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 1מסמך 
 

 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(
 

 3/2020מכרז פומבי מס' 
 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הדברה 

 
 לכבוד 

__________ 
__________ 

 
 ג.א.נ., 

 
 

"( מזמין בזה הצעות מחיר מקבלנים לביצוע שירותי  האיגוד איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן: "
 וריסוס בתחום השיפוט והאחריות של האיגוד. הדברה 

 
 500₪בשדרות, תמורת  8את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה בעיריית שדרות שברח' כיכר הנשיא 

. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, בטרם  08:00-15:00ה' בשעות -)שלא יוחזרו בשום מקרה(, בימים א'
 רכישתם. 

 
במשרדי המועצה האזורית שער הנגב. במועד זה ייערך גם   ,10:30שעה  2.4.2020פגישת הבהרות תיערך ביום 

 (.  לוי סילוק) 077-9802246סיור קבלנים אשר יצא ממשרדי המועצה. טלפון לבירורים:  
 

 ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה.  
 
 

( בתיבת המכרזים שבמחלקת הרכש של המועצה  את ההצעות יש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר
שעה   22.4.2020" בלבד עד ליום 3/2020"מכרז פומבי מס' האזורית שער הנגב, וזאת במעטפה סגורה נושאת ציון 

12:00.  
 

ש"ח שתשמש כערבות מכרז להבטחת קיום   5,000על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך 
 צעתו. התחייבויותיו בהתאם לה

 
 אין האיגוד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז  

 שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,            

 מנכ"ל איגוד ערים                                                                                                  

 אזור שדרות שער הנגב )ביוב(                                                                                           
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 2מסמך 
 ר שדרות שער הנגב )ביוב(איגוד ערים אזו

 /20203מכרז פומבי מס' 
 

 מסמך הוראות למשתתפים 
 

מזמין בזאת קבלנים להשתתף במכרז פומבי למתן   "האיגוד"(איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן: 
שירותי הדברה בבריכות החמצון, בנחל שקמה ונחל נירעם ובכל מקום אחר אשר בתחום השיפוט והאחריות של  

 ק"מ מחוצה לו, כמפורט להלן.    5האיגוד, ועד רדיוס של 

ש מקום מחיה או התרבות  השירות יכלול עבודות הדברה וריסוס של יתושים בכל אתר המשמש או העלול לשמ
יתושים, לרבות מקורות מים עומדים, ברכות חמצון, מכוני שאיבת ביוב, צמחיות בוואדיות ומקומות ציבוריים  

עבודה שתידרש   כן כלפתוחים. העבודות יכללו חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים של יתושים, ו 
ש בהסכם ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכפי  לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, והכל בהתאם לנדר

 . ("השירותים" או "העבודות"שיורה מנכ"ל האיגוד או מי שיוסמך לכך מטעמו )להלן: 
 

 מסמכי המכרז  .1

 מסמכי המכרז הינם:  .א

 הזמנה להציע הצעות למכרז   -1מסמך  (1

 מסמך הוראות למשתתפים במכרז   – 2מסמך  (2

 המציע ומורשי חתימה : טופס לתיאור כללי של  2.1נספח 

 טופס לתיאור ניסיון קודם של המציע   . 2.2נספח 

 נוסח ערבות המכרז    -2.3נספח 

 נוסח הצהרה והתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים  -2.4נספח 

נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום   -2.5נספח 
 1976 -ת עובדים זרים כדין(, תשל"וחובות מס ושכר מינימום והעסק

 נוסח תצהיר לעניין תשלום שכר מינימום ושמירת זכויות עובדים  -.2.6נספח 

 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון.  -2.7נספח 

 הצהרת משתתף מקומי.   – .82נספח 

 הצעה והצהרת המשתתף במכרז למתן שירותי הדברה    -  3מסמך  (3

)להלן:   להסכם 1לרבות נספחיו כמפורט בסעיף  העבודות,הסכם לביצוע  - 4מסמך  (4
 "(.ההסכם"

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי   .ב
( לשם קבלת  "המנהל"המכרז, יפנה המשתתף למנכ"ל האיגוד או למי שיוסמך לכך מטעמו )להלן: 

 הנחיות כיצד לנהוג.  

בידי המנהל וכי המשתתף  מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי  .ג
 יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של המנהל. 
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 תנאי סף  .2

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים  העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן, ואשר  
 : בידיהם אסמכתאות בכתב ו/או אישורים ו/או המלצות עפ"י הנדרש לעמידתם בדרישות אלה

 תאגיד רשום בישראל. או  ראלי/ים שהינו/ם יחיד משתתפ/ים יש .א

 .2010-2019נים אשר ביצעו עבודות הדברת מזיקים ועשביה כקבלן ראשי בש משתתפ/ים  .ב

 ' לעיל, משתתף ייחשב כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור להלן: לעניין פסקה ב .ג

 30% -המחזיק בהמשתתף הינו תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות  (1
 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו 

  30% -המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או חבר או שותף או בעל מניות המחזיק ב (2
 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון. 

 ברישיון מדביר לשטחים פתוחים.   המחזיקיםמשתתפ/ים  .ד

משתתפ/ים אשר בבעלותם וברשותם הציוד הנדרש למתן השירותים, לרבות משרדים פעילים   .ה
וזמינים, מחסן לאחסון חומרי ההדברה, כנדרש בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק החומרים  

 . לפחות 2016חדש, תוצרת שנת  4X4רכב שטח   מתאים לביצוע העבודות: רכב המסוכנים,  

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   משתתפ/ים מחזיק/ים בתעודה  .ו
 .1967-חובות מס(, התשל"ו

 עוסקים מורשים לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק. .ז

לי כגון אי  אהרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקהמשתתף נעדר  .ח
המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת  העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות 

ן להשתתף  י; היה המעוני 1981-שנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"איההתי 
 . היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים  -במכרז תאגיד 

או לפי חוק עובדים   1987-המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז .ט
; אם הורשע ביותר משתי  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -עבירות לפי החוקים האמורים 

המכריז   כנגד המשתתפ/ים לא עומד במועד הגשת הצעתו למכרז צו פירוק, או צו לכינוס נכסים, או צו   .י

 עליו כפושט רגל ו/או לא מונה לו מנהל מיוחד. 

 2.4.2020השתתפות במפגש הבהרות ו/או בסיור קבלנים שיצא ממשרד המועצה האזורית שער הנגב,  . יא
   .10:30בשעה 

 המשתתף צירף ערבות בנקאית כנדרש על פי מסמכי המכרז.  . יב

 ' לעיל.ב י -על כל משתתף  לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק א' . יג

נפרדים במשותף,   יחידים ן הסר ספק, לא יתקבלו למכרז זה הצעות שיוגשו על ידי מספר מציעיםלמע . יד
אלא אם מדובר בשני גורמים המנהלים שותפות רשומה המנהלת עסק אחד לאספקת השירותים  

תהא חייבת היא לפרט את פרטי כל השותפים, ובכל מקרה   –נשוא המכרז. הוגשה הצעה כאמור 
 . השותפים, ביחד ולחוד, כלפי האיגוד תחייב היא את כל

 

 עיקרי ההתקשרות:  .3
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השירות יכלול עבודות הדברה וריסוס של יתושים  בכל אתר המשמש או העלול לשמש כמקום גידול    .א
והתרבות של יתושים, לרבות מקורות מים עומדים, ברכות חמצון, צמחייה בוואדיות ומקומות  
ציבוריים פתוחים, תחנת שאיבה, וכל מקום אחר בתחום  האחריות של האיגוד ומחוצה לו ברדיוס  

ק"מ, תוך תיאום עם היישובים והרשויות הגובלות לתחום האחריות של האיגוד. העבודות   5של עד 
יכללו חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים של יתושים, והכל בכפוף להנחיות מנכ"ל  

 האיגוד או מי מטעמו.  

כל על פי שיקול  , הבין השאר את מועדי השרות ותדירותוהכוללת תכנית עבודה המציע הזוכה יכין  .ב
נוסח הצעת  בהסכם וכמפורט דעתו תוך שעליו לדאוג כי זו תפיק את התוצאה סופית הרצויה 

הוראות בטיחות  . על המציע הזוכה לקחת בחשבון למסמכי המכרז 3כמסמך המשתתף המצ"ב 
  4כמסמך להסכם המצ"ב  1נספח ב', ב'ומפרטים כמו גם טופס התחייבויות הקבלן, המצ"ב כ

 מכרז.למסמכי ה

ם לביצוע העבודות, רכב  רכב המתאיהזוכה לצורך פעילות עבודות הריסוס וההדברה יקצה המציע  .ג
 )לפחות(.   2016, תוצרת שנת 4X4שטח מסוג 

 יקצה כלי רכב חלופיים לצורך ביצוע העבודות אשר יהיו זמינים במקרה הצורך.  המציע הזוכה  .ד

חודשים והיא תחל   12 -כי המכרז, הינה ללמסמ  4נספח תקופת ההתקשרות מכוח ההסכם שייחתם,  .ה
ביום חתימת ההסכם. לאיגוד תהא נתונה האופציה להאריך את תוקף ההסכם בארבע תקופות  

שנים,   נוספות בנות שנה כל אחת או חלק מהן, ובלבד שתקופת ההסכם הכוללת לא תעלה על חמש
 כם. בכפוף לזכות בדבר ביטול ההסכם, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בהס 

 

 הצעת המשתתף   .4

המקסימלי הנקוב  תמורה אחוז הנחה אחיד למחיר העל המשתתף ליתן הצעתו בדרך של נקיבת  .א
 )ללא מע"מ( עבור ביצוע שירותי ההדברה. במסמך הצעת המשתתף 

ינקוב המשתתף בהצעתו יהווה תמורה סופית ומוחלטת  יתקבל מההנחה בה מובהר, כי המחיר אשר  .ב
הזוכה עפ"י תנאי ההסכם במשך כל   –לביצוע מכלול השירותים והמטלות הנדרשות מהמשתתף 

תקופת ההסכם. תמורה זו תכלול את כל ההוצאות הכלולות בביצוע השירותים בהתאם לכלל  
ות לא עקב שינוי בשכר העובדים  מסמכי המכרז, ולא תשולם עליה כל תוספת מכל סיבה שהיא, לרב 

ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות ו/או שינויים בשיעורי המדד ו/או כל שינוי  
 אחר.  

עוד מובהר, כי אין האיגוד מחוייב להיקף עבודה מסוים, וגובה התמורה בכל מקרה לא ישתנה,  אף   .ג
ות ו/או כמות העבודה הנדרשת, למעלה מן  אם יחולו שינויים בתוכנית העבודה ו/או תגדל תדיר

 הצפוי.

לתמורה כאמור יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת   .ד
 חשבוניות מס כדין.  

באחריותו הבלעדית של המשתתף לבקר בתחומו של האיגוד ולעמוד על טיב העבודה והיקפה, היינו,   .ה
 . לבדוק את היקף העבודה ומהותה

הגשת ההצעה ע"י המשתתף מהווה אישור לכך כי המשתתף בחן את כל הפרטים וקיבל את כל המידע   .ו
 והנתונים הדרושים לצורך הגשת הצעתו. 

המשתתף יגיש את הצעתו למכרז על גבי מסמך ההצעה, מבלי לבצע בהם כל שינוי ו/או תיקון, תוספת   .ז
 להלן.  5פורטים בסע' ו/או הסתייגות שהיא, ויצרף להצעתו את כל המסמכים המ 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ותהא   3הצעת המשתתף תהיה בתוקף לתקופה של  .ח
  ימים נוספים. 60ניתנת להארכה, ע"פ דרישת האיגוד, לתקופה בת 
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להבטחת קיום התחייבויותיו ע"פ מסמכי המכרז, ימציא המציע הזוכה לאיגוד, עד וכתנאי לחתימתו   .ט
ש"ח, בנוסח   10,000ערבות בנקאית אוטנומית ובלתי מותנית בסך המהווה בסך של של ההסכם, 

(. ערבות הביצוע תהיה בתוקף במשך כל תקופת  "ערבות ביצוע")להלן:  נספח ג' להסכםהערבות, 
יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות. ערבות זו תוחזר לקבלן, תוך פרק הזמן   90ההסכם ועוד 

ר המנהל כי המציע הזוכה מילא את כל התחייבויותיו ע"פ ההסכם,  האמור, ובלבד שניתן אישו
 לשביעות רצונו. 

 

 אופן הגשת ההצעה  .5

 כל משתתף יצרף להצעתו את המסמכים, שלהלן: 

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות או השותפויות   -אם המשתתף תאגיד/ שותפות רשומה    .א
בדבר פרטי הרישום של התאגיד/ השותפות, מנהלי התאגיד/ השותפות והשעבודים הרובצים על  
נכסי התאגיד/ השותפות, מספר הזיהוי של התאגיד/ השותפות וכן אישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים  

לחתום בשם התאגיד/ השותפות וסמכותם לחייב את התאגיד/ השותפות בחתימתם על  המוסמכים 
 מסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.  )יש להוסיף אישור זה בשולי טופס ההצעה והצהרת המציע(.  

