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 הזמנה להציע הצעות

המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -הכל על , מזיקים הדברתשרותי 

 

 את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה. 

)אשר לא יוחזר(, ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש ₪  500לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של 

ר שמריהו. בימים א' עד ה', , כפ18למועצה. תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד 

 .073-2776607, או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה 8:00-14:00בשעות: 

 .לא יתקיים כנס מציעים

ועל המשתתפים חלה  , http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilעדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת 

ודות פרסום שהועלה לאתר המועצה טרם האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה א

 המועד להגשת הצעות למכרז.

את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה 

 ''. 5/2021סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'  

, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה

ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך 

)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"(  12:00  בשעה 1/9/2021ד' והשעה, וזאת לא יאוחר מיום 

 ת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא לדיון. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגש

שתהיה בתוקף עד ₪  7,000על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של 

 וכמפורט בתנאי המכרז. , 30/12/2021ליום 

 ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.

 עה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. אינו מתחייב לקבל את ההצ המזמין

 שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין. המזמין

 

 
 סרג' קורשיא,

 ראש המועצה
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .1

 "( מזמינה בזאת הצעות להספקת שירותיהמועצה / המזמיןהמועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: " .1.1

הדברת מזיקים בתחומי המועצה. הכל על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים 

 המצורפים למכרז זה.

 שירותי ההדברה הנדרשים למועצה הנם כדלקמן: .1.2

 הדברת נמלת האש. -

 הדברת טוואי התהלוכה )תהלוכן האורן(. -

 לים אחרים.דבורים, צרעות, מזיקים וזוח, הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים -

 הדברת יתושים ומעופפים. -

 הדברת מכרסמים למיניהם )כדוגמת עכברים, חולדות, חולד ועוד(. -

קב"ט מבנה מרכז העצמה, ביצוע הדברה במבני המועצה )בית המועצה, מרכז וייל, בית סניור, ,  -

ני הצופים, , מבבית הנוטר )מרכז המוזיקה(, הבוידעם )מועצה ישנה(, בית ראשונים, הכפר, בית עליזה

 . (משרדי אחזקה ומחסן, חדר מנוחה עובדים, בית הכנסת, חמ"לבית הספר, אשכול גני הילדים 

 המבנים ממוקמים במקומות שונים בתחום הכפר.

לתשומת לב המציעים, בהתאם להוראות המפרט, המועצה רשאית  לדרוש מהקבלן להעמיד ולפרסם את  .1.3

גם לרשות תושבי  נספח התמורה כתב הצעת המחיר – 5נספח ב/במחירון שירותי ההדברה, המפורט 

 כפר שמריהו, ככל שיבחרו לבצע הדברה באופן פרטי דרכו.

טיפולי הדברה ומניעה נוספים, בשטחים פרטיים ו/או ציבוריים בהתאם לדרישות המועצה ו/או תושבי  .1.4

 כפר שמריהו.

ת שאר התחייבויותיו על פי מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים א .1.5

 ( ימים, מיום קבלת צו התחלת העבודה.7מסמכי מכרז אלה לא יאוחר מאשר תוך שבעה  )

יודגש כי המציע אשר יזכה במכרז, יהיה מחויב לספק את השירותים נשוא מכרז זה למזמין בעת שגרה  .1.6

 י" תוך שיתוף פעולה. וחירום. המזמין והמציע הזוכה יפעלו להכרזה על המציע הזוכה כ"מפעל חיונ

ככל שהמציע הזוכה לא יפעל בשיתוף פעולה עם המזמין על  מנת שיוכרז כ"מפעל חיוני", רשאי המזמין  .1.7

 להפסיק את ההתקשרות עימו ולחלט את הערבות שהוגשה על ידו.

למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת לפיה המועצה אינה מחויבת לרכוש שירות בכל  .1.8

הוא. המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל את מספר נותני השירות מטעם הזוכה בהתאם היקף ש

 לצרכיה.  

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר.  .1.9

ם, ביצוע למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על  שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף

 ולספק לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.
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 לוחות זמנים למכרז .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

תקופה לעיון 

ורכישת 

מסמכי 

 המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר  15/8/2021מיום א' 

 המועצה.

הגשת ההצעה ע"ג עותק מודפס של 

 החוברת המכרז מאתר המועצ

 )שלא יוחזרו(₪  500דמי השתתפות:  

תשלום דמי ההשתתפות במשרדי 

, כפר 18המועצה ברחוב קרן היסוד 

-8:00שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 

, או טלפונית במחלקת הגביה של 14:00

 .073-2776607המועצה 

  לא יתקיים כנס מציעים 

הגשת 

שאלות 

 הבהרה

עד השעה  19/8/2021עד יום ה' 

12:00 

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ 

 noa@c-on.comלכתובת 

-04לאישור קבלת הפניה יש להתקשר: 

 7שלוחה  6336070

המועד האחרון להגשת 

 הצעות

עד השעה  1/9/2021יום ד' 

12:00 

בהגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים 

 18במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד 

 כפר שמריהו

רון יום מהמועד האח 120 תוקף ההצעה 

 להגשת הצעות

 

למועצה שמורה הזכות להאריך את  חודשים  12 משך תקופת ההתקשרות

ההתקשרות לעוד תקופות, בנות עד שנה 

ובלבד  אחת כל אחת, באותם התנאים

 60על שמשך כל ההתקשרות לא יעלה 

 חודש.

מועד האחרון הערה: המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את ה

להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג 

 המזמין.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

ק מורשה, או תאגיד רשום כדין מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוס -הות המציעז .3.1

בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים 

להשתתף בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז 

 זה. 

שרותי הדברת  סיפק המציעה ( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ז5במהלך חמש ) -ניסיון .3.2

 . מקומית לפחות לכל רשותברצף חודשים  12של  , לתקופה( רשויות מקומיות2מזיקים, לפחות לשתי )

להוכחת עמידתו בתנאי הסף  לעיל, יצרף המציע להצעתו רשימת עבודות קודמות שביצע העונות  -

 .8על הקריטריונים שבסעיף זה, ע"ג הטבלה בנספח א/

ובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות למען הסר ספק מ -

 המציע לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.

, בעל רישיון מדביר במבנים ובשטח המועסק על ידי המציע: המציע, או לפחות עובד אחד מדבירים .3.3

וגבל להדברת מכרסמים בלבד או להדברת חרקים בלבד, פתוח, או רישיון מדביר באיוד, אשר אינו מ

על הרישיון להיות בתוקף במועד . 2016 –על פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו

 האחרון להגשת ההצעות למכרז 

לשם קבלת מלוא ניקוד האיכות יש לצרף צילומי רישיונות  , )יש לצרף צילום ברור של הרישיון להצעה

 ל עובדי המציע שהם מדבירים מורשים(. כאמור של כ

 

. על ההיתר להיות על שם המציע, 1993-, לפי חוק החומרים המסוכנים התשנ"גהיתר רעליםלמציע  .3.4

בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות, ולכלול פירוט בדבר שימוש ברעלים למטרות הדברת מזיקים 

  ור כאמור.להוכחת עמידת המציע בתנאי זה, על המציע לצרף העתק האיש

, ניתן להציג היתר רעלים על שם גורם אחר ובתנאי שלהצעה תצורף הצהרה מטעם בעל לחילופין

ההיתר כי המציע מאחסן את חומרי ההדברה המשמשים את המציע בחצרי בעל ההיתר, ובהתאם 

 להוראות ההיתר.

