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 עיריית עכו

 
 99/  9102' מכרז פומבי מס

 
 ושטחים פתוחים  שירותי ניקיון רחובות

 בתחום העיר עכו
 
 
 
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר - 'א מסמך
 

 :משתתף על נספחיה הצעת-  'ב מסמך
 .דף מידע ארגוני-  1/'נספח ב 
 ניקיון אישור על ביצוע שירותי -  2/'נספח ב 
 .הצהרה אודות היקף כספי שנתי-  3/'נספח ב 
 .רשימת כלי רכב הקיימים אצל המשתתף לביצוע העבודות  - 4/'נספח ב 

 .וציוד ייעודיי רכב עלת כלהצהרה והתחייבות לרכישה והפ -(1) 4/'נספח ב                     
 . עובדים בהתאם לדרישות הדיןקיום חובות בעניין זכויות הצהרה בדבר -  5/'נספח ב 

                    .תצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים-  6/'נספח ב                     
                 . ת עובדים זרים ללא אישוראי העסקבדבר  תצהיר-  7/'נספח ב                     
         . תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר -  8/'נספח ב                     
                      . י צווי הרחבה"תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים עפ-  9/'נספח ב                     

                                שיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיוןרי-  11/'נספח ב 
 .הודעה על תיבת תלונות - 11/'נספח ב 

                                                                          .אכיפת דיני עבודה  - 12/'נספח ב                     
 .העדר הליכים משפטייםתצהיר -  13/'נספח ב 
 .תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון-  14/'נספח ב 

 ;או לחבר המועצה/הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו  - 15/'נספח ב                     
 .הצהרת משתתף מקומי   - 16/'נספח ב 

 (.שתתףערבות מ)נוסח ערבות בנקאית -  17/'בנספח                      
 

 : י הקבלן על נספחיו"תנאי חוזה לביצוע העבודות ע-  'גמסמך 
  .מפרט מיוחד   - 1/'נספח ג 
 .מפת העיר   - 2/'נספח ג 
 .רשימת חוקי עבודה   - 3/'נספח ג 
 .תמחיר עובד ניקיון   - 4/'נספח ג 
 .אישור ביטוחים   - 5/'נספח ג 
 (צועערבות בי)נוסח ערבות בנקאית -   6/'נספח ג 
 נספח הצהרת עובד     - 7/'גנספח                      
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 'מסמך א
 הזמנה להציע הצעות

 מבוא .א
 
רחובות ושטחים פתוחים  ניקיוןשירותי מזמינה בזה הצעות לביצוע ( "העירייה": להלן)עיריית עכו  1.1 1

: להלן) 22/2119 פומבימכרז  –ה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז ז הכול, בתחום העיר עכו
 (."ההליך"

 
ביצוע עבודות טיאוט וניקיון רחובות ושטחים פתוחים בין שהנם סלולים ובין  כוללים שירותי הניקיון 1.1

, סמטאות, עם או ללא מדרגות שבילים, מבואות, מדרכות, שאינם סלולים לרבות ניקוי כבישים
אזורי מסחר , באזורי מגורים, איי תנועה, ונניםשטחים לא מג, מפרצי חניה, שטחי חניה, כיכרות

 "(.העבודות: "להלן) בהתאם להחלטת העירייה וכל שטח פתוח אחר ,חופי ים, ושירותים ואזורי תעשיה

 
בשעות , בעירייה פעולמינהל הת אמרכלית -נורית אזולאי' גבאת מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל  2.1 1

, מכל טעם שהוא ושלא יוחזר, (ח"ש ארבעת אלפים) ₪ 111,4  העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך
 .לכל מעטפה

במשרדי עיריית עכו ,  בנוכחות נציג העירייה דם לרכישתםהליך קובמסמכי הללא תשלום ניתן לעיין  1.1
 .אליעזר ניצה' אצל גב, 2296199-14בתאום מראש בטלפון  

 
המצורף , י תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיותנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פ 3.1 3

 .להזמנה זו

התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים למסמכי הליך זה הינם אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו  3.1
, שינויים. או בהיקף העבודה המופיעים בהם/או בדרישות טכניות ו/או במידות ו/שינויים בפרטים ו

לא יהוו עילה לשינוי , חתימת ההסכםאו לאחר /במועד ו, דותאשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבו
פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל  -או עילה לתביעה מכל מין וסוג /וות /י היחידה/במחיר

 .לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם

סמכי להכניס שינויים ותיקונים במ, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית 3.3
לידיעתם של , בכתב, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, כאמור, השינויים והתיקונים. ההליך

 .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/כל המשתתפים בדואר רשום ו
 
רחובות ושטחים  ניקיוןשירותי  22/2119 פומבימכרז "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות 4

ולהכניס לתיבת המכרזים  בלבד למסור ידניתוללא כל כיתוב נוסף יש " ם העיר עכופתוחים בתחו
, 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהבקומה ה, (אצל מר משה סעדה) העירייה מזכירותשבמשרדי 

יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה . לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה, עכו
 . את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה המלא וכן תציין

הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים . 00:11שעה עד ל 026.01.את המסירה יש לבצע  עד ליום  
לא תתקבלנה ולא  -הנקובים לעיל שעה הוהעירייה מכל טעם שהוא עד למועד  מזכירותאשר במשרדי 

 . תידונה
 

 מפגש יתקיים במשרדי ראש מינהל תפעולה. 9.0299. תאריךב ,רביעיביום יתקיים  מפגש קבלנים 15. 5
 . 00:11 הבתאריך האמור בשע ,עכו 35אשר ברחוב ויצמן , בניין העירייהקומת הכניסה בב
 .חובה האינהקבלנים מפגש השתתפות בה
 

ת נאיו ניתן להפנואו להליך זה ות/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות 5.1
 ("מנהל הפרויקט": להלן)  יניב אשורמר  – ואכיפה בכתב בלבד לראש מינהל תפעול

 .1100:שעה עד ל  6.024. -ה', ב עד לא יאוחר מיום, 0792296-14 :לפקס
תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה , לבקשה להבהרות ולשאלותתשובות 

  . ליךבמקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בה
והן לא  בעירייהאו על ידי כל גורם אחר /בעל פה ו שתימסרנההעירייה איננה אחראית לתשובות 

  .את העירייה בכתב תחייבנהמנהל הפרויקט תשובות  רק, יחייבוה
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 
ן בישראל שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדי, בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 6

התנאים המפורטים  בכלבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך , העומדים( "המשתתף": להלן)
 :להלן

 
ניקיון רחובות טיאוט וביצוע עבודות ב ,כקבלן ראשי ,בעל ותק וניסיון מוכחהמשתתף להיות על  6.1

 עלותב, בכל רשות ובמשך שנה אחת לפחות רשויות מקומיות בישראלשתי עבור , חיםושטחים פתו
במהלך , מ"בשנה כולל מע₪ מיליון  11בהיקף כספי של לפחות , כל רשותבלפחות תושבים  41,111
 .השנים האחרונותשלוש 

בהיקף שלא , א המכרזשל עבודות נשו( מחזור שנתי)שנתי  בעל היקף פעילות כספיעל המשתתף להיות  6.2
 .(2116-2118)  שנים אחרונות  3 - ב, בכל שנהמ "כולל מעלא ₪   01,111,111 -יפחת מ

ואילך  2116משנת ייצור מכונות טיאוט מדרכות  3 -טיאוט כבישים ומכונות  2 -על המשתתף להחזיק ב 6.3
 .  בהסכם שכירות או בליסינגהסכם חכירה  פי עלאו בשליטתו /בבעלותו ו
הוא מתחייב , כי אם יזכה במכרז, ד"על ידו באישור עו תצהיר חתוםעל המשתתף לצרף לחילופין 

 (.0)4/'בבנוסח המצורף כמסמך , לרכוש כלי רכב וציוד ייעודי מהסוגים הנדרשים ובכמות הנדרשת
כמשמעותו בחוק העסקת , "קבלן שירות" -לעסוק כ, על המשתתף להיות בעל רישיון תקף על שמו 6.4

 .1996 -ו"התשנ, עובדים על ידי קבלני כוח אדם
 1976-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2'ב2תנאי סעיף ם בו מיעל המשתתף להיות מי שמתקיי 6.5

על פי חוקי העבודה המפורטים , והוא מקיים חובותיו בעניין זכויות העובדים( "חוק עסקאות": להלן)
למתן  םלהסכם ההתקשרות ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיי 9/'בנספח ב

 . וק עסקאותלח 1ב2וקיום תנאי סעיף  השירותים

משתתף שהוא או בעל זיקה אליו בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  6.5.1
 .תדחה הצעתו –להגשת הצעות בהליך ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק עסקאות 

הפרות  6-משתתף שהוא או בעל זיקה אליו הוטלו עליהם עיצומים כספיים בשל יותר מ 6.5.2
. תדחה ההצעה ים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליךהמהוות עבירה בשלוש השנ

אלא אם כן ניתן אישור , מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כהפרות שונות
מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי 

 .עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר

תהיה ועדת המכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדים  6.4.2-ו 6.4.1מרות האמור בסעיפים ל 6.5.3
שיירשמו שלא לדחות הצעה בהליך אף אם התקיימו לגבייה אחד התנאים שצוינו באותם 

בהחלטה תהיה הוועדה רשאית להתחשב בהתנהלותו של המשתתף בדרך כלל בכל . סעיפים
ביחס שבין היקף הפעילות של המשתתף שבשלה הורשע או  הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן

 .נקנס לבין היקף פעילותו הכולל

המצורף  ניקיוןאשר מתוך השוואתה לנספח תמחיר עובד , ועדת המכרזים תפסול הצעה 6.5.4
עולה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים זולת אם  9/'כנספח גלהסכם ההתקשרות 

 .שיירשמו מטעמים מיוחדיםהחליטה אחרת 
 .או חבר מועצת העירייה/על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד ו 6.6

או מי ממנהליו תביעות /או נגד מי מבעליו ו/על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו 6.7
או לתביעות /או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/משפטיות ו

 .  להשפיע על המשך תפקוד המשתתףחוב שיש בהן כדי 

אשר ריצוי , בעליו ומנהליו להיות מי שלא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, על המשתתף 6.8
 .  השנים האחרונות 11גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 
 .וןלא תיד –הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת . ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת 7.1 .7

 .כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד 7.1
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 ההצעה .ג
 

 .  הצעת הקבלן - 'מסמך באך ורק על גבי על המשתתף ליתן הצעתו      8.1 8

 . אשר ימולאו בהדפסה או בעט בשני עותקיםתוגש  'מסמך בהצעת המשתתף על גבי  8.1

 
 . מ"לים מעכולכשהם כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  9.1 9

 . על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת,  ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר 9.1
 
על , החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם 11

 .לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם, נספחיהם
 

 וד מעמודי עמ כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11
 

 .בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו, לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו, מסמכי ההליך 11

 .היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו 12.1

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  12.2
 . התאגיד

 
או /או הערה ו/או מחיקה ו/או תוספת ו/או כל שינוי ו/ו, עון מילוי במסמכי ההליךאי השלמת מקום הט 13

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל , הסתייגות שיעשו במסמכי ההליך
דרך אחרת לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת 

 . יקול דעתה הבלעדי של העירייהפי ש
 

  .הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד 14

, הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאמור במסמכי ההליך 14.1
, האמצעים, הציוד, ובכלל זה כל המכונות, התקורות, מלוא העלויותותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

, לביצוע העבודות יםההפעלה של מכלול האמצעים הדרוש, האספקה, הניוד, ההובלה, כח האדם
ובין  בין בגין המכרז, או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף/אישורים וה, רישיונותה, אגרותה

 .בגין פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני
 

על המשתתף לצרף , מלאים לרבות כתבי כמויות, בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך 15
 : להצעתו  גם את המסמכים המפורטים להלן

 .למסמכי הליך זה 0/'כנספח בדף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  15.1

 בנוסח המצורף, לעיל 6.1קודם כדרישת סעיפים  אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל ניסיון 15.2
 .למסמכי הליך זה 9/'נספח בכ

בהיקף , רחובות ושטחים פתוחים ניקיוןשל עבודות ( מחזור)היקף פעילות כספי שנתי  ח על"אישור רו 15.3
 0/'כנספח ב בנוסח המצורף( 2116-2118)החולפות  השנים  3 – ב, בשנה₪  111,11111, -שלא יפחת מ

 .למסמכי הליך זה

או בשליטתו /בבעלותו ו, ואילך 2116מכונות טיאוט משנת ייצור  2אסמכתאות המעידות על קיומן של  15.4
 . בליסינג או בהסכם שכירות  י הסכם חכירה"עפ

 2של  העתק רישיון הרכבולצרף  4/'בנספח ב כמפורט למלא פרטי מכונות הטיאוט על המשתתף
יצרף העתק נאמן למקור של הסכם שכירות , בהסכם שכירותמציע שכלי הרכב שברשותו   .המכונות

  .ד"באישור עו
 .לעיל  6.9בהתאם לדרישות סעיף  , ד"תצהיר חתום על ידו באישור עולחילופין על המשתתף לצרף 
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 .שתתףחתומים על ידי המ להלן 'המצורפים למסמך ב  09/'בועד  6/'ב  נספחים  15.5

 . 6.4כדרישת סעיף , "קבלן שירות"העתק נאמן למקור של רישיון המשתתף לעסוק כ  15.6

על , 1976-ו"תשל,  על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות א 15.7
 .שם המשתתף

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 15.8

בנוסח  לעיל 6.5ד בדבר קיומם של תנאי סעיף "מאושר על ידי עותצהיר חתום על ידי המשתתף ו 15.9
ת בדבר "וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ למסמכי הליך זה 9/'ב כנספחהמצורף 

הרשעות בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון להגשת 
או עיצומים כספיים שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש השנים /הצעות להליך ו

 . הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /בדבר העדר קרבה לעובד ו חתומה על ידי המשתתף הצהרה 15.11
 .למסמכי הליך זה 09/'כנספח ב

, משתתףאו מי ממנהלי  ה/ו משתתףאו מי מבעלי ה/ו משתתףתצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד ה 15.11
ו א/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/תביעות משפטיות ו

 משתתףהתצהיר יהא חתום על ידי ה.  משתתףלתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה
  .למסמכי הליך זה 00/'כנספח בב "בנוסח המצ, ד"י עו"וכן חתום ומאומת ע

אשר ריצוי , בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, המשתתףתצהיר לפיו  15.12
וכן חתום  משתתףהתצהיר יהא חתום על ידי ה. השנים האחרונות 11סתיים במהלך גזר הדין בגינה נ

 .למסמכי הליך זה 04/'כנספח בב  "בנוסח המצ, ד"י עו"ומאומת ע
של עיריית עכו תהא  22/2119אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך  1.1

 9/'כנספח גכמפורט באישור הביטוחים המצורף היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח 
 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור( "אישור הביטוחים": להלן)להסכם ההתקשרות 

 .נוסח אישור הביטוחים, כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו
 .ל ידי חברת הביטוחלחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום ע

ל בצירוף "או בנוסח הנ, 9/'בנספח גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 
 "(. הסתייגות ביטוחית" להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 

תביא , אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים
 .לפסילת אישור הביטוחים

בין , שתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראשמ
רשאי לפנות , ובין כהסתייגות מהותית( שאינה חייבת אישור מראש)כהסתייגות שאיננה מהותית 

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  5.2בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , כתובה בבקשה 
  .ידו

לא תביא לפסילת אישור  5.2ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  הסתייגות
הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים . הביטוחים

 .האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם
ולה להביא לפסילת אישור הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל על

כי מדובר בהסתייגות , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט
 .מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף

 .החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור
  –למשתתף שהינו תאגיד  15.13

ה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך ד התאגיד על זכות החתימ"הצהרה של עו 15.13.1
 . הצעת המשתתף

 . תק של תעודת הרישום של התאגידעו 15.13.2
לרבות רישום בעלי  , תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות 15.13.3

 .המניות

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 15.14

חתומות על ידי  –ככל שתהיינה כאלה , ת ההבהרהאו לבקשו/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 15.15
 .המשתתף

חתומים על ידי  –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 15.16
 .המשתתף

 .חתום על ידי המשתתף  -סיור קבלנים מפגש וסיכום  15.17
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 .להלן 07ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.18

על חתום  06/'נספח ב – להלן 99המוסבר בסעיף , תתף מקומימהעדפת מש למשתתף המבקש ליהנות 15.19
 .האסמכתאות הנדרשות בו

 .את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל: הערה
 

אשר לא , הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא 16
 .או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא/ן ויהא זכאי להחזר

 
יום מהמועד האחרון להגשת   21 ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  11

 .ההצעות בהליך זה
 
שהוצאה , (ח"ש מאתיים אלף)₪  911,111על סך , אוטונומית, להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית 17.1 18

ערבות ": להלן) 01.2.02לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום , נק בישראלעל ידי ב
  (."המשתתף

הצעה אליה לא . למסמכי הליך זה 07/'כנספח בעל ערבות המשתתף להיות בנוסח הערבות המצורף 
 . לא תידון 9/'תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב

תחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מ 11.1
 .יום נוספים  91נוספת עד  

 
העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתתף לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  11.3

 . בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

לאחר , עתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפיםהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול ד 18.1 18
או /או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/להשלים ו, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

לצורך עמידתו , בין היתר, או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו/אישור מהמסמכים ו
 .בתנאי הסף של המכרז

תוך הזמן הקצוב , או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תיקון ו תאפשר, היה ותינתן, דרישה כאמור
 .אך לא מעבר לכך, שיקבע בה

 .לא יחול על מסמך ערבות המשתתף 1ק "ס 18.1
 

 :העירייה תבחן  את הצעת המשתתף בשני שלבים 19
בשלב זה רשאית העירייה לבקש השלמות כאמור . בחינת עמידת ההצעה בדרישות ההליך -' שלב א 19.1

 .ללעי 18.1בסעיף 
 . תבחן גם הצעתו הכספית, משתתף שעמד בכל תנאי ודרישות המכרז  -' שלב ב 19.1

 
 .או כל הצעה שהיא כזוכה, אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר 21.1 11

, העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה 21.2
יהם אינם כישורכי , של רשויות מקומיות אחרות מניסיונןובין  יונהמניסבין , או שנוכחה לדעת/ו

 .או כי קיים פגם מהותי באמינותם/ו, מספיקים לפי שיקול דעתה

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  21.3
 . ותנאיה

 .העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים 21.4

 . העירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 21.5
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא 

 .הליך זה
או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות /או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/לזוכה לא תהא תביעה ו 21.6

 .  פי סעיף זהמזכויותיה ל
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 :בבחינת ההצעות תיתן העירייה לכל אחד מהסעיפים משקל יחסי כמפורט להלן 21.7
 

 
 :%01 -'פרק א

 
 :שירותי ניקיון עיר עתיקה

 נקודות מקסימום18 -'של פרק א 31%מתוך  61% -משמרת בוקר
 נקודות מקסימום 9 -'של פרק א 31%מתוך  31% -משמרת צהריים

 נקודות מקסימום 1.5 -של פרק א 31%מתוך  5%-שבת בוקר
 נקודות מקסימום 1.5 -של פרק א 31%מתוך  5%-צהריים שבת 

 
 
 
 

 :%61 -'פרק ב
    

 :'של פרק ב %61מתוך  %97 מזרחי שירותי ניקיון עיר כללי
 
 נקודות מקסימום 18.9 -'פרק ב 27%מתוך  71% -משמרת בוקר             
 נקודות מקסימום 8.1 -'פרק ב 27%מתוך  31%-םמשמרת צהריי             

 
 

 :'של פרק ב %61מתוך  %97 שירותי ניקיון עיר כללי מערבי
 

 נקודות מקסימום 18.9 -'פרק ב 27%מתוך  71% -משמרת בוקר
 נקודות מקסימום 8.1 -'פרק ב 27%מתוך  31%-משמרת צהריים

 
 

 :'בשל פרק  %61מתוך  %6 חג -שירותי ניקיון עיר כללי שבת
 

 נקודות מקסימום 3 -'פרק ב 6%מתוך  51% -משמרת בוקר
 נקודות מקסימום 3 -'פרק ב 6%מתוך  51% -משמרת צהריים

 
 

 :%01 -'פרק ג
 

 :%01 -שירותי ניקיון חופים
 נקודות  מקסימום 6 -'פרק ג 11%מתוך  61%-משמרת בוקר

 נקודות מקסימום 3 -'פרק ג 11%מתוך  31%-משמרת צהריים
 נקודות מקסימום 1.5 -'פרק ג 11%מתוך  5%-ת בוקרשבמשמרת 
 נקודות מקסימום 1.5 -'פרק ג 11%מתוך  5%-צהרייםשבת משמרת 
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 הצעות פסולות  21

 
 או שלא תצורף אליה ערבות /לעיל ו 6הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז המפורטים בסעיף       21.1

 .  א תובא לדיון כללתיפסל ול לעיל 01בנקאית כנדרש בסעיף 
 

הועדה רשאית לזמן את בעל , ביחס להצעה אשר תיראה כגירעונית בהשוואה לדרישות המכרז ולאומדן 21.2
כל מסמך וכל  שתתףלדרוש מהמ תרשאי וועדהוה, ההצעה אליה לברר את הצעתו ויכולתו לעמוד בה

לעמוד  שתתףת המאי מתן הוכחה מספקת ליכול אי מתן מענה מספק או. אסמכתא הנדרשת לשם כך
ולא ( ה)22יאפשר לוועדה לפעול כאמור בתקנה , בהצעתו תוך קיום כל דרישות המכרז על פי כל דין

 .להמליץ על ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז
 

יידרש במסגרת דרישה שתתף המ, ויותר 91% –מובהר בזאת כי הצעה שתהא בסכום נמוך מהאומדן ב  21.3
ערוך , ני הועדה ולמסור לוועדה תחשיב מפורט של הוצאותיו לחודשלהציג בפ, לעיל 9ק "כמפורט בס

 :הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן, מוד מטע"ח ובאישור עו"י רו"ע

 
 (.עלות מעביד)כולל מנהלי עבודה  , לפי תפקידים, עלות שכר העובדים .1

 .ים לשנהואפודים זוהרים תקניים לכל העובד, ביגוד קיץ חורף , עלות נעלי בטיחות .2

הנדרשים , אמצעים וחומרים, ציוד וכלי עבודה, כלים מכניים, עלות רכישת והפעלת כלי רכב .3
 . במכרז

 .ורווח קבלני, מימון, הוצאות תקורה .4
 

יאפשר לוועדה לפסול את , או מענה שגוי או מטעה/או אי מתן מענה מספק ו/מתן מענה בלתי סביר ו
 .ההצעה

 
 י דין או שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם "הצעה פסולה עפועדת המכרזים רשאית לפסול כל 

 .קשר זה יוכח לכאורה
 

היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף : עדיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן 22.1 22
היא ההצעה , תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי 4%המקומי בשיעור של עד 

זאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר הזולה והזוכה ו
תחשב ההצעה , היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל. ההצעה הזולה

 .הזולה  כהצעה הזוכה בהליך

 : הינו מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן, לעיל 1ק "לעניין ס"  משתתף  מקומי" 22.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין  –" ידביח" 22.2.1
( ככל שמועסקים עובדים)מעובדיו  01%דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 

 .הינם תושבי העיר

ה באם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעיריי –" בתאגיד" 22.2.2
 .מעובדי התאגיד הם תושבי העיר 01%ולפחות 

לצרף למסמכי ההליך את המסמכים " משתתף מקומי"על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת  22.2.3
 .למסמכי הליך זה 06/'כנספח בבנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 
וך מבין יובא בחשבון המחיר הנמ, במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי משתתף בכל אחד משני עותקי הצעתו 23

 .קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל סעיף בנפרד. השניים והוא יחייב את המשתתף
 

 
או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי /לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו 24

 .ההליך

 
די משתתף שלא זכה בהליך ערבות המשתתף תושב לי. משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 25

 .יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך 31-לא יאוחר מ
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 מחויבויות הזוכה .ה
 

מסמכים המעידים על  ,ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו 7תוך , על הזוכה יהיה להמציא לעירייה 26.1 26
, ביצוע העבודות על ידו ברכבים ובמכונות טיאוט בכמות המאפשרת( ליסינג)בעלות או זכות שכירות 

 .ואילך 2116על הרכבים ומכונות הטיאוט להיות משנת ייצור . בהתאם לתנאי ההסכם
לעניין רכבים . ביטוחים בתוקף+ שיונות רכב ילעירייה רלהוכחת הזכויות ברכבים ימציא הזוכה 

חוזה או את ימציא הזוכה את הסכם השכירות , או בהסכם שכירותהמושכרים על ידי הזוכה בליסינג 
 .המעיד כי החזקה ברכב תהא בידיו במועד הקבוע לתחילת העבודות ,הליסינג

לחוזה  9/'כנספח גבנוסח המצורף , על הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים 26.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7תוך , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, ההתקשרות

 .זכייתו

, צרכןצמודה למדד המחירים ל( "ערבות הביצוע": להלן)ביצוע יהא להגיש לעירייה ערבות  על הזוכה 26.3
בנוסח המצורף  (ח"ש אלף שמונה מאות)₪  111,111בסך של , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות

 7וזאת תוך שירותים יום מהיום שנקבע לתום ביצוע ה 21שתוקפה עד  לחוזה ההתקשרות 6/'כנספח ג
 .ום שיודע לו על זכייתוימים מי

 .שצירף להצעתו, עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף
בדבר טופס הצהרת עובד , ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו 7תוך על הזוכה יהא להגיש לעירייה  26.4

 תקשרותלחוזה הה 7/'כנספח גפגיעה בזכויותיו בנוסח המצורף  עלידיעתו למסור הודעה 
 

 
 : על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי עכו כמפורט להלן 27.1 27

 .מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו תושבי העיר עכולפחות  31% 27.1.1

מתושבי העיר , ככל הניתן, מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע העבודות ירכשו 31% 27.1.2
 .עכו

 : הינו מי שמתקיימים בו אחד מן התנאים שלהלן" רתושב העי"לעניין סעיף זה   27.2

באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין  –" ביחיד" 27.2.1
( ככל שמועסקים עובדים)מעובדיו  01%דירתו או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 

 .הינם תושבי העיר

הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  באם משרדו של התאגיד –" בתאגיד" 27.2.2
 .מעובדי התאגיד הם תושבי העיר 31%ולפחות 

 
תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את , משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך 28.1 28

 .זכייתו בהודעה בכתב

יה להגיש את הערבות הבנקאית בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירי 28.2
שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע העבודות למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את 

 .העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך

במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על , סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש 28.3
פגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת עצמו ואין באמור כדי ל

 .ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז
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 מסמכי ההליך .ו
 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה פמשתתוהם נמסרים ל, מסמכי ההליך הינם רכוש העירייה וקניינה הבלעדי 29
מלבד שימוש , או לכל אדם אחר רשות לעשות בהם שימוש כלשהו/שתתף ובמסגרת ההליך בלבד ואין למ

 . לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך
 . מקבל מסמכי ההליך לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 'מסמך ב

 
 

 הצעת המשתתף
 לכבוד

 עיריית עכו
 35ויצמן 

 עכו
 

 .נ.ג.א
 

 הצעת מחיר למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו: הנדון
 

 כללי
     

: להלן), (שם המשתתף)______________________________ בשם , הרינו מתכבדים  להגיש בזאת .1
על פי , ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכואת הצעת המחיר למתן שירותי ( "המשתתף"

אנו מתחייבים  לבצע את כל העבודות שנדרש ו( "המכרז": להלן) 22/2119פומבי המפורט במסמכי מכרז 
 .ונספחיו בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה, לבצע והמתוארות במפרטים

 
, העבודות בהתאם לאמור במסמכי ההליךאת כל ההוצאות הדרושות לביצוע הצעתנו מביאה בחשבון  .2

 כוח, האמצעים, הציוד, ובכלל זה כל המכונות, התקורות, מלוא העלויותותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 
, האגרות, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע העבודות, האספקה, הניוד, ההובלה, האדם

בין בגין המכרז ובין בגין פעילות , אנו חייבים לשלםאו כל תשלום אחר אותו /האישורים ו, הרישיונות
 .הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני

 
ובדקנו את כל התנאים , ברחובות ובאתרים המיועדים לניקיון, הננו מצהירים בזאת כי סיירנו ברחבי העיר .3

ירייה למצב ואנו מוותרים על כל טענה בדבר אי התאמה של דרישות הע, שיש בהם חשיבות למתן השירותים
 .בפועל

 
עבור , הננו מצהירים כי הננו בעלי ותק וניסיון מוכח בביצוע עבודות ניקיון רחובות ושטחים פתוחים 4.1 .4

