .כללי ןוניקיו והמדרכות , הגנים הציבוריים , השטחים הפתוחים הרחובות טיאוט 1.0

 במידה מצעים, אבנים, והעשבייה, עפר, חול  והמדרכות ומפגעים מתחום הרחובות ערימות פינוי 1.2

 .נגררת ועגלה טרקטור תספק המועצה גדולות כמויות להסרת, הכבישים והמדרכות על ותהיינה

עגלות טיאוט, הניקיון כגון:  עבודות הכלים הדרושים לביצוע לעובדיו הקבלן לספק באחריות 1.3

 , וכו....מברשותם, מתאימי עבודה בגדייעים, ם, מטאטאים, מקושי, טוריות

ם ותעמיד לרשותו את כלין חסמ ועובדיון הקבל לרשות להעמידך הצור ובמידת תדאג המועצה 1.1

 .הגרנג שבבעלותה ואשר ישמש את הקבלן לביצוע עבודות הניקיון 

איכות הסביבה או  מחלקת שבוע, או לפי דרישות מנהל מדי שיוצג, יומי יומן עבודה הקבלן ינהל 1.5

העבודה  ביצוע לאיכות הערותיו שירשום את כדי, בכתב המועצה מי שהוסמך לכך ע"י ראש

 תקופה.ה באות

 בכל, בהסכם זה כמפורט ניקיון הרחובות, הכבישים ומדרכות עבודות לבצע הקבלן מתחייב 1.6

 .לעת מעתף בתוק שיהיה כפי,  המועצה של השיפוט טחם שתחו
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 ושעות העבודה , ימייעסיק לפחות חמישה עובדים בכל יום במשך שישה ימים בכל שבוע הקבלן  1.7

 לעניין זה המועצה ראש י"שהוסמך ע מי הסביבה אומחלקת איכות  מנהל י"ע יקבעו העבודה

 הקבלן יהיה ערוך לביצוע עבודות בהיקף גדול יותר ובמספר ימים גדול יותר. בכתב.

הקבלן יספק מכונת טיאוט כמפורט בכתב הכמויות מיד כשנציג המועצה יעביר לו הזמנה בכתב  1.8

 וסמך וידאג שהמכונה תבצע את העבודות לפי הוראות נציג המועצה המ

, זה נשוא הסכם העבודות הכלים הדרושים לביצוע או/האדם ו חוכ את להעסיק הקבלן מתחייב 1.9

 הכבישים המפורטים בתוכנית בכל וזאת לעיל הזמן הקבוע ובמסגרת שיקבעו העבודה בימי

 י"כפי שתתוקן ע או שנציג המועצה ימסור לקבלן בתחילת כל שבוע עבודה  השבועית העבודה

 המועצה. של הצורך לפי המועצה

 .ההצעה מסמכי י"עפן הקבל מהתחייבות לגרוע בכדי זה בחוזה באמורן אי כי בזאת מובהר 1.01

 םהקבלן יתקין ברכב הטיאוט מערכת איתור )איתוראן או פוינטר( וימסור לנציג המועצה ש 1.00

משתמש וסיסמא לאתר החברה של מערכת האיתור ומען שיוכל נציג המועצה לעמוד מסלול 

 .  סר אל זרקא'גבימים בהם מבוצעות עבודות טיאוט ברחבי כפר נסיעתו 

  החוזה תקופת .2

 "תקופת ן:להל) חודשים מיום חתימת חוזה זה  02למשך  הינה זה בחוזה ההתקשרות תקופת 5.0

 .(ההתקשרות"

חודשים ובסה"כ  02ת של ונוספ ותתקופשתי ללמועצה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  5.2

ימים בטרם הסתיימה התקופה  31שנמסרה לזוכה הודעה מוקדמת ובכתב, ובלבד  ,שלוש שנים

 .הקודמת

כי שלושת החודשים , מוסכם, מבלי לגרוע באמור לעיל או מכל זכות המוקנית למועצה 5.3

במהלכה תבדוק המועצה את יכולת הקבלן , הראשונים לתקופת ההסכם ייחשבו כתקופת ניסיון

תהיה המועצה , במהלך תקופת הניסיון. המכרז ונספחיולעמוד בכל התחייבויותיו על פי תנאי 