 

)להלן:  2/א להצעה צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אלו בנספח ערבות בנקאית: .3.5

"ערבות השתתפות"(. הערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה, בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה 

עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא , 2בנספח א/

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. -רשאי לחלט את הערבות על

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.  2שונה מנספח א/מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח 

 כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד. .3.6

 מכרז ) יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע(.ב שילם את דמי ההשתתפותהמציע  .3.7

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.8
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 הבהרות:

יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, מציע אשר לא 

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל 

אישורים דקלרטיביים, בכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או 

 הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם 

ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר 

 הגשת הצעות.

 
 ם שיש לצרף להצעהמסמכי .4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר 

 כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 

 .1נספח א/הצהרת המציע חתומה, ע"ג  .4.1

 .3נספח א/, ע"ג 1976 –"ו לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל תצהיר .4.2

 .4נספח א/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.3

 .5נספח א/והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה, ע"ג  תצהיר .4.4

ה לחוק המרשם הפלילי ותקנות יבדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת השני תצהיר .4.5

 . 6נספח א/, על גבי 1981-השבים, התשמ"א

למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו 

מהמרשם הפלילי, וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י 

 המידע כאמור. הוראה זו תחול, גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.

רז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו. על הזוכה במכ

 המזמין יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.

המציע יצרף תצהיר והתחייבות לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים,  .4.6

 .10נספח א/המצורף ב

 תעודת עוסק מורשה. .4.7

פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  אישור בדבר ניהול .4.8

 , מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע.בתוקף, 1976-חשבונות(, התשל"ו

 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף ,מציע שהוא תאגיד .4.9

 מסוגו. לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם רישום בתוקף תעודת .4.9.1

 .בתוקף לשנה הנוכחית/ רשם השותפויות, לפי העניין, יס רשם חברותתדפ .4.9.2

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד  .4.10

 .9א/נספח מקצועי",  עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי 

שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי  מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל,

 .לחייב את המזמין לשמור על חסיונם

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.11

 בשליטת העסק. 
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 הגשת הצעות .5

 מסמכי המכרז וקבלת עיון  .5.1

מכרזים"(, ולכרוך לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה )לשונית " .5.1.1

 את חוברת המכרז על כל עמודיה.

 . www.kfar-shemaryahu.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של המועצה: 

אשר ישולמו לפקודת כולל מע"מ  ש"ח 500 לשלם סךכתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע  .5.1.2

פני הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון ב המזמין, מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור

 ועדת המכרזים.

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.3

 .מכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיאב ההשתתפותמובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור  .5.1.4

 דרישות לאופן הכנת ההצעה: .5.2

כרז על המציע להגיש הצעה לכל השרותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למ .5.2.1

לרבות המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל 

 המקומות המיועדים.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .5.2.2

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  120למשך : ההצעה תהיה בתוקף ההצעה תוקף .5.3

 יום נוספים. 120-למזמין שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב

 ומועד  הגשת הצעות: אופן .5.4

לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  ההצעהאת  .5.4.1

''. את 5/2021, שייכתב עליה "מכרז מס' למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם

מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת 

המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, 

בסעיף ה לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט בהתאמ

  לעיל. 2

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.4.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .5.4.4

 .ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה

 

 מחירי ההצעה .6

בנספח התמורה המצ"ב , המופיע הצעת המחיר הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב .6.1

 .5נספח ב/ב

, הציוד, החומרים, עלויותמובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל ה .6.2

 להספקתש חומרי העזר, כח האדם, המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל היתר הדרו

 פי כל מסמכי המכרז/ההסכם.-על השירותים

 ., בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכםההצעה תהיה במחירים קבועים .6.3
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך  בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת המשתתף, וכי  .6.4

ב לטעות הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים יכול/ים לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים ל

דפוס, טעות אנוש, או טעות חישוב שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר, ולא ייחשב 

הדבר כשינוי ההצעה. יחד עם זאת אם ישתכנע/ו הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים כי טעות 

כנ"ל בהצעה לא נעשתה בתום לב ו/או נעשתה על מנת לעמעם את ההצעה או להטעות את המזמין, 

 ם רשאים לא לקבל את ההצעה ו/או לפסול אותה ולו מטעם זה בלבד.ה

 כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין.  .6.5

בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על  לספק את כל השירותים,המציע מתחייב  .6.6

  ר להלן.ידי המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמו

 

 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

שאלות  למועצהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  19/8/2021 -הה' עד ליום    .7.1

, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות בלבד WORDעל גבי קובץ  הבהרה בכתב

 .noa@c-on.comבאמצעות דוא"ל:  להגישההבהרה 

 אור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:להלן תי   .7.2

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

ו/או  ונים, מכל מין וסוג שהוא המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיק .7.3

ות נוספות לאלו הכלולים במסמכי לפרסם מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הורא

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין -המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 בתשובה לשאלות המציעים )להלן: "הודעות המועצה"(.

חלה האינטרנט של המועצה על המשתתפים  הודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר .7.4

כן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות האחריות להתעד

 הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז. 

אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס  .7.5

 ת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השאר

הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות  .7.6

 המועצה להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו  .7.7

ם, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויי

יחייבו את המועצה. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי 

המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי הודעות המועצה. במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות 

 המועצה ובין עצמם, יגבר האמור בהודעה המאוחרת יותר.
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 נדרשות במסגרת המכרז ערבויות .8

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז: .8.1

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 30/12/2021עד ליום  ₪ 7,000 ערבות השתתפות 

  ערבות ביצוע

הבהרה: אין לצרף ערבות ביצוע 

להצעה למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה 

 בלבד

ת יום מתום תקופ 60 ₪ 20,000

 ההתקשרות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי   .8.2

במכרז זה )להלן: ''ערבות השתתפות''(, בסך ובתוקף לפחות  2בנוסח דוגמת המופיע בנספח א/

תהא  לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות 8.1לתקופה כמפורט בהתאמה בסעיף 

פי פניה חד צדדית ובלתי -בלתי מותנית, לפקודת המזמין, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על

 מנומקת.

יום, וכי  90המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המועצה, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  .8.3

 הוא יפעל בהתאם לדרישות  המועצה.

הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט  .8.4

כולה או חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים 

 אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; -

 יק;המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדו  -

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; -

לאחר שנמסרה  למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי  .8.5

המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; 

וזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה, אישור המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי ח

 קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו'(.  

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא  8.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  .8.6

 תהא כל דרישה או טענה בקשר לכך. 