במשך שנה אחת  ,תושבים לפחות לכל רשות 41,111בעלות  ,בישראל לפחות רשויות מקומיות שתי
  .השנים האחרונות שלושבמהלך , בשנה₪ מיליון  11בהיקף כספי של לפחות , לפחות בכל רשות

 .למסמכי המכרז 9/'כנספח בלהוכחת האמור בסעיף זה מצורפים להצעתנו זו אישורים בנוסח המצורף  4.2
אני מצהיר ומאשר כי העבודות יבוצעו על ידי אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין שהינו  4.3

 .מנוסה ומיומן לצורך העניין
 
ל כ ים או להזמין את ביצועפמשתת ה הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספרדוע לנו כי לעירייה שמורי 5.1 .5

או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול /העבודות נשוא המכרז ממשתתף אחד ו
 .דעתה הבלעדי

להורות , מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, ו כי העירייה רשאיתנכי ידוע ל יםמצהיראנו  5.2
בין בהפחתת , "(התקציב:  "להלן)מצומצם התואם את מגבלות התקציב בהיקף , צוע השירותיםעל בי

תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת , שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים
 .לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם והכול

י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק "עפ, רשאיתכי העירייה  אנו מצהירים כי ידוע לנו 5.3
: להלן)לגרוע רכיבים / להוסיף  או/ו, עבודותהפחתה  ל/ להורות על ביצוע תוספת , כל שהוא

להפחית בהתאם להוראות העירייה ומחיר הפריטים הנוספים לא / לספק  ינושהיה על, "(הפריטים"
 "(.המחירון: "להלן) להצעה זו 11 בסעיף, אותו פריטל, ונבהצעת נויעלה על המחיר אותו נקב

לא ישונו מחירי , או נוספו פריטים/ו, או הופחת היקף העבודה/חולקו העבודות בין מספר משתתפים ו 5.4
 .התוספת כאמור/ההפחתה / הפיצול / הצעתנו עקב השינוי 

 
במתן אישור  תימכרז מותנכי תחילת ביצוע העבודות נשוא ה, םמימסכי נוו ואנכי ידוע ל יםמצהיר אנו .6

חודשים מיום  6במהלך , היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור ."(צו להתחלת עבודה: "להלן)מהעירייה  
כל עילת תביעה בקשר לנו ולא תהא "( ביטול המכרז: "להלן)סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו 

 .זכייהו הודעת נלא נתקבלה אצלו ובין אם נלביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצל
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להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  יםחייב אנוו כי נכי ידוע ל יםמצהיראנו  7.1 .7

 .יפסלת -שתוגש  באופן חלקי
או /כל שינוי ו. או לשנות את מסמכי המכרז/או לתקן ו/ו למחוק ונו כי אסור לנכי  ידוע ל יםמצהיר אנו 7.2

בין על ידי , או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם/מחיקה ו או/תוספת ו
 .עלולים להביא לפסילת ההצעה, שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 
 :כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן, המסמכים הבאיםכל הננו מצרפים להצעתנו זו את  .8

 .המכרזלמסמכי  0/'כנספח בבנוסח המצורף פרטי המשתתף דע ארגוני עם דף מי 18.1

, להזמנה להציע הצעות 6.1 ףהינו בעל ניסיון קודם כדרישת סעי  המשתתףאסמכתאות המעידות כי  18.2
 .המכרזלמסמכי  9/'כנספח ב בנוסח המצורף

בהיקף , םטחים פתוחירחובות וש ניקיוןשל עבודות ( מחזור)שנתי ח על היקף פעילות כספי "אישור רו 18.3
כנספח  בנוסח המצורף( 2118-2116) שלוש החולפות השנים  – ב, בשנה ₪  01,111,111 -שלא יפחת מ

 .המכרזלמסמכי  0/'ב

או בשליטתו /בבעלותו ו, ואילך 2116מכונות טיאוט משנת ייצור  2אסמכתאות המעידות על קיומן של  18.4
 . בליסינג או בהסכם שכירות י הסכם חכירה"עפ
 2של  העתק רישיון הרכבולצרף  4/'בנספח בל המשתתף למלא פרטי מכונות הטיאוט כמפורט ע

יצרף העתק נאמן למקור של הסכם שכירות , בהסכם שכירותמציע שכלי הרכב שברשותו   .המכונות
 . ד"באישור עו

הזמנה ל  6.9בהתאם לדרישות סעיף , ד"תצהיר חתום על ידו באישור עולחילופין על המשתתף לצרף 
 .להציע הצעות

 .שתתףחתומים על ידי המ 'המצורפים למסמך ב  09/'בועד  6/'ב  נספחים 18.5

להזמנה להציע  6.4כדרישת סעיף , "קבלן שירות"סוק כ העתק נאמן למקור של הרישיון על שמנו לע 18.6
 .01/'בוכדוגמת נספח הצעות 

על , 1976-ו"תשל,  ים ציבורייםישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופא 18.7
 .שם המשתתף

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 18.8
 להזמנה להציע הצעות 6.5ד בדבר קיומם של תנאי סעיף "מאושר על ידי עוחתום על ידי נציגנו ו תצהיר 8.2

ת "וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ למסמכי הליך זה 9/'ב כנספחבנוסח המצורף 
הרשעות בהן הורשענו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון  בדבר

או עיצומים כספיים שהושתו עלינו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש /להגשת הצעות להליך ו
 . השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /ר העדר קרבה לעובד והצהרה חתומה על ידי המשתתף בדב 18.9
 .המכרזלמסמכי  09/'כנספח ב

, או מי ממנהלי  המשתתף/או מי מבעלי המשתתף ו/תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו 18.11
או /או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/תביעות משפטיות ו

חתום על ידי המשתתף וכן  התצהיר.  יעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתףלתב
  .המכרזלמסמכי  00/'כנספח בב "בנוסח המצ, ד"י עו"חתום ומאומת ע

אשר ריצוי , בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, תצהיר לפיו המשתתף 18.11
חתום על ידי המשתתף וכן חתום התצהיר . השנים האחרונות  7 גזר הדין בגינה נסתיים במהלך

 .המכרזלמסמכי  04/'כנספח בב  "בנוסח המצ, ד"י עו"ומאומת ע

של עיריית עכו  22/2119אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  18.12
להסכם ההתקשרות  9/'ח גבנספתהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור
 –נוסח אישור הביטוחים , כחלק בלתי נפרד ממנו, צורף אליומחתום על ידי חברת הביטוח והאישור 

   .להסכם ההתקשרות 5/'נספח ג
 .נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוחמצורף  - לחילופין 

  –למשתתף שהינו תאגיד  18.13
 . בסיומו של מסמך זהד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע "הצהרה של עו 18.13.1
 . תק של תעודת הרישום של התאגידעו 18.13.2
לרבות רישום בעלי  , תדפיס מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות 18.13.3

 .המניות

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 18.14
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 .חתומות על ידי המשתתף –כאלה  היוככל ש, או לבקשות ההבהרה/רייה להסתייגויות וכל תשובות העי 18.15

חתומים על ידי  –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 18.16
 .המשתתף

 .חתום על ידי המשתתף  -סיכום מפגש וסיור קבלנים  18.17

 .להלן 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  18.18

 .חתום על האסמכתאות הנדרשות בו  06/'נספח ב -מהעדפת משתתף מקומי  המבקש ליהנותף למשתת 18.19

 
היה ותוכרז הצעתי כזוכה הנני מתחייב להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים  19

 .הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז להמצאתם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצעת המחיר
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 :הינה כדלהלןונספחיהם , החוזה, הצעתנו לביצוע העבודות בהתאם להוראות המכרז 11
 ( ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון, בצורה ברורה, יש למלא בעט את המחיר)
 

 מ"מחיר המקסימום הינו כולל מע
 

 
 -"גזרת עכו העתיקה"

  -א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ להגדילהעירייה רשאית  -אומדן בלבד

 א ואמצעים"את כ להקטין

מחיר מקסימום 
 למשמרת

 אחוז הנחה 

 
 
 
 
 
 

 ו-א

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 1

 (עובד+מפקח)צוות משימתי 
  7 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4( )מדרכות)רכב טיאוט 

 

   
 

 ח"ש 9,619         
 
  

 
 

_______% 

 -צהריים
 

 14:11-21:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 6

 4 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4()מדרכות)רכב טיאוט 

 

 
 
 

 ח"ש 9,901          

 
 

___________% 

 
 
 
 
 
 

 בתש

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 1

 (עובד+מפקח)צוות משימתי 
  7 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4( )דרכותמ)רכב טיאוט 

 

  
 
 

 ח"ש 7,299            

 
 

_______% 

 -צהריים
 

 14:11-21:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 6

 4 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4()מדרכות)רכב טיאוט 

 

 
 

          
 ח"ש 0,072           

 
 

___________% 

 

 

 -עיר כללי

 .לילי שרון,ןתל נפוליאו,אזור תעשייה דרום, שיכון: גזרת מזרחית

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

מחיר מקסימום 
 למשמרת

 אחוז הנחה

 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 16:11-14:11שעות 

 
 שעות עבודה נטו 1

 עובד+מפקח-(עגלה+טנדר)טנדר סיירת 
 
 עובדי טיאוט ידני 12-טיאוט רחובות. 

 
 3 יםצוותים משימת. 
 רכב טיאוט מדרכות. 
 רכב טיאוט כבישים. 

 

 
 
 
 ח"ש 09,090     
 
 

 

 
 

 ו-א

 
 -צהריים

 14:11-21:11שעות 
 שעות עבודה נטו 6

 עובד+מפקח-(עגלה+טנדר)טנדר סיירת. 
 עובדי טיאוט ידני 3 -טיאוט מדרכות. 

 

 
 

 ח"ש 0,710      
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 : גזרה מערבית

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -לבדאומדן ב

 א ואמצעים"להקטין את כ

מחיר מקסימום 
 למשמרת

 אחוז הנחה

 
 
 
 
 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 שעות עבודה נטו 1

 (עגלה+טנדר)טנדר סיירת נקיון- 
 .עובד+מפקח

 
 עובדי טיאוט ידני 15 -טיאוט רחובות 

 
 3 צוותים משימתיים. 
 רכב טיאוט מדרכות. 
 כבישים רכב טיאוט. 

 
 
 
 

 ח"ש 06,419       
 
 

 

 
 
 

 ו-א

 
 -צהריים

 
 14:11-21:11שעות 

 שעות עבודה נטו 6

 (עגלה+טנדר)טנדר סיירת נקיון- 
 .עובד+מפקח

 
 עובדי טיאוט ידני 6 -טיאוט רחובות 

 
 

 
 

 ח"ש 0,710       
 

 

 

 (מזרח+גזרת מערב)קיון כללי שבתינ

 כוח אדם ואמצעים משמרת 
/ ייה רשאית להגדילהעיר -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

 אחוז הנחה מחיר מקסימום

 

 

 שבת

  -בוקר

 1711-1211: שעות

 שעות עבודה נטו 9

 2  אחת לכל )טנדרים סיירת נקיון
 (.גזרה

 עובדי טיאוט ידני 6-טיאוט רחובות. 

 

 

 ח"ש 4,401            

 

 -צהריים

  1411-1911: שעות

 שעות עבודה נטו 9

 (.אחת לכל גזרה)ם סיירת נקיוןטנדרי 2

 .עובדים טיאוט ידני 5 -טיאוט רחובות

 

 

 ח"ש 0,271            

 

 

 

 

 

 חופים

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

 אחוז הנחה מחיר מקסימום

 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 1511 -1711שעות 

 

 
 

עובדים  3הכולל  -כב צוות חופיםר
 .כללים לניקוי החופים הלא מוכרזים

 

 
 
 

 ח"ש 0,421          
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 שעות עבודה נטו 1
 
 
 

 שבת

 
 

 -בוקר
 1511 -1711שעות 

 
 שעות עבודה נטו 1

 
 

עובדים  3הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים לניקוי החופים הלא מוכרזים

 

 
 
 

 ח"ש 9,070          

 

בחודשי  -צהריים ש-ה
 בדהקיץ בל

 0611-9111שעות 
 שעות עבודה נטו 4
 

עובדים  2הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים

 
 

 ח"ש 742           

 

בחודשי  -צהריים שבת
 הקיץ בלבד

 0611-9111שעות 
 שעות עבודה נטו 4
 

עובדים  2הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים

 
 
 

 ח"ש 207           

 

 

 מ"מחיר המקסימום הינו כולל מע

 

וייתכנו שינויים  מדן לשם קבלת הצעות בלבוא הינם, לנו כי כוח האדם והאמצעים המצוינים בטבלה מעלה ידוע
אשר ימסרו לקבלן , שינויים. או בהיקף העבודה המופיעים בהם/או בדרישות ו/ו או בימים/ בשעות ואו /בפרטים ו

או עילה /ות ו/י היחידה/לשינוי במחיר לא יהוו עילה, או לאחר חתימת ההסכם/במועד ו, הזוכה בביצוע העבודות
 .פרט לתשלום עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם -לתביעה מכל מין וסוג 

 
 

או /להעמיד ציוד ו, י העירייה בנוסף לאמצעים כמתחייב מהצעתנו לעיל"היה ונידרש ע -אופציה בלבד .11
 :יבים כי מחיר כל פריט לא יעלה על המחירים המפורטים להלןאופן פרטני אנו מתחיבא "או כ/אמצעים ו

 

אחוז  -ח ליחידה ליום"ש 1872 (כולל מפעיל) פרט המיוחדכהגדרתה בממכונת טיאוט כבישים  11.1
 ;____________הנחה

  

אחוז  ח ליחידה ליום"ש 1872 (כולל מפעיל)מפרט המיוחד הגדרתה במכונת טיאוט מדרכות כ 11.2
 ;____________הנחה

  

 ;____________אחוז הנחה ח ליחידה ליום"ש  1511   - (עובדים 2כולל ) משימתי יולמ 11.3
 

אחוז  ח ליחידה ליום"ש  1511                           -( כולל מפעיל)טרקטור עם גרור לאיסוף אשפה  11.4
 ;____________הנחה

 

 

אחוז  ח ליחידה ליום"ש    1711        -( כולל מפעיל) בנין סולתטרקטור עם גרור לאיסוף פ 11.5
  ;____________הנחה

 

   ;;____________אחוז הנחה ח ליחידה ליום"ש    427                            - נוסף עבור עובד טיאוט 11.6
              

 הצעת המחיר דלעיל לא תבוא בשקלול ההצעות 
  שעות עבודה נטו 1מובהר בזאת כי לעניין סעיף זה יום עבודה הוא בן 

 מ"הינו כולל מעמחיר ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99/9102מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

 

 

08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________.: פ.ח/ז.ת  ______________________ : שם המשתתף
 

 __________________. ז.ת___________________  שה החתימה בשם המשתתף רשם החותם מו
 

 ________________________: טלפון __________________________________: כתובת
 

 ______________________: פקס' מס  ________________________: סלולאריטלפון 
 

 ____________________: חותמת+ חתימה  ______________________ :  תאריך
 

 ח"רו/ד"ר עואישו
 

 מאשר בזאת כי מסמכי הליך_____________ . ר.מ, ח"רו/ד"עו___________________________ מ "אני הח

ה "חתומים על ידי ה -( "ההליך": להלן)של עיריית עכו  _____22/  2119מכרז פומבי  –זה 

______________________ 

אשר הינם מורשי ,  (ז.ת+ שם )_______________________________________________________

עיל מחייבת את וחתימתם דל( "המשתתף": להלן)____________________________ החתימה מטעם 

 .המשתתף לכל דבר ועניין

 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך
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 0/'בנספח  
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 ,.נ.ג.א 

 מידע ארגוני
 
 _____________________ . פ.ח/ז.ת,  __________________________________: שם המשתתף .1

 _________________________ : כתובת משרד רשום_______ ____________________: כתובת          

 ____________: מספרי פקסימיליה     ______________ :נייד  _______________: טלפון          

 :עיסוק המשתתף .2

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 אנשי המפתח אצל המשתתף .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 
 כוח אדם ואמצעים .4

 :בביצוע העבודותמיעד המשתתף לעבודה בעירייה  אותם, טים בדבר האמצעים וכוח האדםפר

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________שם   :איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו .5

 _ _______________: מס טל נייד___________, ____________________תפקידו במשתתף 

והתשובות שתימסרנה ,  יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו  לעיל, כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז
 .לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתף

 
 
 
 

                       ____________________ 
 חתימת המשתתף                              
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 9/'נספח  ב
 
 

   6.0' להוות אסמכתאות לעמידת המשתתף בהוראת סעלביצוע עבודות שירותי ניקיון על האישורים 
 ,להזמנה להציע הצעות

 יש להמציא אישור נפרד מכל רשות מקומית 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 .נ.א.ג

 
 אישור על ביצוע שירותי ניקיון: הנדון

 

__________ ______. פ.ח/ז.ת( שם מלא)_______________________ _____אני החתום מטה באשר בזה כי 
שירותים , (שם הרשות המקומית)______________________________סיפק עבורנו  ,("המשתתף": להלן)

 . _____________למספר תושבים, ___________ -ועד ה__________  -בתחום ניקיון בתקופה שבין ה
 

 :פירוט השירותים .0
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 :היקף השירותים .9
בכל אחד , לפחות____________ של  כספי בהיקף, ניקיון רחובות ושטחים פתוחיםהמשתתף ביצע עבורנו עבודות 

 .החודשים האחרונים ברציפות________ מהחודשים במהלך 
: טפירו

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 :צועחוות דעת על בי .0
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________( פרטי ומשפחה)שם : מאשרהפרטי הגורם  .4
 

 (מנהל אגף, גזבר, ל"מנכ) __________________________________: תפקיד         

 ___________________________________________: קומיתהמרשות שם ה         

 ________________________________________________________________:טלפונים          

 
 

 _________________________חתימה                                                  ________________: תאריך
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 0/'נספח ב
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 ה אודות היקף פעילות כספי שנתיהצהר: הנדון

 
היקף  יבעל להצהיר כי הננו( המשתתף)__ __________________________________________מ "הרינו הח

 ₪   11,111,111  שלבהיקף , בביצוע שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים( מחזור שנתי)פעילות כספי שנתי 
 (. 2118 –ו , 2117, 2116 ) ו נשקדמו להגשת הצעת השנים  3 –ב  לפחות בכל שנה

 
 

 ____________________: חתימת המשתתף                          __________________: תאריך

 

 אישור רואה חשבון

 

ביקרנו את הצהרת , וכרואי החשבון שלו( "המשתתף": להלן)___ ____________________________לבקשת 
אחריותנו היא לחוות דעה . ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. עבודות כמדווח לעילההמשתתף בדבר היקף 

 . על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו
 

הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
אנו . ל הצגה מטעה מהותית"ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ

 .ספקת בסיס נאות לחוות דעתנוסבורים שביקורתנו מ
 

לפיה  לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף
  11,111,111עומד על   2118 –ו , 2117, 2116 כל אחת מהשניםבשירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים שביצע היקף 

 .שנהבכל לפחות  ₪ 
 
 
 

 _________________                  _____________: תאריך
 ,בכבוד רב                                                    
 רואי חשבון                                                  
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 4/'נספח  ב
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 המשתתף  לביצוע העבודות רשימת כלי רכב הקיימים אצל : הנדון

מסוג מכונות כלי הרכב ( או בחוזה שכירות בבעלות או בחוזה ליסינג)מ מצהירים בזאת כי בחזקתנו "הננו הח
 :(לפחות מכונות טיאוט מדרכות  3+ מכונות טיאוט כבישים 2)ואילך  2116משנת יצור המפורטים להלן , טיאוט

 
שם 

 הבעלות
תעודת בודק 

 מוסמך
חובה  מסמכי ביטוח

תאור סוג  זיהוי-רישוי' מס מסמכי רישוי רכוש' ומקיף צד ג
 ציוד/רכב

' מס
 'סד

 בתוקף עד  .יש 
__________ 

 בתוקף עד  .יש
 __________:חובה
 __________:מקיף
 __________:' צד ג

 __________:רכוש

 בתוקף עד  .יש
 

__________ 

 
___________ ר.מ

  –שנת ייצור 
___________ 

 

0 

 בתוקף עד . יש 
__________ 

 בתוקף עד . יש
 __________:חובה
 __________:מקיף
 __________:' צד ג

 __________:רכוש

 בתוקף עד . יש
 

__________ 

 
___________ ר.מ

  –שנת ייצור 
___________ 

 

9 

 בתוקף עד . יש 
__________ 

 בתוקף עד . יש
 __________:חובה
 __________:מקיף
 __________:' צד ג

 __________:רכוש

 בתוקף עד . יש
 

__________ 

 
___________ ר.מ

  –שנת ייצור 
___________ 

 

0 

 בתוקף עד . יש 
__________ 

 בתוקף עד . יש
 __________:חובה
 __________:מקיף
 __________:' צד ג

 __________:רכוש

 בתוקף עד . יש
 

__________ 

 
___________ ר.מ

  –שנת ייצור 
___________ 

 

4 

 בתוקף עד . יש 
__________ 

 בתוקף עד . יש
 __________:חובה
 __________:מקיף
 __________:' צד ג

 __________:רכוש

 בתוקף עד . יש
 

__________ 

___________ ר.מ
  –שנת ייצור 

___________ 

  
9 
 
 
 
 

 
 

ביטוח ,  פוליסת ביטוח מקיף, תעודת ביטוח חובה ,רישיון הרכב - צילום מאושר כנאמן למקור שלב לנספח זה "מצ
 .ל"הנלכל אחד מכלי הרכב , ביטוח רכוש ותעודת בודק מוסמך, צד שלישי

 
 , או בהסכם שכירות (ליסינג)ו מכח הסכם שכירות נאלא נמצאים בשליטת ,נובבעלות היה ורכבי הטיאוט אינם

 .או מול המשכיר נגהעתק של הסכם בתוקף על שם המשתתף מול חברת הליסי ב"מצ
 

                                                                                                                                       
 ,בכבוד  רב  

 

______________________ 
 משתתףחותמת וחתימת ה    
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 (0) 4/'נספח  ב                                                                                                                                                
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 וציוד ייעודילי רכב הצהרה והתחייבות לרכישה והפעלת כ: הנדון

, להפעיל את כלי הרכב, ועד תחילת העבודה לאחר חתימת החוזהימי עבודה ממ 21בתוך , הנני מתחייב .0
 . ובלבד שאושרו על ידי המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי, הציוד והאמצעים המפורטים להלן

 

או בחזקתי בעסקת ליסינג /ל הינם בבעלותי ו"ידוע לי כי במועד האמור אצטרך להוכיח כי כל כלי הרכב הנ .9
הוזמנו על ידי מהיבואן המורשה ובלבד שמועד קבלת כלי הרכב והציוד על  או/עם חברת ליסינג מאושרת ו

 . ימי עבודה ממועד תחילת העבודה לאחר חתימת החוזה  21לא יעלה על  , פי ההזמנה
 

צילום רישיון בתוקף וביטוח , במועד האמור, אעביר לידי המנהל, להוכחת עמידתי בהתחייבות האמורה .0
או הסכם עם חברת ליסינג חתום על ידי /המפורטים במסמכים דלעיל ו חובה בתוקף של כל כלי הרכב

, או הזמנות חתומות על ידי יבואן מורשה ובלבד שמועד קבלת כלי הרכב והציוד על פי ההזמנה/הצדדים ו
 . ימי עבודה ממועד תחילת העבודה לאחר חתימת החוזה 21לא יעלה על  

   

במועד הקבוע , ולא מעוקלים( למעט שיעבוד לבנק)ו משועבדים כמו כן הנני מתחייב כי כלי הרכב לא יהי .4
 .להוכחת התחייבותי כאמור וכן במשך כל תקופת ההתקשרות שלי בחוזה עם העירייה

 

, הציוד, את כל הכמות הנדרשת של כלי הרכב: אני מצהיר ומתחייב לספק ולהפעיל מדי יום, בנוסף .9
, לביצוע העבודות בהתאם לדרישות החוזה, י ניסיוןמנהל עבודה מקצועי בעל, כלי העבודה, האמצעים

על מנת שלא ייווצר כל עיכוב בהשלמת ביצוע העבודות מדי יום , לתוכניות העבודה ולדרישת המנהל
אך ניתן להסיק מהחוזה באופן הגיוני או , בין שצורך זה פורט בחוזה במפורש ובין שלא, ובתגבור לחגים

 .ך ביצוע מושלם של העבודותכי יש לספקם לצור, בהתאם למקובל
 

                                                                                                                             
                        _________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                   
 
 

 
 
 

 אישור
 

ה בפני במשרדי /הופיע__________________ ת כי ביום /מאשר,  ד"עו___________________, מ "אני הח
זיהתה /שזיהה' ________________________ גב/מר__________________________ הנמצא   בכתובת 

עליה /יה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/רהמוכ_______________  . ז.עצמה על ידי ת/עצמו
 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

 
  _________________                        ____________________________                       _____________ 
 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                   תאריך         
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 9/'נספח ב
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 סקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהעהצהרה בדבר : הנדון

 
לא , או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו 1

 0276-ו"התשל ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים ב9 יףסעכהגדרתן באו הורשעו ביותר משתי עבירות /הורשע ו
חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה מועד ההתקשרות או כי ב/ו"( חוק גופים ציבוריים: "להלן)

 . האחרונה

או על כל בעל זיקה /או על התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או הוטלו עליי ו/הנני מצהיר בזאת כי לא הוטל ו 1
בשל יותר משש הפרות  ,שקדמו למועד ההתקשרות עיצומים כספיים בשלוש השנים, לתאגיד אותו אני מייצג

 . לחוק גופים ציבוריים ב9בסעיף כהגדרתן  ,המהוות עבירה
    

מקיימים , או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו 3
( "חוקי העבודה": להלן)חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטים ולפי חוקי העבודה 

 : המפורטים להלן
 1945, (הודעה)ת תאונות ומחלות משלוח יד פקוד 
 1946, פקודת הבטיחות בעבודה 
  1949 -ט"תש, (החזרה לעבודה)חוק החיילים המשוחררים 
 1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה 
 1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית 
 1953-ג"תשי, חוק החניכות 
 1953-ג"תשי, חוק עבודת הנוער 
 1954-ד"תשי, חוק עבודת נשים 
 1954-ד"תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 
 1958-ח"תשי, חוק הגנת השכר 
 1959-ט"תשי, חוק שירות התעסוקה 
 1967-ז"תשכ, חוק שירות עבודה בשעת חירום 
  1995-ה"תשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי 
 1957-ז"תשי, בוצייםחוק הסכמים קי 
 1987-ז"תשמ, חוק שכר מינימום 
 1988-ח"תשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 
  1991-א"תשנ, (העסקה שלא כדין)חוק עובדים זרים 
 1996-ו"תשנ, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 
 1998-ח"תשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' פרק ד 
  1998-ח"תשנ, ת הטרדה מיניתלחוק למניע 8סעיף 
 1957-ז"תשי, חוק הסכמים קיבוציים  
 2111-א"תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 
  2111-א"תשס, לחוק מידע גנטי 29סעיף 
  2112-ב"תשס, (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד  
 2116-ו"תשס, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום 
  1997-ז"תשנ, (שיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקיןח)א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף 

 
 
 
 
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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או חברות אחרות בבעלות מי /בעלי השליטה בו ואו /או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו 4
 (:יש לסמן את ההצהרה המתאימה)מבעלי השליטה בו 

 
בודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי הע □

ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה "על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ
 .הקודמת להגשת הצעה זו

או נקנסנו על /הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו □
ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה "הל ההסדרה והאכיפה במשרד התמידי מינ

 : הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן
 

 __________________________________________________________________: הרשעות

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________: קנסות

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

ת בדבר ההרשעות והקנסות כמוצהר "לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ 5
 .לעיל או העדרם 0בסעיף 

 
תאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה באו מנהל /או בעל המניות העיקרי ו/אני בעל השליטה ו הנני מצהיר בזאת כי 6

 . זו בשם התאגיד
 

 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 1
 

 
 ___________________: חברהשם ה

 

  
 __________________: שם נותן התצהיר*

 
 _________________. פ.ח. / ז.ר תמספ

 

  
 __________________: תעודת זהות' מס*
 

 
 ________________: חברהחתימת ה

 

  
 _______________: חתימת נותן התצהיר*
 

 
 ד"אישור עו

 
 (. "חברהה": להלן)_______________ . פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של  .1
או בעל המניות /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ ת כי הנני מאשר בזא .1

. פ.ח______________  חברהוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה בחברהאו מנהל /העיקרי ו
_______________. 

' ברחבמשרדי  , ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ הנני מאשר בזה כי ביום  .3
. ז.נושא ת' _______________________ גב/מר_________________________, 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק_______________, 
 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן

    
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ מה חתי       
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 תצהיר

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח
 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

 22/2119במכרז פומבי  ("המציע":  להלן)שהוא המציע ___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 .של עיריית עכו 

  
חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר .2

 . ("חוק שוויון זכויות": להלן) 1998-ח"התשנ, לאנשים עם מוגבלות
 

 (:ותת המתאימובמשבצ Xסמן ) 

  לות על המציעלחוק שוויון זכויות לא ח 9הוראות סעיף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף  . 
 