 
 העתק תעודת הזהות שלו כולל ספח. -אם המשתתף אדם פרטי 

 העתק תעודת עוסק מורשה עדכנית.  .ב

ד הגשת ההצעה מאת שלטונות מע"מ, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  העתק תעודה תקפה במוע .ג
 (. 1967 -)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, התשל"ו

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ ניכוי מס במקור.   .ד

נספח  ( לעיל, לפחות, בנוסח ג) -(ב)2תיאור כללי של המשתתף ותיאור ניסיון קודם כמפורט בס"ק  .ה
בצירוף מסמכים המעידים על ניסיון זה של המשתתף, לרבות המלצות ממזמיני   למסמך זה, 2.2, 2.1

 העבודות. 

 רשיון מדביר מוסמך בתוקף;  .ו

לכלי הרכב הנדרשים לביצוע העבודות  או הסכם שכירות/ליסינג בנוגע העתקי רישיונות בתוקף  .ז
 . ( לעילה)2כמפורט בסע' 

 למסמך זה.  2.3כנספח  להלן, בנוסח המצ"ב  6מכרז כמפורט בסעיף   ערבות .ח

 צילום קבלה על שם המשתתף בדבר רכישת מסמכי המכרז.   .ט

 פרוטוקול מפגש הבהרות ו/או סיור קבלנים, חתום ע"י כל משתתף בכל עמוד.  .י

למסמך   2.4כנספח תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות, בנוסח המצ"ב  . יא
 זה, ממולא וחתום.  

 למסמך זה, ממולא וחתום.   2.5כנספח תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב   . יב

למסמך   2.6פח כנסתצהיר בדבר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון, בנוסחו המצ"ב  . יג
 זה, ממולא וחתום. 

למסמך זה,   2.7כנספח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ושמירה על זכויות עובדים, בנוסח המצ"ב  . יד
 ממולא וחתום.  

 ככל שחל לגבי המשתתף;  – 2.8כנספח תצהיר משתתף מקומי בנוסח המצ"ב  . טו

בחתימת מקור מלאה במקום  ממסמכי המכרז המוגשים על ידו, בכל דף ודף לחתום המשתתף ל ע .טז
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 המיועד לכך וכן בתחתיתו של כל עמוד.  

. שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי  בשני עותקי מקורעל המשתתף למלא הצעתו  .יז
התאמה בתמורה הנקובה בעותק האחד לעומת העותק השני, יתוקן גובה התמורה לפי העותק בו  

 ב גובה התמורה הנמוך יותר. נקו

המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לעיל, עלול לגרום לפסילת ההצעה,  אי  . יח
 עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד. 

לאיגוד שמורה הזכות לבקש כי המשתתף יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו, והכל בהתאם לשיקול   . יט
 דעתו הבלעדי של האיגוד. 

ר מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם משתתפים נוספים או כל גורם אחר.  חל איסו .כ
ראיות לכאורה ובכלל זאת ראיות נסיבתיות כי ההצעות שהוגשו למכרז הינן מתואמות תוביל  

   לחילוט ערבות המשתתף.

 ערבות המכרז  .6

נקאית  לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות ב .א
כנספח  ₪ )במילים: חמשת אלפים₪(, בנוסח המצ"ב  5,000אוטונומית לטובת האיגוד, על סך של 

, מיד עם   מיידיותהא ניתנת למימוש  22.7.2020למסמך זה. הערבות תהא בתוקף עד ליום  2.3
דרישה ראשונה מאת האיגוד, במשך כל תקופת תוקפה כאמור, ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן.  
שם הנערב בערבות חייב להיות זהה לשם המציע. המחאות פרטיות/בנקאיות, שטרות וכיו"ב לא  

 .  יתקבלו

 הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.

הערבות חייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת למימוש מיידי לפי פניה חד צדדית של מורשי החתימה   .ב
   מטעם האיגוד. הערבות תהא חתומה כדין.

ולהבטחת חתימת המשתתף הזוכה   להבטחת מילוי מלוא תנאי מסמכי המכרזמטרת ערבות זו לשמש  .ג
 . על זכייתו במכרזימים מיום קבלת הודעה  7על ההסכם לביצוע העבודות, בתוך 

יום נוספים והמשתתף במכרז   90מובהר, כי האיגוד רשאי לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  .ד
מתחייב במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תוקף הערבות. אי הארכת הערבות כנדרש תהווה,  

 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות ולפסילת ההצעה על הסף. 

בות לפירעון כל אימת שמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  האיגוד רשאי יהיה להגיש את הער .ה
מסמכי המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של האיגוד לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לו,  

 לרבות תשלום נוסף למציע אחר.  

משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו במועד משלוח ההודעה בכתב שייתן האיגוד באשר לאי   .ו
 כייתו או במועד החתימה על ההסכם עם המשתתף  הזוכה, לפי שיקול דעתו של האיגוד. ז

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:  .7

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.  -היה המשתתף יחיד  .א

תוך  יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,  -היה המשתתף שותפות  .ב
 ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות. 

יחתמו מספר המנהלים   -"( "תאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  .ג
המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת  

 התאגיד. 

 )א( לעיל. 5שם התאגיד/ השותפות, כמפורט בסעיף כמו כן, יצורף אישור זכויות חתימה ב .ד
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 כללי .8

, שדרות , בימים  8את טפסי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה בעיריית שדרות שברח' כיכר הנשיא  .א
₪ )שלא יוחזרו בשום מקרה(. ניתן לעיין במסמכי   500, תמורת 08:00-15:00ה' בין השעות –א'

 המכרז, ללא תשלום, בטרם רכישתם. 

.  במשרדי המועצה האזורית שער הנגב  10:30שעה  2.4.2020חמישי פגישת הבהרות תיערך ביום  .ב
לוי  )  077-9802246במועד זה ייערך גם סיור קבלנים אשר יצא ממשרדי המועצה. טלפון לבירורים: 

 (.  סילוק

 ההשתתפות במפגש ההבהרות לרבות בסיור הקבלנים הינה חובה.   .ג

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז בהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל   .ד
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת ערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המשתתף. 

פים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לאיגוד, והמשתת .ה
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 האיגוד יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.        .ו

 12:00שעה  19.4.2020עד ליום  מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה אל מנכ"ל האיגוד         .ז
, תוך ציון שמו ומספר הפקס/ דוא"ל למתן תשובה,  levi.siluk@gmail.com באמצעות דוא"ל:  

 ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. 

תשובות לשאלות ההבהרה תימסרנה בכתב לכלל המשתתפים במכרז באמצעות הפקס או דואר רשום   .ח
דואר אלקטרוני, בהתאם לשיקול דעתו של האיגוד. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד  או ב

ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות ולחתום עליהן, על כל עמוד. רק  
( שנמסרו בכתב יחייבו את האיגוד,  כאשר בכל מקרה  "הבהרות"שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: 

, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי  של סתירה
ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת  

 יותר. האיגוד אינו אחראי לכל  פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בע"פ.

כרז זה כמי שהצהיר שברשותו נמצאים מסמכי המכרז,  האיגוד יראה במשתתף שהציע הצעה למ .ט
קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י  

 תנאי החוזה, אם הצעתו תבחר. 

אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי          .י
וד רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף  המכרז. האיג

 מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו. 

מבלי לגרוע באמור בסעיף זה  לעיל כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  
אי או בכל דרך  ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוו

אחרת, לא יחייבו את התאגיד ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיו. בכל מקרה )גם אם האיגוד לא  
העיר על השינויים כאמור(, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י האיגוד וכפי  

 שנמסר למציעים(. 

"מכרז  את מסמכי המכרז יש לשים במעטפה סגורה ולשלשלה בתיבת המכרזים הנושאת כיתוב   . יא
.  ההצעות תוגשנה  , במחלקת הרכש שבמשרדי המועצה האזורית שער הנגב3/2020פומבי  מס' 

 במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  

 
 . במועצה האזורית שער הנגב _0012:, בשעה __22.4.2020המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 

 כל מסמכי מכרז שימסרו לאחר המועד והשעה שלעיל, יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.  . יב

האיגוד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן   . יג
 השירותים.  

mailto:levi.siluk@gmail.com
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האיגוד יהא רשאי, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים במסמכי   . יד
יובאו  ההצעה. הוראות התיקון שיידרשו על ידי האיגוד,  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ו 

בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן  
 חתומות על ידם בחותמת וחתימה מקורית בכל עמוד בנפרד. 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי האיגוד שומר על זכותו לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל   . טו
כרז, בכפוף לאמור בכל דין ולמציע/לזוכה לא תהא כל  מועד שהוא, אף לאחר הודעה בדבר הזוכה במ 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד בעניין זה. 

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי  הזוכה המקורינקבע זוכה במכרז )להלן: " .טז
ות את שטח  "(, מתחייב הזוכה המקורי לפנהזוכה המאוחרמשתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום  
מאת האיגוד, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י  
האיגוד. לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד, בגין ההליך  

 צע.   שבו

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי הנוחות בלבד, והוא אינו בא להכשיר בשום   .יז
 דרך את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף כ"הצעה" כמשמעותה ע"פ דיני המכרזים. 

מובהר בזאת כי האיגוד יהיה רשאי לנהל מו"מ עם הקבלן, אשר יבחר כזוכה במכרז, לשם שיפור   . יח
 הליך תחרותי ע"פ דין.   הצעתו ולקיים

 שיקולי האיגוד בבחירת הזוכה  .9
 

האיגוד יבדוק את זולות הצעת המשתתף וישקלל את התימחור שהוצע ביחס לכל אחד מסעיפיה,   .א
 באופן הבא:  

   40% -ניטור, ריסוס והדברת יתושים בברכות החמצון -1ערך הצעת המשתתף בגין סעיף 

 50% -ניטור, ריסוס והדברת יתושים בנחלים -2ערך הצעת המשתתף בגין סעיף 

 10% -ריסוס של עשביה ושטחים פתוחים -3ערך הצעת המשתתף בגין סעיף 

בהכרח לקבל את ההצעה הזולה ביותר או   למרות האמור בס"א לעיל, מובהר כי אין האיגוד מתחייב .ב
כל הצעה שהיא וכי בכל מקרה, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן  

 חלקי על מסמכי המכרז או שתלווה בהסתייגויות כלשהן. 

ב' לעיל, מובהר כי במסגרת שיקולי האיגוד לבחירת ההצעה  -מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' .ג
 וכה ישקול האיגוד לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן: הז

ניסיונו של המשתתף ובכלל זה המוניטין והניסיון המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע   (1
עבודות דומות בעבר, וזאת עפ"י כל מידע שיהא קיים בפני האיגוד  בעת הליכי בחירת הזוכה,  

 הציג. לרבות התרשמות מהמלצות ש

ניסיון האיגוד ו/או גופים אחרים בביצוע עבודות עם המשתתף או ככל שמדובר בחברה/   (2
 בשותפות, עם הגורמים השולטים בה, המנהלים אותה או הפועלים מטעמה. 

כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכוח אדם הנמצאים ברשותו או תחת שליטתו על פי   (3
 לביצוע העבודות נשוא המכרז. הסכמים חתומים לתקופה המיועדת 

יכולת עמידתו של המשתתף בלוחות הזמנים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה,   (4
 לאור התחייבויות נוספות שלו.  

 מתן משקל לחוסנו הכלכלי והפיננסי של המשתתף.  (5
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 עלויות הפרויקט, וסבירות הצעתו ביחס לעלויות אלו.  (6

מעולה של העבודה נשוא המכרז במסגרת לוח   כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע (7
 הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז. 

בהערכת ההצעות יהיה האיגוד ו/או כל מי מטעמו רשאים לערוך למשתתפים או כל חלק מהם, כל     .ד
בדיקה כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמשתתפים ישתף פעולה עם האיגוד ומי מטעמו בבדיקות  

קות אלו. לא שיתף המשתתף פעולה כנדרש וכאמור לעיל, יהיה  כאמור, ככל שיבקש לערוך בדי 
 האיגוד רשאי מטעם זה בלבד, לפסול את הצעתו. 

עוד רשאי האיגוד לדרוש מהמשתתפים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה,     .ה
מנת   הדרושים לדעת האיגוד ו/או מי מטעמו, להערכת ההצעות, לאחר פתיחת המעטפות, זאת על

לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליו האמורים לעיל. בכלל זאת, רשאי גם האיגוד  
 ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע. 

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר,     .ו
 ים הנדרשים.והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוח 

האיגוד מתחייב לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו לו לפי          .ז
 דרישתו. 

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאי יהיה האיגוד להסיק מסקנות לפי ראות    .ח
 עיניו ואף לפסול את ההצעה. 

נה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס לפריט מסוים,  האיגוד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאי  .ט
או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן שלדעת האיגוד מונע  

 הערכת ההצעה כדבעי. 

ט' לעיל, רשאי האיגוד, בין היתר, לקבל הצעה שאינה  -על בסיס השיקולים אלו כמפורט בס"ק א'        .י
, מבין ההצעות שהובאו בפניו ואף להחליט כי אינו מקבל כל הצעה שהיא מבין  דווקא הזולה ביותר

 אלו שהוגשו. 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז  .10

לאחר קביעת הזוכה במכרז, יודיע על כך האיגוד לזוכה. בהודעה יקבע מועד תחילת ההתקשרות ועד   .א
 העבודות באופן מיידי.  למועד זה יהיה על הקבלן להשלים את כל ההיערכות לביצוע 

ימים מיום קבלת ההודעה כאמור , ימציא הזוכה ערבות ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים,   7בתוך  .ב
 כנדרש בהתאם להוראות ההסכם.