אם תהיה סבורה לפי , ימי עבודה 7רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקבלן בהודעה בכתב של 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שאין הקבלן מבצע את מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם 

 .לנמק את ההודעה וזאת מבלי שהמועצה תצטרך, והמועצה אינה שבעת רצון מתפקודו

יגיע ההסכם לסופו במועד שנקבע בהודעת , לעיל 5.3מסרה המועצה הודעה כאמור בסעיף  5.1

או /א ופיצוי ו/והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו, ימי עבודה 7-המועצה ובכל מקרה לא יפחת מ

דרישה אחרת מהמועצה בגין הפסקת ההסכם מלבד תשלום התמורה היחסי אשר יגיע ולו בגין 

 .צוע העבודה עד למועד סיום ההסכםבי

או /תהא למועצה הזכות לבטל את הסכם ההתקשרות ו, מבלי לפגוע בזכותה לעשות כן על פי דין 5.5

 :להביאו לידי סיום לאלתר בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן

 בין, נכסים כונס או זמני מפרק קדם או, זמני מפרק או מפרק המבצע לגוף או/ו לקבלן מונה .א

 או וצווים, קבוע ובין זמני בין נכסים כינוס או/ו פירוק צו נגדם ניתן או, קבוע ובין ארעי

 .נתינתם ממועד יום 31ך תו בוטלו לא אלו מינויים

 פשיטת, פטירה, מחלה מחמת בהתחייבויותיהם לעמוד יוכלו לא המבצע הגוף או/ו הקבלן .ב

 לעמידה מתאימים אמצעים העדר או/ו משפטיות לפעולות כשרות וחסר, רגל

 .בהתחייבויותיהם

 תשלום ותנאי תמורה .6
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 המחיר לפי הינה שבחוזהן הקבל התחייבויות כל ומילוי העבודה ביצוע עבור התמורה כים מוסכ 6.0

 .ההצעה שהגיש במכרז שהוצע על ידי הקבלן כמפורט בטופס

 ________ ₪   עבור עבודת טיאוט על פי המפרט  6.0.0

 ________ ₪   שעות( 8)משמרת עבודה של עובד ניקיון שעת 6.0.2

לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום  6.0.3

 המצאת חשבונית מס כדין. וכנגד

כל  ומושלם של מלא בגין ביצוע תשולם אך ורק ל"הנ התמורה כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 6.2

 .זה חוזה הוראות פי עלן הקבל התחייבויות

שונה  או/ו לקוי או/ו הקבלן באופן חלקי שירותי במקרים בהם יינתנו מוסכם בין הצדדים כי 6.3

המועצה  תהיה ,החוזה לפי המועצה שבידי אחרת זכות בנוסף לכל אזי,  החוזה במסמכי מהקבוע

 : אלה כל או/ו אחת לעשות רשאית

 העבודה שבוצעהתיקון  לאחר. לאישור הקבלן מהחשבון שיגיש חלק לתשלום רק לאשר .א

ם הסכו בגובה חדשן חשבון הקבל יוציא, בחוזה מהקבוע שונה או/ו לקוי או/ו חלקין באופ

 .המועצה לאישור ויעבירו, כאמורם לתשלו אושר שלא

 01% לעד סך השווה, מהתשלום החודשי או/ו מהתמורה לנכות רשאית תהא המועצה .ב

מנהל מחלקת איכות הסביבה  דעת שיקול פי על ולהכ החודשים מהתשלו או/ו מהתמורה

  במועצה, לשם הבטחת ביצוע העבודות לשביעות רצון המועצה.