 רז בתנאים המפורטים להלן:מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכ .8.7

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של  .8.8

 המועצה כאמור;

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה  .8.9

בות המצאת ערבות והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה, לר

 . לעיל 8.1, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז
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 בהצעת המציעהסתייגויות  .9

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .9.1

 "(, רשאי המזמין:הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .9.1.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .9.1.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר  .9.1.4

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

פשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת ההחלטה בין הא .9.2

לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את  9.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .10

 -למרכיב האיכות ו 40%רז, ידורגו המציעים על פי ציון משוקלל המורכב לשם קביעת הזוכה במכ .10.1

 למרכיב המחיר. 60%

 בחינת ההצעות ודירוגן יערך על פי השלבים המפורטים להלן. תהליך .10.2

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף  .10.3

ועדת המכרזים, או מי שימונה לכך על ידה, תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף, כפי שהוגדרו 

 במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

 (%40) בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות .10.4

, יהיה רשאי אשר, בדיקה צוות תמנה המועצה, היבטיהם על כל האיכות, ציוני חישוב לצורך .10.4.1

 זה ו/או כאמור במכרז שירותים המציע מספק או סיפק להם לקוחות אצל לבקר, היתר בין

 צוות. לנכון שימצא אחרת דרך שניתן בכל וטיב השירות העבודות איכות את לבחון לבקש

 להורות המועצה רשאית. להלן כמפורט, המשקלות על פי מציע לכל ציונים יעניק הבדיקה

 לפי הכל, חלקם או המציעים כל אצל, חלקי או מלא באופן כאמור בדיקה לבצע הבדיקה לצוות

 ההנמקה. חובת עליה שתחול ומבלי ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול

כדי לעמוד באמות המידה לבחינת איכות המציע והצעתו מומלץ לצרף המלצות מלקוחות,  .10.4.2

קורות חיים והסמכות עובדים העומדים לרשות המציע בכמות העולה על הכמות  המהווה 

 עמידה בתנאי הסף ומפורטת במכרז זה.

 :המציעההצעה ואת איכות  זמיןדרג המין ובחילהלן טבלת מדדי ומשקלות האיכות על פיהן  .10.4.3

ניקוד  אופן הניקוד פירוט אמת מידה
 מרבי

 זמן תגובה

 

זמן התגובה לו מתחייב 

 5נספח ב/, ע"ג המציע

המציע שיתחייב לזמן התגובה הנמוך יותר 

מהנדרש במסמכי המכרז יקבל את מירב 

הנקודות, שאר המציעים ידורגו ביחס אליו 

 בהתאם לנוסחה הבאה:

15 X 
 הזמן הנמוך ביותר

 ההצעה הנבדקת
 

15 
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ניקוד  אופן הניקוד פירוט אמת מידה
 מרבי

התרשמות צוות בחינה  התרשמות

מטעם המועצה, אשר 

יורכב ממנהל מחלקת 

אחזקה, מנהלת איכות 

הסביבה וגזברית המועצה, 

מהמציע במסגרת ראיון 

 עם נציג המציע.

צוות הבחינה יתרשם מהמציע, לעניין ניסיונו, 

ותים מקצועיותו והיערכותו להספקת השיר

למועצה, ויקבע את הניקוד על פי הערכתו 

 המנומקת. 

למועצה שמורה הזכות להתבסס לעניין אמת 

 מידה זו גם על חוות דעת שתקבל אודות המציע

 ו/או על ניסיונה עם המציע. מלקוחותיו

25 

 40  סה"כ 

 

 : (%60) המחיר ן למרכיבאופן חישוב ציו .10.5

.  ניקוד שאר נקודות( 60) הניקוד עבור מרכיב העלות ההצעה שתהיה הנמוכה ביותר תקבל את מלוא

 , על פי הנוסחה הבאה:ההצעות יחושב ביחס אליה

 מרכיב המחירניקוד 

 להצעה הנבחנת
= 60 X 

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר

 מחיר ההצעה הנבחנת

 

 חישוב הציונים הכוללים )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות: .10.6

 :וצע בהתאם לנוסחה הבאהיב אופן קביעת ציון משוקלל להצעה

 איכות מרכיב ציון + ציון מרכיב מחיר = ציון משוקלל להצעה

 

 
 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .11

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור  .11.1

 כזה לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל  .11.2

ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם 

 לכללים והדינים החלים על ההליך.

ום השירותים הנדרשים, את בתח של המציע סיונוינ אתבין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול  .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.סיונו ינ

למזמין שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון  .11.4

 .או אשר התקבלו לגבי המציע חוות דעת שליליות מלקוחות עבר שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו

 על הצעה כל שהיא. להמליץ בפני ראש המועצה אינה מתחייבת המועצה  .11.5

 או/ו להצעתו ביחס הבהרות המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת כי יובהר .11.6

 . מטעמה מי או/ו הוועדה דרישת לפי מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות נוספים פרטים

 לכאורה יוכח אם אחרים מציעים עם בתיאום הוגשה אשר הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .11.7

, המציעים בין בעלות קשרי זה ובכלל, המציעים בין מוקדם קשר קיים כי מצאה אם או/ו כזה קשר

 תכסיסנית ההצעה כי חשש קיים אם או/ו ב"וכיו בנות חברות בין קשרים, אחיות חברות בין קשרים
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 אם או/ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין םמסוימי לפריטים ביחס אם בין סבירה בלתי הצעה או/ו

 מהאומדן משמעותי באופן החורגת בהצעה מדובר אם או/ו המכרז דרישות כל אחר ימלא לא הזוכה

 .המועצה בידי המצוי

 שה:יעסק בשליטת א .11.8

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה  .11.8.1

תר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה שהיא התוצאה הטובה ביו

האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות 

 יה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(. ילתוספת השנ (1)ה 22סעיף 

פורט להלן וכן תצהיר של יצרף להצעתו אישור רו"ח כמ -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.8.2

 מחזיקה בשליטת העסק. 

 

 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .12

פי -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .12.1

 שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

י הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בכדי לסיים את הליכ זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .12.2

בין המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהצדדים, המועצה רשאי

מועצה את המסמכים ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי ה (5חמישה )תוך  .12.3

 הבאים:

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .12.3.1

 .2נספח ב/ערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב/ביטוחים ) קיוםאישור  .12.3.3

 כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה. .12.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-אית, עלהמועצה תהיה רש .12.4

 זכייתו וטרם חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו  .12.5

 רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. –בזמן שנקבע

-קס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על איהמועצה תודיע, במכתב, פ .12.6

 זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
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 כשיר שני .13

במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המועצה  .13.1

 במכרז באופן המתואר להלן. רשאית, אך לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה

המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה  .13.2

 כשירה, ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז.

דרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את כל יימי עבודה י 5בתוך  .13.3

ש להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום הדרו

 ביטוחים.

ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המועצה, אך לא  .13.4

 . חייבת, לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה

 

 ביטוח .14

ב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחיי .14.1

 . למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו

בעצמו ועל חשבונו עם לוודא  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות .14.2

סוי חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכי

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי  .14.3

 מכרז זה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת  .14.4.1

ת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי ביטוח מסרב

 הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה  .14.4.2

הנדרש במכרז זה על הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את 

ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי 

 על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה  .14.5

וכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי כזה המציע הז

המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול 

זכיה / הסכם, חילוט ערבות ההצעה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול 

 עצה.דעתה הבלעדי של המו

מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת  .14.6

המפקח על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על 

פי הוראות המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא 

 אחר הוראות נספח הביטוח.
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 עיון בהצעת הזוכה .15

בהצעה הזוכה, בכפוף  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .15.1

המסמכים / נתונים  מהם, 9בנספח א/לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

מבקשים שלא לחשוף בפני  אותם הם , המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים

  .וינמק את טענתו בנושא זה משתתפים אחרים

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד  מבלי לגרוע .15.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהמסחרי או סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים יקהלהוראות הדין והפס

אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 

 הצהרות המציע .16

 כאישור כמוה במכרז ותווהשתתפ המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .16.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה  ונהירים ידועים ההסכם/המכרז ומסמכי המכרז פרטי שכל וכהצהרה

המלאה והכוללת עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו 

 לא נלקח בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. 

ו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי הגשת הצעתו של המציע והשתתפות .16.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות 

נשוא המכרז, הכל כמפורט  תיםולספק את השירוהאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

 במסמכי המכרז/ההסכם.

תו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הגשת הצעתו של המציע והשתתפו .16.3

הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי 

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

י כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים למען הסר ספק, מובהר בזאת, כ .16.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 שמירת זכויות .17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו 

מכרז ובמידע המפורט בהם, והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ה

אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' 

 כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
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 הצהרת המציע – 1נספח א/

בתפקיד ____________________ אצל המציע  אני הח"מ__________________ הנושא .1

_____________________ )להלן: "המציע"( מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז 

ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש 

מת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע, כהוכחה במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום בחות

 לכך שהמציע מבין ומסכים לכל האמור בו.

אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  .2

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על -רותים עלהמציע מציע לספק את השי .3

 ההצעה ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. 120 -הצעה זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .4

ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי למציע לא תהא לי כל טענה  .5

במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר 

ומתחייב בזאת, כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה 

 סיבה שהיא. שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל

למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע למציע, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה  .6

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

ר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע למציע, שכל ההוצאות בקש

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, 

לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה על המציע בלבד במלואן, ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה 

 כך.ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין 

אני מצהיר, כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. המציע מתחייב לשתף פעולה  .7

 עם המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .8

וראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית והמציע מתחייב למלא אחר ה

 על הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם  .9

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה.-וכל יתר הדרוש לביצוע השירות על

 ל ידי המציע למועצה הוא סופי, ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד. ידוע לי, כי המחיר שמוצע ע .10

( 5אם הצעת המציע תתקבל, המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) .11

 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:

 ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום. מסמך ב'לחתום על ההסכם  .11.1

שקלים חדשים(, להבטחת קיום תנאי ההסכם,  עשרים אלף₪ ) 20,000להמציא למועצה ערבות בנקאית בסך  .11.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 2נספח ב/בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3נספח ב/להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .11.3
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לעיל כולן או מקצתן יאבד  11מנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות ה .12

המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

 שמצורפת להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.

זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב  כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל .13

 הפרת ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.

  

 לראיה באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________  שם המציע:_________________________

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 

 ו"דאישור ע

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. 

בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. וכי אלה מוסמכים לחתום  ______________

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגיד)

 _______________________,עו"דחתימה וחותמת  _____________________תאריך 
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 השתתפות ערבות -2נספח א/

   לכבוד:

 המועצה המקומית כפר שמריהו

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשבקשת _____________ )להלן: "על פי 

שקלים חדשים (, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם שבעת אלפים   "ח )הסכום במילים:ש 7,000

 ומילוי תנאיו.הדברה לשירותי  5/2021השתתפותו במכרז מס' 

מים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכו 

קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  עם  ידיבאופן מי

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 לה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכו

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

 . מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל

 לביטול.זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  ערבות 

 .בכלל ועד 30/12/2021 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא 30/12/2021 אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו 30/12/2021 יום לאחר

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות

  

 בוד רב,בכ

  בנק _____________בע"מ
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר - 3נספח א/

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

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד אך, ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה הרשעהה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

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

 לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא

בתוספת  המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת

 .חוק לאותו השלישית

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

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

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 סעיףב 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום תבחינ לשם החברתיים והשירותים

הרווחה  העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת

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

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

תקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה ימים ממועד ה 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה 

ו/ה להצהיר את בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי

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.

  ____________חתימה וחותמת:
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 עניינים ניגוד לעניין העדר והתחייבות תצהיר -4נספח א/

______, המשמש כ__________________ אני ___________________________, ת"ז _______

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 גורמים עם שהוא וסוג מין מכל יםעניינ ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או מילוי תנאיוו 5/2021מתן השירותים נשוא מכרז  בתחום עניין בעלי

 טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד .2

עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד לש

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  .4

 התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם תקשרלה שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

 להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי בעניין. המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע עניינים,

היינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת לא ת .6

 ניגוד עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

  תום:ולראיה באתי על הח  .8

 

_______________________   ______________________   

 חתימה  שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי,   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים  וכי לאחר

 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

_______________ _________________ 

 תימה וחותמתח   תאריך
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 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה – 5נספח א/

ית חתימה מטעם \מורשה’____________ ת ת"ז מס\___________ נושא_______אני הח"מ

"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את המציע"-זיהוי/ח.פ._________)להלן’ ______________ מס

ת בזאת ובכתב \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפוי

 -מןכדלק

בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי  ציעהמ .1

ככל שחלים הסכמים  דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,

 או צווים כאמור.

 1זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף ימשיכו לשמור על  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליו ציעהמ .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.

בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת  ציעהמ .3

דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי 

, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. וכן לא 1985-לחוק העבירות המינהליות,  התשמ"ו 5יף סע

ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם  1987-הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון. 3כי חלפו  -הורשעו פעמיים או יותר

בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת  בעלי השליטה ציעהמ .4

ההצעה במכרז זה.

ימשיכו לקיים את כל הוראות ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם בעלי השליטה בו ומנהליו  המציע,  .5

 הדין בעניין עובדים זרים.

נחשבים לקנסות שונים.–שונים אך במועדים  -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6

 -לעניין תצהיר זה 

, אשר שר 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

 התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.

א ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה הי\הנני מצהיר 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ______________________שם המצהיר וחתימה ______ תאריך____________________

 

 אימות חתימה

ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  כי אני הח"מ  עו"ד______________ מאשר בזאת  

המוכר לי אישית, ולאחר  \זהות______________’ סמ _________________הופיע בפניי ה"ה

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על 

 תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 

_________________ __________________

 חתימה תאריך
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 פליליות קודמותתצהיר בדבר העדר הרשעות  - 6נספח א/

 

ית חתימה מטעם \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’____________ מס

ת בזאת \תחייבה ומ\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\את האמת וכי אהיה צפוי

 ובכתב כדלקמן:  

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז) להלן: " לשירותי הדברה 5/2021

 הרייני מצהיר כדלקמן: .2

; 1952-המציע לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

; חוק הפיקוח על המטבע, 1975-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-התשל"ח

 . 1981-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 ת המיותר()מחק א או

 _____________________________________העבירות הבאות:  הורשע בעבר בביצועהמציע  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים  .3

המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  אודות

 . 1981-תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון. .4

  

 ____________________ חתימת המצהיר: 
 אישור:

 
יום _________ הופיע/ה בפני בכתובת אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ב

__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי 

ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 

 
_____________________ _________________ 

  עו"ד   תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה -7נספח א/

 

 עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________  , אני הח"מ
 

 ה"ה:, הנני לאשר הזאת כי המציע_____________כעו"ד / רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 אצל המציע:________________________________________________

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  המציעבצירוף חותמת  

 .המציעמחייבת את 

  
 רו"ח/עו"ד:_______________________ ______תאריך:______________

 
 

  **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 פירוט ניסיון קודם – 8נספח א/

"(, מצהיר בזאת המציע, מורשה חתימה מטעם __________________________  )להלן: "אני הח"מ

 כדלקמן:

שרותי הדברת מזיקים,  סיפק המציעלמועד הגשת ההצעות למכרז זה  ( השנים שקדמו5במהלך חמש )

 .מקומית לפחות לכל רשותברצף חודשים  12של  , לתקופה( רשויות מקומיות2לפחות לשתי )

 

שם הרשות 
 המקומית

פירוט השירותים 
 הנכללים בהתקשרות

יש לציין את סוגי המזיקים 
 כנגדם בוצעו ההדברות 

תחילת 
הספקת 

השירותים 
 חודש ושנה()

סיום 
הספקת 

השירותים 
 )חודש ושנה(

 פרטי איש קשר אצל הלקוח

     

     

     

     

     

     

     

 

 ככל, והמלצות ביצועם מועד, היקפם, השירותים פרוט שיכללו מהלקוחות אישורים לצרף מומלץ

 .שישנם

 

 ובאתי על החתום,

 

 חתימה  תפקיד במציע  שם מלא
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 חלקים חסויים בהצעה –9נספח א/

 עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי: תאני מבקש שלא תינתן זכו

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

 מהסיבות הבאות בנושא סעיף בהצעה

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר  מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים
 ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

 
 חתימת המציע:

 ח.פ./ע.מ:________________________ שם המציע:___________________________

 תאריך:______________________________ 

  חתימה וחותמת:_____________________
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 צהיר והתחייבות לעניין מניעת העסקת עברייני מיןת – 10נספח א/

 

בחברת___________, ___, אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________

ו/או מי מעובדיו  ציעבזאת כי המ "( מצהירמציעה)להלן: " לשירותי הדברה 5/2021פומבי  במכרזציע/ה המ

 1977 -יא : עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"זלא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין ה

. כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, 352למעט סעיף 

 .2001-התשס"א

 

 הרייני מתחייב שלא להעסיק עובד שיורשע בפס"ד כאמור לעיל.

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ז

____________ 

 חתימת  המצהיר

------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________  , אני הח"מ

יו כי עליו להצהיר את פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרת

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו 

 ואמיתותו.

 

 __________________תאריך:  _____________________, עו"ד

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז  , אני

___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ 

 ובהתאם לכל דין.ציע התאם להוראות תקנון המב"( המכרז)להלן: "

 

 

 תאריך: __________________  ______,עו"ד_____________
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -11נספח א/

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים 
 המפורטים להלן:

 על פי נספח אסמכתא

 בחוברת

 יש/

 לא נדרש

כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה 

 וחותמת + קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז
  

  1נספח א/ הצהרת המציע

  2נספח א/ ערבות השתתפות

  3נספח א/ ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר

  4נספח א/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר

  5נספח א/ חייבות לעניין שמירה על דיני העבודהתצהיר והת

  6נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

 בתוקף ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור

 .הנוכחית לשנה
  7נספח א/

  8נספח א/ פירוט ניסיון קודם

  9נספח א/ חלקים חסויים בהצעה

  10נספח א/ סקת עברייני מיןתצהיר והתחייבות למניעת הע

   תעודת עוסק מורשה

 חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור

-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות

 אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית לשנה תקף, 1976

 מ."מע

  

   תהנוכחי לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור

 דין פי על המתנהל ממרשם בתוקף רישום תעודת -תאגיד

 .מסוגו לתאגידים
  

, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד

 .הנוכחית לשנה בתוקף
  

   מדביר כנדרש בתנאי הסףרישיון 

   רעלים כנדרש בתנאי הסףהיתר 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו  לצרף את כל המסמכים הנדרשים מאחריותו הבלעדית

   ובין אם לא.
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 הסכם התקשרות –' מסמך ב 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו  בין: 

 ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם  : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 _____________:  ____ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

 "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

והמפרטים  מכרזה, הכל כמפורט במסמכי לשירותי הדברה 5/2021פרסמה מכרז  והמועצה הואיל

 "(;השירות/השירותים" להלן) ;המצורפים לו

 ;הזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות תןלמ הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי שלצורך מתן השירותים הינו בזאת והספק מצהיר והואיל

 של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 ;המועצה

 למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא השירות

  

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

 מבוא וכותרות  .1

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

מועצה במסגרת המכרז, מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומיה של ה .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.3

 על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז. .1.4

 במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.  .1.5
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 הגדרות .2

לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. בהסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות,  הסכם .2.1

 ובמסמכיו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:

 המקומית כפר שמריהו המועצה "המזמין/המועצה"

 גזבר ידי על שימונה מי או, מנהל מח' אחזקה ו/או מנהל מח' איכות הסביבה  "הממונה/המפקח"

 .המועצה

 הדברה. לשירותי 5/2021 זמכר  "המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

, מועסקיו, עובדיו המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות  "/הקבלן"הספק

 יורשיו(, המועצה מן אישור קבלת לאחר) ידו על שיועסקו המשנה קבלני ,מנהליו

  .מטעמו או בשמו הבאים וכל

ן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז קבל "קבלן/ספק משנה"

 זה. 

מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל  "השירותים/העבודות"

שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים 

 המצורפים אליו. 

 זיקים מטעם המועצהיועץ לחימה במ  "מנטר"

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.  "התמורה"

 המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס. מדד  "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם/החוזה"

סדרי א. לפקודת 18יום מנוחה, כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף   "חג"

 .1948-והמשפט, תש"ח השלטון

 

 השירותים: .3

כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב  הדברההשירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם הספקת שירותי 

, ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה 1נספח ב/כ

 ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, בכלל.

  

 כםההס תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 12תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

 נוספות לתקופות ההסכם את להאריך דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 .חודשים 60 על יעלה לא, ההארכה תקופות שסך תקופת ההסכם, כולל ובלבד אחת, חודשים כל 12עד 

ור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול הארכת תקופת ההסכם כאמ .4.3

דעתה הבלעדית של המועצה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל תקופה של 

 .הארכת ההסכם, לפי העניין
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   התמורה .5

 לספק המועצה םתשל, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .5.1

 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה5נספח ב/הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את

 "(.התמורה"

לאורך כל תקופת  מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא .5.2

התשלום המלא  , לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת אתההתקשרות

, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע ספקעבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות ה

ו/או מי  ספקהעבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של ה

המפורטות בהסכם בקשר עם מילוי התחייבויותיו  ספקמעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו ל

 .זה או שייגרמו בקשר להסכם זה

 .ספקהמועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי ה .5.3

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .5.4

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .5.5

המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה  .5.5.1

 הקודם.

מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו  לממונהלצורך קבלת התמורה יגיש הספק  .5.5.2

 וכן את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 וגזבר המועצה ועל פיו.  הממונההתמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי  .5.5.3

 , בתנאי שאושר כאמוריום מתום חודש הגשת החשבון למועצה 45התמורה תשולם לספק בתוך  .5.5.4

 (.45)ש+

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .6

 וזאת עצמאי ספקכ ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, ספקה עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .6.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 ספקל המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא ספקה יהיה לא, זה מטעם. ספקה מעובדי מי לבין המועצה בין או/ו

 . נוהג או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה או/ו

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א/ו ספקה מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה קרהבמ .6.2

 סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה ספקה, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום שכר

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם ספקה .6.3

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 -עליו החל קיבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מגיעמה פחות

 .מביניהם הגבוה
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 אחריות הספק .7

 פי על השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .7.1

 מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו ילגב דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם

 כלשהי באחריות  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל

 . הספק עובדי כלפי

 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .7.2

 .נוהג או דין

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .7.3

זה, בין  הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד

ביעה שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל ת

 שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע  .7.4

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה 

 ביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.ו

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .7.5

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .יןד עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

למען הסר ספק, למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק  .7.6

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.

 

 ביטוח  .8

פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל .8.1

הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים 

כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים  אחריותמתאימים להבטחת 

 "(.  ביטוחים קיום אישוררד מהסכם זה )להלן: "חלק בלתי נפ , המהווה3ב/בנספח המפורטים 

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .8.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת  ספקה

את ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה. מסירת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וז

ידי מבטחי הספק למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה -האישור חתום על

 את המועצה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור  .8.3

 ר על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.לשמו

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי הפוליסות, יהא הספק  ספקההפר  .8.4

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או 

 אחר שיגרם לו עקב זאת.

כי הספק יהא אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח  ,מובהר .8.5

 סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
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ידי המועצה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על .8.6

הספק על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הספק תרופה המוקנים למועצה כנגד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

 :לכלול את התנאים הבאים ספקה מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .8.7

 :מועצהו/או ה ספקה –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם .8.7.1

 דים של הנ"ל.ת בת ו/או עובועובדיה ו/או חבר לרבות: הביטוחי הכיסוי"המועצה" לעניין  .8.7.2

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  ההמועצה ועובדי את לשפות מורחב שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .8.7.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  ספקהמחדל של 

לנזקים בגין  האחריות כמעביד האת המועצה היה ותוטל עלי שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח .8.7.4

 בקשר עם ביצוע השירותים. ספקהלעובדי תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו 

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  ההמועצה ועובדי את לשפות מורחב מקצועית אחריות ביטוח .8.7.5

 ומי מטעמו בביצוע השירותים. ספקהמקצועית של 

יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים  לאיכלול תאריך רטרואקטיבי  –אחריות מקצועית  ביטוח .8.7.6

 מקצועיים למועצה.

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסותום השתתפות עצמית סכ .8.7.7

 . ₪ 100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדי .8.7.8

הודעה  מועצהל תמסרעה, אלא לאחר שהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לר .8.7.9

יום לפחות לפני מועד הביטול  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  ספקה"י עבכתב, 

 .ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .8.7.10

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  ספקהכל סעיף בפוליסות  .8.7.11

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה  פקסהמבטחי 

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע 

זכות תביעה  ספקה למבטחילפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה 

. 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59החיוב כאמור בסעיף ממבטחי המועצה להשתתף בנטל 

 וכלפי מבטחיה. מועצההמוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  ספקהלמען הסר ספק, 

מתחייב  ספקוה מועצהלהמציא את פוליסות הביטוח ל ספקמהרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  מועצהה .8.8

 .מועצהו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש ה היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי

 האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם. .8.9

 

 ההסכם ביטול .9

 (30שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .9.1

 .אמורה ההסכם סיום בשל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 .העבודה הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .9.2
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 ערבות בנקאית .10

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר ספקה  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .10.1

נוסח המצורף להסכם עפ"י ה ,מיידי לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 .במסמכי המכרז 2נספח א/כמפורט ב ובתוקף בסך, 2נספח ב/כ

-ל עד קרי, בהתאמה הערבות תוקף את להאריך הספק מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .10.2

 הארכת את להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד מתום יום 60

 הארכת על המועצה הודעת ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם לבכ, למועצה כאמור הערבות

 . ההתקשרות

לעיל לתקופת ההתקשרות  10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .10.3

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 ויות הספק עפ"י הסכם זה.סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייב

 

  ועיכבון קיזוז .11

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .11.1

וכן  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

ראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות . הומהספקמועצה לכל חוב קצוב אחר המגיע 

את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד 

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. הספקלרשות המועצה כלפי 

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .11.2

 דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. למרות האמור בכל .11.3

 

 זכויות העברת .12

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .13

 . ומראש בכתב מועצהת הבהסכמ אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .14

על כל סעיפי  7על כל סעיפי המשנה שבו,  6, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .14.1

הינם תנאים עיקריים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  10על כל סעיפי המשנה שבו,  8המשנה שבו, 

את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים  ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה

זאת גם במקרה שקלים חדשים בע"מ( לכל מקרה הפרה,  חמשת אלפיםש"ח ) 5,000מראש בסך של 

וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה תבטל את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק,  לא שהמועצה

ן, ומבלי לגרוע מכללויות פי כל דילכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על 

   האמור לעיל ביטול ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
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על פי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את ה ספקלתשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  .14.2

 מסמכי ההסכם.

  

 מפעולה והימנעות ויתור .15

, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם אלא

 

 והודעות כתובות .16

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .16.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .16.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין כתובותה לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

___________________                ___________________ 

 הספק מועצהה

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:מ.ר________ אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 :________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.תאגיד

 

 חתימה וחותמת  חתימה וחותמת:_________________________תאריך: __________________  

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:_______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,  

 ______ ת.ז. ______________ה"ה _____________

 תאריך: __________________  חתימה וחותמת:_________________________
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 מפרט המכרז – 1נספח ב/

 :כללי .1

להספקת שירותי הדברת  הצעות בזאת מזמינה"( המועצה" להלן:) שמריהו כפר המקומית המועצה .1.1

המקומית כפר שמריהו ובמבני בשטחים ציבוריים ופרטיים המצויים בתחום המועצה מזיקים 

 .המועצה

השירותים יבוצעו בשטחים הציבוריים המצויים בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו ובמבני  .1.2

קב"ט הכפר, מבנה מרכז העצמה, בית המועצה, מרכז וייל, בית סניור, אשכול גני הילדים, המועצה )

, מבני הצופים, בית דעם )מועצה ישנה(בית הנוטר )מרכז המוזיקה(, הבוי, בית ראשונים, בית עליזה

ובשטחים פרטיים על פי  ,(מחסן, חדר מנוחה עובדים, בית הכנסת, חמ"ל ,משרדי אחזקההספר, 

 דרישת המועצה.