לא מילא הזוכה את התחייבותו זו ו/או את יתר התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, תוך התקופות         .ג
ציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו היה להמציא נוכח  המפורטות לעיל, ולרבות אם לא המ

זכייתו ו/או הודיע כי הוא חוזר בו מהצעתו, רשאי יהיה האיגוד לבטל את זכייתו של הזוכה האמור  
  6במכרז ולחלט את ערבות המכרז, אשר הוגשה על ידי אותו זוכה במצורף להצעתו, כאמור בסעיף 

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכות   לעיל, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
האיגוד נוכח הפרה זו של התחייבות הזוכה מכוח מסמכי המכרז ו/או מכוח הדין. כן רשאי האיגוד  
במקרה זה להזמין את העבודה מכל משתתף אחר או לבטל את המכרז ולערוך מכרז אחר תחתיו,  

 ד.  והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האיגו 

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז, וזאת באופן הבא:  .ד

)ו(  6כמפורט בסעיף  –למשתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא נבחר לביצוע העבודות  (1
 לעיל.

עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצאת ערבות   -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  (2
 לעבודות נשוא ההסכם. ביצוע וביטוח 
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 בכבוד רב,

 לוי סילוק

 מנכ"ל איגוד ערים 

 אזור שדרות שער הנגב )ביוב( 
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 תיאור כללי של המציע  

 .  2.1נספח                 

 תיאור כללי של המציע 

 3/2020מכרז פומבי מס' 

 פרטים על המציע  (1

 שם המציע:  

______________________________________________________________ 

 כתובת:       

      

 מספר טלפון, פקס, נייד:  

____________________________________________________________________________ 
 

, עץ מבנה, פירוט  תיאור המציע )ככל שמדובר בהתאגדות, סוג ההתאגדות, מספר זיהוי, תאריך התאגדות (2
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי תעודת זהות( 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 כוח האדם )מספר המועסקים ותפקידיהם(  (3

 הפירוט יכלול: עובדי מנהלה, מדבירים, עובדים כלליים וכיוצ"ב.

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ציוד וכלי רכב  (4

 : )יש לפרט את כל מצבת הציוד וכלי הרכב של המציע כולל שנת ייצור  ומספר רישוי, בעלות/ שכירות(

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 חתימה וחותמת המציע: _____________

 תאריך: _________________________
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 אישור עו"ד/רו"ח 

 
 אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה  

בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, אשר 
עליו/ה  הינם רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ___________ ]המציע[, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

 להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני  
 את תוכן הצהרתו/ה לעיל בשם המציע בחתמו/ה עליו בפני. 

 

     
                        ________________ 

 חתימה                  
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  2.2נספח 

 3/2020מכרז פומבי מס' 

 תיאור ניסיון קודם 

 על המציע לפרט את העבודות הרלבנטיות, שמות ממליצים, מועדי ביצוע והיקף:  

 המזמין _______________________ טלפון _______________________________ .א

 העבודה___________________________________________________________תיאור 

 מקום ביצוע העבודה _______________________________________________________

 מועד התחלת ביצוע ______________________________, מועד גמר ביצוע ____________________

 ___________________________________________היקף תקציבי של העבודה _________

 אחראי לעבודה ___________________________________________________________

 איש קשר אצל המזמין _______________________________, טל': ________________________

 

 __________________________ב.            המזמין _______________________ טלפון _____

 תיאור העבודה___________________________________________________________

 מקום ביצוע העבודה _______________________________________________________

 _מועד התחלת ביצוע ______________________________, מועד גמר ביצוע ___________________

 היקף תקציבי של העבודה ____________________________________________________

 אחראי לעבודה ___________________________________________________________

 איש קשר אצל המזמין _______________________________, טל': ________________________

 

 _____________________ טלפון _______________________________ג.            המזמין __

 תיאור העבודה___________________________________________________________

 מקום ביצוע העבודה _______________________________________________________

 ועד גמר ביצוע ____________________מועד התחלת ביצוע ______________________________, מ

 היקף תקציבי של העבודה ____________________________________________________

 אחראי לעבודה ___________________________________________________________

 ________איש קשר אצל המזמין _______________________________, טל': ________________

 הערות: 

 יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל.  .1
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 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד.  .2

 עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. .3

 

 

 חתימה וחותמת המציע: _____________

 תאריך: _________________________

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח 

 
 אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה  

בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, אשר 
עליו/ה  הינם רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ___________ ]המציע[, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

 להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני  
 את תוכן הצהרתו/ה לעיל בשם המציע בחתמו/ה עליו בפני. 

 

     
                        ________________ 

 חתימה                  
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 2.3נספח 

 /20203מכרז פומבי מס' 
 

 כתב ערבות
 
 

 לכבוד 
 "( האיגוד" -איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן 

 רח' _________________

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מספר_________
 

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב   .1
  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

₪    5,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"
( שתדרשו מאת הנערב בקשר להשתתפותו  "סכום הערבות" -)במילים חמשת אלפים ₪( בלבד, )להלן 

 לביצוע עבודות ריסוס הדברה עבור האיגוד.   3/2020מבי מס' במכרז פו
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:  -המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

בשיעור   15.3.2020שהתפרסם בתאריך  2020פברואר "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
 __________________ נקודות. 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת   אם יתברר כי 
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  
 צמדה. ללא כל הפרשי ה

 לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם האיגוד, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט   .3
 להלן,  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי  

 הצמדה, כמפורט לעיל, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם. 

לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  כל דרישה  .4
 ____________________ כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה של האיגוד. 

 

לעיל יעשה על ידנו, בשעות קבלת הקהל, על דרך של העברה בנקאית   3התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .5
דרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת  לחשבון האיגוד ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם ב

 האיגוד, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

 

אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר   ,22.7.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר   4בהתאם לאמור בסעיף 

 מהמועדים הנ"ל.
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ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה   .7
, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה   בהליך משפטי

 משפטית נגד הנערבים או לדרוש תחילה את התשלום מאת הנערבים. 
 

 ערבות זו  אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

 
 

 בכבוד רב, 

   

________________ 
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 2.4נספח 

 /20203מכרז פומבי מס' 
 

 תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה   .א

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

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________  .ב

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של  "המציע")להלן: 

( ובכלל זה, אך מבלי לגרוע  "האיגודניגוד עניינים עם איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן: "

מכלליות האמור, בין בפעולה, בין ההסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שאני, מי מבעלי השליטה בי ו/או מי  

 ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין. 

י יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהלי  .ג

 ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד. 

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת מכרז   .ד

 מידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. לריסוס והדברה, תוך שמירה על טוהר ה  3/2020פומבי מס' 

 

לפחות מהמניות של התאגיד או ככל שמדובר   25%מי שמחזיק בשיעור של    – בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו: 

 לפחות מהשליטה בשותפות.  25% -ב –בשותפות 

 

 

 

 

 
1.  

 
2.  

 

 תאריך              

3.  

 חתימת המציע           

4.  

 חותמת המציע             

 

 

 

 

 2.5נספח 

 /20203מכרז פומבי מס' 
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

עלי להצהיר את האמת וכי  אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי  .1

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

 

 החברה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; .א

החברה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת   .ב

 פחות ממועד ההרשעה האחרונה. ההצעות במכרז חלפה שנה אחת ל

 ]על המציע למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי[

 

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף   –"בעל זיקה"  *

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

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

 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

____________________ 

 אישור 

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

 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 
____________________ 
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 2.6נספח 

 /20203מכרז פומבי מס' 

 

 

 תצהיר היעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון 

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה  

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

 

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.   .1

( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשע "המציע"____________________ )להלן: 

ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עמן קלון, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי  

ן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  מת

 ;1981-התשמ"א

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות   –בתצהיר זה: "בעל שליטה" 

 דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמציע הינו תאגיד.  

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .2

 

____________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 אישור עו"ד/רו"ח 

 

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

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

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

 בפני. 

 

     

  

 ____________________ 
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 2.7נספח 
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 תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים

 ההצעה מוגשת על ידי חברה: בתצהיר זה, מקום בו 

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

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה": 

 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה": 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין": 

 .1968ניירות ערך, התשכ"ח כמשמעותה בחוק   "שליטה":

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  "חוק שכר מינימום"      

)יש  -אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. ________________ , נושא במשרת ______________ ב

,  "(המציעלמלא את פרטי הגוף המציע(  _______________________ ח.פ. _______________  )להלן: "

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

 בזאת כדלקמן: 

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה למתן שירותי הדברה וריסוס בתחומי השיפוט והאחריות של איגוד   .1

 .3/2020ומבי מס' (, נשוא מכרז פ "האיגוד"ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן: 

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר מינימום   .2

 והפרשות סוציאליות. 

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט   .3

 בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה  זו  עבור  האיגוד. בעבירה לפי חוק שכר מינימום 

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

______________________                                                     ______________________ 

 המצהיר                                                                                              תאריך 

 אישור 

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני מר  

_______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא  

 בועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הק 

                                           __________________ 
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 .82נספח 

 /20203מכרז פומבי מס' 
 

 תאריך: _______________                   לכבוד 
 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( 

 
 א.ג.נ., 

 
 הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 

אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת  
 בזאת כדלקמן:  

 
.פ./ת.ז. ________________ )להלן: ח______________  המציע הצעת הגשת במסגרת ניתנתתי זו הצהר 

   "(.מכרזה)להלן: "מתן שירותי הדברה  שעניינו 3/2020 פומבי מס' למכרז"( המציע"
 

 ביותרמההצעה הזולה  5%בעד  התהיה גבוה המציע שישהג שההצעה ככל כי, בזאת להצהיר הנני
 .הזולה ההצעה במחיר השירות את לספק/  לבצע מוכן יההמציע יהשתוגש למכרז, 

 

 הנני מצהיר בזאת כי: "משתתף מקומי"על מנת ליהנות מהעדפת 

לרשות לנכס  עסק פעיל ומשלם ארנונה שדרות/ במועצה האזורית שער הנגב עיר תחום ההנני מנהל ב -ליחיד  □
   .עסקי

 

משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד   ואני  / במועצה האזורית שער הנגב  שדרותמשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 . המועצה /י הינם תושבי העיר ימעובד  40%ולפחות לרשות  ארנונה 

 

 : המסמכים שלהלן לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב

 .ז.ת צילום וכן עסקי ומקום מגורי. שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א  –ליחיד  □

 .במועצה/בעיר משרדי מקום על המעיד משולם ארנונה תשלום שוברא.   –לתאגיד  □
 .בנוסח שלהלן ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר  

 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

____________________________________________________________________ 

 )במקרה של תאגיד( אישור רואה חשבון

 "(. המשתתףאני משמש כרואה החשבון של ________________________________)להלן: "

בקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות המשתתף. אחריותי היא לחוות  ל
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה   דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

ן שאין בהצהרה הנ"ל  בדיקה של ראיות התומכות בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו
 הצגה מטעה מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. 

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

 המשתתף.

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 ליהנות מהעדפת משתתף מקומיימולא רק על ידי משתתף המבקש  •
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 איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(
 

 3/2020מכרז זוטא מס' 
 

 הצעה והצהרת המשתתף
 
 

 אני  הח"מ לאחר שקראתי  בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן : 
 

האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם,  הבנתי, קראתי בעיון, בחנתי בקפידה והנני מסכים לכל  .1
ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה והנני מוותר בזה מראש על כל  

 טענה כאמור. 

ק"מ    5התמורה המוצעת על ידי בעבור עבודות ריסוס והדברה בכל תחום השיפוט של האיגוד ועד רדיוס של  .2
 נחיות האיגוד, הינה כמפורט בטבלה להלן. מחוצה לו, בכפוף לה 

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם כפי שהומצאו לי על ידי האיגוד, כאשר כל   .3
, לרבות ערבות  2העמודים חתומים על ידי. כמו כן, אני מצרף את המסמכים על פי המפורט במסמך 

 "(.המכרז ערבותבנקאית חתומה כדין לקיום ההצעה )להלן "

אני מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז, הבנתי את תוכנם, קבלתי את כל ההסברים שנדרשו על   .4
ידי בקשר לביצוע העבודות מטעם הגורמים הרלוונטיים באיגוד, ערכתי את כל הבדיקות הדרושות לי, ואני  

 מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל אלה. 

פת ההתקשרות, אקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות  הנני מתחייב כי במשך כל תקו .5
 המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. 

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים על פי מסמכי המכרז והנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא   .6
 המכרז. 

 ים אחרים. הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפ .7

יש לי את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את העבודה   .8
 במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואני מתחייב לעשות כן אם אזכה במכרז. 