 :במשבצת המתאימה xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים 111-המציע מעסיק פחות מ. 

  עובדים או יותר 111המציע מעסיק. 
 

 :במשבצת המתאימה  Xאו יותר על המציע נדרש לסמן  עובדים 111המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לשם , ובמקרה הצורך,  לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 .קבלת הנחיות בקשר ליישומן

  לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו )ליישום חובותיו פעל ליישומן 
 (.התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו

 
להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3

 .ימים ממועד ההתקשרות 31בתוך , הרווחה והשירותים החברתיים, למנהל הכללי של משרד העבודה הז
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 ןאישור עורך הדי

 
ה בפני במשרדי אשר /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' ______________ גב/מר____________ עיר /בישוב____________ ברחוב 

ה /תהיה צפוי/מת וכי יהיהה להצהיר א/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ 
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, תעשה כן/לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 6' נספח  ב
 

 

 0276 –ו "התשל, נאי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר עמידה בת
 לעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

  ,.נ.ג.א
 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 
 

הרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי לאחר שהוז___________  .  ז.ת, ________________, מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

(. "הגוף":להלן)שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין                                       הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 .כת לתת תצהיר זה בשם הגוף/סמךוהנני מו                                    אני מכהן כ 

       
 (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון  ) 
 

, אכיפת ניהול חשבונות)לחוק עסקאות גופים ציבוריים ( א)ב2כהגדרתו בסעיף )הגוף ובעל זיקה אליו  
לא "(( בעל זיקה: "להלן) 1976-ו"התשל, (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, תשלום חובות מס

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים )בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  ורשעוה
 .1987 –ז "התשמ, או חוק שכר מינימום 1991 –א "התשנ, (הוגנים

 
בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות  הורשעהגוף ובעל זיקה אליו  

, או חוק שכר מינימום 1991-א"התשנ, (א כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה של)עובדים זרים 
 .1987 –ז "התשמ

 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי   Xלמילוי ולסימון  ) .2

וק או ח 1991 –א "התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)עבירות לפי חוק עובדים זרים 
 ( : 1987 –ז "התשמ, שכר מינימום

 
מועד : "להלן )בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק  לא הייתהההרשעה האחרונה  

 "(.ההתקשרות
 

 .בשנה שקדמה למועד ההתקשרות הייתהההרשעה האחרונה  
 

ה בחשוון "ום כהוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי י, ידוע לי כי לצורכי החוק .3
 (.2112באוקטובר  31)ג "התשס

 

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זהו שמי  .4
                                                  ______________________ 

 המצהיר                                                     
 אישור

 
ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע____________________ ת כי ביום /מאשר,  ד"עו, ___________________מ "אני הח

. ז.עצמה על ידי ת/זיהתה עצמו/שזיהה'__________________ גב/מר_____________   עיר /בישוב________________________ 

ה לעונשים הקבועים בחוק /יהיה צפוי/אמת וכי תעליה להצהיר /יה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/ ___________ 

 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/אם לא ת

  __________________                                  _____________________                    ________________________________ 
 חתימת  עורך דין                         חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                       תאריך             
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 7/'נספח  ב
 

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור
 

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

  ,.נ.ג.א
  

 

 עסקת עובדים זרים ללא אישוראי ההצהרה בדבר 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי __________________  ז .ת___________________, מ  "אני הח
 :ה בזאת בכתב כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 
 

 ( "הגוף/המציע":להלן)___________________מ .ע. / פ.ח______________________  ה של/אני נציג

 .כת לתת תצהיר זה מטעם המציע/המציע והנני מוסמך אצל ________________: נת בתפקיד/ואני מכהן

 
 :ה בזאת כדלקמן/אני מצהיר

 
 

למעט עובדים , עובדים זרים, המציע לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידו במכרז זה
שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות , חבל עזה, נומיה ביהודה ושומרוןזרים שהינם תושבי האוטו

לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' ושעליהם חל פרק ו, התעסוקה לעבוד בישראל
בין , בין במישרין ובין בעקיפין, וזאת 1994 –ה "תשנ, (תיקוני חקיקה( )הסדרים כלכליים והוראות שונות)

או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה , קבלן משנה, ע ובין באמצעות קבלן כח אדםאם על ידי המצי
 .ויזכה במכרז

 
 

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

 
 

                                                                              ______________________     
____________________ 

 חתימה וחותמת                         שם המצהיר                                                                   
 
 
 

 אישור
 
 
 

ה בפני במשרדי /הופיע__________________ ת כי ביום /מאשר,  ד"עו___________________, מ "אני הח

זיהתה /שזיהה' ________________________ גב/מר_________ _________________הנמצא   בכתובת 

עליה /יה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר_______________  . ז.עצמה על ידי ת/עצמו

 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

                                                                                                                                                                
_________________                        ____________________________                         _____________ 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך דין                                   תאריך         
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 1/'נספח ב

 

           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

  ,.נ.ג.א
 

 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי __________________  ז .ת___________________, מ  "הח אני
 :ה בזאת בכתב כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 
 

 ( "הגוף/המציע":להלן)___________________מ .ע. / פ.ח______________________  ה של/אני נציג
 .כת לתת תצהיר זה מטעם המציע/של המציע והנני מוסמך מנהל הכספים/  ל"מנכ: נת בתפקיד/מכהן ואני

 
 :ה בזאת כדלקמן/אני מצהיר

 
שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר מינימום , המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו .0

 .עביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה בהתאם לכל דיןותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מ 0217-ז"התשמ
 

 .במסגרת ההתקשרות 0290 –ג "התשי, המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער .9
 

לקיים , (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת)כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה הקבלנות המציע מתחייב  .0
את האמור בהסכמים הקיבוציים , כרזכלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות והשירותים נשוא המ

 .ואת האמור בכל דין, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף, הרלבנטיים לענף הניקיון
 

ישלם למועסקים , (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת)המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה  .4
כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח , מטעמו לפחות את עלות השכר המינימום למעביד לכל שעת עבודה

רכיבי השכר )בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה , המצורף להלן (0) 2'נספח בהתמחירי 
 .ת"המתעדכנים על ידי שר התמ, 2112 –ב "התשע( המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדי קבלן

 
 

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  ______________________     ____________________ 

 ותמתחתימה וח                              שם המצהיר                                                                                
 
 

 אישור
 

ה בפני במשרדי /הופיע__________________ ת כי ביום /מאשר,  ד"עו___________________, מ "אני הח

זיהתה /שזיהה' ________________________ גב/מר__________________________ הנמצא   בכתובת 

עליה /יה כי עליו/רי שהזהרתיוואח, ת לי באופן אישי/המוכר_______________  . ז.עצמה על ידי ת/עצמו

 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת

                                                                                                                                                           
_________________                        ____________________________                         _____________ 

 דיןחותמת ומספר רישיון עורך דין                                      חתימת  עורך                                    תאריך         
 
 
 
 



 99/9102מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

 

 

31 

 
 2/'נספח  ב

                                    

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה
 

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

  ,.נ.ג.א
                 

 תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותי ניקיוןעל פי צווי ההרחבה 

 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי __________________  ז .ת___________________, מ  "אני הח

 :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

: להלן)שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  _____ ___________________הנני נותן תצהיר זה בשם  .0

   "(. הגוף"

 .ת לתת תצהיר זה בשם הגוף/והנני מוסמך_____________________ אני מכהן כ 

 (במשבצת הנכונה  Xלמילוי ולסימון  ) .9
 

  ( בעל השליטה: "להלן) 1981 –-א "התשמ( רישוי)כמשמעותו בחוק הבנקאות )הגוף או בעל השליטה בו"
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר  לא הורשעו, ברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטהוח

מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן ולא הושתו על מי מאלה כל קנסות על ידי מינהל 
 *.ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים להלן"ההסדרה והאכיפה במשרד התמ

 .ת בדבר העדר הרשעות וקנסות"שור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמב העתק אי"רצ
 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות  הורשעוהגוף או בעל השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל  2-בחוקי העבודה המפורטים להלן או נקנס ב

 *.ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים להלן"יפה במשרד התמההסדרה והאכ
 .ת בדבר הרשעות וקנסות"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"רצ

 

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי   Xלמילוי ולסימון  ) .0
או חוק  1991 –א "התשנ, (סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור הע)עבירות לפי חוק עובדים זרים 

 ( : 1987 –ז "התשמ, שכר מינימום
 

  בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת  לא הוטלוהקנסות האחרונים  2או /ו לא הייתהההרשעה
 .ההצעה

 

  רון להגשת בשלוש שנים שקדמו למועד האח הוטלוהקנסות האחרונים  2או /ו הייתהההרשעה האחרונה
 .ההצעה

 

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זהו שמי .4
                                                                  ______________________ 

 המצהיר                                                           
 אישור

 
 ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע____ ____________________ת כי ביום /מאשר,  ד"עו__, ______________________מ "אני הח

 

 עצמה על ידי /זיהתה עצמו/שזיהה'__________________ גב/מר_____________   עיר /בישוב________________________ 
 

ה לעונשים הקבועים /יהיה צפוי/יה להצהיר אמת וכי תעל/יה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/ ___________ . ז.ת

 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/בחוק אם לא ת

_________________                        ____________________________                         _____________ 
 חתימת  עורך דין             חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                      תאריך         
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 01/'נספח ב
 

 
 דוגמא –רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון 
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  00/'נספח ב

 הודעה על תיבת תלונות
           לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 מתן הודעה לעובדים על תיבת תלונותהצהרה בדבר 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי __________________  ז .ת___________________, מ  "אני הח
 :ה בזאת בכתב כדלקמן/מצהיר, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

 ( "הגוף/המציע":להלן)                                               מ .ע. / פ.ח                                             שלה /אני נציג
 .כת לתת תצהיר זה מטעם המציע/של המציע והנני מוסמך מנהל הכספים/  ל"מנכ: נת בתפקיד/ואני מכהן

 

 :ה בזאת כדלקמן/אני מצהיר
 

    :בנוסח המפורט להלן, בשפה המוכרת והידועה לו, בכתב לכל עובד מעובדילמסור הודעה   .0
 

 (יימסר לכל עובד מעובדי החברה)______________       :  לכבוד     
 
 

 הודעה בדבר קיום תיבת תלונות:  הנדון
 

 .או תנאי העסקתכם/אם לדעתכם נפגעו זכויותיכם ו, הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב בתיבה זו  .0
 

 : דוגמאות לאי שמירת זכויות
 

   הלנת שכר 
   אי תשלום שעות נוספות, 
   ימי מחלה, ימי הבראה, אי תשלום ימי חופשה, 
   אי תשלום תוספת ותק, 
   לפיצויים, אי הפרשה לפנסיה, 

 

 :הנכם רשאים להגיש תלונה בכתב במקום העבודה בו הנכם מועסקים  .9
 

 ________________:  ת ללפנו,  עכו ,09 ויצמן' רח,  עיריית עכו
    

 0-111-094-094ת בטלפון  "הנכם רשאים להתלונן במוקד הטלפוני של משרד התמ  .0
 (.ואנגלית, רוסית, ערבית, השירות ניתן בשפה העברית)

 

 :הנכם רשאים להתלונן במוקד יחידת ביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר בטלפון  .4
 .09:11ועד   12:11השעות   בין ,  בימי שלישי  194-7922221        

 

 , בכבוד רב                                                                              
                                                                              _______________ 

 שם הנציג ותפקידו                                                                        
                                                                                                                                                                                                        .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

                                                        ______________________                   ___________________ 
 חתימה וחותמת                                      שם המצהיר                                                               

 
 אישור

 

ה בפני במשרדי הנמצא   בכתובת /הופיע__________________ ת כי ביום /מאשר,  ד"עו___________________, מ "אני הח
. ז.עצמה על ידי ת/זיהתה עצמו/שזיהה' ________________________ גב/מר__________________________ 

ה לעונשים הקבועים /יהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי ת/יה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ישית לי באופן א/המוכר_______________  
 .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/בחוק אם לא ת

 
_____        ____________                     ____________________________                      _________________             

 חתימת  עורך דין                        חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                      תאריך            
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 09/'נספח ב 
 

 אכיפת דיני עבודה
 

 פהמטיל חובות פיקוח ואכי, "(החוק:"להלן) 2111 –ב "החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע .0
 . על מזמיני השירות בנוסף לחובות של הקבלן מוגברות

וכן , החוק מטיל עיצום כספי על מזמין השירות באם המזמין לא יפעל כנגד קבלן המפר זכויות עובדים
 . אחריות פלילית של מזמין השירות

 
 :ציטוט                    ,                                              סמכויות פיקוח –' פרק ב , י החוק"עפ

 
יהיה , מפקח עבודה שהוסמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה  .90" 

ולשם כך יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לו , מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות פרק זה
 . "רהלפי כל דין לצורך פיקוח על ביצוע הוראת החיקוק האמו

 
 :ציטוט,                            אחריות אזרחית של מזמין שירות –' פרק ג, י החוק"עפ           

 
כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים , בנסיבות העניין, מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים   (א. )96" 

ום העבודה למסירת הודעה על פגיעה ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במק, של הקבלן המועסקים אצלו
ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר , ולבירור המידע שבהודעה, (א()0()א)99לרבות הודעה לפי סעיף , כאמור

 ."זו דרך
 

 בין, לצורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי העירייה .2
 :הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן, עובד העירייהשהינו עובד עירייה ובין שאינו 

 
 כפי שיידרש על ידי המנהל, רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת ייחוס הבדיקה (0)

 .  9119  –ב "התשס, ת/כמשמעותה בחוק הודעה לעובד, ת/הודעה לעובד (9)

 .פנקס שכר ותלושי שכר (0)

 (.ת/ח נוכחות חודשי של העובד"דו, לרבות)פנקס שעות עבודה  (4)

 .ת/הבראה המגיעים לעובד, פנקס ימי חופשה (9)

ל או רשויות המס בעד תשלומי "המל, ארגון עובדים, ועד עובדים, אישורי הפקדה מאת קופת גמל (6)
 .ת שהועברו בידי המעביד/המעביד ותשלומי העובד

 .טפסי מס הכנסה (7)

 .דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי (1)

ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק "ותצהיר ר, ח מטעם הקבלן לרבות"אישורי רו (2)
 .ב"וחוזה הקבלנות בנוסח המצ, צווי ההרחבה, וכל דין

    
, הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נשוא חוזה זה .3

אליו יוכלו , העירייה –שירות הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין ה
 .או בתנאי העסקתם/עובדי הקבלן להתקשר ולהתלונן על פגיעה בזכויותיהם ו

, או אמהרית/או רוסית ו/או ערבית ו/עברית ו)הודעה בכתב בשפתו של העובד , הקבלן ימסור לכל עובד, בנוסף
מטעם העירייה ולהגיש תלונה על בו יציין את זכויות העובדים להתקשר למוקד אכיפה , (או כל שפה נוספת
 . פגיעה בזכויותיהם

 
 
 

________________          __________________ 
 חתימה וחותמת המציע                          תאריך              

 
 

 00/'נספח ב
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 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו
 

         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 תצהיר העדר הליכים משפטיים: הנדון

 
 :בתצהיר זה

 (.נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  ": תושב ישראל"
 (."חוק החברות": להלן) 1999 –ט "התשנ, לחוק החברות 268כמשמעו בסעיף  ":בעל שליטה"
 . כמשמעותו בחוק החברות ":נושא משרה"
 .כמשמעו בחוק החברות ":בעל עניין"
 .1968-ח"התשכ, משמעותה בחוק ניירות ערךכ ":שליטה"
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי ________________ . ז.נושא ת_______________________________ מ "אני הח
 :מצהיר בזאת כדלקמן, להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 
במכרז ( "המשתתף": להלן)________________ ____________אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת  .1

 .של עיריית עכו לשירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו22/2119פומבי 

 
ואני מוסמך לתת תצהיר __________________________________________ תפקידי במשתתף הינו  .2

 .זה בשמו של המשתתף
 

, או מי ממנהלי המשתתף/או מי מבעלי המשתתף ו/נגד המשתתף ו הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות .3
או לתביעות /או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/תביעות משפטיות ו

 .חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף

 
 .זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, הנני מצהיר כי זהו שמי .4
 

 
______________                                                                    _________________ 

 חתימת  המצהיר                                          תאריך    
 

 
 ד"אישור עו

 
הופיע _____ ______ת בזאת כי ביום /מאשר________ . ר.מ, ד"עו, _______________________ מ"אני הח

 בפני מר
 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ____________________ . ז.נושא ת________________________  

 .חתם בפני על תצהירו זה, האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 
 

    _____________________ 
 ד"חתימה וחותמת עו               
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 04/'ספח בנ
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון: הנדון
 
 

 :בתצהיר זה
 (.נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  ": תושב ישראל"
 (."חוק החברות": להלן) 1999 –ט "התשנ, לחוק החברות 268כמשמעו בסעיף  ":בעל שליטה"
 . כמשמעותו בחוק החברות ":נושא משרה"
 .כמשמעו בחוק החברות ":בעל עניין"
 .1968-ח"התשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך ":שליטה"
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי ________________ . ז.נושא ת_______________________________ מ "אני הח
 :מצהיר בזאת כדלקמן, לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק להצהיר את האמת וכי אם

 
במכרז ( "המשתתף": להלן)____________________________ אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת  .1

 .של עיריית עכו לשירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו22/2119פומבי 

 
ואני מוסמך לתת תצהיר _______________________________ ___________תפקידי במשתתף הינו  .2

 .זה בשמו של המשתתף
 
בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית , בעלי השליטה בו, הנני להצהיר כי המשתתף .3

 . השנים האחרונות 11אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך , בעבירה שיש עמה קלון
 
 .זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, כי זהו שמי הנני מצהיר .4
 

 
  _______________                                                                       _________________ 

 חתימת  המצהיר                                        תאריך
 

 
 ד"אישור עו

 
הופיע ___________ ת בזאת כי ביום /מאשר________ . ר.מ, ד"עו__ , _____________________מ"אני הח

 בפני מר
 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את ____________________ . ז.נושא ת________________________  

 .חתם בפני על תצהירו זה, האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 
 

    _____________________ 
 ד"חתימה וחותמת עו                   
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 09/'נספח ב
 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

 
 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה/הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו: הנדון
 
 :דיעתי את הוראות הסעיפים הבאיםהנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לי 1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

לא יהיה צד לחוזה או , אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 ."אח או אחות, בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", לעניין זה; רייהלעסקה עם העי

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות ( א)12כלל  1.1
 : הקובע

 -" חבר מועצה", לעניין זה; חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית"
" בעל שליטה"ראה הגדרות )או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  חבר מועצה או קרובו

 ((."ב()1)2-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו
 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)174סעיף  1.3

על ידי עצמו או על , במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין"
בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת , סוכנו זוגו או שותפו או-ידי בן
 ."למענה

 
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 1

 .ואף לא סוכן או שותף, בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 1.1
בהונו או שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 1.1

 .ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 .שותף או סוכן העובד ברשות, זוג –אין לי בן  1.3

 
או אם , ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל 3

 .מסרתי הצהרה לא נכונה
 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאיםאני מצהיר  4
 
לפיהן , לפקודת העיריות( 3)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

( א)'א122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב של 
 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות

 
 
 
 

 __________________   : חתימת המשתתף____________________________      : שם המשתתף
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  06/'נספח ב
 הנות מהעדפת משתתף מקומי ויצורף להצעתויימולא על ידי משתתף המבקש ל

 
          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 1הצהרת משתתף מקומי: הנדון
 

 :על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי .1
 

הנני תושב העיר עכו או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין מקום מגורי או עסקי אלה ארנונה   -ליחיד  □
 .הינם תושבי העיר( ככל שיש לי כאלה)מעובדי  31%לעירייה ולפחות 

 
 31%משרדי מצוי בעיר עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ולפחות   - לתאגיד □

 .מעובדי הינם תושבי העיר
 

 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ .2
 

 .שובר ארנונה משולם המעיד על מקום מגורי או עסקי בעיר. א  -ליחיד  □
 (ל שמועסקים עובדיםככ)אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר . ב  
 

 .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א -לתאגיד  □
 .אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר. ב  

 
 

      __________                ______________                 _____________ 
חותמת                                   שם המשתתף                                    תאריך   

 וחתימה
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף": להלן)_________________________________ אני משמש כרואה החשבון של 
 

אחריותי היא . ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל
 .על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתילחוות דעה 

 
הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים . ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

אני סבור . ל הצגה מטעה מהותית"המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ
 .שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו

 
 .י בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתףלדעת

 
 

 ______________: חתימה   ______________: תאריך

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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   07/'נספח ב
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 
 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 .'                           ערבות בנקאית מס: הנדון
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת____________________ על פי בקשת 
וזאת בקשר עם השתתפות המשתתף במכרז פומבי ( ח"אלף ש מאתיים) ₪ 211,111  לסילוק כל סכום עד לסך של

 .חובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכושירותי ניקיון ר 22/2119
 

בשיעור ( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
, לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות 2119 מרץההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם , בכתב שתגיע אלינויום מקבלת דרישתכם הראשונה  14תוך 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך , בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

 .ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם, אחרת
 

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

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .ללועד בכ 01.2.02ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 .לא תענה  01.2.02דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת   01.2.02לאחר יום 

 
 .בכל צורה שהיא ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה

 
 .דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה

 
 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                          
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 הסכם

 _________שנערך ונחתם בעכו ביום 
 

 עיריית עכו  :בין
 עכו, 35מרחוב ויצמן   

 14-9956172: פקס 14-9956155: 'טל
 מצד אחד                                                                               ("העירייה": להלן)

 
 

  ______________  : לבין
                          __________________ 

  __________________ 
 ___________: 'פקס ___________: 'טל                     

 מצד שני                                                         (    "בלןהק": להלן)                         
                                       

 
 

רחובות למתן שירותי ניקיון  22/2119' במכרז פומבי מס *אחד הזוכים/והקבלן הינו הזוכה  :הואיל
 .שפורסם על ידי העירייהעכו עיר ושטחים פתוחים בתחום ה

 
, והוראות הסכם זה וברצון העירייה להזמין מהקבלן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז :והואיל

בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובכפוף  והכוללספק את השירותים לעירייה  מעונייןוהקבלן 
 .להוראות הסכם זה

 
 :לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 
 נספחים ופרשנות , מבוא .א
 
 .א להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בוהמבו .1
 
 .כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד .2

 
 .כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם זה .3

 .לעירייה לקבלת הוראות פעולה, חוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתבגילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין ה
 
המשמעות שניתנה להם במפרט המיוחד ובנוסף תהיה למונחים המפורטים להלן בהסכם זה תהיה למונחים  .4

 :המשמעות המופיעה לידם
 ;הסכם זה על נספחיו ":ההסכם"
מרכזית לסטטיסטיקה או המתפרסם על ידי הלשכה ה( כללי)מדד המחירים לצרכן  ":המדד"

 .כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו
וכמדד הקובע המדד הידוע במועד   2119 פברוארכמדד בסיס ישמש מדד חודש  

 .בהתאם להוראות ההסכם, ההצמדהביצוע 
למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום 22/2119' מכרז פומבי מס ":המכרז"

 .העיר עכו
 

  .0/'כנספח גהרשימה המפרטת את השירותים המצורפת להסכם זה  ":המפרט המיוחד"
הכוללים את הגזרה המזרחית ואת הגזרה , תחומיה המוניציפאליים של העיר עכו ":העיר"

 .המערבית
 .עיריית עכו ":העירייה"
 .עובדיו ושליחיו המוסמכים, המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו ":הקבלן"
 

                                            
 מחק את המיותר *
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כמופיע במפרט  הכולשירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו  ":בודותהע"/"השירותים"
הכלים והחומרים הדרושים לשם , השירותים כוללים אספקת כל הציוד. המיוחד

 .מתן השירותים הנדרשים במפרט המיוחד
 19 שמונה לתפקיד זה על ידי הקבלן ובאישור העירייה כקבוע בסעיף פקחמ ":מנהל העבודה"

 .להסכם
 .9/'כנספח גהמצורפת להסכם זה ' וגזרה ב' מפת העיר ועליה מסומנות גזרה א ":מפת העיר"
בעירייה או כל אדם אחר עליו הודיעה העירייה לקבלן כנציגה  תפעולראש מינהל  ":נציג העירייה"

 .בהודעה בכתב
, פוחיםמ, מכונות טיאוט: לרבות, כל האמצעים הדרושים לביצוע העבודות ": ציוד"

עגלת ניקוי , (מיול) רכב משימתי ייעודי , יעה, מטאטא למשטחי מדרכות, חרמשים
רכב , שקיות ניילון, טוריות מגזרי תיל, סולמות, אתים, חומרי ניקיון, עם פח אשפה

 .  מכני אחר שיידרש לביצוע העבודותאחר לרבות אמצעי ניוד ופיקוח וכל אמצעי 
 .להלן' חשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק תקופת ההתק  ":תקשרותהתקופת ה"

 
 מטרת ההסכם .ב
 
העירייה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז  .5

 .ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה

 
 אופן מתן השירותים .ג
 
 . על בסיס יומיומי, חדרותים על פי המופיע במפרט המיוהקבלן מתחייב לבצע את השי 6.1 .6

מובהר כי הוראות המפרט המיוחד מהוות חלק מתנאי הסכם זה וכל הנאמר בהסכם זה נועד להוסיף 
 .ולא לגרוע מהן, על הוראות המפרט המיוחד

בהתאם להתחייבויותיו בהסכם זה על  והכולבצע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה הקבלן י 6.2
 .נספחיו

ביצוע העבודות כוח אדם וציוד בכמות מספקת לביצוע העבודות בהתאם לתוכנית הקבלן יעמיד לטובת  6.3
 .העבודה שנקבעה לכל אזור ולכל מתחם

כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לתכנית , יפקח ויהא אחראי על איכות, הקבלן ינהל 6.4
 .העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה

עומס , את הסדרי התנועה והחניה, את אופי העבודות ואת הרחובותהקבלן מתחייב להכיר ולדעת  6.5
התנועה וכל דרכי הגישה והיציאה מהם ולבצע את העבודות בהתאם להסדרים הקיימים או כל סדרי 

 . תנועה חדשים שיוצרו במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה
 
 . ול בהתאם להוראותיואופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והקבלן מתחייב לפע 7.1 .7

או שעלול לגרום לשיבוש מהלך /או כל גורם אחר שגורם ו/הקבלן יודיע לנציג העירייה על כל תקלה ו 7.2
 .העבודות ובכל מקרה מתחייב הקבלן לסיים את  העבודות בשלמות

 הקבלן יתעדכן מדי יום באשר לתוכנית העבודה ויקבל הוראות נציג העירייה בנוגע להיקף הציוד וכוח 7.3
האדם שעליו להעמיד לרשות העירייה ביום המחרת וכן בכל הנוגע לביצועו התקין של ההסכם לשביעות 

 .רצונה של העירייה

 
 תיאום ופיקוח .8

הקבלן ישתף  .הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם נציג העירייה 8.1
 .מתן השירותים פעולה עם נציג העירייה ויסייע בידו בביצוע פיקוח על

 מטעמו נהגים מכנים,ראשי צוותים מיולים,העבודה י/מנהלהקבלן ירכוש ויספק בכל תקופת ההסכם ל 8.2
 .הפועל ברשת העירייהטלפון סלולארי 

 .טלפון הנייד עליוישא את מכשיר הייהיה זמין בכל עת ו מנהל העבודההקבלן מתחייב ש 8.3
יהיו באחריות הקבלן ועל הנזכרים בסעיף זה או תחזוקה של כל המכשירים /או החלפה ו/ותיקון  8.4

 .חשבונו
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כדי לשחרר את הקבלן , או בכל שימוש שיעשה בהן/ין בסמכויות הפיקוח המוקנות לעירייה וא 8.5
או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה כלפי , מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן

 .או תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי/ו על ידי הקבלן ואו אחרים בגין תביעות שיוגש/הקבלן ו

 
על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים  .9

אשר על  בגזרהאו עבודות בביצוע עצמי של העירייה ואשר מבוצעים במקביל /או בעלי מלאכה אחרים ו
 .זאת ללא גרימת נזק ועיכובים לעבודות השונות המתבצעות שם כל, מופקד הקבלן הניקיונ

 
לרבות הנחיות  במהלך מתן וביצוע השירותיםותקן הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין  11.1 .11