 את העבודה קבלן אחר באמצעות או חשבון הקבלן בעצמה על לבצע רשאית תהא המועצה .ג

הקבלן  את ישחרר זה שביצוע מבלי וזאת זה בחוזה כקבוען הקבל ידי על בוצעה שלא

 .העבודה עלותם בסכון הקבל את ותחייב, מהתחייבויותיו

 את מניחה זה שבחוזה התמורה כי, המוקדמות בדיקותיו יסוד על שוכנע כי, הקבלן מצהיר .ד

 לימוד-מאי תביעה כל תוכר לא. החוזה לפי התחייבויותיו לכל הוגנת תמורה דעתו ומהווה

 ן.הקבל ידי על העבודה תנאי של נכונה מהערכה בלתי או

  ואישורים חשבונות הגשת .7

  .החולף החודש חשבון עבור הקבלן למועצה קלנדרי, יגיש חודש לכל 5 -ל עד

אישור  יום ממועד 15+ לפי תנאי תשלום שוטף  יפרע, מחשבון שיאושר חלק אותו או חשבון מאושר

ובכפוף להמצאת  בכתב המועצה ראש י"שהוסמך ע מי איכות הסיבה או מחלקת החשבון על ידי מנהל

 .כחוק מס חשבונית

  היק החוזה הקטנת וא/ו הגדלה .2

את היקף  עת להקטין בכל או/ו לשנות או/ו להגדיל הבלעדית הזכות שמורה למועצה כי מוסכם בזאת

  .יהבלעד דעתה שיקול לפי הכל,  העבודה

 .לעיל כמפורט השינוי לשיעורם בהתא יקטנו או יגדלום הכוללים והתשלו התמורה

  נוספות עבודות ביצוע .2

 וזאת מראש מראש בכתב אישור קבלת ללא, בחוזה כלולה שאינה שהיא עבודה כל יבצע הקבלן לא

  המועצה. ראש ידי על בכתב שהוסמך לכך ממי או המועצה

נוספת ו/או  עבודה עבור כלשהיא תמורה לקבל זכאי יהא לא שהוא לו ידוע כי בזאת הקבלן מצהיר

ך מאדם שהוסמ בכתב הוראה או המועצה מראש בכתב הוראה שקיבל מבלי, ידו על שבוצעה חריגה

        . כאמור ,בכתב ההסכמה את בעצמו ראהן והקבל, המועצה ראש ידי על בכתב ךלכ

 ומעביד עובד יחסי קיום אי ..1
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לקבלן, יחשב הקבלן כקבלן  היחסים בין המועצה למערכת הקשור בכל כי, מוסכם ומוצהר 01.0

 על ידו המועסק אחר אחד לבין כל או לבינו אין בין המועצה וכי כעובד ולא, תלוי ובלתי עצמאי

 . מעביד עובד יחסי, החוזה בביצוע מטעמו הפועל או

 הקבלן את יפצה, אחרת יקבע, לכוונת הצדדים המפורשת ובניגוד לעיל אף האמור אם על 01.2

 ט"ושכ המשפט בהוצאותן וכ, כאמור כתוצאה מתביעה תחויב היא סכום בו בכל המועצה

 "ד.עוה

זה, הינם  חוזה על פי התחייבויותיו מטעם הקבלן את העובדים שיבצעו הצדדים מאשרים כי 01.3

והוא  הקבלן בלבד של והשגחתו פיקוחו, נתונים להוראותיו הם יהיו וכי הקבלן ובלבד של עובדיו

דין  בתשלום הניכויים על פי לרבות, והתשלומים הכרוכים בהעסקתו ההוצאות בכל ישא

 ם.בהעסקתם הכרוכי

מועסקיו  או עובדיו להעסקת בקשר דין ונוהג כל הוראות אח למלא עת בכל חייב הקבלן יהיה 01.1

 .המעביד י"עם המשתלמים הסוציאליים התשלומי כל וכוללם מינימו שכרם תשלו כולל

  עובדים העסקת .11

 בהיקף הנדרשועובדים  זה, לפחות חמישה  חוזה ביצוע ךלצור חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן

רצון המועצה, ובכל מקרה מספר העובדים לא יפחת מהמספר  לשביעות התחייבויותיו לצורך מילוי

  . עליו התחייב הקבלן

 והקבלן חייב למלא, העובדים בהתאם צוותי את לתגבר עת מהקבלן בכל לדרוש הזכות תהיה למועצה

  .כאמור הוראה כל אחר

 וימנעו מכל, ובנימוס באדיבות ינהגו, העבודה בביצוע והמועסקים על ידו לכך שעובדיו הקבלן אחראי

 .הציבור לצור שלא נוחות אי גרימת או הפרעה

תלושי השכר של העובדים שיעסיק בביצוע הקבלן יצרף לכל חשבון שיגיש למועצה העתק 

 ההתחייבויות שלו עפ"י תנאי המכרז 

  ותיאום פיקוח .12

ובכל מקום  עת בכל הקבלן ולבדוק עבודות על לפקח זכות למועצה כי בזאת מובהר, ספק למען הספר

  זה.  חוזה לפי העבודה ביצוע רמת את

 לקבלן מעת לתת, מעובדיה מי או/ו במקומה שבא מי או/ו מטעמה מי או/ו המועצה בנוסף, מוסמכת

 על לפעול והקבלן מתחייב, העבודה ביצוע לצור לדעתה המתחייבות עבודה הוראות או/ו הנחיות לעת

 ם.במלואם פיה

 בטיחות .13

 ותאונות תאונות הדרושים למניעת הזהירות אמצעי בכל ולנקוט בטיחות תנאי להבטיח הקבלן מתחייב

 על ארגון הפיקוח בחוק העובדים ורווחתם כנדרש בריאות תנאים לשמירת וכן להבטיח, עבודה

  .0951 -"דתשי, העבודה

  .ובריאותם עובדיו בטיחות על לשמור באמצעים הדרושים על מנת לנקוט הקבלן אחראי

 אשר בגין נזק אחריות כל תחול לא המועצה ועל, עובדיו לבטיחות בלעדית הקבלן אחראי, ספק להסרת

 .לעיל הנדרשים כמפורט הבטיחות אמצעי מאי נקיטת כתוצאה ארע

 לרכוש נזיקין לגוף או .14

 תאונה אובדן או או נזק לכל המועצה כלפי בלעדית הקבלן אחראי דין יהיה בכל בנוסף לאמור 01.0

 מחדל או/ו מעשה בשל,  עמה בקשר או העבודה ביצוע כדי תוך שייגרמו שהוא סוג מכל או חבלה
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 בכל ינקוט והוא, אדם כלשהו של לרכושו או לגופו מטעמו מי או/ו עובדיו או/של הקבלן ו

 ם.האמצעים למניעת

להם  אובדן או שתשלם בגין נזק לשלם או סכום שתחויב כל על המועצה את הקבלן ישפה 01.2

 .לעיל כאמורן אחראי הקבל

במסגרת  מטעמו מי או/הקבלן ו של מחדל או מעשה עקב לשלם סכום כלשהו המועצה נדרשה 01.3

כל  הקבלן על אותה ישפה, אליהם בקשר או/ו זה חוזה על פי העבודה ביצוע מתן השירותים או

ומים תשל לעכב רשאית תהיה המועצה. המשפטיות בעניין הוצאותיה סכום שתשלם לרבות

אשר  עד אובדן כאמור או הקבלן בגין נזק כנגד לתביעה נושא יהיו הסכומים אשר לקבלן בגובה

על  לקבלן הודעה תעביר המועצה. רצון המועצה לשביעות באופן סופי אלה תביעות תיושבנה

 .מפניהן להתגונ אפשרות לו ןותינת לעיל כאמור דרישה על או/ו ביעהת

הזנחה  או/הקבלן ו של מקצועית שגיאה עקב שייגרם לה נזק כלבגין  המועצה את הקבלן ישפה 01.1