)שלושה( חודשים   3הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .9
  60מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. הצעתי זו תהא ניתנת להארכה ע"פ דרישת האיגוד לתקופה בת 

 להוראות למשתתפים.   4ימים נוספים, כאמור בסע' 

  3חייבים, לראות בהצעתי זו משום הצעה לא חוזרת כאמור בסעיף אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא  .10
 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב ביני לביניכם.  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותי הנני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .11

ודעת האיגוד על הזכייה, אחתום על כל  היה והצעתי תתקבל אני מתחייב כי תוך המועד שייקבע בה  .12
המסמכים ואפקיד בידי האיגוד כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח, הכל כנדרש במסמכי המכרז  

 וכן אתחיל בביצוע העבודות מיד במועד שהאיגוד יורה לי. 

עתי זו במכרז  היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותי אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצ .13
 תוגש לגביה על ידי האיגוד וסכום הערבות יחולט על ידו כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

ככל שהצעה זו מוגשת מטעם תאגיד/ שותפות/ אגודה שיתופית, הנני מצהיר שהצעתי זו הינה בגדר   .14
על  המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה. הנני זכאי לחתום בשם המציע 

 הצעה זו, חתימתי מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.  



- 23 - 
 

k:\commitdocs\994\g190559-v001.docx 

26/03/2020 

בהסתמך על כל האמור לעיל, להלן  ובכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותיי על פי   .15
ציע הנחה בשיעור של % _______ )במילים: הנני ממסמכי המכרז, 

___ אחוזים( למחיר התמורה החודשי המקסימלי של  _____________________
.₪ _________ 

 השירותים כמפורט להלן: את מלוא  המתקבלת מהצעתי לעיל כוללתהתמורה אני מצהיר כי   .16

17.  
ברכות במתחם   6בברכות החמצון )כנגד יתושים ולמניעת דגירה של יתושים  הניטור, ריסוס והדבר  .א

 המכרז ניטור;  ש במסמכי דונם(, על פי הנדר 50 -אחד, גודל שטח כ

בנחלים ובמקומות בהם תהיה גלישת ביוב  כנגד יתושים ולמניעת דגירה של יתושים  ריסוס והדברה  .ב
  1000עד )נחל שקמה( מהתגלות מקום הדגירה  ועד חיסול המפגע. אחריות לחודש ימים בשטח של 

   אורך ורוחב התוואי, ככל שיידרש. מטר

לעניין בריכות החימצון כוללים השירותים ריסוס של עשביה  ריסוס של עשבייה ושטחים פתוחים,  .ג
כולל אחריות לכל   ; מ' מחוץ לתחום הגדר המקיפה ברכות אלו 5ובהיקף של עד בכל תחום הבריכות 

 תקופת ההסכם. 

לעיל הינו הערכה ולא מחייב כי השטח כולל את כל  ויין ביחס לברכות החימצון , כי גודל השטח שצ ידוע לי
ח  תחום בריכות החמצון. בכל מקרה, התמורה החודשית תכלול עבודות ריסוס והדברה של מלוא שט

ברכות החמצון בפועל לרבות שטחים סמוכים לברכות אלו וכן  ריסוס והדברה של עשביה בסביבתן של  
 הברכות, וזאת באופן שוטף , כמפורט להלן.  

במידה ויוטל קנס על האיגוד בגין מפגע היתושים, סכום הקנס ינוכה במלואו מחשבון התמורה  ידוע לי כי 
 .  ליהמגיעה 

תכנית עבודה ולבצעה על מנת להבטיח את התוצאה הסופית הנדרשת של מניעת  ידוע לי כי עליי להכין  .18
, וכי ככל שיתגלו יתושים ו/או עשבייה תקוזז מן התמורה המגיעה לי  עשבייהיתושים ודגירתם ומניעת 

 פיצוי מוסכם בהתאם להוראות ההסכם. 

 
  24הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאה מטעם מנכ"ל האיגוד ולבצע את כל השירותים שיידרשו ממנו , תוך  .19

שעות ממועד הקריאה כאמור. במקרים דחופים, ע"פ שיקול דעתו של המנהל, יספק הקבלן את השירות  
 תוך שעתיים ממועד הקריאה.   

 
שיהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום ותשלום וכנגד  לתמורה הנקובה לעיל יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי  .20

 המצאת חשבונית מס כדין חתומה ומאושרת לידי גזברות האיגוד. 

 

 

 _____________     תאריך ___________

 חתימת המציע             
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 4מסמך 

 הסכם
 

 שנערך ונחתם ביום ______ חודש __________ שנת ______
 

 אזור שדרות שער הנגב )ביוב( איגוד ערים  ב י ן: 
 מרחוב _________________

 "(האיגוד)להלן: "
 

 מצד אחד 
 
 

 
 ___________________________ ל ב י ן: 

 ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________
 מרחוב ______________________

 טל': ______________; פקס: _______________
 מטעמו/ה: באמצעות מורשי חתימה 

 . _________________ ת.ז. ________________1
 . _________________ ת.ז. ________________2

 "(הקבלן)להלן: "
 
 

 מצד שני 
 

ריסוס והדברה בתחומו המוניציפאלי של  לביצוע עבודות  3/2020והאיגוד פרסם מכרז פומבי שמספרו     הואיל:
", בהתאמה(, והכל כמפורט במסמכי המכרז  המכרזק"מ מחוצה לו, )להלן: " 5ועד רדיוס של  האיגוד

 ובהסכם זה להלן; 
 

והקבלן לאחר עיון ובדיקה זהירה של המכרז, לרבות הסכם זה על כל נספחיו, הגיש הצעה, אשר     והואיל:
 התקבלה ע"י האיגוד; 

 
והקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז והסכם זה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים   :והואיל

על פי הדרישות   לשביעות רצונו המלאה של האיגוד, והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם 
 ;והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו במסמכי המכרז

 
חלטתה מיום _________, החליטה לאמץ את הצעתו של הקבלן  וועדת המכרזים של האיגוד, בה  והואיל:

ר מורשי החתימה  וולהמליץ לאיגוד להתקשר עמו בהסכם לביצוע העבודות, וביום __________ איש
של האיגוד את ההצעה, כך שהאיגוד הסכים להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות, בתמורה כמפורט  

 ;זה להלןבהצעתו, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם 
 

 ;והצדדים מעוניינים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות והואיל:
 
 

 
 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 
 המבוא 

1.  

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן, לרבות כל מסמכי המכרז וצרופותיהם מהווים חלק   .א
 בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראם כאחד עם ההסכם.  

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחיות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או   .ב
 בפירוש תניה מתניותיו.  
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 להלן נספחי ההסכם:  .ג

 הצעת הקבלן למכרז.  - נספח א' (1

 תיאור העבודות והוראות בטיחות ומפרטים. -נספח ב' (2

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   -'1נספח ב (3

 נוסח כתב ערבות ביצוע.  - נספח ג' (4

 אישור על קיום ביטוחים של הקבלן.  - נספח ד' (5

 טופס  פרטי חשבון בנק של הקבלן.   -נספח ה'  (6

ם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם, הקבלן  במקרה של סתירה בין הוראות ההסכ .ד
יפנה למנהל, כהגדרתו להלן, לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו לקבלן בכתב תוך  
שבעה ימים מיום קבלת הפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט  

 יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה. ובלעדי בידי המנהל וכי הקבלן  
 

 הגדרות 

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:  .2
 

 לעיל;  1הסכם זה לרבות כל נספחיו כמפורט בסעיף  - "ההסכם"
 

 מנכ"ל האיגוד או מי שימונה מטעמו כמנהל לעניין ביצוע הסכם זה, כולו או חלקו;     - "המנהל"
 

 גזבר האיגוד לרבות מי מטעמו שיוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו;  - "הגזבר"
 

 לרבות מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה;  - "הקבלן"
 

וכל גדול קרקע, העולה מן האדמה ו/או המים  לרבות עשב, שיחים, פרחים, פרחי בר    - "עשביה"
 ולמעט עצים ו/או גידולים אשר המנהל הורה לגביהם אחרת;

 
 מדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;    - "המדד" 

 
המדד הידוע במעד חתימת הסכם זה שהינו מדד חודש _______ שנת _______, אשר   - "מדד הבסיס"

 ביום ________;פורסם 
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 מהות ההסכם 
 

3.  

עבודות הדברה וריסוס של יתושים מכל מין או זן שהוא בכל אתר  הקבלן יבצע עבור האיגוד  .א
המשמש או העלול לשמש מקום מחיה או התרבות יתושים, לרבות מקורות מים עומדים, ברכות  

ות שאיבה וכל  חמצון, מכוני שאיבת ביוב, עשביה בוואדיות ומקומות ציבוריים פתוחים, תחנ 
ק"מ, תוך תיאום עם  5מקום אחר בתחום האחריות של האיגוד ומחוצה לו ברדיוס של עד 

 הרשויות והישובים הגובלים עם תחום האחריות של האיגוד. 

עבודה   כן כלהעבודות יכללו חיפוש, איתור וגילוי מקומות ומוקדים אפשריים של יתושים, ו
שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, והכל בהתאם לנדרש בהסכם ובהתאם לתנאים המפורטים  

 . ("השירותים" או "העבודות"במסמכי המכרז וכפי שיורה המנהל )להלן: 

 הקבלן יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע העבודות לשביעות רצונו המלא של המנהל.  .ב
 

 
 תקופת ההסכם 

 

4.  

  -חודשים החל מיום _____ ועד ליום _____ )להלן   12הסכם זה הינו לתקופה של תוקפו של  .א
 "(.תקופת ההסכם"

לאיגוד שמורה הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם עם הקבלן בשנה   .ב
תקופות  " -חודשים כל אחת או כל חלק מהן )להלן  12נוספת ועד ארבע תקופות נוספות בנות עד 

שנים. הארכת   5"(, ובלבד שכל תקופת ההסכם כולל תקופות הארכה לא יעלו על כהההאר 
ההסכם תתחדש באופן אוטומטי ובתנאי שמי מהצדדים לא הודיע בכתב על רצונו להפסיקו  

 להלן.    40-43כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק, באם ישתמש האיגוד בזכותו להורות על הארכת ההסכם, תחולנה בתקופות         .ג
הארכה כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחוייבים, לרבות התמורה, חובת הביטוח ועידכון  

 ערבות הביצוע, כמפורט להלן.   
 

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן

 

הקבלן מצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי הוא וכל המועסקים מטעמו הינם בעלי כל הרישיונות וההיתרים   .5
וא הסכם זה, לרבות רישיון מדביר בתוקף, תעודת קורס הדברה  הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נש

 ממשרד הבריאות  והיתר לשימוש בחומרים מסוכנים ו/או היתר רעלים מאת משרד איכות הסביבה. 

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודה על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת   .6
ו/או מילוי תנאי אחר ו/או נוסף על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו  רישיון ו/או היתר ו/או תעודה  

 רישיון ו/או היתר ו/או תעודה ו/או מילוי אותו תנאי. 

הקבלן מצהיר, כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הבטיחות בעבודה החלות על שירותי ריסוס והדברה   .7
המועסקים על ידו לצורך מתן השירותים על פי   בכלל ועל עבודות בתחומי האיגוד בפרט, וכן כי הוא וכל

הסכם זה, יקיימו במלואן את כל הוראות החוק, לרבות חקיקת משנה רלבנטית ותנאי כל אישור ו/או  
 ו/או רישיון הנדרש לצורך ביצוע העבודות.   היתר
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נאמנות,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות וב .8
לשביעות רצון האיגוד, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכת במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור  
לביצוען ובכלל זאת הוראות משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה, כפי שיעודכנו ויהיו בתוקף מעת  

 לעת.

ות האיזורים בהם יבוצע  הקבלן מצהיר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע ע"פ הסכם זה, לרב  .9
השירות, וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הכרוכים בו, וכי לא תהיינה לו כל טענות בקשר עם היקפו  
או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הנדרשים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו ע"פ הסכם  

 זה.

עות לביצוע הסכם זה, בין אם הוראות  הקבלן מתחייב בזאת להישמע להוראות ולהנחיות המנהל הנוג .10
אלה רשומות בהסכם זה ובין שאינן רשומות, בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודות ובין אם  

 תוך מהלך ביצוען. 

הקבלן ידווח למנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה.  כן, יספק הקבלן   .11
 ה כפי שיידרש על ידו ויסייע לו בביצוע הפיקוח על העבודה. תשובות והסברים למנהל בנוגע לעבוד

למרות האמור לעיל אין במתן הוראות כאמור ו/או בדיווח ו/או בפיקוח מטעם המנהל כדי לגרוע   .12
 מאחריותו המוחלטת של הקבלן לגבי טיב ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

 ציוד, חומרים ועובדים 

האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים הדרושים   הקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, .13
לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים  

 ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. 

ון בביצוע העבודות וכי מספרם  בכלל זה, מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסי .14
 ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה מקצועית ובתנאים המפורטים בהסכם.  

הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כלי העבודה, מכשירי העבודה, חומרי ההדברה, כלי   .15
 הסכם זה.  הרכב, המשרדים והמחסן, הדרושים לביצוע העבודות לפי תנאי המכרז נשוא 

 
 

 היקף העבודה, מתכונת העבודה ולוחות זמנים 

יכין תכנית עבודה שנתית לצורך ביצוע מעולה  הקבלן יתחיל בבצוע העבודות מיד עם חתימת הסכם זה ו  .16
. מובהר, כי מורשי החתימה מטעם  מניעת יתושים ודגירתם ועשבייה –וקבלת התוצאה הסופית הרצויה 

 וגזבר האיגוד בצרוף חותמת האיגוד בלבד. האיגוד הינם ראש האיגוד 

הקבלן מצהיר ומתחייב לבחון טרם ביצוע כל עבודת הדברה שתידרש במסגרת הסכם זה, את טיבו   .17
ומאפייניו של השטח הנדרש להדברה וסביבתו, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים נוכח מאפיינים  

 אלו.