ליידע ולהנחות את עובדיו , ולתדרך משרד התחבורה או כל גוף אחר, משרד העבודה, משרד הבריאות
 .ל"כל הנתוך שמירה קפדנית ומוחלטת על  כך שיבצעו תפקידם ושלוחיו

 
או היתר טרם ביצוע פעולה /מתחייב הקבלן לקבל כל רישיון ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 11.2

 .במסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר

חייב הקבלן להעסיק בביצועה , ןרישיון או היתר על פי כל די, עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום 11.3
 .רישיון או היתר כאמור, רק מי שהינו בעל רישום

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך הפרעה מינימאלית לתנועה בכבישים ובמדרכות ולהנחות את  11.1 .11

 .העובדים מטעמו להקפיד על ביצוע העבודות כאמור לעיל
ולהנחות את העובדים מטעמו , רעה לדיירי הסביבההקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום להפ 11.2

 .להקפיד על ביצוע העבודות כאמור לעיל

או מועסקיו במגע יום יומי עם /או את עובדיו ו/הקבלן מצהיר כי ידוע לו שביצוע העבודות יביא אותו ו 11.3
ינהגו , קיואו מועס/או עובדיו ו/ו, וכי הוא מתחייב לכך שהוא, מבקריה ובעלי החנויות בה, תושבי העיר

 .כלפיהם בנימוס ובאדיבות ויאפשרו תנועה סדירה במדרכות ובכבישים

לרבות , או מטרדים/הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו 11.4
לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת , 1961 –א "התשכ, החוק למניעת מפגעים

או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל /או לתושבים ו/לרכוש ואו מפגעים /מטרדים ו
 . ב"הנחיות המנהל לרבות בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ

 
מינהל י נציג העירייה במשרדי "במועדים שיקבעו ע, בעצמו או על ידי מי מטעמו, על הקבלן להתייצב 12.1 .12

לצורך ביצוע סיור , אם להוראותיו של נציג העירייהאו בכל מקום אחר בעיר בהת של העירייה התפעול
 (."הסיור" :להלן)אשר על ניקיונם הוא מופקד עיר חלקי הב

 .תחייבנה את הקבלן והסיור יבוצע עם נציג העירייה והערותי
מכלל העבודות אותן התחייב הקבלן לבצע , הערות ורשימת עבודות, בסיורים ירשמו ביומן העבודה 12.2

 . ר יש לבצעאש, במסגרת החוזה
או את העבודות אשר התחייב לבצע על פי /לא בצע הקבלן את שדרש ממנו נציג העירייה בסיורים ו 12.3

 .ירשם הדבר, הוראות הסכם זה

רישומים רצופים של אי עמידה בהערות נציג העירייה יחשבו להפרה יסודית של הסכם זה ללא  שישה 12.4
או מכוח הסכם זה /ל סעד העומד לה על פי דין ובנוסף לכ, צורך בהתראה כלשהי והעירייה תהא רשאית

 .להודיע לקבלן על הפסקת ההתקשרות עמו לאלתר או בתום תקופה שתקבע בהודעה
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .ד

 
כוח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים , הניסיון, הידע, הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת 13.1 .13

ביצוע העבודות והוא מתחייב לבצע את העבודות באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים הדרושים ל
 .ברציפות וללא שהיות והפסקות, בהתמדה, המקצועיים הגבוהים ביותר

לרבות הגדלת היקף , כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל העבודות במועדן, הקבלן מצהיר 13.2
ואין , ידול אוכלוסייה ועסקים בעיר במשך כל תקופת ההתקשרותהנובע מג שיידרשהעבודות בכל היקף 

והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום , או תביעות כנגד העירייה/ולא תהיינה לו כל טענות ו
 .או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות/או ליקוי ו/או טענת פגם ו/ו

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כקבלן שירות כמשמעותו בשיון לעסוק יבעל ר הינוהקבלן מצהיר כי  13.3
 .חזיק ברישיון כזה משך כל תקופת ההתקשרותמוכי  1996-ו"תשנ, כוח אדם

 .ק כקבלן שירותלעסו קבלןהעתק נאמן למקור של רשיון הב "מצ
משך כל תקופת לעם פקיעתו של הרישיון הנוכחי רשיון תקף , מתחייב להמציא לעירייה קבלןה

 .קשרותההת

תביעות  ואו נגד מי ממנהלי/ו ואו נגד מי מבעלי/בישראל ו ומצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגדקבלן ה 13.4
או לתביעות /או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/משפטיות ו

 .קבלןחוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה

אשר , לא הורשעו בישראל הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון ליוומנה בעליומצהיר כי  קבלןה 13.5
  .השנים האחרונות 11ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

מהווה חלק , הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי התצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים זרים 13.6
 .בלתי נפרד מן  החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה

לחוזה  7/'גנספח גבי על  יםלהחתים את כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירות חייבמתהקבלן  13.7
 .ההתקשרות

 ותנאי  יםתנאי לתחילת ביצוע השירותמהווה  על גבי נספח זההחתימה הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש                  
  ימים ממועד  7תוך , הלעייריידי הקבלן עותק מהצהרות העובדים יועבר על . לביצוע התשלום                  

 . יםהזמנת השירות                   
 מיד יחתימו הקבלן , יםבמתן השירותכל עת בה יועסק עובד נוסף על ידו בכמו כן הקבלן מתחייב כי 

 .ויעביר לעירייה את הנספח כאמור חתום על ידי העובד 7/'נספח געם תחילת העסקתו על 
 

 
בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות והדרושים , י ביקר בעירהקבלן מצהיר כ .14

 .לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו לביצוע העבודות הכולוכי מצא , לביצוע העבודות

 
שעות ", לעניין סעיף זה, ובו שירותי מזכירות בשעות העבודה הרגילות, הקבלן מתחייב להחזיק משרד פעיל .15

 .13:11 – 8:11וערבי חג בין השעות ' ובימי ו 16:31 – 8:11ה בין השעות -הינן בימים א" הרגילות העבודה
 

 עובדי ושלוחי הקבלן .ה
 

מעביד -או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד/מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו .16
, או בקיום התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה/ים ווכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירות

 .יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד

 
ובאישור  להסכם זה 9/'בנספח בהקבלן מצהיר כי הוא מעסיק עובדים בהתאם לדרישות הדין כמפורט    17.1 .17

 .ת"של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ

הוראות חוקי העבודה המפורטים ות העובדים בהתאם לקיים חובותיו בעניין זכויהקבלן מתחייב ל 17.2
והוראות צווי ההרחבה החלים  הרלוונטייםהוראות ההסכמים הקיבוציים , להסכם זה 0/'ג בנספח
לרבות ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק , או על עובדיו העוסקים במתן השירותים/עליו ו
 . 19.7.2117מיום 

 .להסכם זה 4/'גכנספח ב "מצ, נכון למועד חתימת ההסכם, חויב הקבלןפירוט רכיבי השכר להם מ

ככל שיבוצעו ביקורות , הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי העירייה 17.3
 .לעיל 2ק "שמטרתן לבדוק עמידת הקבלן בהוראת ס, כאלה
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הינו משלם לעובדים את כל התשלומים אישור רואה חשבון כי , הקבלן ימציא לעירייה בכל עת שיידרש 17.4
העירייה . י כל דין"י כל דין לרבות שכר שאינו נופל משכר מינימום ומעלות מעביד עפ"והזכויות עפ

 .הוכחות נוספות לביצוע תשלומים כאמור, רשאית לדרוש במהלך תקופת ההתקשרות
אלא לאחר , הלןל 39לא תכנס לתוקפה הודעת הארכת תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף  17.5

על פי חוקי , שימציא הקבלן לנציג העירייה תצהיר בכתב בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים
למתן  הרלוונטייםועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  0/'גבנספח העבודה המפורטים 

ות אחרות בבעלות בעלי שליטה בו וחבר, בתצהיר יפורטו ההרשעות בדין פלילי של הקבלן. השירותים
וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל , במידה והיו כאלה, של מי מבעלי השליטה בו

ת בגין הפרה של חוקי העבודה ביחס לתקופה שממועד הגשת הצעתו "ההסדרה והאכיפה במשרד התמ
ה במשרד לתצהיר יצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפ. למכרז ועד למועד הארכת ההתקשרות

 .ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם"התמ
יום מיום קבלת הודעת  15התצהיר ואישור מנהל ההסדרה יומצאו על ידי הקבלן לנציג העירייה תוך 

 .ההארכה
 
 

 
לרבות תשלומי , או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה/או מס שיגיעו ממנו ו/הקבלן ישלם כל תשלום ו .18

 .קרנות וביטוחים, ביטוח לאומי, המס הכנס, מ"מע
 

 מנהל העבודה .19
מכשיר טלפון , מצויד במכונית טנדר אחת, שבאחריותו גזרהכל לקבוע  הקבלן ימנה מנהל עבודה 19.1

תפקידו של מנהל העבודה יהא בארגון ופקוח . סלולארי של רשת העירייה ובמכשיר קשר לכל משמרת
 .וספתביצוע העבודות בלבד והוא לא יעסוק בכל מטלה נ

אולם מינוי זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת , הקבלן יודיע בכתב לנציג העירייה על מינוי מנהל העבודה 19.2
ע לה על זהות יימים ממועד שהוד 7לא הודיעה העירייה דבר אישורה או סירובה תוך . אישור העירייה

עירייה לדרוש החלפת אין במתן האישור כדי לגרוע מסמכות נציג ה. מנהל העבודה יחשב הדבר כאישור
 .להלן 22מנהל העבודה כאמור בסעיף 

יוודא התייצבותם , יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם העובדים, ינהל את העבודותמנהל העבודה  19.3
ישגיח על ביצוע , ינהל את העובדים העוסקים במתן השירותים, לעבודה בזמן והחלפתם בהתאם לצורך

 .א בקשר מתמיד וסדיר עם נציג העירייהויהיטפל בתיקון הליקויים , השירותים

 . לצורך קבלת הוראות העירייה דין מנהל העבודה של הקבלן כדין הקבלן 19.4
, דלק, לרבות תשלומים אגרות)ים במלואה /ועלות הטנדר מנהל העבודהכל ההוצאות הכרוכות בשכר  19.5

 .יהיו על חשבון הקבלן( 'ביטוח וכד, אחזקה

או מי /או מי מעובדיו ו/ת בה מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ונדרשת בכל ע מנהל העבודהנוכחות  19.6
 .מטעמו

ובימי שישי וערבי חג  22:11מנהל העבודה יהא זמין לקבלת הודעות במשך כל שעות היום ועד לשעה   19.7
 .החג/ עד שעה לפני כניסת השבת או החג ובתוך שעה מיציאתם של השבת 

וכן בעל כישורים לפקח  , יכולת לתקשר עם עובדי הקבלןישלוט בשפה העברית ויהיה בעל מנהל העבודה  19.8
 .על ביצוע העבודות

 
 יהיו , בין בשכר ובין כקבלני משנה, כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים   21.1 .21

  .דיןאו בעלי אישורי עבודה בישראל כ/ו בעלי תעודת זהות ישראלית          
 יהיו , בין בשכר ובין כקבלני משנה, ם על ידי הקבלן בביצוע השירותיםכל העובדים המועסקי    21.2

  .בביצוע העבודות מיומניםו בעלי ניסיון וידע בעבודה

כושר גופני תקין  יתקין ובעל, פיזי ונפשי, יבמצב בריאותיהיו כל העובדים שיועסקו על ידי הקבלן  21.3
 .השירותיםהמאפשר ביצוע 

, לבצע את העבודות באופן מקצועי ואיכותי, ובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתםכל הע 21.4
, תוך עמידה במועדים ובלוחות הזמנים לביצוע העבודות ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה ביותר

 . ונכונות לסייע במידת הצורך, נימוס לציבור, אדיבות, התנהגות הולמת
 .ים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו תושבי העיר עכולפחות מהעובד 01%  21.5

 
 . הוא יפעל לשם החלפה מיידית של העובדים הנעדרים, הקבלן יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים 21.1 .21
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לצמצם או להגדיל את מספרם וכל זאת במטרה לשמור על , הקבלן יהיה אחראי לנייד את העובדים 21.2
 .רמת ניקיון על פי דרישת העירייה

 
או אחד העובדים לפי /ציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של מנהל העבודה ונ .22

החלפת . אדם אחר בעל כישורים מתאימיםב והקבלן יהיה חייב להחליפו, שיקול דעתו וללא כל נימוק נוסף
 .הדרישה שעות ממועד קבלת 24החלפת כל עובד אחר תתבצע תוך  .ימים 7תוך  מנהל העבודה תתבצע

 
הכוללת כובע ובגדי עבודה , הקבלן מתחייב לספק לכל עובדיו על חשבונו תלבושת אחידה הולמת 23.1 .23

 והם יהיו מותאמים לעבודה בקיץ ובחורף , סרבלים יסומנו בסרטים זוהריםה. אחידים מסוג סרבלים
יופיעו על חזית " שירותי ניקיון עכו"סמל העירייה והכיתוב . בהתאם לתנאי מזג האוויר בכל עונה

 (.  "מדיםה": להלן)  באופן בולט שיאפשר את זיהוי העובדים בשטח הכובע ועל גב הסרבל בצבע לבן
 .י הנחיות נציג העירייה"עפ הכול, שיישאו את הכיתוב כאמור, המדים יכללו אפודים זוהרים

 .למשמרת וותימסר ל נציג העירייהתובא לאישור , דוגמת המדים קודם לרכישתם
 .בהתאם להחלטת נציג העירייהאחר אחיד ירוק או כל צבע יהיה והכובעים צבע הסרבלים  23.2

 
 

 
גיעו לעבודה ולדאוג שכל העובדים י, פעמים בשנה לפחות  4 הקבלן מתחייב להחליף לעובדיו את הביגוד 23.3

 .כשהם נקיים עם המדים

מעילים , מגפיים הכולל םבתקופת החורף יספק הקבלן לעובדיו ביגוד מתאים לימים גשומים וחורפיי 23.4
שכמיה ו מכנסיים – ותוחליפות נגד גשם בצבע צהוב הכולל בצבע אחיד בהתאם להוראות נציג העירייה

 .בגדים אלה יהוו חלק מן המדים בתקופת החורף. עם כובע מחובר כחלק משכמייה

 . באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים מגיעים לעבודה עם המדים מידי יום 23.5

 
או של /תחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים והקבלן מ .24

כל ציוד , או לכל הפועלים מטעמו/או לשלוחיו ו/הקבלן יספק לעובדיו ו .כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות
דה מסוגן של או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבו/מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו

 .הקבלן יפקח כי אכן יעשה על ידי העובדים שימוש בציוד זה. העבודות
 

 ציוד מכני וחומרים, כלי עבודה .ו
 

לשם ביצוע השירותים ואלו יהיו רכוש הקבלן ויוחזקו  הנדרשהקבלן מתחייב להמציא את כל הציוד  25.1 .25
 .במצב תקין וסדיר

 .ים כזהככל שקי, ד בתנאי התקן הישראליוכל הציוד יעמ 25.2

למערכת קיון יועגלות הנמיולים ,טיאוט תמכונו, הקבלן מתחייב להתקין ולחבר את כלל הרכבים 25.3
המערכת תחובר טלפונית לנציג העירייה ותתריע על כל חריגה  -ןלאיתור ותפעול מערך הניקיו

 .וגדר במערכתתש
 .וכדומה ןתיקו, חודשית האחזק, הקבלן יישא בכלל ההוצאות ההתקנה

 
או שאינם במצב , וד וחומרים אשר לדעתו של נציג העירייה אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודהצי 26.1 .26

רשאי נציג העירייה לדרוש את החלפתם והקבלן יסלקם מן האתר ויביא במקומם ציוד וחומרים , תקין
 . אחרים המתאימים לדרישות

וימים הדרושים לבצוע או כלים מס/העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להשתמש בחומרים ו 26.2
 .העבודות  והקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישה כזו ללא שהוי

 
כדי לאפשר עבודה , הקבלן ידאג בעצמו ועל חשבונו לאחסון הציוד והחומרים במקום בטוח ונוח לגישה 27.1 .27

 .רצופה וללא עיכובים

במטרה לשמור על רמת הקבלן יהיה אחראי לנייד את הציוד לצמצם או להגדיל את כמותו  וכל זאת  27.2
 .ניקיון על פי דרישת העירייה

 
או מי מטעמו לא יהיו רשאים להשתמש בכל ציוד או חומרים השייכים לעירייה בין אם /או עובדיו ו/הקבלן ו .28

 .'מחסנים וכד, ציוד טכני ובין אם מבנים
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מתחייב כי בכל מועד בו  הקבלן. ואילך  9106  שנת יצורבאמצעות כלי רכב ומכונות טיאוט תבוצענה העבודות  .29
חלופי שגילו ( בהתאמה)שנים הוא יוחלף בכלי רכב או מכונת טיאוט  6 –גיל כלי רכב או מכונת טיאוט יגיע ל 

 . שנים 6מתחת לגיל 
 

 
 
 
 
 
 
 

 התמורה .ז
 

 
 -"גזרת עכו העתיקה"

  -א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 םא ואמצעי"להקטין את כ

מחיר מקסימום 
 בשקלים למשמרת

 אחוז הנחה 

 
 
 
 
 
 

 ו-א

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 1

 (עובד+מפקח)צוות משימתי 
  7 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4( )מדרכות)רכב טיאוט 

 

   
 

         9,619 
 
  

 
 

_______% 

 -צהריים
 

 14:11-21:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 6

 4 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4()מדרכות)רכב טיאוט 

 

 
 
 

          9,901  

 
 

___________% 

 
 
 
 
 
 

 בתש

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 1

 (עובד+מפקח)צוות משימתי 
  7 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4( )מדרכות)רכב טיאוט 

 

  
 
 

            7,299 

 
 

_______% 

 -צהריים
 

 14:11-21:11שעות 
 
 שעות עבודה נטו 6

 4 עובדי טיאוט ידני. 
  (שעות 4()מדרכות)רכב טיאוט 

 

 
 

          
            0,072  

 
 

___________% 

 

 

 -עיר כללי

 .לילי שרון,תל נפוליאון,אזור תעשייה דרום, שיכון: גזרת מזרחית

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"הקטין את כל

מחיר מקסימום 
 למשמרת
 בשקלים

 אחוז הנחה

 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 16:11-14:11שעות 

 
 שעות עבודה נטו 1

 עובד+מפקח-(עגלה+טנדר)טנדר סיירת 
 
 עובדי טיאוט ידני 12-טיאוט רחובות. 

 
 3 צוותים משימתים. 
 רכב טיאוט מדרכות. 
 רכב טיאוט כבישים. 

 

 
 
 

          09,090 
 
 

 

 
 

 ו-א

 
 -צהריים

 15:11-19:11שעות 
 שעות עבודה נטו 6

 עובד+מפקח-(עגלה+טנדר)טנדר סיירת. 
 עובדי טיאוט ידני 3 -טיאוט מדרכות. 

 

 
 

      0,710 
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 : גזרה מערבית

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

מחיר מקסימום 
 םבשקלי למשמרת

 אחוז הנחה

 
 
 
 
 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 

 16:11-14:11שעות 
 שעות עבודה נטו 1

 (עגלה+טנדר)טנדר סיירת נקיון- 
 .עובד+מפקח

 
 עובדי טיאוט ידני 15 -טיאוט רחובות 

 
 3 צוותים משימתיים. 
 רכב טיאוט מדרכות. 
 רכב טיאוט כבישים. 

 
 
 
 

       06,419 
 
 

 

 
 
 

 ו-א

 
 -צהריים

 
 14:11-19:11שעות 

 שעות עבודה נטו 6

 (עגלה+טנדר)טנדר סיירת נקיון- 
 .עובד+מפקח

 
 עובדי טיאוט ידני 6 -טיאוט רחובות 

 
 

 
 

       0,710 
 

 

 

 (מזרח+גזרת מערב)ניקיון כללי שבת

 כוח אדם ואמצעים משמרת 
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

 מחיר מקסימום
 למשמרת בשקלים

 האחוז הנח

 

 

 שבת

  -בוקר

 1711-1211: שעות

 שעות עבודה נטו 9

 2  אחת לכל )טנדרים סיירת נקיון
 (.גזרה

 עובדי טיאוט ידני 6-טיאוט רחובות. 

 

 

            4,401 

 

 -צהריים

  1411-1911: שעות

 שעות עבודה נטו 9

 (.אחת לכל גזרה)טנדרים סיירת נקיון 2

 .עובדים טיאוט ידני 5 -טיאוט רחובות

 

 

            0,271 

 

 

 

 חופים

 א ואמצעים"כ משמרות ימים
/ העירייה רשאית להגדיל -אומדן בלבד

 א ואמצעים"להקטין את כ

 מחיר מקסימום
 למשמרת בשקלים

 אחוז הנחה

 
 
 

 ו-א

 
 

 -בוקר
 1511 -1711שעות 

 
 שעות עבודה נטו 1

 
 

עובדים  3הכולל  -רכב צוות חופים
 .רזיםכללים לניקוי החופים הלא מוכ

 

 
 
 

          0,421 

 

 
 
 

 שבת

 
 

 -בוקר
 1511 -1711שעות 

 

 
 

עובדים  3הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים לניקוי החופים הלא מוכרזים

 

 
 
 

          9,070 
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 שעות עבודה נטו 1
בחודשי  -צהריים ש-ה

 הקיץ בלבד
 0611-9111שעות 

 שעות עבודה נטו 4
 

ם עובדי 2הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים

 
 

           742 

 

בחודשי  -צהריים שבת
 הקיץ בלבד

 0611-9111שעות 
 שעות עבודה נטו 4
 

עובדים  2הכולל  -רכב צוות חופים
 .כללים

 
 
 

           207 

 

 מ"מחיר המקסימום הינו כולל מע

 

וייתכנו שינויים  לבמדן לשם קבלת הצעות בוא הינם, ידוע לנו כי כוח האדם והאמצעים המצוינים בטבלה מעלה
אשר ימסרו לקבלן , שינויים. או בהיקף העבודה המופיעים בהם/או בדרישות ו/ו או בימים/ בשעות ואו /בפרטים ו

או עילה /ות ו/י היחידה/לא יהוו עילה לשינוי במחיר, או לאחר חתימת ההסכם/במועד ו, הזוכה בביצוע העבודות
 .העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתםפרט לתשלום עבור  -וסוג לתביעה מכל מין 

 
 

או /להעמיד ציוד ו, י העירייה בנוסף לאמצעים כמתחייב מהצעתנו לעיל"היה ונידרש ע -אופציה בלבד .11
 :א באופן פרטני אנו מתחייבים כי מחיר כל פריט לא יעלה על המחירים המפורטים להלן"או כ/אמצעים ו

 

אחוז  -ח ליחידה ליום"ש 1872  (כולל מפעיל)כהגדרתה במפרט המיוחד  מכונת טיאוט כבישים 11.1
 ;____________הנחה

  

אחוז  ח ליחידה ליום"ש 1872  (כולל מפעיל)מכונת טיאוט מדרכות כהגדרתה במפרט המיוחד  11.2
 ;____________הנחה

  

אחוז  ח ליחידה ליום"ש 1511   - (עובדים 2כולל ) משימתי יולמ 11.3
 ;____________הנחה

 

אחוז  ח ליחידה ליום"ש   1511                                 -( כולל מפעיל)טרקטור עם גרור לאיסוף אשפה  11.4
 ;____________הנחה

 
 

אחוז  ח ליחידה ליום"ש    1711                       -( כולל מפעיל)טרקטור עם גרור לאיסוף פסולת בנין  11.5
  ;____________הנחה

 

אחוז  ח ליחידה ליום"ש  427                                                                    -יאוט נוסף עבור עובד ט 11.6
   ;____________הנחה

              
 הצעת המחיר דלעיל לא תבוא בשקלול ההצעות 

  שעות עבודה נטו 1מובהר בזאת כי לעניין סעיף זה יום עבודה הוא בן 
 מ"לל מעהינו כומחיר ה
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 :באופן הבא יעודכנו הסכומים הנקובים לעיל .31
 .אחת לחצי שנהנו עודכיו, מהסכומים יהיו צמודים למדד  25% 31.1

יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור  5%-היה ועלה המדד במהלך ששת החודשים בלמעלה מ
שישה חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא  כאמור וממועד זה ימנו 5%החודש בו עלה המדד מעל 

 .בהתאמה
עדכון התמורה בגין העלאת שכר המינימום . הנותרים יעודכנו בגובה שיעור שינוי שכר המינימום 75% 31.2

על כל החשבונות שיוגשו בגין תקופה המאוחרת למועד  במועד העלאת שכר המינימום ותחול ךתיער
 מהעבודותיחולק החשבון בהתאמה והעדכון יחול בגין חלק , דכון באמצע החודשחל הע. העדכון
 .לאחר מועד עדכון שכר המינימום ושבוצע

 
 

העתקים  לושהיגיש הקבלן לנציג העירייה חשבון מפורט בש, גרגוריאניבכל חודש  5  -עד ל, אחת לחודש 33.1 .31
 . שניתנו כאלה ככל, בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף לעירייה
 .מאושרים על ידי נציג העירייה, נהללחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן ל

 . ימים ממועד שהוגשו לו 11תוך , נציג העירייה יבדוק החשבונות
, מועד אישורם על ידי נציג העירייהיום מ 45ישולם תוך , כפי שאושר על ידי נציג העירייה, החשבון 33.2

 .י הוראות כל דין"או עפ/ל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ווזאת בניכוי כ
 

 
 . מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום"מע כלוללם לקבלן לפי חוזה זה יושכל תשלום ש .34

 
 .לכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין .35

 
 .תיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהםספרי העירייה וחשבונו .36

 
לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום  31-31תמורה הקבועה בסעיפים ה .37

ל מניחה את דעתו ומהווה "הקבלן מצהיר כי התמורה  הנ .כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה
  .לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, וגנתתמורה ה

 
 

 
 

 תקופת ההתקשרות .ח
 

 . ___________ ועד ליום  ___________    מיום שנים 3 -ל הסכם זה בתוקף  38.1 .38

כולם או , העירייה תהא זכאית להודיע לקבלן על תקופות בהן אין היא מעוניינת בביצוע השירותים 38.2
ולא תשולם  -בהתאם להודעת העירייה  –כולם או חלקם , םהשירותי יינתנוובתקופות אלה לא , חלקם

 21ובלבד שנציג העירייה הודיע לקבלן אודות תקופות אלה  בהתאמה –התמורה בעדם או חלקה היחסי 
 .יום מראש לפחות

 
, תקופות נוספותללהאריך ההתקשרות , על פי שיקול דעתה הבלעדי, העירייה תהא רשאית אך לא חייבת .39

לא יעלה , לאחר הארכתו של הסכם זה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, מהן לא יעלה על שנהשאורך כל אחת 
שנים ובתנאי שהודיעה לקבלן על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודשיים בטרם תום  חמשעל 

 .תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך
יום ממועד  14תוך , ימציא הקבלן לעירייה ,הודיעה העירייה לקבלן על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת

הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה , הודעת העירייה
 .שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה, בהודעת העירייה

 
 

 
את ההתקשרות לפי הסכם , י שיקול דעתה הבלעדילפ, על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק .41

ולקבלן לא תהיינה כל , יום לקבלן 31בהודעה מראש של , לצמיתות או לתקופה כלשהי, כולה או חלקה, זה
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למעט זכותו לקבל את התמורה בגין , בגין ההפסקה האמורה, או תביעות כספיות או אחרות/טענות ו
 .כאמור, ההתקשרותאו הפסקת עד למועד סיום , עואם בוצ, השירותים שבוצעו על ידו בפועל

 
 
 
 
 
 

 איסור הסבת ההסכם .ט
 

או כל חבות , כולו או חלקו, או להעביר את החוזה/או לשעבד ו/או להמחות ו/הקבלן אינו רשאי להסב ו 41.1 .41
 .בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר/או התחייבות ו/ו

תיחשב , בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יטה בקבלןמהשל 25%העברת  41.2
 .לעיל 1ק "בסכהעברה המנוגדת לאמור 

 
או למסור לאחר כל חלק , כולם או חלקם, הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים 42.1 .42

  .מראש ובכתבירייה אלא באישור הע ,לרבות העסקת העובדים ,מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים
אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה כי , לא יאושר קבלן משנה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 42.2

 .בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נשוא הסכם זה, יש לו צוות עובדים קבוע
, והתאמתם לדרישות העירייה, אם יאושרו, הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה 42.3

 .ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה
י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא אחריות "התמורה לקבלני המשנה תשולם ע 42.4

 .או מחויבות כלשהי בקשר לכך/כלשהי ו
 

אין בה , בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, העסקת עובדים .43
 .משום מסירת ביצוע השירותים לאחר, כשלעצמה

 
 בנזיקין ושיפוי אחריות .י

או הפסד העלולים להיגרם /או אובדן ו/או נזק רכוש ו/היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף וי והקבלן  לבד .44
או לקבלני /ועובדי הקבלן  או ל/קבלן ואו ל/או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/לעירייה ו