יבוצעו בתשתיות ובשטחים ציבוריים של המועצה בלבד, אלא אם כן ייקבע אחרת  השירותים .1.3

שטחים פרטיים במסגרת ביצוע העבודה בפירוש בהזמנת העבודה. חל איסור על קבלן להיכנס ל

)אלא אם נדרשה ממנו כניסה לשטחים פרטיים כאמור(. המועצה לא תישא באחריות לכל טענה או 

 נזק הנובעים כתוצאה מכניסה לשטחים פרטיים ללא אישור, ואלו יהיו באחריות הקבלן בלבד.

 

 העבודות הנדרשות: .2

 שירותי ההדברה הנדרשים למועצה הנם כדלקמן: .2.1

 דברת נמלת האש.ה .2.1.1

 הדברת טוואי התהלוכה )תהלוכן האורן(. .2.1.2

 דבורים, צרעות, מזיקים וזוחלים אחרים., הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים .2.1.3

 הדברת יתושים ומעופפים. .2.1.4

 ועוד(. לדלמיניהם )כדוגמת עכברים, חולדות, חוהדברת מכרסמים  .2.1.5

 .הנחיות המתאימות לבעלי חייםהדברה בגינת כלבים לפי  .2.1.6

 שונים מסוגיםה לטרמיטים הדבר .2.1.7

 ביצוע הדברה במבני המועצה. .2.1.8

טיפולי הדברה ומניעה נוספים, בשטחים פרטיים ו/או ציבוריים בהתאם לדרישות  .9.1.2

 במסמכי מכרז זה. המועצה ו/או תושבי כפר שמריהו, כמפורט

לתשומת לב המציעים, בהתאם להוראות המפרט, וכפי שהתחייב המציע בכתב הכמויות,  המועצה  .2.2

נספח  5נספח ב/ באית  לדרוש מהקבלן להעמיד ולפרסם את מחירון שירותי ההדברה, המפורט רש

גם לרשות תושבי כפר שמריהו, ככל שיבחרו לבצע הדברה באופן פרטי  רהצעת מחיהתמורה וכתב 

 דרכו.

עבודות הדברת מזיקים אשר יבצע הקבלן תכלולנה הדברת כל סוגי המזיקים המפורטים לעיל, על פי  .2.3

 ופתית או על פי קריאה, רגילה או דחופה לפי העניין, לרבות הפעולות הבאות:תק תכנית

הדברת מכרסמים ותיקנים, אחת לשנה, בתאי ביוב בשטחים ציבוריים ו/או פרטיים בשטח   .2.3.1

 המועצה.



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 הדברהלשירותי   5/2021 מכרז פומבי מספר

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 50מתוך  36מוד ע
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

  15:51 12/08/2021 :  נוסח סופי 

 

מזיקים במוסדות חינוך במועצה, בתקופת חופשת הקיץ מהלימודים הדברה שנתית נגד  .2.3.2

 להדברה במוסדות חינוך. המנטר / המפקח ביחס בהתאם להנחיות ובמשרדי המועצה

איתור וזיהוי קינים/מחילות וכיוצ"ב והדברת כלל המזיקים )מכרסמים, נמלת אש, יתושים,  .2.3.3

 .צרעות ומזיקים אחרים(, על פי קריאה ו/או במענה לתלונות תושבים

 

 הזמנת העבודה וזמני תגובה: .3

 , לרבות באמצעות דוא"ל או פקס.הזמנת השירות מהקבלן תהיה מטעם המפקח ותשלח בכתב .3.1

  תקופתיות תבוצענה ע"פ תכנית עבודה שתקבע מראש ותועבר לקבלן ע"י המפקח. עבודות .3.2

על אף האמור לעיל, ככל שתדרש עבודה דחופה, תעמוד למועצה הזכות להזמין את השירות מהקבלן  .3.3

 שלא בכתב, וזאת בכפוף להמצאת הזמנה בכתב שתשלח לקבלן מאוחר יותר

ע"פ  שאינה דחופה,ו, שאינה במסגרת תכנית העבודה תגובה לקריאה להזמנת עבודת הדברה זמן .3.4

ממועד הזמנת העבודה/  יום עבודה אחד יהיה תוךתלונה שהתקבלה במועצה ו/או בהתאם לצורך 

 הקריאה. 

( שעות ממועד הזמנת העבודה/ 4, יהיה תוך ארבע )דחופהזמן תגובה לקריאה להזמנת עבודת הדברה  .3.5

 יאה. הקר

מובהר בזאת כי הקביעה בדבר דחיפות העבודה נתונה לשיקול דעתו של המפקח בלבד, ולקבלן לא  .3.6

 תהא כל השגה על החלטה זו.  

עבודות ההדברה והלכידה תתבצענה אך ורק בתיאום מראש עם המפקח לגבי מועד ומיקום העבודה  .3.7

 ובנוכחות הבעלים, ככל שהעבודה תבוצע בשטח פרטי.

 

 ע העבודותדגשים לביצו .4

מקצועי, ובעל  ,נשוא המכרז יבוצעו ע"י כח אדם אמין, איכותי, בעל הסמכות רלוונטיות העבודות .4.1

 ניסיון בביצוע העבודות. 

בעל רישיון מדביר במבנים ובשטחים פתוחים מדביר ע"י  בפועלההדברה והלכידה יתבצעו  שירותי .4.2

ועל סמך ניטור של מנטר  רקים בלבדו/או באיוד, ללא הגבלה להדברת מכרסמים בלבד או הדברת ח

מובהר בזאת כי מוסמך בהתאם לסוג המזיק ויבוצעו באופן מדויק ומותאם כנגד אותו מזיק בלבד. 

שאינו בעל רישיון המועצה לא תאפשר ביצוע עבודות הדברה בפועל בתחום שיפוטה ע"י מדביר 

 כנדרש.

 מבצע לשאת את הרשיון.בכל עת שתבוצע הדברה בפועל בשטח המועצה חייב המדביר ה

 :יודגש כי בכל מקום בו תבוצע הדברה, באחריות הקבלן .4.3

להנחות את המפקח אודות אמצעי הזהירות הנדרשים להנקט על ידי המשתמשים במבנה /  .4.3.1

 בשטח בו מבוצעת ההדברה לרבות משך הזמן בו אסורה השהייה בו לאחר סיום ההדברה.