יאור העבודות, הוראות בטיחות, מפרטים והצהרות  הקבלן יבצע את השירות, בהתאם לאמור במסמכי ת  .18
 .  להסכם זה '1כנספחים ב', בוהתחייבויות הקבלן המצ"ב 

 
 

 התמורה 

19.  

בתמורה למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, ישלם האיגוד לקבלן בגין חודשי   .א
בהצעת המשתתף     2וסעיף  1עבודתו בפועל, תמורה חודשית ע"פ המחיר בו נקב הקבלן בגין סעיף 

להסכם זה בסך של ________________ ₪ )במילים:   כנספח א'מטעמו, המצ"ב 
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 ________________________ ₪( )ללא מע"מ(.  

, וגובה התמורה כמפורט בס"ק א' לעיל בכל  להיקף עבודה מסויםמובהר כי אין האיגוד מחוייב  .ב
אף אם יידרשו שינויים בתוכנית העבודה המקורית כהגדרתה בהצעת   מקרה לא ישתנה, 

המשתתף, במפרט וביתר הוראות הסכם זה או תגדל תדירות העבודה וכמות העבודה הנדרשת  
 למעלה מן הצפוי. 

עוד יובהר, כי התמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן בגין העבודות נשוא הסכם זה ללא יוצא מן    .ג
לות חומרי ההדברה שעל הקבלן לספק לפי הסכם זה, הציוד, הביטוח, שכר  הכלל, לרבות מחירי ע

העבודה, הוצאות נסיעה וכלכלה של עובדיו, תשלומים לצד ג' וכיו"ב עלויות ככל שתידרשנה  
לעיל, לא ישלם האיגוד לקבלן   א'  בקשר עם ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה כמפורט בס"ק

 ין וסוג שהוא. תשלום או החזר הוצאות נוסף מכל מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק יובהר,  כי גם בכל מקרה שיחולו בתקופה שמיום   .ד
חתימת הסכם זה ועד לסיום ביצוע השירותים מכוחו, שינויים מכל מין, סוג או סיבה שהם,   
  במחירי השוק של החומרים המשמשים לביצוע ההדברה, כגון: חומר הריסוס, דלק, שמנים וכו' 

 לא תשתנה התמורה בשיעורי אותם שינויים. –

' לעיל, הקבלן מצהיר בזאת כי התמורה כמפורט בסעיף א' לעיל הינה  ד-לאור האמור בס"ק ב' .ה
תמורה מלאה, כוללת וסופית לעבודת ההדברה  ולכל מחויבויותיו של הקבלן מכח הסכם זה, וכי  

לת היקף העבודה בפועל ו/או טרחה  אין הוא, ולא יהיה הוא זכאי, לכל תשלום נוסף בגין הגד 
 נוספת ו/או הוצאות נוספות ו/או כל עילה אחרת. 

לסכום התמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד    .ו
 המצאת חשבונית מס כדין, חתומה ומאושרת לידי גזברות האיגוד.  

נסה על פטור מניכוי מס במקור . שאם  הקבלן מתחייב להמציא לאיגוד אישור משלטונות מס הכ  .ז
לא כן, ינוכה מס במקור ע"י האיגוד, לפי הוראות כל דין, בסכום המתאים מהתמורה שתשולם  

 לקבלן לפי הסכם זה.  

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי אם יבצע הקבלן עבודה בניגוד להוראות הסכם זה, ו/או בלא   .ח
 אי לכל תמורה שהיא בעבור עבודתו זו. לא יהא זכ -אישור מראש ובכתב  מטעם המנהל  

כמו כן מוסכם, כי האיגוד יהיה רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה המפורטת בס"ק א'   .ט
ב' לעיל בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את העבודות נשוא  הסכם זה  ו/או חלק מהן, במועדים  -ו

תחייבויותיו על פי הסכם  זה  הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מה
 ו/או עפ"י הוראות המנהל. 

במידה ויתגלו זחלי יתושים ו/או יתושים באתרי העבודה, יבצע  ' לעיל, בהתאם לאמור בס"ק ט        .י
הקבלן הדברה מסיבית עד חיסול המפגע באופן מוחלט. במידה ויוטל קנס על האיגוד בגין מפגע  

 שבון התמורה המגיעה לקבלן.  היתושים, סכום הקנס ינוכה במלואו מח
 

 אופן תשלום התמורה

 לעיל תשולם לקבלן באופן ובתנאים, כדלקמן:  19התמורה כאמור בסעיף  .20

של ראשית כל חודש קלנדארי, אשר בחודש שקדם לו בוצעו   15-הקבלן יגיש למנהל, עד ליום ה .א
באותו חודש קודם, וזאת  עבודות בפועל בהתאם להנחיות המנהל, חשבון עבור העבודות שביצע 

חשבון  במספר העתקים, כפי שיידרש, בצירוף יומן עבודה חתום ומאושר ע"י המנהל )להלן: " 
 "(.  חודשי

י( לעיל, באם  -ח)19והוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו ובשים לב לסעיף החשבונות יבדקו על ידי המנהל  .ב
 לגזבר האיגוד לאישורו.  לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל, ויעבירו

  30גזבר האיגוד יבדוק את החשבון ויעביר לקבלן את הסכום המאושר על ידו לתשלום תוך שוטף+ .ג
 יום, מהיום בו הגיע החשבון לאיגוד.  
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יום מהמועד כאמור בס"ק ג' לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא   15מובהר בזאת כי איחור של עד  .ד
 תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.  בו בכדי להטיל על האיגוד חובת

חשבון שישולם ו/או יאושר לתשלום, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות   .ה
האיגוד להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם  

מור לפני אישור החשבון או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדי  בתקינות העבודה בין שנתגלה פגם כא 
 הקבלן, או ע"י כל גורם אחר אשר עובד או עבד עבור הקבלן או היה כפוף להוראותיו בעבודה. 

 ערבות ביצוע 

21.  

במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי האיגוד ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם בסך   .א
אלפים ש"ח(, כולל מע"מ, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה,   ש"ח )עשרת 10,000של 

(.  "ערבות ביצוע"ולהבטחת תשלומים שיגיעו בתקופת החוזה ומכוחו לאיגוד או לכל גוף אחר )להלן: 
הפקדת ערבות הביצוע כאמור מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י האיגוד. נוסח ערבות הביצוע  

 להסכם זה.  נספח ג'יהיה בנוסח  

המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש ערבות הביצוע, כולה או מקצתה. שאר   .ב
 להסכם זה.  כנספח ג'תנאי הערבות יהיו על פי נוסח כתב הערבות המצורף 

סכום ערבות הביצוע יהא צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן עפ"י מדד הבסיס. ערבות הביצוע תהיה   .ג
 מוש מיידי עם דרישתו הראשונה של האיגוד, בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.  ניתנת למי

הוארכה תקופת הסכם זה, הוגדל היקף ההתקשרות, רשאי יהיה האיגוד לדרוש מן הקבלן להמציא   .ד
ערבות בנקאית אוטונומית חדשה ו/או לעדכן את גובה הערבות הביצוע ו/או להאריך את תוקפה, לפי  

י שיקול דעתו של האיגוד. קיבל הקבלן דרישה כאמור, ימסור לידי האיגוד תוספת לערבות  העניין ולפ
יום לפני מועד תחילת הארכת ההתקשרות. המצאת   14ו/או ערבות חדשה,  ו/או ערבות מעודכנת עד 

ערבות חדשה ו/או מעודכנת, כאמור תהווה תנאי להארכת ההתקשרות ולביצועו של כל תשלום ע"י  
 וחה.  האיגוד מכ

  90כל ערבות ביצוע שתוצא מכוחו של הסכם זה ו/או הארכתו, תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .ה
ימים ממועד סיום ההתקשרות מכוחו של ההסכם, והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך,  

באופן שתהא תקפה עד לאישור המנהל כי  לדרישת האיגוד ולפי שיקול דעתו המוחלט של האיגוד, 
במידה שהקבלן לא יפעל לחידוש תוקף   ודות נשוא הסכם זה הושלמו לשביעות רצונו המלא. העב

יום לפני מועד פקיעתה הצפוי, יהיה האיגוד   14ערבות הביצוע בהתאם לדרישת האיגוד, כאמור,  עד 
רשאי, אך לא חייב, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד או תרופה אחרים הקנויים לו ע"פ הסכם זה  

או מכח הדין, לממש ערבות זו, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר  ו/
 למימוש זה. 

 
 

 פיקוח, כפיפות וביקורת 

הקבלן יהא כפוף בכל הנוגע למחויבויותיו נשוא הסכם זה להוראותיו והנחיותיו של המנהל והוא יבצע כל   .22
ולרבות הוראות הנוגעות לביצועה של העבודה, ביצוע כל שינוי  הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך 

במתכונת העבודה לעומת הקבוע בהסכם ובנספחיו, שינוי בנוגע לציוד ולחומרים, שינוי בלוח הזמנים  
 וכיו"ב. 

 הוראות או ביאורים שינתנו למי מעובדיו של הקבלן על ידי המנהל יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.  .23

 למשרד המנהל על מועד התחלת פעולות ההדברה ועל סיומן.   הקבלן מתחייב להודיע .24

 

כמו כן מתחייב הקבלן לדווח למנהל באופן שוטף, כמו גם בכל עת שיידרש, על ביצוע העבודה, לרבות   .25
פרטים על כל נושא ועניין הנוגעים לעבודה, הוראות והנחיות שנתקבלו בהקשר לה מטעם כל רשות  

 לו בשעת ביצוע העבודה ואופן הסדרתן. מוסמכת וכן בעיות ותקלות שנתג
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להסכם   בנספח ב'מבלי לגרוע מחובת הדיווח כאמור, הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מסודר, כמפורט  .26
 . "תיאור עבודות ומפרטים טכניים" -זה

למען הסר ספק, אין במתן דיווח כאמור למנהל או במתן הוראות או הנחיות מטעם המנהל לקבלן או מי   .27
בכדי לגרוע מאחריותו המוחלטת של הקבלן לביצוע העבודה כנדרש בהתאם להוראות ההסכם   מעובדיו,

 ולהוראות כל דין. 

 טיב החומרים ובדיקות 

הקבלן מתחייב להשתמש לצורך הדברת מזיקים בחומרי הדברה יעילים ובלבד שקיבלו את אישור   .28
ה ייעשה בהתאם להוראות  המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות לשימוש. השימוש בחומרי ההדבר

 היצרן, ובהתאם להוראות הדין. 

חומרים לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יעשה שימוש באלה הנושאים תו תקן   .29
 ישראלי בלבד. 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל, לפי דרישתו, דוגמאות מכל חומרי ההדברה, לאישורו לפני התחלת   .30
 ביצוע העבודות. 

 זכאי לדרוש מהקבלן אישור מכון התקנים הנוגע לטיב החומר, סוגו, ייעודו וכיו"ב. המנהל יהא  .31

יובהר, הפיקוח והביקורת מטעם המנהל אינם משחררים ו/או ממעיטים מאחריות הקבלן   .32
 ומהתחייבויותיו לטיב ביצוע העבודה על ידו, כקבוע עפ"י כל דין וכקבוע בהסכם זה. 

ק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או אינו תואם את  נוכח המנהל כי חומר כל שהוא שסופ .33
הדרישות כקבוע בהסכם זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה, באופן מיידי מעת מקבלת הוראה  
מטעם המנהל לעשות כן. סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המנהל להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו.  

 ל חשבונו של הקבלן. עלות פעולתו זו של המנהל תהא ע

 ביצוע מקצועי 

34.  

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המנהל.  אישורו של   .א
המנהל לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו  

 האמורה לעיל. 

המנהל, יחויב הקבלן עפ"י דרישת המנהל לתקן ו/או  בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי ונכון, לדעת  .ב
להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצון המנהל, וזאת בהתאם ללוחות זמנים  

 שיקציב המנהל, שייקבעו בהתאם לדחיפות העבודה. 

שיחקור אחר  נתגלה פגם בעבודה ו/או נגרם נזק כלשהו בזמן ביצועה, רשאי המנהל לדרוש מהקבלן  .ג
סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המנהל. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי  

  -החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על האיגוד. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 
 גם וכל הכרוך בו. יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפ

לאיגוד שמורה הזכות לגבות מן הקבלן, בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עפ"י שיקול דעת האיגוד   .ד
 לתיקון עבודה שהיא טעונת תיקון ו/או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מן הקבלן לתקנה. 

"י כל דין או  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של האיגוד לסעדים נוספים או חלופיים עפ .ה
 הסכם. 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה 
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35.  

הקבלן יעסיק את כל עובדיו עפ"י ההוראות ובהתאם לתנאי העבודה הקבועים בדין ובכל הסכם   .א
 קיבוצי, הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג המחייבים במסגרת יחסי העבודה. 