או /ממעשה ואו /או קשור לשירותים ו/בכל הנובע ו או למי מטעמם/או לעובדיהם ו/משנה מטעם הקבלן  ו
  .בקשר לשירותים ומטעמכל מי או /ו ואו עובדי/מחדל של הקבלן ו

 
יד נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על , היה אחראי כלפי העירייה לאבדןי והקבלן לבד .45

  . נשוא ההסכםשירותים לצורך ה ואו על ידי מי מטעמ/ו
 

זקים כאמור ומתחייב לשפותה נהקבלן  פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  .46
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7או את הפועלים מטעמה תוך /או לפצותה ו/ו

להתגונן מפניה על  ול ותאפשר ל"ייה תודיע לקבלן  על כל תביעה שתוגש נגדה כנהעיר. ד"ט עו"הוצאות ושכ
 . וחשבונ

 
או מכל סיבה אחרת סכומים /זכאי להם מכוח הסכם זה והקבלן  לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהעירייה  .47

מור לעיל כאקבלן על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המהעירייה אשר נתבעים 
 .כאמור לעיל הקבלןמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  עירייהאו בגין נזקים שנגרמו ל/ו

 
 ביטוח .יא

 
 הקבלןמתחייב , ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותו של הקבלןלהבטחת  .48

ביטוחים מתאימים  וות שבדין כלפיבמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחרי ולערוך ולקיים על חשבונ
ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס , לפי שיקול דעתו להבטחת אחריות כאמור

טופס האישור על קיום : "להלן)המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  9'ג נספח, האישור על קיום ביטוחים
  "(. ביטוחים

 
טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את  .49

ידי מבטחי הקבלן -מסירת האישור חתום על. על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעילהמורשים בישראל 
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 .לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם
וזאת , במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, ישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוחהקבלן ישוב וימציא א

 .ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה
 

או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו /או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/ריכת הביטוחים וע .51
או לא יהא בכך /ו אחריות כלשהי בקשר לכך ואישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

 . פי כל דין-פי הסכם זה או על-כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
 

ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  , הקבלן יערוך או יוודא שנערך -ביטוח כלי רכב .51
ל פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה ע

וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי ( ביטוח חובה)נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים 
למען ספק מוסכם כי . ₪  611,111 -גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

, מחפרים, טרקטורים, (מיול)רכב משימתי ייעודי , כלי טיאוט, תמלגזו, כולל מנופים" כלי רכב"המונח 
 .ל"גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ

 
אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח , וציוד מכני הנדסי כאמור" כלי רכב" .52

 .למקרה₪   2,111,111-יפחתו מאחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא 
 

 ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות "קבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנה        53.1 .53
 .הקבועות בפוליסות הביטוח               

 
או /הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו 53.2

אשר יגרמו להפחתה , קבלני משנה ועובדיהם, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, הפועלים מטעמו
כי הקבלן יהיה , מובהר .מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים

לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה , אחראי לנזקים בלתי מבוטחים
 .בפוליסות

 
לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  בהקבלן מתחיי 53.3

 .לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, האמור
 

לנזקים  יהיה קבלן אחראי, את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה הפר הקבלן 53.4
או אחר שיגרם /טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו ולבאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה 

 .עקב זאת ול
 

 
 

 הפרות וסעדים .יב
 

 ,64, 63 ,59,44-53, 42, 41, 29, 25, 23, 21 ,19, 17 ,16, 15, 12, 11, 11 ,8, 7, 6מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .54
ד מהם תחשב כהפרה יסודית של הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אח 71-ו 66,65

 .ההסכם
 

יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם , הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה .55
 .זה

 
מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן , בנוסף לכל האמור לעיל .56

 .יסודית של הסכם זהיחשב הדבר כהפרה , השירותים ואלה לא תוקנו

 
תזכה כל אחת , או הסכם זה/מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו 57.1 .57

לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  56-54מן ההפרות המפורטות בסעיפים 
 .כשהם צמודים למדד, (ח"חמש עשרה אלף ש)₪  15,111

 :תהא רשאית העירייה  1ק "נוסף לאמור בסב 57.2

 .לבטל את ההסכם לאלתר 57.2.1

 . לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם 57.2.2
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ליקויים או , על חשבונו, מתחייב הקבלן לתקן, מבלי לפגוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה 58.1 .58
 .לשביעות רצונם של נציג העירייה והעירייה, ("ליקויים": להלן)פגמים בעבודות 

 
 

תהא העירייה רשאית לתקן את הליקויים , לא תיקן הקבלן במועד ליקויים שנתגלו בביצוע העבודות 58.2
לרבות באמצעות קבלן אחר על חשבונו של הקבלן ותהה זכאית להשבה , או על ידי מי מטעמה/בעצמה ו

גבות מן העירייה רשאית ל. הוצאות מיוחדות 09%בתוספת , מיידית של כל הוצאה או נזק שנגרמו לה
לרבות בדרך של קיזוז מן התמורה לה זכאי הקבלן , הקבלן הוצאותיה בהתאם לסעיף זה בכל דרך

 .מכוח הסכם זה
 

, או לקזז סכומים מהתמורה החודשית/בנוסף לכל האמור לעיל יהא רשאי נציג העירייה להפחית ו 59.1 .59
ותים במועד מהמועדים בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השיר, ("פיצויים מוסכמים": להלן)

או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה /הקבועים בהסכם ו
 :כדלקמן

 
"מס
 ד

 הליקוי/ הנושא 
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום 
 ח"בש

  111 אשפתוןאי ביצוע ניקיון מסביב ל  .0

  111 אי החלפת שקית באשפתון  .9

  211 קבע בחוזהאי פינוי פגר במועד שנ  .0

  211 אי ביצוע ניקיון בתוך פרק הזמן שנקבע לכך  .4

  211 (הפיצוי הינו לכל עובד)אי העסקת עובדים עם מדים   .9

6.  
י עובד במהלך יום עבודה "ע( ב"וכיוצ, מתכות, בקבוקי פיקדון)איסוף פסולת למיחזור  

 211 (הפיצוי הינו לכל עובד)

  511 (יצוי הינו בגין כל עובד חסרהפ)אי העסקת עובדים בכמות נדרשת   .7

  611 העסקת עובד בניגוד להוראות נציג העירייה  .1

2.  
הפיצוי הינו בגין כל עובד )אי העסקת עובדים בכמות נדרשת בתקופת תגבור לחגים 

  611 (חסר

  811 אי ביצוע עבודת ניקיון בקטע שבתוכנית העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך  .01

  811 י נציג העירייה"שהוסכם ע ודה לכל יוםאי העסקת מנהל עב  .00

  1,111 אי החלפת רכב טיאוט לא תקין במועד שנקבע  .09

  1,111 (לכל מקרה)אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד   .00

  1,111 (לכל יום לכל מכונת טיאוט)אי השלמת עבודות הטיאוט בהתאם לתוכנית העבודה   .04

 2111 (מכונה לכל יום לכל)אי הפעלת מכונת טיאוט   .09

 1811 אי הפעלת צוות משימתי לכל יום  .06

 511 אי החלפת רכב שאינו מתאים להגדרתו  .07

01.  
עד  או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת בטבלה זו /של הוראה ו הפרת קלה

1,111 

02.  
עד  . או התחייבות נשוא החוזה שאיננה מוגדרת בטבלה זו/של הוראה ו הפרת חמורה

3,111 

 511 בודת ניקיון שלא לשביעות רצון נציג העירייהביצוע ע  .91

 
ה של אי תשלום שכר מינימום לעובד ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין כל מקר 59.2

 .בגין החודש בו בוצעה ההפרה, מהתמורה החודשית  9%בסכום 

 .מ ויהיו צמודים למדד"המופיעים בסעיף זה כוללים מע פיצוייםכל סכומי ה 59.3

או טענה /קבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ונציג העירייה כביעתו של ק 59.4
 .מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך

 .אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין 59.5
 

סודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה י .61
 :או הסכם זה/לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו
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, כולם או חלקם, הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן 61.1
 .ימים ממועד ביצועם  04  לחלוטין תוךוהעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 
 

או , כולם או חלקם, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, ניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל 61.2
או ניתן נגדו צו פירוק או , או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון

או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או , או חלקם ,שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם
 . 1999-ט"נתש, החברותחוק ל 351י סעיף "פשרה למען הסדר איתם עפ

 
מענק , כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, להנחת דעתה, כשיש בידי העירייה הוכחות 61.3

 . או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו
או שהקבלן לא , של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה התברר כי הצהרה כלשהי 61.4

 .גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה
 

יום לא יהווה הפרה של  01 ואשר לא יעלה על, מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן 61.1 .61
 .בגין איחור כאמור, כספיים או אחרים, אית לכל סעד או תרופההסכם זה והקבלן לא יהא זכ

, יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית 01  איחור העולה על 61.2
 . 1961-א"תשכ

 
בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה , עירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן .62

 .אחרת שהיא
 
 
 

 
 ערבויות .יג
 
 וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  ,להבטחת עמידת הקבלן בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה 63.1 .63

 בנוסח המחייב  (ח"שאלף  שמונה מאות)₪  111,111מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע בסך  ,העירייה          
 .מתום תקופת ההתקשרותיום  21שתוקפה עד "( יצועערבות הב:"להלן) 6/'בנספח גשנקבע           

, לעיל ימציא הקבלן לעירייה 02הודיעה העירייה לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  63.2
ערבות שתוקפה עד שלושה חודשים מגמר תקופת ,  ממועד קבלת הודעת ההארכהימים  7תוך 
  .שאם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה, רכהההא

או בהגדלת היקפה /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע וכ 63.3
 .יווישולמו על יד קבלןיחולו על ה, יןילפי הענ

ערבות ביצוע  עירייהא מיד ללהמצי קבלןחייב ה, כולה או חלקה, במקרה של מימוש ערבות הביצוע 63.4
 .לרבות סכום ערבות הביצוע, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, חדשה

על פי החוזה  קבלןמה האו כל שיפוי שיגיעו ל/או פיצוי ו/כל תשלום ו קבלןלגבות מה תזכאי עירייהה 63.5
 .על ידי מימוש ערבות הביצוע, או על פי כל דין/ו

 
 שירותים בשעת חירום  .יד

 
בהתאם , מתחייב ליתן שירותים לעירייה בשעת חירום בין שהינה מוכרזת ובין שאינה מוכרזת הקבלן .64

 .להוראות המנהל  והוראות פיקוד העורף
 

 אכיפת דיני עבודה .טו
 

  י צורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידל  65.1  .65
 בין שהינו , העירייה                

 :הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן, עובד עירייה ובין שאינו עובד העירייה                

 
 כפי שיידרש על ידי המנהל, רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת ייחוס הבדיקה (01)

 .  9119  –ב "התשס, ת/כמשמעותה בחוק הודעה לעובד, ת/הודעה לעובד (00)
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 .פנקס שכר ותלושי שכר (09)

 (.ת/ח נוכחות חודשי של העובד"דו, לרבות)פנקס שעות עבודה  (00)

 .ת/הבראה המגיעים לעובד, פנקס ימי חופשה (04)

ל או רשויות המס בעד תשלומי "המל, ארגון עובדים, ועד עובדים, אישורי הפקדה מאת קופת גמל (09)
 .ת שהועברו בידי המעביד/המעביד ותשלומי העובד

 .ס הכנסהטפסי מ (06)

 .דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי (07)

ח בגין תשלום שכר עובדים העומד בדרישות החוק "תצהיר רו, ח מטעם הקבלן לרבות"אישורי רו (01)
 .ב"וחוזה הקבלנות בנוסח המצ, צווי ההרחבה, וכל דין

    
   וא חוזה הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נש  65.2

 , העירייה –הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות , זה              
 .או בתנאי העסקתם/אליו יוכלו עובדי הקבלן להתקשר ולהתלונן על פגיעה בזכויותיהם ו              

או /או רוסית ו/או ערבית ו/עברית ו)העובד הודעה בכתב בשפתו של , הקבלן ימסור לכל עובד, בנוסף
בו יציין את זכויות העובדים להתקשר למוקד אכיפה מטעם העירייה ולהגיש , (או כל שפה נוספת, אמהרית

 . תלונה על פגיעה בזכויותיהם
 

 
 השבתת שירותים .טו

 
 ת על פי חוזה של שירותיו במסגרת העבודה הקבלני, חלקית או מלאה, הקבלן יימנע מהשבתה     66.1 .66

 ובמועדי שביתה , לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין הקבלן לבין עובדיו, מכל סיבה  שהיא, זה            
 .עובדי רשויות מקומיות של             

 
    ישלם הקבלן לעירייה פיצויים , השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית כאמור 66.2

  לכל יום עבודה שבו לא ( ₪ חמישים אלף : במילים)₪  91,111ים מראש בסך של מוסכמים ומוערכ    
 . ביצע את העבודות    

 
או חילוט /לרבות קיזוז ו)לפי חוזה זה , אין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של העירייה

יגרמו לה כתוצאה או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים אשר /ו( ערבות בנקאית
 .מהשבתת שירותי הקבלן

 
או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על פי כל דין /ומבלי לגרוע מכל זכות ו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 66.2

להעסיק קבלן או עובדים אחרים , במקרה של השבתה כאמור, תהא העירייה רשאית, ועל פי חוזה זה
או עובדים /ל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן וולחייב את הקבלן בכ, בביצוע העבודה הקבלנית

 . הוצאות מיוחדות של העירייה 09%אחרים כאמור בתוספת של 
 

תהא העירייה רשאית לפי , כי במקרה של השבתה כאמור, מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה 66.3
ות הביצוע לחלט את ערב, לעיל 2ק "בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים בס, שיקול דעתה הבלעדי

 . בגין הפרת חוזה, כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה
 

עקב תקלות , במסגרת העבודה הקבלנית, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, לעיל 1-3ק "הוראות ס 66.4
 .לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה, בציוד אותו אחראי הקבלן לספק

   
כלי רכב וציוד חלופי על פי דרישות , על חשבונו, פקמתחייב הקבלן לס, במקרה של תקלה כאמור 66.5

, אם הקבלן יפר חובה זו כאמור. שעות  0 תוך פרק זמן שלא יעלה על , לצורך ביצוע העבודה, החוזה
סכום בהתאם לסכומים הקבועים בטבלת הפיצויים מוסכמים מראש , תקזז העירייה מתשלומיה לקבלן

 .  לחוזה להלן' המפורטת בנספח ד
 
לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או לעיכוב אחר , וקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהואחיל 66.6

 .מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על ידו
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 שונות .גי
 

 :העירייה מצהירה כי .67
 . בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין 67.1
 -ו 1712211751 זה מתוקצבת בתקציבה המאושר בסעיפים יצועו של הסכםההוצאה הכספית לב 67.2

1712211751. 
 

מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .68
בכתב או בעל , הסכמים והתחייבויות, מצגים, הצהרות, פרסומים, העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות

 . קודם לחתימתו, אם נעשו, אינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשוש, פה
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  69.1 .69
הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך . שני מורשי החתימה מטעם העירייה

 . האמורה
לא יחשב הויתור כויתור על כל הפרה , דים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זהויתר אחד הצד 69.2

ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים , כל ויתור. שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה
 .אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד, לא יהא בר תוקף

 
רה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות או הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צו .71

 .מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם

 
יראו אותו כאילו נתקבל על ידי , כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת הצדדים כמפורט בראשית ההסכם .71

או אותו מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יר. ימי עסקים מתאריך המשלוח 3הנמען עם תום 
או במועד קבלת אישור  טלפוני , כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 .לפי העניין, לקבלת הפקס על ידי הנמען

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  .72

 .או ממתן השירותים/או הנובעים מהסכם זה ו/והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

        _______________________                  _______________ 
 הקבלן                העירייה                      

 
 
 
 
 
 

 
 ח"רו/ד"אישור עו

 
מאשר בזאת כי מסמכי _____________ . ר.מ, ח"ור/ד"עו___________________________ מ "אני הח

_________________________________________ ה "הסכם זה חתומים על ידי ה
אשר הינם מורשי ,  (ז.ת+ שם )___________________________________________________________ 

 .לכל דבר ועניין קבלןוחתימתם דלעיל מחייבת את ה הקבלןהחתימה 
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך
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 .ש לעירייה"הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ
 .להסכם קדם מכרז כדין

 .ההסכם עומד בדרישות הדין
 
 

   ______________                    __________________ 
 חתימה                                 תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 99/9102מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

 

 

56 

 
 

  0/'ג  נספח
 מיוחדמפרט 

 הגדרות
 
 :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם 1

 
אשר נחתם בין הצדדים בעקבות זכיית , בין הקבלן לעירייה__ _____' _חוזה מס " ההסכם"

 22/  2119הקבלן במכרז פומבי 
 ;עיריית עכו " ייההעיר"
 ;תחומה המוניציפאלי של העיר עכו " העיר"
 " מנהל"

 "נציג העירייה"או 
אחראי מטעם מנהל מחלקת הניקיון בעירייה או מי מטעמם ה או/ו ראש מינהל התפעול

העירייה על הקשר עם הקבלן ועל הפיקוח מטעם העירייה על מהלך ביצוע העבודות על 
  ;        ידי הקבלן

 " בלןהק"
 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו של הקבלן 
הפועל בשמו או בשבילו , או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה/ו

 ;בביצוע העבודות
עמו כי הוא משמש מט ,בכל אזור,העירייה גאדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב לנצי " מנהל עבודה"

או בתלונות /של הקבלן כבא כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו
 ; ככל שיהיו

 /רשות הרבים"
 "שטח ציבורי  

שטח ציבורי , חורשות, גנים ציבוריים, רחובות, כל שטח ציבורי בתחום השיפוט לרבות
חופי , ל או מרוצףבין שהינו סלול ובין שאינו סלו, שטח המיועד לחנית כלי רכב, פתוח

 הים וכיו
 ;צא באלה

 /רשות היחיד"
 " שטח פרטי 

 ;שטח שאינו רשות הרבים

תחנות , ('וכד, לוח מודעות, ספסלים)ריהוט רחוב , מעקות, תמרורים, אבן שפה " תשתיות"
, מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של צנרת מים, תחנות הסעת נוסעים, אוטובוס

רגליים והשטח שבין  4ערכת חשמל ועמודי חשמל לרבות בעלי מ, תיעול וניקוז, ביוב
 .ב"וכיוצ, מערכות הולכת גז, מערכת טלפון וטלוויזיה בכבלים או בלוויין, הרגלים

עליה מסומנים השטחים המיועדים  2/'מפת העיר עכו המצורפת להסכם כנספח ג " המפה העירונית"
 ;לביצוע העבודות

 או/ושיחולק לאזורים , מפה העירונית המצורפת למסמכי המכרזחלק מהעיר שיסומן ב " גזרה"
 ;בהם יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה, מתחמיםל

 .המסומן בצבע צהוב במפת העיר,  2לכביש חלק מהעיר בצד המזרחי  " גזרה מזרחית"
 .העיר המסומן בצבע כחול במפת ,  2לכביש חלק מהעיר בצד המערבי  " גזרה מערבית"
עכו גזרה "
 "עתיקהה

 .העירבמפת  ירוקהמסומן בצבע  , חלק מהעיר

 .חופים לא מוכרזים,בצבע סגול במפת העיר ןהמסומ, חלק מהעיר "גזרת חופים"
בין שכלול ובין שאינו כלול בתוכנית , כל מקום בשטח השיפוט של העיר בכל גזרה " אתר"

 ;ניקיון כהגדרתו להלן בו יידרש הקבלן על ידי המנהל לבצע, העבודה
בו יבצע , שיסומן במפה העירונית המצורפת למסמכי המכרז, שטח באחת הגזרות בעיר  "אזור"

 ;הקבלן את העבודות בהתאם לתוכנית העבודה השבועית
שהוגדר כמתחם בין שסומן ובין שלא סומן במפה העירונית , שטח הנמצא באזור בעיר " מתחם"

, מעברים, מפרצי חניה, כבישים, שטחים ציבוריים, ל רחובותהכול, בו יבוצעו העבודות
' מ 2 -כולל כניסות לחצרות מבנים כ, שבילים, מדרכות, ספסלים, משטחים שונים

ריהוט רחובות , פנסי תאורה, עמודים, קירות, מעקות, גומות עצים, רחבות, מהמדרכה
 ;  עיתאשר ינוקו על ידי הקבלן בהתאם לתוכנית העבודה השבו, ושלטים

, מדרחוב, רחבה, אי תנועה, כביש, רחוב ראשי: דרך סלולה או שאינה סלולה לרבות " רחוב"
ב  "וכיוצ, מחלף, גשר,  פס ירק, מדרגות, מעבר, שביל, מדרכה, מפרצי חניה, טיילת

 ;(מימין ומשמאל)מטר נוספים מכל צד של אותה דרך  5לרבות 
מאבנים , מבטון, העשוי מאספלט, המיסעה של הדרךושטח , רוחב, אורך -דרך סלולה   "כביש"

 ;  בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, או מכל חומר אחר, משתלבות
בין שהינו סלול או מרוצף ובין שהינו , או בכביש/שטח הפרדה לרבות ככרות ברחוב ו " אי  תנועה"

 ; בלתי סלול או מרוצף



 99/9102מכרז פומבי 
 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

 

 

57 

עם או ללא אבן , ושטח המיסעה של אותו שטח, רוחב ,שטח המיועד להולכי רגל לאורך  "מדרכה"
בין שהינם , או מכל חומר אחר, מאבנים משתלבות, מבטון, העשוי מאספלט, שפה

לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המדרכה בצידו , תקינים ובין שהינם פגומים
 ;  מטר לפחות 9עד למרחק של , הרחוק מהכביש

העשוי , המיועד להולכי רגל או לחניית רכב, ביש או מדרכהשטח ציבורי שאינו כ  "רחבה"
בין שהינם תקינים ובין , או מכל חומר אחר, מאבנים משתלבות, מבטון, מאספלט

בצידו הרחוק מהכביש עד , לרבות שטח ציבורי הגובל עם הרחבה, שהינם פגומים
 ;    מטר לפחות 9למרחק של 

לכל ארכו או , רגל במשולב או ללא תנועת כלי רכב רחוב בו מתאפשרת תנועת הולכי " מדרחוב"
 ;לחלק מאורכו

. לכל ארכו או לחלק מאורכו, אזור בו מתאפשרת תנועת הולכי רגל ללא תנועת כלי רכב  "טיילת"
, העשוי מאספלט, עם או ללא אבן שפה, ושטח המיסעה של המדרכה, רוחב, אורך

, שהינם תקינים ובין שהינם פגומים בין, או מכל חומר אחר, מאבנים משתלבות, מבטון
עד למרחק של , לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם המדרכה בצידו הרחוק מהכביש

 ; מטר לפחות 9
בין שהינה סלולה אספלט או , או לכלי רכב עם או ללא אבן שפה/דרך להולכי רגל ו  "שביל"

נם תקינים ובין שהינם בין שהי, או מרוצפת באבנים משתלבות או כל חומר אחר, בטון
  9עד למרחק של  , לרבות פס ירק ושטח ציבורי הגובל עם הדרך משני צידה, פגומים

 ;   מטר לפחות
, עם או ללא מדרגות, עם או ללא אבן שפה, ושטח המיסעה של המעבר, רוחב, כל אורך " מעבר"

ו מרוצף א, בין שהינו סלול אספלט או  בטון, בין שהינו מקורה או שאינו מקורה
לרבות פס , בין שהינם תקינים ובין שהינם פגומים, באבנים משתלבות או כל חומר אחר

 ;   מטר לפחות 9עד למרחק של , ירק ושטח ציבורי הגובל עם המעבר משני צדדיו
, בכל כמות של מדרגות בטיילת, או גרם מדרגות רצוף או מקוטע/מדרגה בודדת  ו " מדרגות"

 ; וברשות הרבים, ברחבה, רבמעב, בשביל, במדרכה
משולבים בחלק משטח , שטח המיועד לשתילים עונתיים ורב שנתיים וגומות עצים " פס ירק"

 ;בין שהשטח שתול ובין שאינו שתול, המדרכה או הרחבה
 ;גשר מכל סוג ברשות הרבים המיועד למעבר הולכי רגל "גשר "
עלי או , בכביש בין עירוני או בכביש עירוניושטח המיסעה של המחלף , רוחב, כל אורך " מחלף"

 ;המיועד לנסיעת כלי רכב ולמעבר הולכי רגל, שקוע
 ;חגי האסלאם וחגי הנצרות, חגי כל הדתות לרבות חגי ישראל " חגים"
, חג ראשון של פסח, שמיני עצרת, חג ראשון של סוכות, יום הכיפורים, ימי ראש השנה " חגי ישראל"

 ;חג שבועות,  ום העצמאותי,  שביעי של פסח
 ;במועדים כפי שיקבעו בהתאם ללוח השנה של המוסלמים, ימי חג של המוסלמים " חגי האסלאם"
 ;במועדים כפי שיקבעו בהתאם ללוח השנה של הנוצרים, ימי חג של הנוצרים " חגי הנצרות"
אירועים "

 " מיוחדים
,  עדליאדע, עי יום העצמאותאירו: פתוחים לקהל הרחב כגון, אירועים רבי משתתפים

 .אירועי קיץ ועוד
 או" העבודות"

 "השירותים"
שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו אותם על הקבלן לבצע מכוח 

 ;ולרבות ניהול העבודות והפיקוח, לרבות עבודות ארעיות, ובהתאם להסכם ונספחיו
 ; לרבות שבתות וחגים, ימי חול המועדכל ימות השנה כולל ערבי חג ו " ימי עבודה"

או לרשויות המקומיות אינם ימי חגים  והעבודה /ימי בחירות לכנסת ו, למען הסר ספק
 .בהם תתבצע כרגיל

שתימסר לקבלן מעת לעת על , חודשית לביצוע העבודות/שבועית/תכנית עבודה יומית " תכנית עבודה"
 ;ידי המנהל

 ;העבודה וקבלת ציון וניקודטופס בקרת איכות  "טופס בקרה"
הודעות ותלונות אודות כל הקשור בעבודות ואופן , בין היתר, יחידה בעירייה המקבלת " מוקד עירוני"

 ;ביצוען
 ; או יוצבו בכל גזרה/המוצבים ו, מכל סוג ונפחכלי אצירה       "אצירה כלי"
או על /או על מבנים ו/קרקע וכלי ייעודי לאיסוף אשפה המותקן בשטחים ציבוריים ב " אשפתון"

 .או על עמודים/מתקנים ו
 "פסולת"
 

אריזות מכל , אבנים, עפר, חול, עלים וחומרים צמחיים, אשפהמכל סוג לרבות  פסולת
 ;                הנמצאים ברשות הרבים, לרבות פגרי בעלי חיים, ב"וכיוצ, סוג

 " אשפה"
 
 
 
 
 

, תיבות, קרטונים, אריזות למיניהם, שיירי מזון, בדלי סיגריות וגפרורים, אפר, קליפות
, כוסות, מוצרי פלסטיק, אריזות מכל סוג , ארגזים, פחיות, פחים, בקבוקים, קופסאות

חלקי ,נסורת, חומרי בנין, ענפים, קרשים, לוחות עץ, חתיכות עץ, מתכת וכיוצא באלה
פסולת , ת פסולת מזוןשאריו, נוצות, פסולת עיבוד בשר ועוף, גרוטאות לסוגיהן, רהוט

עלים וחומרים , גללי בעלי חיים, אבנים, שברי זכוכית, עפר, מכל סוג לרבות חול
הנמצאים ברשות הרבים וכן כל דבר העלול לגרום אי ניקיון או אי , ניירות, צמחיים
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 ; או עלול לסכן את בריאות הציבור/סדר ו
 
 
 
 
 
 
 

 " ציוד ניקיון"
 

 לכל עובד נקיון  רהציוד יימס 

 תדירות החלפה פריט
 אחת לחודשיים בישמטאטא כ

 לחודש 1 יעה כביש
 חודשים 4כול  מגרפת כביש
 אחת ליומיים שקיות אשפה

 מכנסיים בשנה 4 ח עבודה"דגמ
 פעמיים בשנה נעלי עבודה

 בשנה 8 (כולל לוגו)דרייפיט קצר 
 בשנה 2 (כולל לוגו)פוטר 

 בשנה 1 מעיל סופטשל
 בשנה 3 צ"כובע פליז דו

 שנהב 1 צ"כפפות פליז דו
 בשנה 4 אפוד זוהר צהוב

 בשנה 1 חליפת סערה

על הציוד ושמירה על המקום , בו יאוחסנו כלי העבודה וציוד הקבלן, מקום של הקבלן " מחסן ציוד"
 ;וכלי העבודה הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו

הנעשית על ידי עובדים באופן , חים ציבורייםפעולת טיאוט וניקיון של רחובות ושט " טיאוט ידני"
 ;ידני

 
 

 :על פי המפרט כדלקמן י נציג הרשות"מיכל לאישור ע+דגמים של עגלות 3הקבלן יגיש  "עגלת נקיון רחוב"
 .ליטר 71מינימום : קיבולת מיכל

מטאטא : העגלה תכסה את המיכל במלואו ויותקנו אמצעים להולכת
 .םשקיות לאשפתוני,(יעה)כף,כביש

 .ג"ק 25משקל העגלה כולל המיכל לא יעלה על 
 .לפיקוח וניהול gpsי מערכת "העגלה תבוסס ע

 
 " טיאוט מכני"
 

הנעשית על ידי מכונות טיאוט כבישים ומכונות , פעולת טיאוט של כבישים ומדרכות
 ;טיאוט מדרכות

בעל יכולת , ובעל אישור רפואי בריא, 18בוגר מעל גיל , ת המועסק על ידי הקבלן/עובד " ת ניקיון/עובד"
ומחתים , שעות ביום לפחות 7במשך , לבצע עבודה פיזית בשטח בכל מזג אויר בארץ

 ;כרטיס נוכחות באופן אישי בתחילת העבודה ובסיומה
, עבודה המבוצעת ידנית על ידי עובד ניקיון עם עגלת איסוף וכלי עבודה לאיסוף אשפה " חצרנות"

אורך  מטר 1,511  שלמירבית בתפוקה ', ניירות וכו, קרטונים, ניםניילו, פסולת, שאריות
 ;להלן 11כמפורט בסעיף , לעובד ליום עבודה מדרכה בשני צדדים

 " ניקיון יסודי"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ריסוס עונתי , ריקון אשפה, ניקוי -ביצוע מכלול עבודות הניקיון על כל סוגיהן לרבות 
הכולל מכונת טיאוט " צוות משימה"באמצעות , (כהגדרתם להלן)ות והסרת מודע

במקומות ובשעות  מפוחיםאו /מרססי מים בלחץ אויר ו 2עובדי ניקיון עם  2, כבישים
עבודת . כולל חרמש לניכוש עשבים, ועובד ניקיון  נוסף עם עגלה וכלי עבודה, המותרים 

 :רט להלןהניקיון היסודי תבוצע לכל רוחבו של הרחוב כמפו
, ניקיון ידני ומכני ואיסוף של כל הפסולת המושלכת ברחובות וברשות הרבים -ניקוי 

 . ריכוז הפסולת שנאספה מעבודת הניקוי לשקיות ניילון ואיסופן על ידי צוות משימה
 :מבלי לגרוע מכלליות האמור כולל הניקוי 

  ות ושטחים של רחוב( בהתאם לתנאי השטח המנוקה)טיאוט יסודי ידני ומכני
 ;  ציבוריים

  המוצבים באזורי העבודה ברחובות , מסביב לאשפתונים אשפה ופסולת איסוף
השלכת האשפה והפסולת שנאספה על ידי העובדים לכלי אצירה , וברשות הרבים

 .או למקומות כפי שיורה נציג העירייה
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 ומות לרבות סילוק עודפי עפר בג, איסוף חול ואדמת סחף ברחובות וברשות הרבים
איסוף כל החול והסחף , מ לפחות לצורך מילוי באדמת גן"ס 09עצים עד לעומק של 

 . במועד ביצוע העבודה והשלכתם למקומות כפי שיורה נציג העירייה
 איסוף כל העשבים במועד , ניכוש עשבים ידני ומכני ברחובות וברשות הרבים

ות כפי שיורה נציג הוצאתם לשקיות ניילון ואיסופן על ידי צוות משימה למקומ
 .  העירייה

ריקון האשפה מאשפתוני הרחוב והחלפת שקיות פלסטיק לאחר כל  – ריקון אשפה
בשטחי הציבור ובגני משחקים באזורי , ריקון של אשפתון רחוב המותקן ברחובות

ריכוז הפסולת שנאספה מאשפתוני הרחוב , העבודה המפורטים בתוכניות העבודה
 .על ידי צוות משימה לשקיות ניילון ואיסופן

. זוגיים צבע כחול-ימים אי. צבע שקיות האשפה יחולקו לימים זוגיים צבע ירוק
 .אשפתון שצבע השקית בסוף יום עבודה לא הוחלף יחשב לאי ביצוע העבודה באתר זה

פעם בעונת החורף ופעם בעונת הקיץ למניעת , ביצוע ריסוס דו שנתי –ריסוס עונתי 
י "הריסוס יתבצע ע . יום מהודעתו 14את נציג העירייה תוך בהתאם להור, עשבייה

 .מדביר מוסמך בלבד
הסרת מודעות שהודבקו ללא אישור מהעירייה ברשות הרבים על  – הסרת מודעות

מבלי לגרום , ב"וכיוצ, עצים, ארונות סעף, ספסלים, תחנות אוטובוס, עמודי חשמל
 ;לנזקים עקב הסרתם

מ "ק  2.5 -בתפוקה שלא תפחת מ, על ידי עובד, פסולת המושלכת ברשות הרבים איסוף " ניקיון בסריקה" 
מובהר כי התמורה בגין . לא כולל טיאוט ידני של המדרכה במקטע, רחוב ליום עבודה

 ;מ חצרנות"ק 1.5מ רחוב שווה לתמורה בגין "ק 2.5ניקיון בסריקה של 
או /או אתר ו/או קטע ו/של רחוב ו, באופן קבוע, שמירה על ניקיון יסודי כהגדרתו לעיל " ניקיון רציף"

 ; של אזורי עבודה בתדירות שתקבע בתכנית העבודה, תוך ביצוע ניקיון חוזר, מתחם
 ;כלי מכני המאפשר ניקוי וניקוש עשבים וצמחיה " חרמש מכני"
רכב "כפי שמוגדר ) ולל יחידת שטיפה ועגלהכמיול השני עובדים ממונעים עם  " צוות משימתי"

 : שתפקידם" ייעודי/משימתי
 איסוף השקיות בהן נאספה הפסולת במסגרת ביצוע העבודות; 
 "י נציג "כולל שטיפה ופינוי ערימות על פי אזורי העבודה שנקבעו ע" נקיון יסודי

 .העירייה
  01תוך  , בדחיפות בכל אתרוהסרת מפגעים ביצוע עבודות ניקיון ואיסוף פסולת 

 ;לדקות מקבלת הוראה המנה
 בגזרת עכו העתיקה אחת העובדים ייחשב כמפקח. 

 
 

רכב "
 " ייעודי/משימתי

יחידת שטיפה עצמאית (+מיול)טרקטור משא" צוות המשימתי"רכב לניוד ותפעול ה
 . שנים 4שגיל הרכב לא יעלה על ( או שווה ערך) NG MC250/15מדגם

 
  -מפרט המיול

 :(או שווה ערך)מפרט טכני
  4X4 PROדגם 

 התנעה חשמלית,ק"סמ 997זל מנוע די
 נעילת דפרנציאל אחורי

 בלבדLOW  - HIGH(4X4 )הילוך 
 תאורת לילה מלאה כולל איתות V HA 14 12מצבר 

 בלמי דיסק לכול גלגל בנפרד,הגה כוח
 ללא פנימית 26X9X12 –צמיגים קדמיים 

 ללא פנימית 26X11X12 –צמיגים אחוריים 
 1.931גובה ,1.651רוחב ,3.311אורך  –מידות הרכב 

 ג"ק 828 –משקל יבש 
 מ"ק 47 –מהירות 

 .גרירה( וו)יצול
 
 

 -יחידת השטיפה
מנוע עצמי מתוצרת , יחידת השטיפה תורכב על גבי המיול

VANGUARD\HONDA(או שווה ערך) 
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 איטליה,INTERPUMPמשאבת לחץ בעלת בוכנות קראמיות תוצרת 
 HP ספיקה לחץ דגם

13ML 251 15 13 
 

 .מסיבית, יה מפרופיל תעשייתי צבוע אפוקסיבנו: מסגרת
 .י יניקה של המשאבה"אפשרות הזנה מברז או ישירות ממיכלי צבירה ע: הזנת מים

ד נמוך לעבודה "ס עם גיר הפחתה המתאים למשאבה בעלת סל"כ 13, בנזין: מנוע
 .מאומצת
 .המשאבה בעלת חיבור לגיר הפחתה ישירות למנוע,בעלת בוכנות קרמיות : משאבה

 .פורק טרמי להגנה מפני התחממות יתר: הגנות
אקדח התזה עם דיזה מתכוננת + 5/16מטר צינור לחץ 45+גלגלת קפיצות : אבזור נלווה

 .המאפשרת שינוי רוחב זווית ההתזה והשליטה ביניקת דטרגנטים
 .ליטר עם חלוקות כולל בסיס 511מיכל נירוסטה 

 
- (דר למיולעם התקן מוס)סעיף זה מחוייב בציוד נלווה

 .בהתאם להנחיות הייצרן -נגרר על פי מפרט גרור פתוח .1
, את שפיכה, את חפירה, טוריה, מזמרה גדולה,(יעה)כף,מגרפה,כביש מטאטא .2

 ,שתי זוגות של כפפות, קלשון
 .פארקים/דרכים/חרמש מוטורי לסילוק עשבייה במדרכות .3
 .סגירת חורף למיול .4
 .הרשותמיתוג הנגרר והמיול בהתאם להנחיות נציג  .5
 .לפיקוח וניהול gpsי מערכת "המיול יבוסס ע .6
 

 
 "טנדר סיירת"
 
 

ניהול ופיקוח על העבודות מסוג משא אחוד תא מנהל העבודה בכל גזרה לטובת רכב ל
עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף , שנים 5שגילו לא יעלה על , (דאבל קבינה)כפול 

הובלת ציוד , נוסעים בתא הנהג 4ת המאפשר הסע,  במשך כל תקופת ביצוע העבודות
, את שפיכה, את חפירה, מגריפה, חרמש מוטורי , מרסס מים בלחץ אויר –בארגז הרכב 

 .gpsהרכב יחובר למערכת , שתי זוגות של כפפות, מטאטא כביש, קלשון
 .הטנדר יזווד בעגלה נגררת על פי רשיון ייצור

 211/132 -מידות 
 סרן גרמני מחוזק עם בלמים

 מרשת מגולוונת כולל דלת גדר
 ג"ק171 -משקל עצמי

 ג"ק 331 –משקל מורשה 
 ג"ק 511 -משקל כולל 

 
 4ייעודי לעבודות נקיון החופים הלא מוכרזים שגיל הרכב לא יעלה על " מיול"רכב  "רכב צוות חופים"

 .עובדים 2י "הרכב ינוהל ע,שנים
  4X4 PROדגם 

 התנעה חשמלית,ק"סמ 997מנוע דיזל 
 דפרנציאל אחורי נעילת

 בלבדLOW  - HIGH(4X4 )הילוך 
 תאורת לילה מלאה כולל איתות V HA 14 12מצבר 

 בלמי דיסק לכול גלגל בנפרד,הגה כוח
 ללא פנימית 26X9X12 –צמיגים קדמיים 

 ללא פנימית 26X11X12 –אחוריים צמיגים 
 1.931גובה ,1.651רוחב ,3.311אורך  –מידות הרכב 

 ג"ק 828 –משקל יבש 
 מ"ק 47 –מהירות 

 .גרירה( וו)יצול
 

 :ציוד נלווה
 .נגרר פתוח בהתאם להוראות יצרן

 .ביגיבגים 21
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 .שקיות לאשפתונים
 

מעמיס אופני "
 " זעיר

עם יכולת הרמת הכף הקדמית לגובה , ייעודי לעבודות ניקיון עם כף קדמית טרקטורון
 ;מ לפחות לפריקת הפסולת למכולה"ס 181של 

 מכונת טיאוט"
 "מדרכות

   2116 משנת ייצור, (לא על שלדת משאית) מדרכותלטיאוט מכני של  רכב ייעודי 
עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתו , שאינו מעוקל, ואילך

 :הכולל בין היתר את כל המפורט להלן, בביצוע העבודות
 

  מנועVM 4  ס"כ 84 –צילינדר 
  ק"מ 2של מיכל אשפה מנירוסטה בנפח 
  ג"ק 4511משקל כולל של 
  מ"מ 1411גובה שפיכה של 
  מ"מ 851קוטר מברשת של 
  מ"מ 2511רוחב טיאוט עד 
  ליטר 361מערכת למחזור מים בנפח כולל של 
  ליטר 191 –נפח מיכל מים נקיים 
  חובה -מצויד באקדח שטיפה בלחץ 
  בר 151משאבת שטיפה חזקה של 
 יכולת תמרון גבוהה. 
  גלגלים 4היגוי  –בין מדרכות רדיוס סיבוב 
  ש"קמ 41מהירות נסיעה של 
 מטאטאת אשפה מפינות וסמטאות צרות 
  המכונה תסומן על פי כלל ההנחיות בטיחות כולל פנס מהבהב כתום בחזית

י נציג "כולל מיתוג על צדדי במכונה בהתאם להנחיות שינתנו ע, ומאחור
 .הרשות

 י מערכת "מכונת הטיאוט תבוסס עgps וח וניהוללפיק. 
  כוללת עלות ההפעלה והנהג" מכונת טיאוט מדרכות"התייחסות. 

 
מכונת טיאוט "

 " כבישים
 

, ואילך   2116 משנת ייצור, (לא על שלדת משאית)לטיאוט מכני של כבישים  רכב ייעודי
עם רישיון רכב וביטוח חובה בתוקף במשך כל תקופת הפעלתו בביצוע , שאינו מעוקל

 :בין היתר את כל המפורט להלן הכולל, העבודות
  ליטר לפחות 4,111מיכל לקליטת פסולת בנפח של; 
 טון לפחות   3.5  יכולת נשיאת משקל מטען פסולת של; 
  גלגלים 4היגוי; 
 ליטר  0.9עם יכולת יניקה של בקבוקי שתייה מפלסטיק בנפח של עד  המערכת יניק

 ;לפחות
  הבולטות קדמיות מברשות  2ם ע, לשני הצדדיםלפחות מ "ס 991רוחב הטיאוט

עם מברשת , מעבר לקווי רוחב המכונה המאפשרות טיאוט משני צידי רכב הטיאוט
 ;מרכזית המעבירה את הפסולת אל פתח יניקת הפסולת לצד ימין או לצד שמאל

 מערכת מים ומתזים לכל המברשות למניעת אבק במהלך העבודה; 
 זרוע מעל גג המכונה מצודדת  מערכת שטיפה עם מים מותזים בלחץ מותקנת על

  ;ואקדח שטיפה, מטר לפחות 12עם צינור בגלגלת תוף באורך , מעלות  361
 מכשיר קשר בתדר מותאם לתדר מערכת הקשר של העירייה; 
 חובה -מצויד באקדח שטיפה בלחץ 
 משאבת שטיפה חזקה במיוחד 
  ש"קמ 41מהירות הנסיעה של 
  מטר 1.85-רדיוס סיבוב נמוך של 
  אשפה מפינות וסמטאות צרותמטאטא. 
  המכונה תסומן על פי כלל ההנחיות בטיחות כולל פנס מהבהב כתום בחזית

  , ומאחור
 .י נציג הרשות"ע ושיינתנמיתוג על צדדי במכונה בהתאם להנחיות  לכול       
 י מערכת "מכונת הטיאוט תבוסס עgps לפיקוח וניהול. 
  לות ההפעלה והנהגכוללת ע" מכונת טיאוט כבישים"התייחסות. 
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או אי ביצוע /כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו " מקרה"

 ;העבודות
 
 
 
 
 

 ואופן ביצוען פירוט העבודות
 
  השטחים בהם נדרש את פרטתכנית העבודה ת .העבודות תבוצענה בהתאם לתכנית העבודה שתימסר לקבלן 1

, ניקיון יסודי -סוג העבודות הנדרשות את תקופה אליה מתייחסת תכנית העבודה וה את, ביצוע העבודות        
        ניקיון 

 .בחלוקה לימים ושטחים, חצרנותאו /ו, ניקיון בסריקה, רציף        

 
בנקודות הריכוז ירוכזו כלי . כפי שייקבע בתיאום בין הקבלן והמנהל, בכל אזור תקבענה נקודות ריכוז 3.1 3

המרחק בין . לנקודות אלה יובאו הפועלים בתחילת העבודה ומהן יאספו בתום יום העבודה, עבודה
. מ"נקודת הריכוז לבין הרחוב המרוחק ביותר שבאחריות הפועלים היוצאים ממנה לא יעלה על שני ק

בכל מקרה שמקום עבודת הניקיון מרוחק . תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו, תחזוקת נקודות הריכוז
למקום  מתחייב הקבלן להסיע את העובדים ואת כלי עבודתם, ר משני קילומטר מנקודת הריכוזיות

המרחק לא יהיה , בכל מקרה. עבודתם בתחילת יום העבודה ולהחזירם בסופו וזאת ברכב מתאים לדבר
 .עילה לאי ביצועה המושלם של העבודות

י תאום והנחיית העירייה וישמור "עפ הקבלן יעמיד על חשבונו עמדה לאחסון הכלים בנקודות הריכוז 3.1
 . על הניקיון וההיגיינה של הנקודות וסביבתן

 
, הקבלן מתחייב כי יעמיד את מלוא האמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של העבודות ויישום תוכנית העבודה 4

 . תוך שילוב של עבודת מכונות טיאוט ועובדי ניקיון

 
ניקוי רשתות הקולטנים לניקוז , ניקוי רחבות ומפרצי חניה, ברהוהד העבודות כוללות ניקוש עשבים ממדרכות 5

והכול ללא גרימת נזק , שולי הכביש והמדרכות מלכלוך וסחף חולות ניקיון, מי גשמים ברחובות מסחף
 .לתשתיות ולמתקנים וכלי רכב ברחוב

 
, שטחי גינון, מותגו, אדניות, קירות, גדרות, מדרגות, איי תנועה, העבודות תתבצענה בשטחים מרוצפים 6

פסולת ואשפה מכל סוג שהוא לרבות  ,ינוקו מכל לכלוך אשר, תחנות אוטובוס וכל שיורה המנהל, רחבות חניה
 .מודעות שהודבקו שלא כדין,פגרים ,כתמים למיניהם ,צואה

 
בכל עת  ,או מפגעים אחרים שיש בהם משום סיכון בטיחותי/טיפול מיידי בכתמי שמן והעבודות כוללות  1

 .יידרשש
 
ירכז את הפסולת וידאג להעביר את הפסולת כשהיא בתוך שקיות , הקבלן יבצע טיאוט המדרכות והכבישים 8

הקבלן ינקה בשלמות את כל אורך הכבישים והמדרכות ברחובות . ניילון קשורות לכל מקום שיורה לו המנהל
 .עירוניתהמצוינים בתכנית העבודה ובמפה ה

 
מפורט תבוצענה כ טיאוט הכבישיםעבודות  -( "טיאוט הכבישים" :זהסעיף ן בלהל) טיאוט מכני של כבישים 9

 :להלן

לפחות לכל מכונת טיאוט אחת  - מכונת טיאוט כבישים  9  באמצעות הכבישיםהקבלן יבצע טיאוט  9.1
 . באופן קבוע לביצוע העבודות נהאשר תשמש, גזרה

ה בכל הכבישים הרשומים באזורי בהתאם לתדירות שנקבעה בתוכנית העבוד יבוצע כבישיםטיאוט ה 9.2
 . העבודה ובמתחמים

בהם הצטברה כאשר בכבישים , מ לשעה לכל היותר"ק 5טיאוט הכבישים ייעשה בקצב נסיעה של עד  9.3
 .מ לשעה"ק  0 קצב הנסיעה לא יעלה על , רבהפסולת 

עם כיתוב  מ"ס x  141מ "ס 211שלט בגודל  , משני צידי המכונה, על כל מכונת טיאוט כבישים יותקן 9.4
 .פעם בכל שנה, או להחליף את הכיתוב ואת מידות השלט/הרשאי לשנות ו,  בהתאם לקביעת המנהל
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כשהן תקינות וכשירות להפעלה מידי יום , הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את מכונות הטיאוט 9.5
וע באופן המיטבי והיעיל ביותר ובהתאם לכל הדרישות המפורטות לביצ, במסגרת תוכנית העבודה

 .העבודות

 
 
 

וכיוצא באלה פעולות הנדרשות , תדלוק, טיפול, תיקון, אחזקת, הקבלן יבצע על חשבונו את הובלת 9.6
ברמה ואיכות מעולים באופן המבטיח ביצוע העבודות באופן , לשמירה על כשירות מכונות הטיאוט

 .שוטף ומתמיד

ולא תופעלנה לכל , ם לעירייה בלבדתועסקנה במתן השירותי, מכונות הטיאוט שתופעלנה על ידי הקבלן 9.7
 . לרבות עם סיום ביצוע העבודות עבור העירייה, צורך נוסף

אשר אינה מתאימה לדרישות , הפעלת כל מכונת טיאוט, המנהל רשאי לפסול לפי שיקול דעתו הבלעדי 9.8
חייב הקבלן להחליפה במכונת טיאוט המתאימה לדרישות , פסל המנהל את מכונת הטיאוט. ההסכם

 .   שעות מדרישת המנהל 94סכם וזאת תוך הה

להשיג מכונות , או באפשרותו/או ביכולתו ו/או בהחזקתו ו/או בשליטתו ו/כי בבעלותו ו, הקבלן מצהיר 9.9
 24בתוך , טיאוט בעלות מאפיינים דומים בנוסף למכונות הטיאוט המיועדות על ידו למתן השירותים

 .לשעות  מהמועד שיידרש לכך בכתב על ידי המנה

כתוצאה ממנו לא ניתן יהיה , או כל אירוע אחר/או קלקול ו/כי במקרה של תקלה ו, הקבלן מתחייב 9.11
בין עקב , ות באופן שוטף לביצוע העבודות/ות הטיאוט שברשותו המשמשת/לעשות שימוש במכונה

יש באפשרותו לתקן את מכונת , נזקים אשר נגרמו באשמת הקבלן ובין באשמת גורם אחר כלשהו
או באפשרותו להביא לצורך ביצוע , שעות מקרות התקלה 3וט ולהחזירה לביצוע העבודות תוך הטיא

או גילוי /שעות ממועד קרות ו 3 -לא יאוחר מ , העבודות מכונת טיאוט חלופית בעלת אותם מאפיינים
 (.לפי המוקדם)התקלה 

או /אחזקת מכונות הטיאוט וכי הינו בעל רישיון לניהול מוסך מורשה לטיפול ו, הקבלן מתחייב ומצהיר
הקבלן מתחייב . כי הינו בעל חוזה לקבלת שירותי מוסך מורשה לטיפול ואחזקת מכונות הטיאוט

 .או חוזה תקף כאמור למשך כל תקופת ההתקשרות עם העירייה/כאמור ו רישיוןלהיות בעל 
לרבות , די הקבלןות הטיאוט כאמור על י/הזמן שיידרש לצורך ביצוע תיקון מכונה, למען הסר ספק

, ות הטיאוט וכן כל זמן אחר/זמן נסיעה למקום בו תתוקן מכונה, טיפול בתקרים, ביצוע התיקון
 .במהלכו לא מתבצעות העבודות לא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהו מאת העירייה

שר א, או אחרת/תחולנה על כל מכונת טיאוט נוספת ו, ההסכםכי הוראות , מובהר ומוסכם בין הצדדים
  .תועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות

או במתחמים נוספים /יבצע הקבלן טיאוט כבישים או רחבות באזורים ו, בהתאם לדרישת המנהל 9.11
 . להסכם 31במחירים הקבועים בסעיף , שאינם נכללים באזורים או במתחמים הקבועים של הקבלן

יווסף , למחרת 17:11ועד  22:11ן השעות היה ותדרוש העירייה מהקבלן להפעיל מכונת טיאוט בלילה בי
סכום השווה לתוספת המשולמת למפעיל מכונת הטיאוט בהתאם להוראות , לתמורה הקבועה בהסכם

 .הדין וההסכמים הקיבוציים החלים עליו בגין העסקתו במשמרת לילה

על באופן שלא תשארנה שאריות פסולת , טיאוט הכבישים והרחבות יעשה בטיב ובאיכות מעולים 9.12
אם לאחר סיום עבודת טיאוט הכבישים או , למען הסר ספק. הכביש או הרחבה עם סיום העבודות

הרחבות יישארו שאריות של פסולת בשטח המנוקה והמנהל ידרוש מהקבלן לחזור ולבצע את עבודות 
ו באופן שלא יישאר, הקבלן חייב לחזור ולבצע את העבודות באותו מקום באותו היום, המכאניהטיאוט 

 . לשביעות רצון המנהל וזאת ללא קבלת תמורה נוספת, שאריות פסולת

לכלי אצירה ייעודי לריכוז , טיאוט יפרוק את הפסולת שנאספה במיכל מכונת הטיאוטהמפעיל מכונת  9.13
 .אותו יספק ויציב הקבלן בתחנת המעבר לפסולת, ק לפחות"מ 21הפסולת מסוג מכולה בנפח של 

 . זור בו הוא פורק את הפסולת לכלי האצירההקבלן ישמור על ניקיון הא

ינימאלית לתנועת כלי רכב בכביש באופן שיגרום להפרעה מוהרחבות הקבלן יבצע את טיאוט הכבישים  9.14
 .או לתנועת הולכי הרגל/ו

לשנות באופן קבוע או באופן זמני את תדירות ביצוע טיאוט הכבישים , המנהל רשאי לפי שיקול דעתו 9.15
יוגדל או יוקטן התשלום לקבלן , במקרה זה. או במתחם במהלך ביצועו של החוזה/באזור ואו הרחבות 

הקבלן מתחייב . בהתאם למחירים שנקבעו בהסכם, עבור כל ימי העבודה הנוספים או המופחתים
שעות  24תוך , או הרחבות למלא אחר הוראות המנהל לעניין שינוי תדירות ביצוע טיאוט הכבישים

 . הל בכתב על השינוימקבלת ההודעה של המנ
גשום יתבצע בהודעה בעל פה בהתראה /שכל ביטול של רכב טיאוט עקב מזג אויר סוער, מודגש בזאת

 (. שישבת)ש "שעות לפחות כולל בסופ  09של  

. עקב תנאי מזג אויר ,לבטל ימי עבודה של מכונת טיאוט הכבישים, המנהל רשאי לפי שיקול דעתו 9.16
. בהתאם למחירים שנקבעו בהסכם, בלן עבור כל ימי העבודה שיבוטלויוקטן התשלום לק, במקרה זה
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שעות מהשעה שבו הודיע  12תוך , הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המנהל לעניין ביטול ימי עבודה
 .לו המנהל בכתב על השינוי

ם א. מבלי לגרום נזקים לתשתיות קיימותוהרחבות הקבלן מתחייב לבצע את עבודות טיאוט הכבישים  9.17
הקבלן מתחייב לתקן את , או הרחבות/ו יגרמו נזקים מכל סוג שהוא כתוצאה מביצוע טיאוט הכבישים

לא תיקן הקבלן את . ימים מיום קבלת דרישת המנהל 3הנזקים ואת הטעון תיקון על חשבונו תוך 
לתקן , אך לא חייבת, תהא רשאית העירייה, הנזקים שנגרמו לתשתיות בהתאם לדרישת המנהל

או מי /שא במלוא עלות התיקון על ידי העירייה ויוהקבלן י, ים בעצמה או על ידי מי מטעמההנזק
 . הוצאות תקורה 15%בתוספת של , מטעמה

 
 ידני של רחובות ושטחים ציבוריים ניקיון  וטיאוט -חצרנות  11

 : אשר לכל אחד מהם יסופק הציוד שלהלן, על ידי עובדי ניקיוןתבוצענה צרנות החעבודות  11.1

ליטר לפחות  75בעלת מיכל פסולת בקיבולת של , י המנהל"י מפרט שיאושר ע"לת ניקיון עפעג 11.1.1
 . ושקיות אשפה, מגרפה, טוריה, (את)יעה , ומיתקנים לנשיאת מטאטא

 .  מטאטא כבישים 11.1.2

 .עשוי מאלומיניום( את)יעה  11.1.3

 .טוריה 11.1.4

 .  מ לפחות"ס 161עם ידית באורך ,  שיניים 18מגרפה  11.1.5

באיכות מתאימה המבטיחה כי הן ף הפסולת מעבודות הניקיון הידני לאיסופלסטיק שקיות  11.1.6
ג השקיות "ע. בכמות  מספקת, מסוג ודגם שיאושר על ידי המנהל, לא תקרענה בעת הפינוי

. שיורה המנהל, או כל משפט אחר, "שמור על ניקיון העיר"יודפס סמל ושם העירייה והמשפט 
 .השקיות תהיינה בצבע שיורה המנהל. יקרוןמ  1.4 -השקיות תהיינה בעובי שלא יפחת מ

 .בכמות מספקת, על ידי המנהל ושיאושרוצבע מסוג דגם , שקיות אשפה להחלפה באשפתונים 11.1.7