שיתגלה  רשלנות של מקרה כל גם לגבי הקבלן תחול של אחריותו. המקצועית חובתו במילוי

 . החוזה תקופתם תו לאחר

 ולשלוחים נזיקין לעובדים .12

אחר  אדם לכל או דין לעובד המגיעים מהקבלן על פי פיצוי או נזק דמי כל לשלם הקבלן מתחייב 05.0

בקשר  השירותים או ביצוע כדי כלשהם תוך נזק או מתאונה הקבלן כתוצאה של בשרותו הנמצא

ועובדיהם  משנה קבלני, מוצרים שירותים, חומרים או שיגרם לאדם המספק נזק אליהם, לרבות

המועצה  את בזאת פוטר והוא, המשנה קבלני והן של הקבלן  ספקים ועובדים עצמאיים הן של

 . מטעמו או ידו עלם המועסקים עובדי כלפי מאחריות

 כנגד לתביעה נשוא יהיו הסכומים אשר תשלומים לקבלן בגובה לעכב רשאית תהיה המועצה 05.2

ן רצו לשביעות סופין באופ אלה תביעות אשר ייושבו עד, כאמור תאונה או הקבלן, בגין נזק

 .המועצה

כאמור  קיום התחייבותו מאי כתוצאהלשלם  תשלום שתחויב בגין כל המועצה את הקבלן ישפה 05.3

מטעמו  מי או/הקבלן ו של מחדל או מעשה עקב לשלם סכום כלשהו המועצה חויבה. לעיל

בגין  סכום שתשלם לרבות כל הקבלן על אותה ישפה, אליהם בקשר מתן השירותים או במסגרת

 .כאמור לדרישה בקשרן בה שתישא המשפטיות ההוצאות

כנגד  לתביעה נושא יהיו הסכומים אשר תשלומים לקבלן בגובה לעכב רשאית תהיה המועצה 05.1

רצון  לשביעות באופן סופי אלה תביעות תיושבנה אשר עד, אובדן כאמור או הקבלן בגין נזק

להתגונן  ותינתן לו אפשרות, לעיל כאמור דרישה או/ו תביעה על הודעה לקבלן תימסר. המועצה

 .מפניה

   הקבלן ידי ביטוחים על ביצוע .16

 ,העבודה ביצוע תחילת מועד דין ולפני כל פי על או/ו זה חוזה הקבלן על פי מאחריות לגרוע לימב

 הקבלן מכוח חיובי ביצוע גמר ועד החוזה תקופת כל במשך חשבונו הקבלן לערוך ולקיים על מתחייב

העניין  הביטוחים המתחייבים בנסיבות כל מוניטין את כדין ובעלת מורשית ביטוח חברת אצל החוזה

 רכבים וביטוח ביטוח, חבות מעבידים ביטוח' , ג צד ביטוח לרבות, המבוצעת העבודה למהות ובשים לב

 .נובעים ממנה או/ו הקשורים בעבודה או/הסיכונים הכרוכים ו כל מפני

  ביצוע ערבות .17

ערבות בנקאית הקבלן להמציא  מתחייב זה חוזה הקבלן על פי של קיום התחייבויות להבטחת

אשר תעמוד בתוקף לתקופה ₪,  51,111, ע"ס וחוזה זה אוטונומית ובלתי מותנית לקיום תנאי המכרז



 27 

  . זה יום לאחר תום תקופת חוזה 91של 

 כי שתהיה סבורה אימת כל ממנה חלק או הערבות את לחלט דעתה שיקול לפי רשאית תהיה המועצה

, ספק זאת. להסרת להוכיח חובה המועצה על שתחול מבלי, החוזה של כלשהי הפרה הקבלן הפר

 .בגין הפרה כאמור המועצה לרשות שיעמדו אחר סעד או זכות מכל גורע אינו לעיל האמור

 וסעדים הפרות .12

מהם  ואחד אחד כל הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת החוזה סעיפי כל כי מוסכם בזאת 08.0