 וע עבודות נשוא הסכם זה. הקבלן מתחייב, כי כל העובדים יהיו מיומנים, בעלי ניסיון וידע בביצ .ב

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק,   .ג
כפי שיידרש על ידי המנהל ו/או ע"י רשות מוסמכת, בהתאם להנחיות שיהיו   -ובאין דרישה חוקית 

 בתוקף בהקשר זה וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י הרשויות . 

אמור לעיל, הקבלן מתחייב בזאת להוסיף עובדים מקצועיים או שלא מקצועיים על פי  מבלי לגרוע מה .ד
דרישתו, של המנהל, בכמות אותה ידרוש המנהל ומן הסוגים והמקצועות אותם ידרוש, לשם ביצוע  

 העבודות באופן משביע רצון. כל העלויות של עובדים נוספים אלה יחולו על הקבלן בלבד. 

בדים אשר יועסקו על ידו יהיו קבועים במידת האפשר. כן מתחייב הקבלן שלא  הקבלן מתחייב כי העו .ה
להעסיק עובדים זרים אלא על פי כל דין. הקבלן מתחייב כי לא יעסיק עובדים שלא קיבלו את כל  

פי הוראות כל דין לרבות האישורים וההיתרים הנדרשים מאת  -האישורים וההסמכות הנדרשות על
 כל רשות. 

אמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים פיקוח וביקורת על העובדים מטעמו ו/או כל מי  מבלי לגרוע ב  .ו
שיועסק על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה, ועל עבודתם, ובכלל זאת להעסיק מדביר מוסמך שיהיה  

   נוכח באתר ביצוע העבודות במשך כל ימי ושעות העבודה.

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

הקבלן ימסור למנהל, כל פרט שיידרש ביחס לעובדי הקבלן, ובכלל זאת זהותם, מספרם, מקצועם,   .ח
 דירוגם, ניסיונם, הסמכתם וכיוצ"ב. 

מנהל עבודה ו/או מנהל   בידי המנהל תהא קיימת הרשות לדרוש הרחקתו מהעבודה של כל אדם, כולל .ט
 ביצוע ו/או מודד, שיראה בעיניו כבלתי מוכשר, בלתי חרוץ או בעל התנהגות רעה.  

הקבלן ישמור ויקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ויפעל לפיהן בנוגע לכל   .י
 .1953-א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33  -ו 33מחויבויותיו מכח הסכם זה ובכלל זה הוראות סעיפים 

 שמירת דינים, סודיות ובטיחות 

36.  

הקבלן  מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר למתן שירות על פי חוזה זה. לרבות   .א
 אך לא רק, כללי תברואה, בטיחות בעבודה והגנה על איכות הסביבה.  

בהתאם לכל תקן   מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, הקבלן יבצע את כל העבודות על פי הסכם זה .ב
רלוונטי וכן בהתאם לדרישות הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות. בכלל זאת, יפעל הקבלן לסימון  

ובפקודת הבטיחות בעבודה לרבות כל דין ו/או תקנה   1953-מוצרים כנדרש בחוק התקנים, התשי"ג
 ו/או צו ו/או הוראה אחרת לעניין תקינות ובטיחות אשר הוצאה מכוחם.  

נקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לרכושו או לביטחונו,  הקבלן י .ג
 לרבות לעובדי האיגוד או רכושו. 

  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ישמור את כלי העבודה, החומרים בעלי פוטנציאל סיכון וכיו"ב  .ד
הציבור, והכל בהתאם להוראות  באופן מרוכז ובטווח יד או עין והרחקתם מנתיבי מעבר ושהיה של 

 כל דין ו/או תנאיו של היתר תקף שניתן מטעם כל רשות ממשלתית רלבנטית. 

להלן, הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות   44מבלי לגרוע מהאמור בסע'  .ה
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 העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל.  

הקבלן יודיע לנציגי האיגוד על כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן   .ו
ונה ו/או התרחשות של תאונת עבודה בטופס מתאים בהתאם לדרישות משרד העבודה,  ו/או תא 

 ויעביר עותק לאיגוד. 

האיגוד רשאי יהיה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו, לרבות מתן הוראה בדבר הפסקת   .ז
העבודות, בכל מקרה בו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי  

הבטיחות בעבודה ואיכות הסביבה, כמתחייב מחוזה זה או ע"פ כל דין, ועל מנת להביא   התברואה, 
לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד, וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות ו/או הסעדים העומדים  

 לרשותו של האיגוד מכח הדין ו/או מכח חוזה זה. 

ביא לידיעת כל אדם כל ידיעה  הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או לה  .ח
שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע שירותי ההדברה והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור במשרדי האיגוד  

הקבלן מתחייב כי הוראה זו תקוים גם   .ו/או במשרדי מבני הציבור ברחבי האיגוד ו/או בשוהים בהם
הצהרת סודיות אשר תוכנו יאושר על  על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד מעובדיו על נוסח של מסמך

 . ידי המנהל

 שמירת הסביבה 

37.  

הקבלן מתחייב שלא לפזר חומרים רעילים העלולים לסכן את בריאות הציבור ו/או בעלי חיים   .א
)שאינם מזיקים(, ובכלל זאת מקורות מים למעט חומרי הדברה בטיב ובמינון הדרוש לצורך ביצוע  

ובכפוף להוראות כל דין, הוראות בטיחות והוראות כל רשות מוסמכת,  השירותים נשוא הסכם זה, 
 כפי שיהיו בתוקף ויעודכנו מעת לעת בהקשר זה. 

הקבלן מתחייב בזאת שלא  להדביר ו/או לפגוע ו/ואו לגרום כל נזק ו/או הפרעה ו/או מטרד  לרשות   .ב
פי שיוגדר ע"י המנהל,  הפרט/הרבים  ו/או לעצים ו/או לכל גידול קרקע  אחר אשר משמש לנוי, כ

 במהלך ביצוע העבודות ולאחריהן. 

הקבלן יתלה שלטי אזהרה בכל מקומות ההדברה, יגדר וימנע כניסת גורמים בלתי מורשים לאתר   .ג
 ביצוע העבודות, כנדרש בהתאם להוראות הבטיחות. 

לות  בתום כל יום עבודה, הקבלן יאסוף ויפנה את חומרי ההדברה שנותרו בשטח לאחר ביצוע פעו .ד
 ההדברה על ידו, למחסן מיוחד שיקצה לשם כך, ואשר יהיה באחריותו, בהתאם להוראות הדין. 

ב' לעיל, לא ייכרת ולא יודבר כל עץ אלא בהסכמתו בכתב של  -מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' .ה
עץ  המנהל ובאישור הרשויות המוסמכות במידה ונדרש. אם יכרות ו/או ידביר הקבלן, או מי מטעמו, 

כלשהו, ללא הסכמה ואישור כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן, יהא  
 על הקבלן לנטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת המנהל. 

הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת   .ו
 ת ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב. בכל דין או הסכם, ולרבות חומרי תשתי

מוסבת תשומת ליבו של הקבלן כי עשויים להיות קווי מים ומתקני תשתית אחרים באתר או בסמוך   .ז
לאתר ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לערוך את כל התיאומים הדרושים לביצוע העבודות בסמוך  

 גורם אחר האחראי עליהם.   לקווי המים ומתקני תשתית אלו עם כל רשות ו/או 

כל ההוצאות הכרוכות בגידור, בשילוט האתר, באיחסון החומרים ובתיאום עם הרשויות והגורמים   .ח
 הרלבנטיים כאמור, יחולו על הקבלן, ולא יהוו עילה לכל תשלום נוסף עבורו. 

 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועיכבון

38.  

ל אובדן, נזק או קלקול שייגרמו לציוד מכל סוג  הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכ .א



- 33 - 
 

k:\commitdocs\994\g190559-v001.docx 

26/03/2020 

הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את האיגוד ו/או כל אדם הנמצא בשירותו  
מאחריות לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא. כמו כן יהיה הקבלן  

יסופק לו ע"י האיגוד, לצורך הסכם זה, במצב  אחראי על שמירת כל הציוד שיסופק לו, אם וככל ש
 תקין .  

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו למתקני האיגוד וכן לכל אבדן ו/או נזק שיגרם   .ב
לאדם או לרכוש, בין שאלו מצויים ברשות הפרט, בין שאלו מצויים ברשות הרבים ו/או בכל מקום  

החוזה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע  אחר בו תתבצע העבודה בתקופת 
העבודות, והוא פוטר את האיגוד ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרות האיגוד ו/או הקשור עמו  

 מכל אחריות לכל אובדן או נזק כאמור. 

ו, וכן כל  הקבלן יהא אחראי בלעדית כלפי עובדיו וכלפי כל הפועל מטעמו, לרבות כלפי האיגוד ועובדי .ג
צד ג' שהוא, בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיארע למי מהם בתקופת החוזה ולאחריה בקשר עם  

 העבודות נשוא הסכם זה, ויחויב לפצות כל נפגע כאמור, כפי נזקו. 

הקבלן מתחייב לפצות את האיגוד ו/או עובדיו ו/או כל הפועל מטעם האיגוד בגין כל אחריות שתוטל   .ד
כום שיידרשו ו/או יחוייבו הנ"ל לשלם, בין אם מכח פס"ד, בין אם מכח פשרה  על הנ"ל ו/או כל ס

שתידרש לצורך סילוק התביעה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת בגין כל עניין שהאחריות  
ג' לעיל, ומיד עם דרישה ראשונה שתועבר בהקשר זה  -לגביו מוטלת על הקבלן מכח האמור בס"ק א'

 לקבלן בכתב. 

ן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שיהיה על האיגוד לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים  כמו כ .ה
שיימצאו בעבודות הקבלן עקב אי מילוי הוראות הדין, הוראות הסכם זה ו/או הנחיות כל רשות  
מוסמכת ביחס  לניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, הגנה על איכות הסביבה, הסרת מפגעים או  

וצ"ב, יחוייב הקבלן לשפות את האיגוד בגין הוצאות אלו, מיד עם דרישתו הראשונה של  מטרדים וכי
האיגוד ובהתאם לסכומים שייקבעו ע"י האיגוד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כעלויות אותן  

 הוצאות או נזקים טעוני שיפוי. 

בגין כל סטייה  לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים,  רשאיהאיגוד הא יאמור לעיל, מבלי לגרוע ב .ו
זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי בביצוע העבודה   הסכםמהוראות 

בפיצוי מוסכם  האיגוד על ידי הקבלן תזכה את  הסכםולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. כל הפרה של ה
₪ לכל יום בו   1000-ל₪ להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת יהא סך הפיצויים שווה  1,000של 

 ההפרה לא תוקנה. 

 הטבלה שלהלן:  ל פיע ,לגבות מהקבלן פיצויים מוסכמים רשאיהאיגוד  הא י, כמו כן .ז
 
 

 

 

 

  .ח

כל סכום שלדעת   -האיגוד יהא רשאי לקזז ולנכות מכל סכום שהוא המגיע לקבלן לפי חוזה זה  .ט
 המנהל מגיע מהקבלן לאיגוד ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין. 

חומרים השייכים לקבלן, לצורך הבטחת קיום כל  לאיגוד שמורה הזכות לעכב כל ציוד ו/או  .י
 התחייבויותיו עפ"י דין או הסכם. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של האיגוד לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או   . יא
 הסכם. 

-בגובה הקנס )  סוג ההפרה: 
 :)₪ 

 לכל מקרה.  300 אי נשיאת רישיון מדביר בעת ביצוע עבודות ההדברה 
ביצוע הדברה שלא באמצעות תכשיר הדברה רשום ושלא  

 ות בתווית התכשיר בהתאם להורא 
 לכל מקרה.  500

 לכל מקרה.  500 שימוש בתכשיר הדברה שתוקפו פג 
הדברת עשבייה הצומחת על גדות ואדיות ומקווי מים  

 באופן הפוגע ביציבות הגדות. 
 לכל מקרה.  1000

אי הסרה של חפצים המצויים במקווי מים לצורך ביצוע  
 יעיל של הדברת זחלי יתושים

 מקרה. לכל  2000

 לכל מקרה.  500 או עשבייה זחלי יתושים הימצאות יתושים או 
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 ביטוח

39.  
ם להם  לעיל ומאחריותו לנזקי 38פי הסכם זה ובעיקר עפ"י סעיף -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .א

פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים  -הוא יהיה אחראי על
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן: "אישור על קיום ביטוחים"(. עלות הביטוח   כנספח ד'המצ"ב זה 

 תחול על הקבלן בלבד. 
 

הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח  .ב
ואין בהם משום אישור של האיגוד או  מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה  

 לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאיגוד  ולצד שלישי כלשהו. 

 

יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא הסכם זה, ירשם סעיף  בביטוח זה ובכל הביטוחים הנוספים  אשר  .ג
בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי האיגוד, עיריית שדרות , המועצה האזורית שער  

 הנגב והבאים מטעמם. 

 

ימים לפני כניסת ההסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם מבניהם, ימציא   14 .ד
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת  -הקבלן לאיגוד את האישור על קיום ביטוחים,  כשהוא חתום על

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו.  
 

אישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן לאיגוד שוב את  ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה ב 14 .ה
האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי  

 תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:  ".  
 