להעמיד  לרשות הקבלן פריט ציוד כל , בכל עת שתראה לנכון, על אף האמור לעיל רשאית העירייה 11.2
על , הוסיף פריט שאינו ברשימה לעילאו ל/או חלקם ו/כל הפריטים ואת או /שהוא מהפריטים לעיל ו

בעלותם הכוללת או בחלק מעלותם והכל כראות עיניה ועל פי שיקול , חשבונה או לחייב את הקבלן
 .דעתה הבלעדי והקבלן יהא מחויב לקלוט את הציוד כאמור

צ ברחובות "במשמרת בקר ופעם אחת במשמרת אחה( פעמים 2)פעמיים  –החלפת שקיות באשפתונים  11.3
ופעם אחת במשמרת בקר ברחובות השכונתיים , ובתחנות אוטובוס, במקומות מרכזיים, יםהראשי

תפונה על ידי הקבלן שקית האשפה מתוך האשפתונים ובמקומה תונח שקית חדשה ואטומה , הפנימיים
כלול במחיר , ל"מחיר השקיות והעבודה הנ. שאושר לשימוש על ידי המנהל, מסוג המתאים לאשפתון

העירייה רשאית לספק לקבלן את השקיות ולהפחית מהתמורה החודשית לקבלן . העבודההחודשי של 
 .את עלות השקיות

, איסוף פגרים, הגזרה בה מבוצעות על ידו העבודותמתחייב לבצע בכל תחום הקבלן   -איסוף פגרים  11.4
בדי הניקיון הן תוך כדי ביצוע העבודות כל אימת שיתקלו עואיסוף הפגרים יבוצע . ללא תמורה נוספת

למעט בערב יום , 22:11ועד לשעה  7:11החל משעה , בכל ימי העבודה, בפגרים והן לבקשת המנהל
דקות ממועד קבלת ההודעה על  61תוך , 21:31ועד מוצאי יום הכיפורים שעה  15:11הכיפורים משעה 

למכולת די הקבלן על ייועברו יאספו לקופסת קרטון או לשקית ניילון והפגרים . הפגרהמצאות מקום  
 .לכפי שיורה המנה ם אחר בתחום העיראו למקו של מכונות הטיאוט בתחנת המעברהפסולת 

כי לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא חוזה זה באזורים ובמתחמים הקיימים , מנהלאם יתברר ל 11.5
רכב נוספים או בכלי /או בציוד ואמצעים נוספים ו/יש צורך בעובדים ו, המפורטים בתוכנית העבודה

עסיק לשם ביצוע הדרישות הקבלן ויספק י, לפיזור העובדים בנוסף לכמות המופעלת על ידי הקבלן
ספק ציוד ואמצעים יאו /עובדים נוספים וב  25% לתוספת של  עד, וההתחייבויות לכל אזור ולכל מתחם

 .  ככל שיידרש על ידי המנהל, או כלי רכב נוספים לפיזור עובדים/נוספים ו

או במתחמים נוספים שאינם /באזורים ו ידניניקיון הקבלן יבצע , התאם להזמנת המנהל בכתבב 11.6
 .  להסכם 31קבועים בסעיף מחירים הבנכללים באזורים או במתחמים הקבועים של הקבלן 

ויעסיק עובדים נוספים בכל אחת הקבלן יספק , בהתאם להזמנה מיוחדת של המנהל בכתב 11.7
במחירים  ניקיון מיוחדות נוספות במקומות כפי שיורה לו המנהל לביצוע עבודות, מהמשמרות

 .להסכם 31הקבועים בסעיף 
, למחרת 17:11ועד  22:11היה ותדרוש העירייה מהקבלן להעסיק עובדי ניקיון בלילה בין השעות 

סכום השווה לתוספת המשולמת לעובד הניקיון בהתאם להוראות , ווסף לתמורה הקבועה בהסכםתי
 .הסכמים הקיבוציים החלים עליו בגין העסקתו במשמרת לילההדין וה

על הפחתה ,  בעל פה או בכתב, שעות לפחות לקבלן 12המנהל רשאי להורות במתן הודעה מוקדמת של   11.8
בימים מסוימים בהם , או המתחמים/או מתחם מסוים או בכל האזורים ו/של מספר העובדים באזור ו

ים /רה זה יופחת מסכום התמורה החודשית לקבלן בגין כל עובדבמק. אין צורך בעבודת כל העובדים
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סכום בהתאם למחירים ליום עבודה לכל משמרת המפורטים , שלא עבדו על פי הודעת המנהל כאמור
 .להסכם 31בסעיף 

גשום יתבצע בהודעה בעל פה /שכל ביטול או צמצום של עובדים עקב מזג אויר סוער, מודגש בזאת
 (. שישבת)ש "ת לפחות כולל בסופשעו  09בהתראה של  

הקבלן יספק ויפעיל רכב שירות בכמות מספקת לפיזור העובדים לפני מועד תחילת עבודתם לאזורי   11.9
 .   העבודה ואיסופם במועד סיום עבודתם

(. ב"וכיוצ, מתכות, בקבוקי פיקדון)העובדים מנועים מלאסוף במהלך עבודתם פסולת למיחזור  11.11
בגין כל מקרה של איסוף . ל"וודא שהעובדים אינם עוסקים במטלות הנבאחריות מנהל העבודה ל

 .  י עובד ישלם הקבלן פיצוי מוסכם מראש כמפורט בטבלת פיצויים מוסכמים מראש"פסולת למיחזור ע
 

 
, הניקיוןבה יפורטו עבודות  קבלןעבודה שתימסר להוכנית לת ותעיל כפופהקבועות לשעות העבודה  11.11

 .לכל אזור או מתחם או רחוב, ף העבודה וסדר העבודההיק, תדירות הניקיון
 
 
 
 

 מטלות מיוחדות  
 

משמרות של ( 2)יפעיל הקבלן מדי יום שתי , הלפני חג הפסח ולפני חג ראש השנ, פעמיים בשנה בכל שנה 12.1 11
שעות עבודה ביממה לפחות לכל  07במשך , כל מכונות הטיאוט המועסקות על ידו בביצוע השירותים

 .   טיאוטמכונת 

על בסיס המחירים לעבודות , תעשה בתשלום נוסף, מעבר למשמרות הרגילות, הפעלת מכונות הטיאוט 12.2
 .להסכם 31נוספות המפורטים בסעיף 

 
ולאחר ראש , לפני ראש השנה,  לפני חג שבועות, ולאחר חג שני של חג הפסח, לפני חג הפסח,  מדי שנה 13.1 13

, יפעיל הקבלן בכל האזורים שבאחריותו, ולאחר חג סוכות, י סוכותלפנ, לפני ערב יום הכיפורים, השנה
לתגבור , מכמות העובדים בכל משמרת 99%עובדים נוספים בהיקף של , ל"בכל אחד מהמועדים הנ

, למשל. )משרה חלקית המתקבלת כתוצאה מהמכפלה הנדרשת תושלם למשרה מלאה. ביצוע העבודות
 (.  בהיקף מלא עובדים נוספים 9עסקו על ידי הקבלן וי, עובדים 0.94  מהווים  99%כאשר 

על בסיס המחירים לעבודות נוספות המפורטים , וסף עבור כל עובדהפעלת העובדים תעשה בתשלום נ 13.2
 .להסכם 00בסעיף 

 
יעסקו כל העובדים ומנהלי העבודה עם כלי הרכב המשימתי ועם כלי רכב  ,מידי שנה בערב חג הפסח 14.1 14

לאחר ביעור החמץ ועד וזאת , בעבודות ניקיון במקומות שיקבעו על ידי המנהל, צורךנוספים במידת ה
  .אתרים עליהם יורה המנהללניקיון מושלם של ה, כניסת החגשעה לפני 

על בסיס המחירים לעבודות נוספות המפורטים , הפעלת העובדים תעשה בתשלום נוסף עבור כל עובד 14.2
 .להסכם 00בסעיף 

 
בהתאם להזמנה מיוחדת של , יפעיל הקבלן, כשעתיים לאחר צאת השבת או החג, וחגבמוצאי שבת  15.1 15

שעות לביצוע עבודות ניקיון במקומות  0–עובדים למשך כ  0 -צוות של מנהל עבודה עם רכב ו , המנהל
 .שיורה לו המנהל

ורטים על בסיס המחירים לעבודות נוספות המפ, הפעלת העובדים תעשה בתשלום נוסף עבור כל עובד 15.2
 .להסכם 00בסעיף 

 
במידה והקבלן יידרש להוסיף רכב טיאוט  לתגבור הניקיון בגזרות השונות תשלם העירייה תוספת על בסיס  16

 .    להסכם 31בסעיף המחירים לעבודות נוספות המפורטים 
 

 היקף העבודה ותדירות הניקיון, פירוט אזורי הניקיון
 
 :רחבי העיר כדלקמןהעבודה מחולקת בהתאם לחלוקת האזורים ב  11

 .עכו העתיקהגזרת  .1

 .גן הבוטני,שוק עירוני, אזור תעשייה זעירה, צפון, עיר: עכו מערבגזרת  .2
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 .לילי שרון,תל נפוליאון,אזור תעשייה דרום, שיכון: עכו מזרחגזרת  .3

 .חופיםגזרת  .4
 

 
 מנהלי עבודה ואמצעי תקשורת

 
כמות והספק , לרבות לאיכות, ןל כל היבטיהע ותהפיקוח והאחריות לעבוד, על הקבלן חלה חובת הניהול 18

פורט את כל המ, לצורך ניהול ופיקוח מתחייב הקבלן להחזיק כחלק בלתי נפרד מהצעתו. ותביצוע העבוד
 :להלן

כך שיהא זמין , טלפון סלולארי ברשת העירייהמצויד באפשרויות ניוד וב, לכל גזרה מנהל עבודה מטעמו 19.1
תיקונים , לרבות רישוי, ת ואחזקת מכשירי הטלפונים הסלולאריםעלות רכיש .כל היום ךונגיש במהל

 .והחלפת חלקים הינה על הקבלן

מכשירי הטלפונים עלות רכישת ואחזקת  .במכונות הטיאוט ברשת העירייה סלולארייםטלפונים  19.1
 .תיקונים והחלפת חלקים הינה על הקבלן, בות רישוילר, הסלולאריים

, ורי העבודה לצורך פיקוח ולצרכים מיוחדים כגון חיסול מפגעיםשיהיו אחראים על אז, שרותרכבי  19.3
העברת פועלים ממקום למקום  וכן , איסוף שקיות אשפה שרוכזו על ידי פועלי הטאטוא, סילוק פגרים

   . משימות נוספות

 
גע להנחיות והוראות המנהל בכל הנו, מקצועית לתוכנית העבודה אותה קבע המנהל ףיהיה כפו, מנהל העבודה 11

לוח  , האמצעים, וימלא יומן עבודה בו יירשמו מדי יום את כל העבודות, לביצוע העבודות נשוא חוזה זה
 . להלן 24-22כמפורט בסעיפים  הכול ,הזמנים של ביצוע העבודה בפועל

 
 . לקבלן אותו תספק העירייה, טלפון סלולארי של רשת העירייהמכשיר מצויד במנהל העבודה יהיה  21.1 11

 . שעות ביצוע העבודותבמשך כל  עליו את מכשיר הטלפון הסלולארי ישאיהעבודה מנהל  11.1

, לרבות רישוי, שא בעלות השימוש החודשית של מכשיר הטלפון הסלולארי ובעלות אחזקתויהקבלן י 11.3
 .תיקונים והחלפת חלקים

 
 יומן העבודה

 
בו יירשמו מדי יום כל , העתקנהל יומן עבודה לכל אזור עם טופס מקור ויביא מדי יום ויהקבלן  22.1 11

ביומן . ושעות עבודה בפועל, ציוד ואמצעים, פירוט שמות כל עובד, הפרטים הנוגעים למהלך העבודות
לרבות הוראות והערות הקבלן בדבר , בדבר מהלך ביצוע העבודות מנהליירשמו הוראות והערות ה

יש בו כדי לשקף  מנהלאשר לדעת ה אם נגרמו וכן כל דבר אחר, נזקים שנגרמו, מהלך ביצוע העבודות
למנהל , לרבות כל דרישות ושינויים וכל סיכום בין הקבלן, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות

 .בחתימתו את סיום העבודות מנהליאשר ה, לקראת סיום העבודות של כל יום עבודה. או לעירייה/ו

 .ג מדיה מגנטית"והן ע ח כאמור לעיל יועבר לעירייה הן באופן ידני"עותק מהדו 11.1

 .הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע העבודות 11.3

יחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה את  מנהלידי ה-הוראות והערות אשר ירשמו ביומן על 11.4
 .ובין אם נתנו בנוכחותו ובין אם לא, הקבלן

 .ועל ידי מבקר האיכות, מנהלעל ידי ה, ידי מנהל העבודה-אחת לשבוע על ייחתם ויאושר, היומן ייבדק 11.5

 .אלא אם כן אושרו בחתימת המנהל, כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהי רישומי היומן לא ישמשו 13
 
 

 
 

 :רישום ובו פרטים כמפורט להלןרישום ביומן העבודה יכלול בין היתר את הה 14
 

 __________עד  ________י בתקופת החשבון דהיינו בתאריכיםמאשרים כ_ _____________מ"אנו הח"
 .או לרכוש/לא אירעו כל אירועים חריגים ולא נגרמו כל נזקים לגוף ו א
 .או תביעה מעיריית עכו/אין כל אירוע העשוי לגרור דרישה ו ב
ודיווחנו עליהם  _________________________________________:גילינו את המפגעים הבאים ג

. והמפגעים הוסרו_______ __________________________________________________:ל
 .__________________________________________: כי ני להודיעכםיבמקרה שלא הוסרו הר
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 :להלן האירועים במקרה שאירעו אירועים ד

 __________:בטיפול____________ :הנזק_____ :מיום________________ : האירוע (1)
 "______________________________________:עדים

 
 

 פיקוח על עבודות הקבלן ובקרת איכות
 
את קצב ההתקדמות בביצוען ואת מידת , יבדוק בכל עת את אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן מנהלה 15

 . והוראותיו הוא הסכםוכן את ביצוע הוראות ה, ההתאמה של ביצוע העבודות לתכנית העבודה
 . הסברים ומסמכים בקשר לביצוע העבודות, פרטים, על פי דרישתו מנהלקבלן ימסור לה

 
ירשום , או שלא בהתאם להוראותיו סכםלא בוצעו בהתאם להוראות הה כי העבודות או חלקן מנהלקבע ה 16

על הקבלן יהא לשוב ולבצע את העבודות .  מזכר בו יפרט את השגותיו וימסור את מסמך המקור לקבלן
קביעת . מהר ככל האפשר אך לא יאוחר משעתיים מהודעת המנהל, מנהלם להוראות החוזה והוראות הבהתא

 . ינה סופית ואיננה ניתנת לערעורכאמור ה מנהלה

י דרישתו בכל עת לצורך פיקוח וביקורת על ביצוע העבודה "הקבלן יאפשר למנהל גישה לציוד שהינו מפעיל עפ 11
לצורך עריכת ביקורת ובירורים , די הקבלן בכל עת בשעות עבודת המשרדכן רשאי המנהל לבקר במשר. מצידו

 . נדרשים
 

סכום התמורה החודשית . העירייה או מי מטעמה ימלא טופס בקרת איכות הכולל ניקוד לכל פעולה נדרשת 18
ל "הקבלן יהא רשאי לערער למנכ.  להלן לקבלן יפחת בהתאם לסכום הניקוד כמפורט בטופס בקרת איכות

 .ל העירייה הינה סופית"החלטתו של מנכ. רייה על הפחתת הסכום כאמורהעי
 

ויבדוק בשטח את טיב , יסייר מדי יום בכל אזורי העיר, אודות אופן ביצוע העבודותירכז נתונים  מנהלה 29.1 19
ח בקרת איכות "דו על בסיס הנתונים שנאספו יכין המנהל, מדי שבוע. ע של העבודותורמת הביצו

 .השירות

התוצאות . ולקבלןח לראש העירייה "כנת הדוח השבועי ימסרו במהלך השבוע שלאחרי ה"צאות הדוות 19.1
 ישוקללו בהתאם, ח בקרת איכות חודשית"ירוכזו לדו, ת השבועיים באותו חודש"שיתקבלו מכל הדוחו

או בגין /ויהוו את האסמכתא להפחתת התמורה הכללית לקבלן בגין אי ביצוע העבודות כנדרש ו
, שיהוו פיצוי קבוע ומוסכם מראש לכל מקרה, בנוסף להפחתת קנסות, זאת. יים בביצוע העבודותליקו

 . בגין ביצוע לקוי או אי ביצוע של העבודות הנדרשות

 ובהתאם להוראות שבועית/בהתאם לתוכנית עבודה יומית, ל ידי הקבלןע תתבצענה, כל העבודות 31
 .המפקח/המנהל

 ינן שעות עבודה בפועל ועל הקבלן לדאוג להגעת העובדים למקומות עבודתם שעות העבודה ה, למען הסר ספק
 .סיום שעות עבודתם במועד לעזוב את מקום עבודתם מועד תחילת עבודתם וב

    
תוך , לבצע את העבודות באופן מקצועי ואיכותי, כל העובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם 31

, ם לביצוע העבודות כנדרש בחוזה ותוך שימת דגש על רמת ניקיון גבוהה ביותרעמידה במועדים ובלוחות זמני
 . ונכונות לסייע במידת הצורך, אדיבות ונימוס לציבור, התנהגות הולמת

 (.אמהרית, רוסית, ערבית, עברית)הקבלן יפיק מסמך הסבר על ביצוע העבודות בכל שפה ידוע לעובדים  
 
 
 

לאופן , ב"וכיוצ, משור, חרמש –את כל העובדים המפעילים כלים מוטוריים הקבלן  ידריך  -הדרכת בטיחות 31
 למנהלויעביר  הכלים המוטורייםוהוראות הבטיחות בכל הקשור לעבודה עם והפעלת הכלים השימוש 

 .הדרכה כאמור קיבלו את  יםאסמכתאות המעידות כי העובד
 

בשירות " –עם כיתוב שם הקבלן ורישום  צבע ירוקבאפוד זוהר בעל תו תקן , ילבשו נעלי בטיחות, כל העובדים 33
באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים מגיעים לעבודה ועובדים עם המדים מדי " (. מדים: "להלן) "עיריית עכו

שכמיה עם כובע , מכנסיים –ילבשו העובדים חליפות נגד גשם בצבע צהוב הכוללים , בימי חורף גשומים. יום
  . מחובר כחלק מהשכמייה

 
וילבשו אפוד , המנהלכפי שיקבע תכלת או צבע אחר בביגוד בצבע  גיעו לעבודהי ,המפקחים/העבודהמנהלי  34

 .זוהר  עם תו תקן בצבע צהוב
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העירייה , באם ימצא מקום מתאים. ציוד ניקיון וכלי הרכב על חשבונובאחריות הקבלן לדאוג למקום אחסנת  35
 . שברשותה ללא חיובבמקום  אצירהציוד ניקיון וכלי התאפשר לקבלן לאחסן את 

 
ובגוון שיקבע  מנהלהישולטו על ידי הקבלן לפי כיתוב ועיצוב שייקבע , כל כלי הרכב המשימתיים והניהוליים 36

  .המנהל
 

, דרש על ידי העירייהיכפי שי מעקב ובקרה לוויני יחוברו למכשיר איתור כל כלי הרכב שיופעלו על ידי הקבלן 31
 . מעקב ובקרה של העירייה על חשבון הקבלן לצורך

 
שעות העבודה הינן שעות עבודה בפועל ועל הקבלן לדאוג להגעת מכונות הטיאוט והציוד , למען הסר ספק 38

 .לאתרי ביצוע העבודות לפני מועד תחילתן ולפנותם לאחר סיום שעות העבודה
 

הייה כל יל ולקבלן לא תהמצוינים לע ,העובדים והשעות כמות ףאינה מתחייבת לנצל את מלא היק העירייה 39
  .העבודה יוגדל היקףשיקטן או לא טענה בקשר להצעתו ככל 

 
 . בימים גשומים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של נציג העירייה יופחתו משימות הניקיון בכל הגזרות 41

 
 . נציג העירייה רשאי לשנע את כלל מערך העובדים והציוד בכל העיר  עכו בהתאם לצרכי העירייה 41

 .והזמנת עבודה חתומה כדין לת היקף העבודה מותנית באישור תקציבי מאגף הגזברותהגד 41
 

        
 

 מנהל עבודה ואמצעי תקשורת 40
 
אשר יעסוק בארגון  ופקוח על ביצוע העבודות  , הקבלן יפעיל מנהל עבודה נייד עם רכב שרות מתאים 43.1

 .22:11ות עד שעה  מנהל העבודה יהיה זמין לקבלת הודע.  כנדרש בחוזה
 
יהיה בעל תעודת זהות ישראלית בלבד ויהיה בעל כישורים לנהל ולפקח על , מנהל העבודה מטעם הקבלן 43.2

העסקתו בתפקיד זה מחייבת אישור  מוקדם של . ביצוע עבודות בעלות מאפיינים של עבודות נשוא חוזה זה
 . המנהל וזאת  לאחר ראיון היכרות שיערוך עמו

 . המנהל יהיה רשאי לבטל את אישורו להעסקת המנהל מטעם הקבלן בכל זמן מבלי לתת נימוק לכך               
 
ישמע להוראותיו בכל הנוגע לביצוע העבודות , יהיה כפוף מקצועית למנהל, מנהל העבודה מטעם הקבלן 43.4

לוח הזמנים של ביצוע , םהאמצעי, וימלא יומן עבודה בו ירשום מדי יום את כל העבודות, נשוא  חוזה זה
 . העבודה בפועל

     
לרבות , אחזקת המכשיר. שא במשך כל שעות הפעילותיסלולרי אותו י קשר/למנהל העבודה יהיה  טלפון 43.5

 .הינה על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן, תיקונים  והחלפת  חלקים
   
 . של הקבלן כדין הקבלן דין מנהל העבודה, או המפקח/לצורך קבלת הוראות המנהל ו 43.6

               
 
 
 
 
 
 
 

 תיאום ופיקוח  44
 

על מנת לוודא שהקבלן , רשאית מפעם לפעם למנות מפקח או מפקחים מטעמה ולהחליפם בכל עת עירייהה 44.1
 .מבצע את  העבודה בהתאם להוראות חוזה זה

ומידת ההתאמה של ביצוע קצב ההתקדמות , לבדוק את אופן ביצוע העבודה, המפקח רשאי בכל עת
הסברים ומסמכים בקשר לביצוע , הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו  פרטים.  העבודה לתכנית העבודה

 .   העבודה
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.  ולהשגיח על אופן ביצוע העבודות, או המנהל/הקבלן מתחייב לתאם את ביצוע העבודות עם המפקח ו 44.2
בודות בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לתת יהיה במקום ביצוע הע, הקבלן או מנהל עבודה

הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה של , הוראה. לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן
 .יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן, הקבלן

 . הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראותיהם של המנהל ושל המפקח לשביעות רצונם המלאה
על מנת לוודא שהעבודה מתבצעת בהתאם , יערכו סיורים עם הקבלן, שיקבעו על ידי המפקח במועדים

 .לתנאי החוזה
 

לוודא כי כל כלי האצירה , לקראת סיום ביצוע העבודות עירייההקבלן מתחייב לבצע מדי יום סיור בכל ה 44.3
או למנהל על סיום /ווח למפקח וולד, או המנהל/י דרישות המפקח ו"י תוכנית  העבודה היומית ועפ"פונו עפ

 .  ביצוע העבודות
 

 : המפקח מוסמך,  מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בחוזה זה 44.4
 

אינם תואמים את , כי כלי רכב או ציוד אשר הוא משתמש בהם, להורות לקבלן 44.4.1
פם או אינם באיכות  הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם  ולהחלי/המכרז ו דרישות 

 .בכלי רכב או ציוד מתאימים

 
או /אינו בהתאם לתוכניות ו, כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע, לקבוע  44.4.2

ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה , אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי חוזה
ב של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות "שינויים וכיוצ, על ידי ביצוע תיקונים

 .קחרצון המפ
 

לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה  44.4.3
 .בהתאם  להוראות חוזה זה,  במדויק ובמועד, בשלמותה

 
, הקבלן מתחייב להחזיק ולהפעיל משרד מאויש החל ממועד תחילת עבודתו 44.4.4

 16:11 ועד  17:31באמצעותו ניתן יהיה ליצור עימו קשר מדי יום בין השעות 
וכן למנות נציג מוסמך , 12:11ועד השעה  17:31ובימי שישי וערבי חג בין השעות 

למעט , 22:11ל עד לשעה  "לקשר ולקבלת פניות בטלפון נייד לאחר השעות הנ
קבלת , לניהול, דקות לפני כניסת השבת או החג 61בימי שישי וערבי חג עד 

 . הודעות ותלונות
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

לא תגרע , מראש ובכתב עירייהמסירת עבודות שונות על ידי הקבלן לקבלני משנה לאחר אישור ה 44.5
ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר את הקבלן  מהתחייבות , מאחריותו המלאה של הקבלן על פי חוזה זה

 .כלשהי על פי חוזה זה
 לפקח על עבודת קבלן המשנה ואופן ,חייב להימצא בשטח, הקבלן או מנהל העבודה בא כוחו המוסמך 

ביצועה והקבלן יישאר הכתובת לפניות המפקח גם ביחס לכל חלק מהעבודה שתבוצע באמצעות קבלני 
 .המשנה

 
להשתמש  עירייהה לגרוע מזכות, ואין בכל סמכות או זכות שנמסרה לו עירייההמפקח משמש כבא כוח ה 44.6

לבין המפקח תגבר ידה של  עירייהובלבד שבכל סתירה שתהיה בין ה, באותה סמכות או  זכות בעצמה
 .עירייהה
 

אחריות בנזיקין  עירייהכדי להטיל על ה, כי אין בתפקיד הפיקוח כאמור לעיל, מוצהר בזה, למען הסר ספק 44.7
ו לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה א, או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת/ו

 .זה
 
 

 דיווחים  45
 

 

  ח חודשי מפורט של כמות הפסולת היומית על בסיס רישום שקילת הפסולת שאסף "הקבלן יכין דו 45.1
 . והועברה על ידו  לאתר טיפול או אתר סילוק עירייהב
 

, כמות הפסולת למטרות מיחזור לפי סוגי הפסולתעל , ח חודשי של אתר הטיפול"הקבלן ידאג לקבל דו 45.2
ח יהיה כמותי לפי סוגי הפסולת ושיעור הפרדת הפסולת באחוזים "הדו.  עירייהשהופרדה מהפסולת של ה

 .מתוך כלל הפסולת
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יצרף , לעיל 15.2ח החודשי כאמור בסעיף  "לעיל ואת הדו 15.1ח החודשי המפורט כאמור בסעיף "את הדו 45.3
 .לתשלום עירייהחשבון שיגיש ל הקבלן לכל

 .יגרום לעיכוב בתשלום התמורה לקבלן, חות או אחד מהם"אי צירוף הדו
 

. עירייהינית של כל משאית שעבדה בשירות היח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוו"הקבלן ימסור דו 45.4
 .לתשלום עירייהחות כאמור יצרף הקבלן לכל חשבון שיגיש ל"את הדו
 .יגרום לעיכוב בתשלום התמורה לקבלן, חות או אחד מהם"וף הדואי ציר

 
 
 
 

 פיצויים מוסכמים מראש   46
 

בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם , לכל מקרה, פיצויים מוסכמים מראש עירייההקבלן ישלם ל
 : לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה  כמפורט להלן

 

 'סד' מס
 הליקוי / הנושא 

פיצוי מוסכם ליחידה לכל 
 מקרה

סכום 
 ח"ש

' מס
 'סד

 הליקוי / הנושא 
פיצוי מוסכם ליחידה לכל 

 מקרה

סכום 
 ח"ש

0  
מדים   אי העסקת עובד עם

לכל או אפוד זוהר תקני /ו
 עובד

111 07 
בניגוד  ים/העסקת עובד

 להוראות המנהל
 לכל עובד לכל יום

811 

9  
מסביב אי ביצוע ניקיון 

אי החלפת רכב לא תקין במועד  01 111 לכלי אצירה
 1,111 שנקבע

0  
לאחר פינוי אי ביצוע ניקיון 

 אי העסקת מנהל עבודה לכל יום 02 111 ערמה
 1,111 או חלק מיום

4  
או /אי פינוי ערמת גזם ו

רכב חשמלי לכל יום  הפעלתאי  91 111 פסולת גושית במסלול
 1,511 או חלק מיום

9  
שקית באשפתון  אי החלפת

רכב משימתי לכל יום  הפעלתאי  90 111 במועד
 2,111 או חלק מיום

 5הפעלת כלי רכב שגילו מעל   99 211 אי שטיפת אשפתון במועד  6
 שנים לכל יום

2,111 

אי השלמת עבודה בהתאם  90 211 אי פינוי פגר במועד שנקבע  7
 2,511 רחובלתוכנית העבודה בכל 