בסך  מוסמכים וקבועים מראש בפיצויים המועצה את המזכה החוזה של יסודית כהפרה תחשב

 ידוע שיהא למדד ועד החוזה חתימת במועד הידוע למדד כשסכום זה צמוד₪  011,111 של

 . בפועלם במועד התשלו

תשלום שיגיע  מכל סכום הפיצויים המוסכמים המצוינים בחוזה את לנכות זכאית תהא המועצה 08.2

 שיקול לפי לוהכ, הבנקאית הערבות חילוט לרבות אחרת דרך חוקית לגבותם בכל לקבלן או

 .דעתה הבלעדי

 תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי זכאית המועצה תהא, יסודית הפרה זה חוזהן הקבל הפר 08.3

 .הבנקאית הערבות את ולחלט החוזה את לבטלן די כל פי על או החוזה פי על להת המוקני

העבודה  את ביצע לאהקבלן  בו מקרה בכל הרי, זה בחוזה מקום אחר בכל מהאמור לגרוע מבלי 08.1

 ,העבודה לביצוע קבלן אחר ידיתמ להכניס המועצה רשאית תהיה, החוזה במסמכי באופן הקבוע

 הוצאות 07% של תוספת זה ובכלל לכך בקשר לה והנזקים שנגרמו ההוצאות את בותגול

 דר בכל או הבנקאית הערבות חילוט ידי עלם לגבות און לקבל המגיעם תשלו ותקורה מכל

 .אחרת חוקית

לקבלן  לתשלומים ששולמו הנוגע בכל לכאורה ראיה ישמשו וחשבונותיה המועצה ספרי 08.5

 ן.הקבל סילוק עקב ונזקיה המועצה הוצאות לשיעורן וכם, ומועדיה

הקבלן מתחייב לדווח על נוכחות מספר העובדים הדרושים לביצוע העבודה באופן יומי למחלקת  08.6

היומי הקבלן מתחייב לתשלום החוסר שנוצר ולפצות התברואה, כל עובד יחסר בביצוע העבודה 

וסכום הקנס הוא מחיר  המועצה בשכר יומי של כל עובד שיעדר )כמובן אם אין סיבה מוצדקת(.

לשעה כפול מספר שעות עבודה בנוסף את המע"מ. ובאותו תהליך אם לא מגיע רכב הטיאוט 

 הקנס יהיה סכום מחיר ליום עבודה בנוסף למע"מ.

ביצוע והצבת עובדי הכפיים וסידור מכונת הטיאוט בתחום המועצה, חייב לתאום לפני לך הכל מ 08.7

 התחלת ביצוע העבודה היומי.

 קיזוז .12

כל סכום , זה חוזה לקבלן על פי ממנה סכום המגיע כל כנגד לקזז רשאית המועצה כי מוסכם בזאת

  .מעובדיו ממי הקבלן או מאת אחר מקור מכל או זה חוזה על פי לה המגיע

 הקבלן בכל מאת הסכומים המגיעים לה את לגבות המועצה של מזכותה אינן גורעות סעיף זה הוראות

 .בנקאיות ערבויות חילוט לרבות אחרתך דר

  היתרים ורישיונות ..2

לצורך מתן  בביצועה צורך שיש כלשהי פעולה טרם ביצוע היתר או/רישיון ו כל לקבל הקבלן מתחייב

  .מועסקיו או עובדיו על ידי או השירותים על ידו

ם רק מי שרשו הקבלן להעסיק חייב, דין כל על פי היתר רישיון או, ברישום צורך שלביצוען יש בעבודות

 .כאמור ןשיויר כבעל

 הסבה .21
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כל  או, חלקו או כולו החוזה את להעביר או/ו לשעבד או/ו להמחות או/ו להסב רשאי הקבלן אינו 20.0

להסב  או/ו להמחות או/ו בתמורה ו/או לשעבד ובין שלא בין בתמורה, לאחר על פיו הנאה טובת

המועצה  הסכמת את לכך אם קיבל חלקן, אלא כולן או זה חוזה על פי זכויותיו את להעביר ו/או