תק  במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן לאיגוד את הע .ו
תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו   האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח  החדש. 

 ההתחייבויות נשוא ההסכם. 
 

.  האמור בסעיף זה )סעיף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן עבור האיגוד .ז
 חים הנדרשים על פי הסכם זה.  בחתימתו על ההסכם, מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטו

 

האיגוד יהיה זכאי למנוע מן הקבלן את פעילותו במקרה שאישור עריכת ביטוחים לא הומצא לו במועד   .ח
 שצוין לעיל. 

 

 , תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם.  )סעיף ביטוח( הפרה של סעיף זה  .ט

 

משום מתן פטור כלשהו לקבלן   מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין  .י
מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור  
ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי האיגוד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על האיגוד אחריות  

 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

 

ין הצדדים כי האיגוד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא יהיה  מוצהר ומוסכם ב . יא
 חייב לעשות כך.  

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת   . יב
 ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  

 

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית   הקבלן לבדו יהיה אחראי . יג
 הנקובה בפוליסות. 

 

 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.  . יד

 

הקבלן מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת העבודות נשוא ההסכם   . טו
 ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין . 
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מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האיגוד ו/א ועיריית שדרות ו/או  הקבלן  .טז
המועצה האזורית שער הנגב   ו/או  והבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בעבורו עפ"י הביטוחים  

כנגד  מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול   את אותםהנ"ל, והוא פוטר בז
 מי שביצע נזק בזדון . 

 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי כל   .יז
 פי תנאי הפוליסות. -החובות המוטלות על המבוטח על

 

אופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות האיגוד והבאים מטעמו, יהא  הפר הקבלן את הוראות הפוליסות ב . יח
הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לאיגוד באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות  

 או אחרות, כלפי האיגוד, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי האיגוד. 

 

קום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מ . יט
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות  
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  

ו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע  שליחיו ומשמשיו שיועסק
 העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים   .כ
זהירות ומניעת נזקים אותם יש   והתקנות בדבר בטיחות בעבודה ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי

 לקיים.
 

בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן כי בכל מקרה בו יידרשו האיגוד ו/או הקבלן בקבלת אישורים   . כא
מבעלי זכויות במקרקעין שאינם באחריות האיגוד, חייב הקבלן לקבל את הסכמת בעלי הזכויות  

 במקרקעין, כאמור והאיגוד לא יישא בכל אחריות לכך. 
 

 הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.  . כב

 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו   . כג
 הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

 

 ההסכם ותוצאותיו  ביטול

40.  

כל צד רשאי יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בכל הנמקה, בכל עת ומכל סיבה שתיראה   .א
לו, להפסיק את מתן השירותים או כל חלק מהם ו/או לבטל הסכם זה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד  

 )שלושים( יום מראש.  30האחר, אשר תינתן לו לפחות 

יע על ביטול ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל, לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או  במקרה שבו האיגוד יוד .ב
דרישות ו/או תביעות כספיות ו/או אחרות, בגין סיום ההתקשרות ו/או הפסקתה, כאמור, למעט  
זכותו לקבל את חלק התמורה היחסי המגיע לו בגין העבודות שביצע עד למועד סיום ההתקשרות  

 ת קיזוז בהתאם להוראות הסכם זה.באותו חודש, ובכפוף לכל זכו

הפסיק הקבלן את ביצוע העבודה כולה או חלקה, כאמור לעיל, לזמן מסוים, קצוב או בלתי קצוב,   .ג
לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה, לא יחדשנה, אלא אם  

 ניתנה לו על ידי המנהל הוראה מתאימה בכתב לכך. 

ולה או חלקה מכל טעם שהוא, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה  הופסקה העבודה כ .ד
 ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל. 
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מובהר בזאת, כי הקבלן יישמע לכל הוראות המנהל באשר לציודו וחפציו באתרי העבודה בתקופת   .ה
לעיל   38עיף הפסקת העבודה וזאת מבלי לגרוע מאחריותו לחיי אדם, לציוד ולרכוש כמפורט בס

 לעיל. 36-37ולשמירת הבטיחות והסביבה, כמפורט בסע' 

  40מבלי לגרוע מסמכותו של האיגוד להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן בכל עת, בהתאם להוראת סעיף  .41
 במקרים הבאים:   מיידיתלעיל, מוסכם בין הצדדים כי האיגוד יהיה רשאי לבטל את ההסכם 

 הקבלן הפר הפרה יסודית את ההסכם.  (1

מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או הוכרז   (2
 ניתן לגביו צו פירוק.   -באם הינו תאגיד  -כפושט רגל, או 

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע   (3
 שיש עימה קלון. בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה 

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה.  (4

מנהלי האיגוד נוכחו כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,   (5
 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. 

 ע ו/או ישנו  הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה ו/או חלק ממנו, בין במפורש, ובין במשתמ (6

חוסר שביעות רצון מהשירות/ תלונות חוזרות ונשנות על אי ביצוע עבודה או עבודה   (7
 לקויה. 

אלא, שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימה  
סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות האיגוד לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל  

 ה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן. ז

בכל מקרה של ביטול ההסכם ו/או הפסקתו כאמור ו/או מכוח כל דין או הסכם תחולנה ההוראות   .42
 הבאות: 

הקבלן יחדל מביצוע העבודות וינקוט באמצעים להבטחת העבודות ו/או האתר ולהגנתם   (1
 כפוף להנחיות המנהל. של אלו, לפי הצורך, בהתאם להוראות כל דין ורשות רלבנטית וב 

הקבלן יפנה את האתרים בהם בוצעו העבודות מכל ציודו וחפציו, וידאג על חשבונו   (2
להשבת המצב לקדמותו ו/או לשלמותו ו/או לתיקונו, לפי העניין והשינויים המתחייבים  

 מטיבה של העבודה שבוצעה, והכל בהתאם להנחיות המנהל. 

לן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, כל אלה יישארו  זכויותיו של האיגוד, חובותיו  של הקב (3
 בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם. 

האיגוד יוכל לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים   (4
 למטרת השלמת העבודה באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת. 

ו/או סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים המגיעים  לעיל כדי לגרוע מכל זכות  40-42אין באמור בסעיף  .43
 לאיגוד עפ"י כל דין או הסכם.

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד 

44.  

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא יחשבו כעובדים של   .א
 ונותן שירות. האיגוד וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין 
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למען הסר ספק מוצהר בזאת כי לקבלן לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו אין ולא יהיו בעתיד כל   .ב
תביעות ו/או דרישות שהן כלפי האיגוד, לעניין שכר, הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא  

 מעביד.  -שמקורן במערכת יחסי עובד 

שבו כעובדי הקבלן לכל דבר ועניין. כל ההוצאות הכרוכות  כל העובדים והמועסקים מטעם הקבלן ייח .ג
בביצוע העבודות, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי וכל מס או היטל או  
מילווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלום מיסים וכל יתר ההוצאות  הקשורות לעובדי הקבלן  

ות האחריות לכל נזק שיגרם לעובדים אלו, יחולו על  בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרב
 הקבלן וישולמו על ידו בלבד, והאיגוד יהא פטור מכל אחריות בקשר לתשלומים אלו.  

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את האיגוד, מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק   .ד
יגוד לכוונתם המפורשת לעיל של הצדדים,  שייגרמו לאיגוד, במידה ויקבע ע"י רשות מוסמכת, כי בנ 

 שררו יחסי עובד מעביד בין האיגוד לבין הקבלן ו/או עובדיו. 

האיגוד יהא זכאי לקזז את סכום השיפוי כאמור בס"ק ד' לעיל, מכל סכום שיחוב לקבלן על פי הסכם   .ה
עובד מעביד על   זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי 

והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על   –פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור 
 האיגוד לשלם לקבלן ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק ד' לעיל.

 המחאת החוזה או חלקו 

45.  

רשאי   העבודות ע"פ הסכם זה נמסרות לקבלן לביצוע בהסתמך על כישוריו וניסיונו. הקבלן אינו .א
להמחות זכויותיו ו/או חובותיו ע"פ הסכם זה או כל חלק ממנו לאחר, ומחוייב לבצע את העבודה  
בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, למעט אם קיבל את הסכמת האיגוד בכתב ומראש להסבת זכויות  

 ו/או חובותיו ו/או ביצוע העבודות לאחר.  

ניות השליטה מבעלי המניות שהיו במועד  או יותר ממ 25%במידה שהקבלן הינו תאגיד, העברת  .ב
תחשב אף היא "המחאה". המחה הקבלן את זכויותיו או חובותיו על  -הגשת הצעתו למכרז, לאחרים 

פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה בהתאם לאמור לעיל,  
"י ההסכם על אף ההמחאה האמורה  בכל מקרה, יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו עפ

 ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיו של האיגוד כלפי הגורם הנמחה. 

לאיגוד שמורה הזכות להמחות את זכויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה לצד ג', מבלי לחרוג מתנאי   .ג
 הסכם זה, למעט בשינויים המתחייבים. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים 

46.  

 . 1975 -י ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"והקבלן מצהיר בזאת כ .א

הקבלן מצהיר, כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי   .ב
 כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם.  

כל  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את  .ג
 ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. 

במעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן למועצה אישור על   .ד
גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי באם לא יומצא לאיגוד אישור  

לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהאיגוד בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה, בהעדר   כאמור במועד, 
 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לאיגוד במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק,   .ה
 . כנספח ה'על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם 
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זה יהא חתום על ידי קבלן ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמה וכן מאושר על ידי הבנק   טופס .ו
 בחתימת מורשי החתימה מטעמה. 

יובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת   .ז
האיגוד והקבלן לא  פרטים נחוצים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת איחור מטעם 

 יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב. 

 הפרה יסודית 

להסכם זה הינן תנאים   44-46ה'(, -)ד' 40, 34-39, 28-33, 22-27, 21, 13-19, 5-11, 3הוראות סעיפים  .47
 עיקריים בהסכם זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 ₪ ליום/למקרה. 300הפרה יסודית יעמוד על  פיצוי מוסכם על .48

 ויתור

49.  

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

 מקרה עתידי כאמור. 

נחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו  כל ויתור, ארכה או ה  .ב
 על ידי הצדדים לחוזה זה. 

 

 כתובות והודעות 

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום   .50
ו נתקבל ע"י הנמען עם תום  לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאיל

 ימי עסקים מתאריך מסירתו בחברת הדואר.  3

 
                           

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

 הקבלן ע"י:        האיגוד ע"י: 
 
 

_______________ ________________ 
  יו"ר האיגוד   
 
 

_______________ ________________  
  גזבר האיגוד 

 
_______________   

 חותמת האיגוד  
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 נספח ב'   

 תיאור העבודות והוראות בטיחות ומפרטים

 

 כללי  -תיאור העבודה .1

עבודות ניטור והדברה של זחלי יתושים בבריכות החמצון ובנחל שקמה ובנחל נירעם יבוצעו באופן יזום מצד  
העלול לשמש כמקום מחיה או התרבות של זחלי  הקבלן בתחום השיפוט של האיגוד ובכל אתר המשמש או 

יתושים, לרבות מקורות מים עומדים, תחנות שאיבה, עשביה בואדיות, מערכת הביוב וכל מקום אחר שאינו  
ק"מ מחוץ לתחום השיפוט )בתיאום עם הרשויות והיישובים   5מצויין לעיל, לרבות שטחים ברדיוס של עד 

כללו העבודות ריסוס שטחים פתוחים וצמחיה, והכל בהתאם לתנאים  הגובלים עם תחום האיגוד(. כמו כן י 
 המפורטים ביתר מסמכי המכרז, לרבות האמור בנוסח הצעת המשתתף. 

 חומרי ההדברה  .2

 הקבלן ישתמש בחומרי הדברה יעילים ומאושרים בלבד. השימוש בחומרים יהיה בהתאם להוראות היצרן.  

 מקומות ההדברה כנדרש, בהתאם להוראות כל דין.  המדביר ישים מדבקות ו/או שלטי אזהרה בכל 

 יעילות ההדברה  .3

יעילות ההדברה תקבע ע"י האיגוד, קביעתו של מנכ"ל האיגוד או מי מטעמו לעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת  
 לערעור.  

  האיגוד יהיה רשאי להפסיק את עבודת הקבלן ללא כל התראה מוקדמת אם יקבע המנהל או מי מטעמו שיעילות 
 ההדברה אינה עונה על הדרישות, במקרה כזה לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי עבור עבודתו. 

 בטיחות בעבודה  .4

בשום מקרה לא באים המפרטים הנכללים בפרק זה להפחית או להחסיר מהאחריות הבלעדית של הקבלן  
 . לבטיחות עובדיו, וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן

העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון לבטיחות וגיהות   .א
של משרד העבודה, הוראות והנחיות של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ו/או כל הנחייה  

 שמקורה בחוק ו/או בתקנה ו/או ברשות מוסמכת בעניין.  

בעבודות הנ"ל יקבלו תדריך מוקדם על כל אמצעי  על הקבלן לדאוג שהעובדים המועסקים על ידו  .ב
הזהירות שיש לנקוט וכן תדרוך לשימוש באביזרי הבטיחות השונים. כמו כן עליו לוודא שברשות כל  

 צוות העובדים העוסקים בעבודות הנ"ל יהיה הציוד המתאים.