1  
ה אי ביצוע ניכוש עשבי

במועד לכל קטע רחוב עד  
 מטר    211

י תוכנית "אי השלמת העבודה עפ 94 211
 3,111 עבודה לכל יום 

2  
העסקת עובד שהורחק 

אי אספקת משאית תגבור  99 511 בהוראת המנהל
 4,111 לחגים לכל יום לכל רכב

01  
אי שטיפת 

אי פינוי פסולת מתחנת המעבר  96 511 טיאוט.מ/טנדר/מיול
 6,111 כל יום  בימי שישי  ל

אי ביצוע הדברת עשביה   00
במועד לכל קטע רחוב עד  

 מטר    211
611 

אי הפעלת צוות משימתי לכל  27
 1811 יום

או , אספקת ציוד ניקיוןאי   09
, החלפת ציוד ניקיון פגום

 מועד שנקבע לכל מקרהב
611 

אי הפעלת מכשיר איתור לכל  28
 311 לכל יום,כלי

או /ניקיון ואי ביצוע   00
אחזקת מבנה שירותים 

מועד לכל ב, ציבוריים
 מקרה

611 

29 
אי ביצוע חירמוש עשבייה לכל 

 511 מטר 91קטע רחוב עד 

אי העסקת עובדים בכמות   04
חסר לכל  לכל עובד ,נדרשת

 יום
611 

או /של הוראה ו הפרת קלה 31
התחייבות נשוא החוזה שאיננה 

 מוגדרת בטבלה זו

 0,111עד  
 מהתמורה

נהל עבודה אי העסקת מ  09
 811 לכל יום

או התחייבות /ו הוראההפרת *   31
  נשוא החוזה 

 שאיננה מוגדרת בטבלה זו    

 עד
9,111 
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06  
  

09 
או /של הוראה ו הפרת חמורה

התחייבות נשוא החוזה שאיננה 
 מוגדרת בטבלה זו

 6,111עד 
 מהתמורה

 
 

את סכום הפיצויים , י חוזה זהולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפ תהא רשאית לקזז עירייהה 47
או /ו עירייהאו כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן ל/ו, לעיל 46  עיףהמוסכמים מראש המפורטים בס

על פי החוזה  עירייהזאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית ה.  י דין"י החוזה או עפ"עפ', לכל צד ג
 .י דין"או עפ

 .אם לאופן הצמדת המחירים בחוזה הקבלנותל יהיו צמודים בהת"הסכומים הנ
על , ימים מגמר החודש השוטף של ביצוע העבודות 09תוך   עירייהה ל"הקבלן רשאי לערער בפני מנכ

החלטתו של .  ל הקבלןהחלטת המנהל באשר להפחתת סכומי הפיצויים המוסכמים מראש הקבועים לעיל ע
 . בקשר לערעור הקבלן הינה סופית עירייהה ל"מנכ

 .על פי כל דין עירייהכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית ה, אין באמור לעיל
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 9/'נספח  ג
 

 
 מפת העיר והגזרות
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 להסכם  0/'גנספח 
 

 רשימת חוקי עבודה
 
 

רחובות ושטחים ניקיון במסגרת מתן שירותי י הקבלן מחויב לשמור מבלי לגרוע מהוראות כל דין מובהר בזאת כ
 : על פי ההסכם בינו לבין עיריית עכו על הוראות החוקים שלהלןפתוחים בתחום העיר עכו 

 
 1945, (הודעה)ומחלות משלוח יד פקודת תאונות  -
 1946, פקודת הבטיחות בעבודה -
 1949 -ט"תש, (החזרה לעבודה)חוק החיילים המשוחררים  -
 1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה -
 1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית -
 1953-ג"תשי, חוק החניכות -
 1953-ג"תשי, חוק עבודת הנוער -
 1954-ד"תשי, חוק עבודת נשים -
 1954-ד"תשי, חוק ארגון הפיקוח על העבודה -
 1958-ח"תשי, חוק הגנת השכר -
 1959-ט"תשי, חוק שירות התעסוקה -
 1967-ז"תשכ, שעת חירוםחוק שירות עבודה ב -
 1995-ה"התשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי  -
 1957-ז"חוק הסכמים קיבוציים תשי -
 1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום -
 1988-ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה -
 1991-א"התשנ, (העסקה שלא כדין)חוק עובדים זרים  -
 1996-ו"נהתש, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם -
 1998-ח"התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' פרק ד -
 1998-ח"התשנ, לחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף  -
  1957-ז"התשי, חוק הסכמים קיבוציים -
 2111-א"התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות -
 2111-א"התשס, לחוק מידע גנטי 29סעיף  -
  2112-ב"התשס, (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד  -
 2116-ו"התשס, חוק הגנה על עובדים בשעת חירום -
 .1997-ז"התשנ, (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)א לחוק הגנה על עובדים 5סעיף  -
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 להסכם 4/'גנספח 
 

 

 תמחיר עובד ניקיון
 

 7.0.2.9.9.הל  "הודעת חשכ

 כללי

מעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון וכן מרכיבים הנימאליים שעל את מרכיבי השכר המי הודעה זו מציגה .1.1

שוועדת על מנת  זאת. אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות, נוספים

כי לא ם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ולוודא כי המעביד מתחייב לשלהמכרזים תוכל 

 .זכויות עובדים ייפגעו

 . שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה 182בוצע לפי  שלהלןהתחשיב  .1.2

הנובעים  ,שינויים בתעריפים השונים ייתכנו. הודעה זונכונות למועד פרסום  2הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.3

 . חוקים והוראות שונות בתחום משינוי שכר המינימום ומשינוי

הסכם , דין, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, למען הסר ספק .1.4

במקום בו  ,כמו כן. גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר, קיבוצי או צו הרחבה

 .יש לפעול בהתאם לטבלה ,ה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדיןלהמרכיב בטב

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון

וצו  2112בדצמבר  4בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום , 2118באפריל  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .2.1

 :2114בפברואר  5ההרחבה מיום 

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

 

היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי  שכר

יעמוד , המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, הניקיון

לשעת ₪  29.12קרי , לחודש עבור משרה מלאה₪  5,311על 

 .עבודה

, 5 פיםסעי ,2114-ד"התשע ,ההרחבה בענף הניקיוןצו  :מקור

 .1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום .6

 חופשה
1.34  ₪

(4.62%) 

1.36  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

 . לפי אורך שבוע העבודה של העובד, תהראשונו

 .3.5 פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  ורא   

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

 .15סעיף  ,2114-ד"התשע, הניקיון

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_minimumwage.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03606.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf


 
 99/9102מכרז פומבי  

 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

  

 75 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.35-------  תוספת ותק

, תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה

ואילך התעריף הינו  6 - מהשנה ה .לכל שעת עבודה₪  1.09

 . לכל שעת עבודה ₪ 1.46

שתחילתו באחד , חודשים 12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 .בינואר

אצל קבלנים  חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או

הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים . אחרים בממשלה

תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן , בממשלה

 .השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד

הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן , םבמקרה של חילופי קבלני

בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור כל , הנכנס ולמשרד

 .עובד

 .7סעיף  ,2114 -ד"התשע, צו ההרחבה בענף הניקיון :מקור

 
 

 חגים
1.11 ₪ 

(3.46%) 

1.12  ₪

(3.46%) 

. חודשי עבודה 3לאחר  ימי חג בשנה 9-עובדים זכאים ל

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום 

 .אלא בהסכמת הקבלן ,או יום אחרי החג/לפני ו

 19סעיף  ,2114 -ד"התשע, צו ההרחבה בענף הניקיון: מקור

 .('א)

 ₪ 1.36 ₪ 1.36 הבראה

תעריף יום . ליום₪  424עומד על  2117ערך יום הבראה לשנת 

הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל 

לבין מדד חודש אפריל , של השנה בה משולמים דמי ההבראה

לפי  -ודכן בשירות המדינה או על פי התעריף המע, 2113

 .הגבוה ביניהם

דמי  .הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון

ישולם לצד שכר אשר  ,לעובד כרכיב נפרד ההבראה ישולמו

תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי . השעה

 .החופשה והמחלה, החג

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 .קה מעבר להיקף משרה מלאההעס

 .3.6  ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

 .11סעיף , 2114-ד"עתשה, צו ההרחבה בענף הניקיון: מקור

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 נסיהפ
2.46   ₪

(7.5%) 

2.49  ₪

(7.5%)  

 כהגדרתה, לקצבה לפנסיה משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

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

להעסקתו  מהיום הראשוןהחל , על שם העובדתעשה  ,2115

צו ל' ה6זאת למרות סעיף  .וע ההתקשרותלצורך ביצ

  .לפנסיה חובה[ נוסח משולב]ההרחבה 

, דמי הבראה, בתוספת וותק יסודההפרשה תתבצע על שכר 

ילואים תשלום עבור ימי מ, ימי מחלה, דמי חופשה, ימי חג

 . ודמי לידה

יום העובד עבד שעות נוספות או שעבד בבמקרה שבו 

  .יש להפריש גם תמורת עבודה זו ,המנוחה

 ,9סעיף  ,2114-ד"עתשה, צו ההרחבה בענף הניקיון: מקור

 .1989-ט"תשמה, "פנסיית יסוד הגדלת" בדבר ההרחבה צוו

 פיצויים
2.73   ₪

(8.33%) 

2.77  ₪

(8.33%) 

 חוק הפיקוח עלכהגדרתה ב, הפרשה לקופת גמל לפיצויים

על  תעשה, 2115-ה"התשס, (קופות גמל)שירותים פיננסיים 

להעסקתו לצורך ביצוע  מהיום הראשוןהחל  שם העובד

 צו ההרחבהל 'ה6 זאת למרות האמור בסעיף. תההתקשרו

 .לפנסיה חובה[ נוסח משולב]

, דמי הבראה, בתוספת וותק היסודההפרשה תתבצע על שכר 

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

 . ודמי לידה

 העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

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

 (. לפי העניין, 151%או  125%)הנוספת שבוצעה 

בגין שכר היסוד יש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.33% להפריש

6% . 

 צו ההרחבהו ,1963-ג"תשכה, חוק פיצויי פיטורין :מקור

 .9 בסעיף ,2114 -ד"התשע, בענף הניקיון

 ביטוח לאומי
1.13  ₪ 

(3.45%) 

1.15  ₪ 

(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  61%עד לשכר של 

 . 7.5%מעבר לשכר זה משולם  .לאומי

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 . מהשכר הממוצע במשק 61%שתכרים עד מ

בחוק כמפורט  ,ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים

מעבר לשכר , 1995-ה''התשנ, [נוסח משולב]הביטוח הלאומי 

מתנות , הבראה, נסיעות, חגים, ותק, חופשה: כגון ,היסוד

 .סבסוד ארוחות, לחגים

 .1995-ה"התשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי : מקור

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://fs.knesset.gov.il/%5C5%5Claw%5C5_lsr_209275.PDF
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 קרן השתלמות
2.46  ₪

(7.5%) 

2.46  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע הפרשות  2114באוקטובר  1החל מיום 

גם  עובדים תשלום זה יבוצע עבור. לעובד לקרן השתלמות

אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות ויופקדו 

בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון 

 .ותהווה קרן ברירת מחדל

היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו שכר על ההפרשה תתבצע 

בתוספת דמי ( גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל)

 .חג ומחלה, על ימי חופשהההפרשה תתבצע גם . הבראה

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

, כלומר. עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה

תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 

 . ביום המנוחה

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע 

 .תלמותההפקדות לעובדים לקרן הש

 .11סעיף  ,2114 -ד"התשע, צו ההרחבה בענף הניקיון :מקור

  ₪  49.11 ₪  40.69 כ"סה

 

                                                 _______________________ 

 חתימת הקבלן                                                              
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 :להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע

   נסיעות 

עד לתקרה  ,יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל

יום ל₪  26.4 התקרה הנוכחית היא. המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה

 .עבודה

המשרד ישלם לקבלן עלות , במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות

 .תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים

 .עבודהלצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה  :מקור

הפרשות לגמל 

עבור החזר 

 הוצאות

 נסיעה

(5%) (5%) 

החל מהיום  ,אישית על שם העובד לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 

 . על החזרי הוצאות נסיעה של העובד בלבד הראשון להעסקתו

 (.3()ב) 9סעיף  ,2114 -ד"עתשה, צו ההרחבה בענף הניקיון :מקור

   מחלה

-ו"חוק דמי מחלה ההתשללבהתאם  תשלום זה יבוצע על ידי המשרד

על ביצוע התשלומים בפועל אחת  רואה חשבוןכנגד קבלת אישור  ,1976

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד . לחודש

מור כדי לגרוע אין בא. בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתיבחברה 

 .כלפי העובד הקבלןמחובותיו החוקיות של 

קרן , פיצויים, פנסיה)בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים 

 (.השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי

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

 .14סעיף  ,2114 -ד"התשע

 הניקיוןתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי 

  9-ן השעה היש לשלם לעובד בגי, במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל - שעות נוספות .1.3

באותו  11-בגין השעה ה. משכר היסוד ותוספת הוותק 1.25שכר עבודה של , (יום חול)באותו יום עבודה  11-ו

 .משכר היסוד ותוספת הוותק 1.5לעובד שכר של  יש לשלם, (יום חול)יום עבודה 

ופשה על חשבון ימי ח 3-ל חודשי עבודה ומעלה 6המועסק  בחופשת נישואין זכאי עובד - חופשת נישואין .1.3

 . מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו, הקבלן

ימים ויהיה זכאי לשכר מלא  7העדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד ל - אבל ימי .1.1

  .מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו ,בגין היעדרותו

יהיה  ,או בעקבות פעולות איבה/הצבאי ו עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו -ביום הזיכרון  היעדרות .1.3

מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות , זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא

 .משכרו

 

 

 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
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 :כמפורט להלן, כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר - ימי חופשה .1.3

מספר שנות עבודה אצל 
המעסיק או במקום 

 העבודה

 האורך שבוע העבוד

 ימים 9 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 21 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

ים אחרים בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנ, העובד יהיה זכאי לדמי הבראה - ימי הבראה .1.3

תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן , הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה. בממשלה

 : הלןבהתאם לאמור ל, השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד

 מספר ימי ההבראה (בשנים)תקופת העבודה 

 7 שנים 3עד 

11 - 4 9 

15 - 11 11 

19 - 16 11 

24 - 21 12 

 13 ואילך 25 - מהשנה ה

 

 ,על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים רואה חשבוןישולם כנגד אישור  - מענק מצוינות .1.3

מצוינות לעובדי אמות מידה להענקת מענק ", ם"הודעת תכב ,אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה בסיסעל 

  .7.3.9.2.4' מס, "האבטחה והניקיון, קבלן בתחומי השמירה

המפורסם בהודעה זו  שכר היסוד: מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן 1%גובה המענק יהיה  .1.3.3

גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום , (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל)

 . וקצובת הנסיעה( להםככל שהעובד זכאי )מנוחה 

 . המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק .1.3.3

לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או , המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין .1.3.1

זה קרן לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל )ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן , לחישוב ערך שעה

 (.פנסיה וקרן השתלמות

בהתאם לשיעור ההפרשה , בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .1.3.3

 .שלו כמעסיק

יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש  ,(ראש השנה וחג הפסח)גובה השי לרגל כל אחד מהחגים  - שי לחג .1.3

 212.5יש להצמיד את התעריף ) 2113לבין מדד חודש ינואר  ,חגינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי ל

גובה השי , נכון ליום פרסום הודעה זו. לפי הגבוה ביניהם - או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, (₪

 :(תלושי קנייה, כגון)השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף . ₪ 213.3לחג יעמוד על 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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החודשים  3-שעות בחודש בממוצע ב  93שרה או שעבד לפחות מ 51% -עובד המועסק לפחות ב  .1.3.3

עובד המועסק בהיקף משרה הנמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי . יהיה זכאי לשי לחג, אשר קדמו לחג

 .החודשים שקדמו למתן השי 3 -לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב 

 .עובדיםעל ביצוע התשלום ל רואה חשבוןכאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  תשלום .1.3.3

בהתאם לשיעור ההפרשה , בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .1.3.1

 .שלו כמעסיק

 מרכיבי עלות נוספים

ציוד , ביגוד: כגון, בעת ניתוח ההצעות על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים, נוסף לאמור לעיל .3.3

וכי לא  בהצעת הפסדזאת על מנת לוודא כי אין מדובר . והכל בהתאם לדרישות המכרז, וכדומה הניקיון

 .ייפגעו זכויות עובדים

 

_______________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                                       
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 להסכם 9/'נספח ג

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו 09ויצמן ' רח
 "(המזמין" או/ו" המזמינה"או /ו" העירייה: "להלן)
 

 ,.נ.ג.א
 

מתן שירותי  בגין( "הקבלן: "להלן )________________________אישור על קיום ביטוחים של :הנדון
לרבות ניקוי , עכו בין שהינם סלולים ובין שאינם סלוליםניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר 

חופי ים , איי תנועה, שטחים לא מגוננים, שטחי חניה, כיכרות, סמטאות, שבילים, מדרכות, כבישים
שירותים או /או עבודות ו/או שירותי הדברה ו/או מיולים ו/או שירותי טיאוט ו/וכל שטח פתוח אחר ו

 "השירותים"או /ו" השירות": להלן)  __________________________נלווים  בקשר עם הסכם 
 ( "העבודות"או /ו

 
 

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע_______________ מ "אנו הח
 
 
 :כמפורט להלן, או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים/וקבלן לאנו ערכנו   .1
 
 

 (__________________ פוליסה מספר) (ביטוח צד שלישי)לפי הציבור ביטוח אחריות חוקית כ .א
 

 : גבול אחריות
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית, תובע

4,111,111  ₪ 
 

או /ו  קבלןעל פי דין  בגין מעשה  או מחדל של ה הקבלןאחריותו של  :תאור כיסוי
העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל של 

או בקשר עם /כתוצאה מהשירותים ו, קבלןבשמו ומטעמו של ה הפועל
 .השירותים

או בקשר עם מעשה או /ו של המזמינה בגיןכיסוי אחריותה  .1 הרחבות נוספות
 .הפועלים מטעמובגין או /ו קבלןמחדל של ה

 .סעיף אחריות צולבת .2
כלפי  כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .3

 .ל"לחוק המל 328ף המזמינה בהתאם לסעי

 ' רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג  .4

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ככול ויש שימוש ב .5
ביטוח "לבטחו ב שאין חובה חוקית , כהגדרתו בפקודת התעבורה

ל עד סך "בנעבור נזקי גוף הנובעים משימוש  כיסוי  לייכל" חובה
   .₪ 2,111,111של 

ים על ידי כלי רכב מעל לגבולות נזקי רכוש הנגרמל יסויכ .6
נזקי גוף לכלי הרכב וכן פוליסת  האחריות הסטנדרטים של

   .₪ 2,111,111עד סך של  שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה
ין יחריג אחריות מקצועית לא יחול לענ הדברה שירותי לעניין .7

 )*( ₪ 2,111,111נזקי גוף בקשר עם השירותים עד סך של 
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 ( ₪  41,111אינה עולה על . )לכל מקרה ביטוח₪ _________ ___סך   :צמיתהשתתפות ע
  

הכיסוי יהיה במסגרת עריכת ,  הבהרה כיא לעיל 1ות מקצועית הכלול  בסעיף ניתן לקבל כחלופה למחיקת חריג אחרי )*(
יובהר .אחריות משותפים  ג להלן בגבולות 1ביטוח אחריות מקצועית בפוליסה נפרדת בקשר עם השירותים  בהתאם לסעיף 

 . ג בדבר אחריות מקצועית של המדביר יכול להיערך ולהיחתם על ידי מבטחי המדביר.1ולחילופין סעיף  7.א.1כי סעיף 
  

 
 

 (_________________ פוליסה מספר ) ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 : גבול אחריות
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית, תובע

 
21,111,111  ₪ 

  
 : יתאור כיסו

 
או פקודת הנזיקין /ריות למוצרים פגומים וחאחריות על פי חוק הא

קבלני , קבלןה עובדיל בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
ככול והקבלן ) שירותיםבביצוע הקבלן ההמועסקים על ידי  משנה ולכל

 .(יחשב למעבידם
 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .קבלןה לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
 
 
 (_________________ פוליסה מספר )אחריות מקצועית ביטוח  .ג

 
 : גבול אחריות

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית, תובע
 

2,111,111  ₪ 
  

 : תאור כיסוי
 

בגין  ואו מי מטעמ/ו ואו עובדי/ו קבלןלכיסוי אחריות על פי דין של ה
נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם , בגין נזקים לגוףאו /ואבדן 

שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות  או לרכוש/נובעים מנזקים לגוף ו
כתוצאה מהפר חובה מקצועית  ולעובדיה ולמי מטעמה למזמינה

מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה או /שמקורה במעשה ו
 . עם ביצוע השירותיםאו בקשר /מקצועית במהלך ו

  
או בקשר עם הפרת /בגין והמזמינה הביטוח מכסה את אחריות  .1 :הרחבה נוספות

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים קבלןחובה מקצועית של ה

ביטוח אינו מכסה את אחריות האולם  סעיף אחריות צולבת .2
 .קבלןהמזמינה כלפי ה

 .ודשיםח 6תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  הביטוח כולל    .3
 .מועד התחלת מתן שירותיםמתאריך רטרואקטיבי    .4

 (₪ 81,111אינה עולה על . )לכל מקרה ביטוח₪ __________ __סך   :השתתפות עצמית
 

   
 

 
 (. כולל)__________ ועד ____________  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

בהתאם ובקשר עם השירותים , ינהאו המזמ/ו קבלןה –בפוליסות יהיה " המבוטח"ל "למטרות הפוליסות הנ .3
 . להרחבות השיפוי לעיל 

 
  עובדים ומנהלים של או /או תאגידים עירוניים  ו/או חברות בנות ו/עכו ועיריית  -לעניין אישור זה" מזמינה"ה

 . ל"הנ
 

 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4
 .למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון, בדיהאו התחלוף כלפי המזמינה ועו/ביטול זכות השיבוב  ו .א
אלא לאחר שנמסור , או לשנוי תנאיהן לרעה/או ביזמתנו ו/ו קבלןההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

 .או השינוי המבוקש/יום לפחות לפני מועד הביטול ו 61, במכתב רשום, ולמזמינה הודעה בכתבספק ל
התקפות במועד  של קבוצת כלל ביטוח" ביט"ף הכיסוי על פי פוליסות היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיק .ג

 (.למעט ביטוח אחריות מקצועית) התחלת הביטוח 
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  .ככול וקייםבפוליסות חריג רשלנות רבתי לא יחול  .ד
 

 .לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן קבלןה .5
 

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ( אם יש כזה)בפוליסות כל סעיף  .6
, "ביטוח ראשוני"ל הוא "ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ, לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה

י המזמינה מבלי שתהיה לנו טוחיללא זכות השתתפות בב, המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו
למען . 1981 –א "לחוק חוזה הביטוח תשמ 59זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ספקהסר 
 
באישור במפורש כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד  .7

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות זה
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה               
 

 _____________.:פקס_________________________טלפון ______________________ :סוכן ביטוח
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 רשימת כלי הרכב המבוטחים

 'מס
תעודת ' מס רישוי' מס תאור סידורי

 ביטוח חובה

תעודת ' מס
ביטוח צד שלישי 

 רכוש

 תאריך תום
 הביטוח

   0.      

   9.      

   0 .      

   4 .      

   9 .      

   6 .  
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 םלהסכ  6/'נספח ג
 

 נוסח ערבות בנקאית
 

 
 _________: תאריך          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 .'                           ערבות בנקאית מס: הנדון
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "הקבלן": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת____________________ על פי בקשת 
וזאת בקשר להסכם ביניכם לבין הקבלן ( ח"אלף ש שמונה מאות) ₪  811,111ך של לסילוק כל סכום עד לס

 .לביצוע שירותי  ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו
 

בשיעור ( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
, לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות  2119 מרץש ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חוד

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך 
, תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת או לדרוש את הסכום, בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

 .עון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםומבלי לט
 

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

 
 .לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה ב

 
 .ועד בכלל ____________   ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 
 .לא תענה  _____________     דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת __________  לאחר יום

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 .יה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהדרישה בפקסימיל

 
 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 99/9102מכרז פומבי  

 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו

 

  

 86 

 
 
 
 
 
 

 7/'גנספח 
 
 
 

 ________: אריךת         ודלכב
 ת עכועיריי

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 הצהרה אודות ידיעה בדבר האפשרות למסור הודעה על פגיעה בזכויותיי כעובד: הנדון
 
__________________ ידוע לי כי כל תלונה שתהא לי על אי מילוי חובות הקבלן  כי ,בזאת צהירמהנני  1

 .לשם בירורה מול הקבלן, הגיש לעיריהכלפי או על פגיעה בזכויותיי כעובד רשאי אני ל( "הקבלן": להלן)
 

למלא , הודעה בכתב לפיה מסרתי לקבלן דרישה בכתב כמו כן ידוע לי כי רשאי אני להגיש לעיריה 2.1 3
 :כלפי חובה מן החובות שלהלן

 ;מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית 3.1.1
 ;לחוק חופשה שנתית 11-ו 11תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  3.1.1
 ;לחוק חופשה שנתית 13פדיון חופשה לפי סעיף  תשלום 3.1.3
לחוק שעות עבודה  6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  3.1.4

 ;ומנוחה
איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי  3.1.5

 ;הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה
 ;לחוק שעות עבודה ומנוחה 9לפי סעיף , ה השבועית בלא היתראיסור העבדה במנוח 3.1.6
 ;לחוק שעות עבודה ומנוחה 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  3.1.1
 ;לחוק שעות עבודה ומנוחה 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  3.1.8
 ;לחוק עבודת הנוער 21איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  3.1.9
 ;לחוק עבודת הנוער 21העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  איסור 3.1.11
 ;לחוק עבודת הנוער 24איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  3.1.11
 ;לחוק עבודת הנוער 25איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  3.1.11
כשניכוי הסכומים היה  –נת השכר לחוק הג 25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  3.1.13

 ;ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו
 ;א לחוק הגנת השכר25לפי סעיף , העברת סכומים שנוכו 3.1.14
 ;לחוק הגנת השכר( 1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  3.1.15
 ;תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום 3.1.16
לחוק ( ב)יד33לפי סעיף , בצו הרחבה תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב 3.1.11

 ;1957-ז"התשי, הסכמים קיבוציים
דמי חגים , פנסיה, החזר הוצאות נסיעה, הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה 3.1.18

 ;ותוספת יוקר

וכן את ערך , הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר המרכיבים את ערך שעת עבודה 3.1.19
 ;בלן לפי סוגי שירות שוניםשעת העבודה לעובד של ק

בהתייעצות עם שר האוצר וארגון , ת"הפרת הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שיקבע שר התמ 3.1.11
וארגוני מעבידים שלדעת , העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה

 .השר הם יציגים ונוגעים בדבר
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ימים ממועד מסירת ההודעה לעיריה  31עד תום ידוע לי כי רק אם החובה לא מולאה בידי הקבלן  3.3
בעד פרק הזמן בו הועסקתי במתן כאמור לעיל עשויות חובות הקבלן כלפי לחול גם עם העיריה 

 :השירותים בעיריה בהתקיים התנאים הקבועים לכך בחוק שעיקרם

 ; באמצעות ארבעה עובדים לפחות העיריההשירות ניתן אצל  3.3.1

 ;באופן קבוע ורציף, ל שישה חודשים לפחותהשירות ניתן במהלך תקופה ש 3.3.1

 
יכולה להמסר על ידי או על ידי ארגון העובדים היציג בעיריה או ארגון העובדים  2הודעה כאמור בסעיף  4

ובלבד שאני , על ידי ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של עובדים –ובאין ארגון כאמור , שאני חבר בו
 .הסכמתי לכך

 
לעיל יכול אני למסןר לעיריה במזכירות העיריה בקומה השנייה  2-ו 1אמור בסעיפים ידוע לי כי הודעות כ 5

 .בבניין העיריה
 

 .ידוע ומוסכם עלי כי העיריה תהיה רשאית לפנות אלי לשם קבלת פרטים אודות הודעתי  ובירורה 6
 

ר שתעסיק באמצעות רואה חשבון או בודק שכ, כמו כן מוסכם עלי כי העיריה תהא רשאית לקבל מהקבלן 1
, פרטים מלאים על אופן העסקתי ועל השכר שקיבלתי במהלך תקופת העסקתי בשירות העיריה, לצורך כך

 . לרבות הוראות צוי הרחבה החלים עלי, הכל במטרה לבדוק התאמת תנאי העסקה אלה לדרישות החוק
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