 .ומראש בכתב

 ,זה, לאחר חוזה על פי מהמועצה סכום כלשהו לקבלת זכותו את להמחות זכאי יהיה הקבלן לא 20.2

דעתו  לשיקול נתונה כאמור הסכמה. המועצה גזבר של ומראש בכתב לכך הסכמה אם קיבל אלא

 .המועצה גזבר של תהבלעדי

מסוימת  עבודה של ביצועה למסור רשאי יהיה הקבלן לא, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 20.3

 .מהמועצה מראש בכתבך לכ אישר קיבלם א אלא, משנהן לקבל

 ומקיום חובה הקבלן מאחריותו את ישחרר ולא הדבר יפטור לא, לעיל כאמור ניתן אישור 20.1

 המגרעות, השגיאות, הפעולות לכל אחראי יישאר והוא, החוזה לפיו עליו כלשהי המוטלת

 ידי על נעשו ודינם כאילו התרשלותו מחמת שנגרמו או, קבלן המשנה על ידי והנזקים שנעשו

 .הקבלן עצמו

 . המועצה דרישת לפי משנהן קבל כל לסלק חייב יהיהן הקבל 20.5

 

  ההסכם וויתור שינוי .22

 כל טענה תשמע ולא בכתב אלא שבו הוראה כל ואין לשנות, המוסכם בין הצדדים את ממצה הסכם זה

  .מכללא או בעל פה שינוי על

 .על זכויותיה המועצה כוויתור יחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות, ויתור כל

  והודעות כתובות .23

  .לחוזה במבוא כמפורטהצדדים הינה  כתובות

 למכותב נמסר כאילו יחשב, לעיל הכתובות הצדדים על פי על ידי שישלח מכתב מסמך או או הודעה כל

 ואם נשלחה ,מסירתה בעת -ביד רשום אם נמסרה בדואר למשלוח הימסרו ממועד שעות 72תוך 

 .בפקסימיליה שיגורה בעת -בפקסימיליה

 םהחתו עלם הצדדי באו ולראיה

 

 

 

 

 

_______________   ________________                        _______________ 

 חשב מלווה                     גזבר המועצה         ראש המועצה    

 

 

 

 

 

_______________ 

 הקבלן         
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  4.1 נספח

 

 

 

 

 

 מ"בע:_____________בנק      ___________ תאריך: 

 : ______סניף          

 ______ סניף' מס         

   : ______כתובת הסניף          

 : _______פקס: _______ טלפון          

 לכבוד

 סר אל זרקא'ג המקומית המועצה

  06951 סר אל זרקא'ג  כפר

 .,נ.ג.א

 

 ' ________________מס בנקאית ערבות: הנדון

 

                  ( )להלן:"₪שלושים אלף ")במילים: ₪  51,111אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  .2

"( בקשר עם חוזה נשוא : "הנערב)להלן "סכום הערבות "( אשר תדרשו מאת: ______________

ועצה לביצוע עבודות טיאוט רחובות, כבישים ודרכים ברחבי המ ______________מכרז מס'  

 (."המכרז" )להלן:  ג'סר אל זרקאהמקומית 

לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  .6

 ועד יום התשלום בפועל )להלן:  05/17/2122על ידי הלכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום 

  ."תוספת הפרשי הצמדה "(

ימים מתאריך דרישתכם  7ערבות הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך אנו נשלם לכם את סכום ה .7

הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת הנערב.

 ערבות ביצוע להבטחת קיום ההסכם
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ם נשוא המכרז קרי עד יום לאחר תום תקופת ההסכ 91זו תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה עד  ערבות .2

 ______ליום 

 :הבנק שם_______________________  שכתובתו הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה .2

 :______________הבנק הנהלת כתובת _________________________

 .הלהעבר ניתנת אינה זו ערבות ..1

 תאריך:_______________

 

 שמות מורשי החתימה החותמים:_______________________________________.