ולנקוט בכל  על הקבלן לוודא ולדאוג להכנת המקום והציוד המתאים לפני ביצוע העבודה על ידו  .ג
 האמצעים הדרושים עבור העבודה, לרבות אמצעי זהירות ואמצעים להבטחתה, בעת ביצועה. 

האיגוד רואה את הקבלן כאחראי לשמירת כללי הבטיחות כמפורט בפקודת הבטיחות בעבודה ו/או   .ד
כל דין אחר הקשור בעבודות נשוא המכרז והמורה על אמצעי הבטיחות שיש לנהוג בהם לבטיחות  

 מאלית. מקסי

 מניעת והדברת יתושים .5

במהלך חודשי העבודה, הקבלן ינקוט כל העת ובאופן שוטף ויזום פעולות לאיתור וגילוי של מקומות  
ומוקדים אפשריים למחיה והתרבות יתושים. עם איתור וגילוי של מקומות ומוקדים כאמור, יבצע הקבלן  

 ונים לרבות חומרי הדברה מתאימים.פעולות הנדרשות לחיסול גורם המפגע והיתושים באמצעים ש

במקומות שפעולות החיסול וההדברה לא יועילו או יתגלו כלא מתאימים, יידרש הקבלן לחזור על  
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 הפעולה בשנית עד לחיסול המפגע.  

במידה ותידרש פעילות נגד יתושים בוגרים, יידרש הקבלן גם לרסס את הצמחייה הנמצאת בקרבת מקום  
 הדגירה. 

 פיקוח נוהלי עבודה ו .6

 הקבלן ימלא יומן עבודה ובו יצויינו הפרטים הבאים בכתב ברור וקריא:  

 תאריך, שעה ומקומות ההדברה  .א

 סוג המזיקים והטיפול שבוצע כנגד כל מזיק  .ב

 סוגי החומרים בהם השתמש הקבלן וכמויות החומרים בפועל.  .ג

 שם העובד שביצע את העבודות  .ד

 עי בטיחות פעולות מקדימות שנערכו לשם הכנת השטח/ כאמצ .ה

 תדירות הטיפול ומועדים להמשך טיפול.   .ו

 בעיות מיוחדות שהתגלו/ התעוררו במהלך ביצוע העבודות  .ז

 כל פרט רלבנטי אחר לעניין העבודות.  .ח

 

העתקים של יומן העבודה ימסרו אחת לשבוע למנהל ויהוו אסמכתא לאישור התשלום ע"י גזברות  
 האיגוד. 

 

המפרט הנ"ל כדי לגרוע מכל יתר הוראות מסמכי המכרז, אלא רק להוסיף  למען הסר ספק, אין בהוראות  .7
 עליהן ולהבהירן. 
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 '1נספח ב                                                                                                                        

 התחייבויות והצהרות הקבלן 

   :הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן

בודה, תנאי גישה  כי בדק את מהות העבודה, תנאי העבודה, החומרים הדרושים לביצוע העבודה, שטח הע  •
וכן בחן את כל יתר הגורמים מכל מין וסוג שהוא העלולים להשפיע על מחיר החומרים, גובה המחירים  
הנקובים בהצעתו, אופן התשלום, דרישות משרד הבריאות ו/או איכות הסביבה ו/או תברואן האיגוד, וכי  

ם את כל ההוצאות המפורטות  הגיע לאחר בדיקה ועיון למסקנה, כי המחיר או התמורה להסכם כוללי
 בהסכם ואלה שאינן מפורטות והעלולות להיגרם לו בקשר עם ביצוע העבודה. 

לבצע את פעולות ההדברה באיכות גבוהה, במיומנות ובמומחיות ולהעסיק לצורך ביצוע העבודה את   •
העבודה  העובדים שיידרשו על מנת שהעבודה תתבצע באופן מקצועי ביותר, להשתמש לצורך ביצוע 

בכלים, ציוד וחומרים מתאימים בטיב מעולה ובאיכות מעולה, לפי הוראות היצרן ובכפוף להוראות  
 המשרד להגנת הסביבה, תברואן האיגוד ו/או  משרד הבריאות וכן כל תקן רלבנטי. 

 לספק את כל החומרים שיהיו דרושים לשם ביצוע פעולות ההדברה.  •

ודה את הבדיקות והטיפולים שנעשו ואת יתר הפעולות שעל  לבצע פעולות הדברה ולרשום ביומן העב •
 הקבלן לבצע לפי הסכם זה בציון תאריכי ביצוע.  

למלא אחר כל הפקודות, החוקים, התקנות והוראות הבטיחות אשר יהיו בתוקף בזמן ביצוע העבודה   •
ת הסביבה,  לרבות קבלת כל הרישיונות המתאימים, למלא אחר כל התקנות וההנחיות של המשרד לאיכו

 משרד הבריאות, מנכ"ל האיגוד ותברואן האיגוד. 

 למלא את כל ההתחייבויות בהקדם האפשרי וללא כל דיחוי.  •

שנים בענף ההדברה בתור קבלן להדברת זבובים   3הקבלן מצהיר כי הינו בעל וותק וניסיון של לפחות  •
השירותים נשוא הסכם זה על  ויתושים, וכי יש לו את כל הידע והמומחיות הדרושים על מנת לספק את 

הצד הטוב ביותר, וזאת מבלי לגרום כל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא לאדם ו/או לרכוש, ליישובים  
 החקלאיים ו/או למקורות מים ו/או לכל אתר עבודה שיבצע בו ו/או בסביבתו עבודות במסגרת הסכם זה. 

י עבודתם ולהקפיד כי הציוד יענה על  הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ציוד עזר וציוד מגן אישי לצרכ •
 דרישות הבטיחות בביצוע פעולות ההדברה.  

הקבלן יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע התחייבויותיו,   •
 לרבות בהוצאות לכלים, איחסון, חומרי הדברה, ציוד, שכר עובדים, הוצאות נסיעה, הובלות וכיו"ב. 

חייב לוודא כי בעלי המקום ו/או הדיירים במקום ו/או המחזיקים ו/או המשתמשים בכל  הקבלן מת •
מקום בו בוצעו פעולות ההדברה ידעו על פעולות ההדברה. כמו כן ידאג הקבלן לבצע שילוט אזהרה לפי  

 הוראות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. 

ת כלשהיא מעל הקבלן במקרה שיגרם נזק לכל  למען הסר ספק, אין בהוראות מסמך זה כדי להסיר אחריו •
 אדם, למשק החי או הצומח, כתוצאה מהשימוש בחומרי ההדברה.  

 
כמו כן, אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מכל יתר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויות הקבלן לפיהן,   •

 אלא רק להוסיף עליהן ולהבהירן. 

 

 _________________ חתימת הקבלן:
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ש"ח   10,000"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע  "סכום הערבות"פים ש"ח ( בלבד )להלן: )במילים: עשרת אל

 עבודות הדברה וריסוס מיום ____________.
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית   
 ( בתנאי הצמדה שלהלן: "המדד"לסטטיסטיקה  )להלן: 

 
סודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך ____________ , "המדד הי

 והעומד על __________________ נקודות. 
 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.  
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 
 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש  
 ט מחולק במדד היסודי. בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילו 

 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא  

 כל הפרשי הצמדה. 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו נשלם   .2
 ה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה. לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעל

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת   .3
 ____________________ כשהיא חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם האיגוד 

 

פורט  לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם האיגוד, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המ .4
להלן,  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה,  

 כמפורט לעיל, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם.
 

לעיל יעשה על ידנו, בשעות קבלת הקהל, על דרך של העברה בנקאית   2התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .5
פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודת  לחשבון האיגוד ע"

 האיגוד, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________, אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר   .6
קבל על ידנו בכתב לא יאוחר  לעיל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להת 3תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 מהמועדים הנ"ל.
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, היא לא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על   .7
פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה   

 ה את התשלום מאת הנערב. משפטית נגד הנערב או לדרוש תחיל
 

 ערבות זו  אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8
 

 טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.            
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 נספח ד'

 אישור על קיום ביטוחים 
 

 לכבוד 
 ("האיגוד")להלן:   איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב(

 

 ___________   אישור על קיום ביטוחים שלהנדון: 
 ("הקבלן" )להלן: מספר ח.פ, ע.מ ) מחק את המיותר ( _______________

 מכח הסכם מיום _______ ריסוס והדברה בתחומו המוניציפאלי של האיגוד לעבודות בקשר 
  

ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את  אנו הח"מ _______חברה לביטוח בע"מ, מצהירים  

 הביטוחים להלן: 

 
ריסוס  .הפוליסה מבטחת את אחריות הקבלן בכל הקשור בפעילות   פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי .1

. הביטוח הנו בגבול אחריות של שלושה מיליון שקלים חדשים . בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת  והדברה
בוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד. הביטוח אינו מחריג תביעות  לפיו יחשבו כל אחד מיחידי המ

 של המוסד לביטוח לאומי.  
 

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את האיגוד, המועצה האזורית שער הנגב, עיריית שדרות והבאים  
 מטעמם.

 
. הביטוח על פי  מבטחת את העובדים המועסקים על ידי הקבלן הפוליסה פוליסה לביטוח חבות מעבידים. .2

 פוליסה זו מורחב לשפות את האיגוד, במידה ויחשב כמעסיק של עובדי הקבלן . 
 
הפוליסה מבטחת את הקבלן בגין אחריותו על פי דין בגין מעשה או  .  אחריות מקצועית פוליסה לביטוח .3

תקופת  ₪ לאירוע אחד ובמצטבר במשך  3,000,000מחדל או טעות או השמטה בגבולות אחריות של 
 הביטוח. 

( חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י  6תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה ) 
המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה  

 שפקעה .  
מחדל של הקבלן וזאת מבלי לגרוע  הפוליסה מורחבת לשפות את האיגוד, בגין אחריותם למעשה או 

מהכיסוי הביטוחי בגין אחריות הקבלן כלפי האיגוד, המועצה האזורית שער הנגב ועיריית שדרות ואחרים  
 ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.  

 ₪ . 20,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
 בפוליסה יש סעיף כיסוי רטרואקטיבי שחל מיום ההתקשרות של הקבלן עם האיגוד. 

 
 

 בהתייחס לפוליסות לעיל: 
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר,   .1

ולגביהם, הביטוח  לא יופעל כלפי המבוטחים וברי השיפוי על פי הפוליסות וכלפי מבטחיהם, 
פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא  -על

זכות השתתפות בביטוחיהם, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה מהמבטחים להשתתף בנטל  
. ולמען הסר ספק אנו מוותרים  1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59החיוב כאמור בסעיף 

 יטוח כפל כלפי המבטחים . על טענה של ב 
בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח, אלא אם   .2

 יום מראש.  60תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי האיגוד לפחות 
 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.  .3
וד, המועצה האזורית שער הנגב, עיריית שדרות  אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האיג .4

 והבאים מטעמם.  הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון. 
אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא יפגע בזכויות המבוטחים וברי   .5

 השיפוי והבאים מטעמם.
 

 א שונו במפורש ע"י האמור לעיל.אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה של
 

 בכבוד רב, 
  ___________      __________   __________________          ____________ 
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 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח                   שם החותם       תאריך                       
 
 
 

 הפוליסות: רשימת  מתאריך  עד תאריך  פוליסה מספר
 צד שלישי     
 ביטוח חבות מעביד    
 אחריות מקצועית     

 
 

 : פרטי סוכן הביטוח 
 

 טלפון ____________  שם _____________;  כתובת ________________;

 
 
 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן: 

 

 
 שם חברת הביטוח _________________________

 
            

___________      __________   __________________          ____________ 
 תפקיד החותם            חתימת וחותמת המבטח      שם החותם    תאריך       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 רשימת הפוליסות:  מתאריך  עד תאריך  פוליסה מספר 
 ביטוח צד שלישי    
ביטוח אחריות     

 מעבידים
ביטוח אחריות     

 מקצועית 
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 נספח ה'
 

 לכבוד 
 גזברות 

 ( "האיגוד"איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב )ביוב( )להלן:  
 

 א. ג. נ., 
 
 שם החברה/שותפות/עסק ___________________________________ .1

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' ____________ מס' בית ____   

 ישוב ____________ מיקוד _________ טלפון _________ פקסימיליה ____ .  

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות _____________________. 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________. 

 __________________כתובת הבנק _____________________ן בבנק -מס' ח 

 מס' סניף ___________________. 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על  

 ידינו לגזברות האיגוד ללא שהוי. 

 

__________________   ______________  ________   

   תאריך      חתימה וחותמת         שם המלא 

 

 אישור עו"ד / רו"ח  .2

אני עו"ד/רו"ח  __________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשה/י   

 החתימה מטעם הקבלן_________________, וחתימתו/תם מחייבת את הקבלן. 

 

      ___________________  ________ 

 תאריך      חתימה וחותמת                

 

 )תתקבל רק חותמת וחתימה מקורית של הבנק(  אישור הבנק .3

 

 של הלקוח הנ"ל.  כפרטי חשבון הבנק הננו מאשרים את הפרטים לעיל  

 תאריך _________ 

 חתימת הבנק______________        

         

 ______________חותמת הבנק         
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