 חתימות וחותמת הבנק:_____________________________________________.
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 4.2נספח 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 

 לכבוד:

 )להלן: "הרשות"(  זרקאסר אל 'גמועצה מקומית 

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

__________________ ת"ז/ח.פ. )להלן: "הקבלן"( פוליסות ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים וביטוחי 

עבודות נשוא החוזה כלי רכב אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת ל

(  )להלן: סר אל זרקא'ג)טיאוט רחובות, כבישים ודרכי ברחבי המועצה המקומית  _____________מס' 

 ( "העבודות"

 הכיסוי לא יפחת מתנאי ביטוח הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים לגבי ביטוח צד שלישי וחבות עבידים,

 וללא הסתייגויות לתנאים אלו.

 כיסוי אחריותם של הרשות, הקבלן, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן,הפוליסות כוללות 

 נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 הביטוח כולל כדלקמן:

  ביטוח צד שלישי: מס' פוליסה: _____________________. .1

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

₪  1,111,111.-חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של ביטוח אחריות 

  חודשים(  02לאירוע ולתקופה )

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד בפוליסה יצו 0.0

 סה לביטוח חבות מעבידים של הקבלן.שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפולי

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו  0.2

 כצד שלישי.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי וגם או הרעלה. 0.3
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שאינם מכוסים הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי גוף הנובעים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי  0.1

 ע"י ביטוח החובה של הרכב.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן כולל עבודות מנוף. 0.5

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. 0.6

ת ולמעט כלפי מי הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשו 0.7

 שגרם לנזק בזדון.

הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול  0.8

 לאירוע.₪( )מאתיים אלף ₪  211,111אחריות של 

 

  ביטוח חבות מעבידים: מס' פוליסה: _____________________ .2

  _________תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 

 02לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של  01,111,111לתובע ולסך של ₪  1,111,111בגבולות אחריות של 

  )שנים עשר( חודשים.

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 עסקת נוער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר עם ה 2.0

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  2.2

 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 2.3

מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול  הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל 2.1

 ₪(.)מאתיים אלף ₪( )מאתיים אלף ₪  211,111אחריות של 

 

 ביטוח כלי רכב: .3

 מ.ר. ________________ תקופת ביטוח: מתאריך ___________ עד _______________ 3.0

 מס' פוליסה: ______________________ סוג ביטוח:__________________________

 __________ תקופת ביטוח: מתאריך ___________ עד _______________מ.ר. ______ 3.2

 מס' פוליסה: ______________________ סוג ביטוח:__________________________

 מ.ר. ________________ תקופת ביטוח: מתאריך ___________ עד _______________ 3.3

 ______________________מס' פוליסה: ______________________ סוג ביטוח:____

 מ.ר. ________________ תקופת ביטוח: מתאריך ___________ עד _______________ 3.1

 מס' פוליסה: ______________________ סוג ביטוח:__________________________

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .4

חוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות ה 1.0

רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של 

 הקבלן.

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם  1.2

ובאופן אוטומטי כפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או מועצה העבודה, אלא אם כן נודיע לרשות 
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)שלושים( יום לפני כניסת  31על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 לתוקף.הביטול או אי החידוש 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  1.3

היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, 

 )שלושים( יום מראש. 31לפחות 

 -ראה בפוליסהבכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הו 1.1

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  -למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, 

ים טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעיל

או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה 

 ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או רכוש של הרשות.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  1.5

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, לפני קרות האירוע נשוא התביעה, או 

 הקשור לעבודות ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

יפגעו זכויות כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא י 1.6

הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב אלא אם המקרה היה 

 ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר גזבר הרשות וגם או האחראי על הביטוח ברשות.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  1.7

ת אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל מגבילה בדרך כלשהי א

כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח 

ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 

או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק 

 החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. 1.8

הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  1.9

 השתתפויות עצמיות בהתאם לדרישה.

ר קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישו 1.01

לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא היתה 

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 1.00

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

 

____________  ____________ ____________ ____________ 

 שם המבטח   שם החותם    תאריך      חתימה וחותמת
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