מקום בו בוצעה ההדברה מדבקה המזהירה כי להדביק בכניסה הראשית ובכל כניסה אחרת ל .4.3.2

באתר זה בוצעה הדברה והמפרטת את סוג ההדברה, סוג החומר בו נעשה שימוש, תאריך 

 ביצוע ההדברה,  טלפון ופרטי המדביר וכללי התנהגות.
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המתקנים והחומרים הדרושים האמצעים הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו, את כל הציוד,  .4.4

 יסודיות ובקצב הדרוש.לביצוע העבודה ב

( חודשים, אלא אם נכתב 6הקבלן יישא באחריות לעבודות ההדברה שיבצע,  לתקופה של שישה ) .4.5

, על פי דרישת על חשבונומפורשות אחרת בחוברת המכרז, במהלכם יבצע תיקונים והדברה חוזרת 

 רה.המפקח במקרים בהם יתגלו מוקדים נגועים במזיקים לאחר שבוצעו בהם עבודות הדב

או לכל  ביצוע כל פעילות הדברה בשטח ציבורי, שתבוצע באופן תקופתי או על פי קריאה,בתום  .4.6

הקבלן ו/או עובד הקבלן אשר ביצע את העבודה בשטח,  יעביר ביום למחרת, 12:00המאוחר עד לשעה 

  דיווח למפקח בדבר ביצוע העבודה, באמצעות דוא"ל

 ניין ביצוע העבודות, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי,הוראות שונות לע המפקח רשאי לתת לקבלן  .4.7

דרישה לפסול או להחליף חומרים וציוד לשם ביצוע העבודה, דגשים והגבלות לגבי אופן ביצוע  לרבות

 המפקח, וההוצאות תהיינה על חשבונו של הקבלן. הוראות פי על העבודה וכיוצ"ב.  הקבלן ינהג

חוק,  לכל בהתאם הסביבה ומותרים להגנת המשרד ידי על המאושרים בחומרים ישתמש הקבלן .4.8

 היצרן. הוראות או/ו סביבה להגנת המשרד להוראות הדרוש בהתאם ובמינון

העבודות תבוצענה באופן המבטיח בטיחותם ושלומם של העובדים ושל כל אדם אחר, והקבלן ינקוט  .4.9

 בודות.בכל אמצעי הבטיחות על מנת למנוע פגיעות ונזקים כתוצאה מביצוע הע

כולל שימוש בחומר ההדברה הנדרש בכמות  לסובב הטרדה למניעת המאמצים במרב ינהג הקבלן .4.10

הנדרשת שתמנע פגיעה בסביבה, שימוש בחומר הנדרש במקום הנגוע  תוך שמירה על רדיוס פעולה 

סבירות. כמו כן באחריות הקבלן שמירת אתר ביצוע העבודות נקי  בשעות ועבודה קטן ככל הניתן

 ודר וסילוק פסולת שנוצרה באתר עקב ביצוע העבודה.ומס

ביום למחרת, יומן  12:00כי על הקבלן להעביר, בתום כל יום עבודה או לכל המאוחר עד לשעה  יודגש .4.11

 או הטיפול ותוצאות, טיפול דרכי, שעה, המפגע סוג, מיקום: המפגע פרטי את הכוללעבודה מסודר, 

  .באמצעות דוא"ל , למפקחהמפקח דרישת לפי אחר פרט כל

הקבלן יודיע למפקח, לפני תחילת עבודה, על אופן ביצוע עבודה בגובה, )סולם, מנוף או טיפוס(, ויבצע  .4.12

. הקבלן מתחייב לעבוד ולהדריך את עובדיו את העבודה אך ורק באופן שיאושר על ידי המפקח

 . 2007-ז"התשס(, בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות בהתאם לתקנות

יציג למפקח את החומרים אשר בכוונתו לעשות בהם שימוש ויקבל את  הקבלןת המפקח, לפי דריש .4.13

 אישורו לפני תחילת העבודה.

חומרים אשר ייעשה בהם שימוש לגבי הכי לא יהיה באישור המפקח  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .4.14

כדי  פקח,או בכל דרך אחרת שיקבע המ ,ו/או לאופן ביצוע העבודה באופן שהוצע על ידי הקבלן

לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהיא ו/או כדי להוות עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה בהתאם 

 .לתנאי ההסכם לרבות התמורה הנקובה בו ו/או כדי להטיל אחריות על המפקח

את הקבלן כמו כן, יחתים  בגובה.ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה הקבלן  .4.15

שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד  עובדיו על כך

"(. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, בכל פעם שיוזמן לבצע עבודה האישורים)להלן: " מגן אישי

עבור המזמין יבצע הקבלן לעובדיו, טרם תחילת העבודה, ריענון של נהלי, הוראות וכללי הבטיחות 

לרבות בעבודה בגובה, יוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי הנהלים, ההוראות  בעבודה

והכללים והם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם ויחתים אותם על מסמך בו הם מאשרים זאת. 
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הריענון יבוצע בנוכחות המפקח או מי שימונה על ידי המזמין לשם כך. למען הסר ספק מובהר בזאת 

האמור בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות מלאה לשלום ובטיחות העובדים, שאין בביצוע 

סביבת העבודה והנמצאים בה או לידה  ו/או להטיל אחריות מסוג כל שהוא על המזמין או על מי 

שמורה הזכות לדרוש  . למזמין4ב/נספח את מטעמו. להוכחת עמידתו בסעיף זה, ימלא המציע 

החתומים. במידה וידרוש המזמין את האישורים, מתחייב הקבלן מהקבלן עותק מהאישורים 

 ( שעות ממועד הדרישה. 48להעבירם לידי המזמין לא יאוחר מארבעים ושמונה )

בכל מקרה שבמסגרת ביצוע העבודה יגרם נזק לאדם, בעל חיים, צומח או רכוש פרטי או ציבורי, בין  .4.16

אופן ביצוע עבודת ההדברה, על הקבלן לדווח על אם נזק הנובע מחומר הדברה ובין אם נזק הנובע מ

כך טלפונית באופן מיידי, ברגע שמגיע לידיעתו המידע על קרות הנזק, למפקח מטעם המועצה, 

 ובהקדם האפשרי להעביר דיווח מפורט בכתב למפקח באמצעות הדוא"ל.

 

 דגשים לעבודות הדברה תקופתיות: .5

הפרטיים כנגד יתושים מכרסמים ומזיקים אחרים המועצה מבצעת על חשבונה הדברות גם בשטחים  .5.1

 .והחלטת המפקח מטעם המועצה בכפוף להוראות המנטר

נספח התמורה  -5נספח ב/במוסכם בזאת כי הקבלן יעמיד את מחירון שירותי ההדברה, המפורט  .5.2

 גם לרשות תושבי כפר שמריהו, ככל שיבחרו לבצע הדברה באופן פרטי דרכו. וכתב הצעת המחיר

נספח התמורה וכתב  -5נספח ב/בנותן בזאת את הסכמתו לפרסום המחירים המפורטים  הקבלן .5.3

 גם בקרב תושבי כפר שמריהו. הצעת המחיר

ההדברה בשטחים פרטיים תבוצע אך ורק בליווי של התושב בחצריו היא נערכת, והקבלן יחתים את  .5.4

 .התושב על ביצוע העבודה

ההדברה, כיצד לנהוג לאחר ביצועה לשם הבטחת הקבלן ינחה את התושב, אשר בחצריו תתקיים  .5.5

 יעילותה ושמירה על בטיחות ובריאות הציבור.

הקבלן מתחייב, כספק של המועצה, להיות זמין לרשות תושבי כפר שמריהו ולהעניק שירות איכותי,  .5.6

 יעיל ומקצועי לתושבים.

ע"י התושב לקבלן , יבוצע התשלום 5.2במידה ותבוצע עבודת הדברה באופן פרטי כאמור בסעיף  .5.7

 .ישירות והמועצה לא תישא באחריות כלשהי

מובהר בזאת כי האחריות שיתן הקבלן לתושבי כפר שמריהו על עבודות הדברה שיבוצעו על ידו באופן  .5.8

 פרטי, תהא זהה לאחריות שתנתן למועצה ובהתאם למכרז זה.

 הדברת מזיקים בתאי ביוב בשטחים ציבוריים .5.9

רת תיקנים ומכרסמים בתאי ביוב בשטחים הציבוריים במועצה תוך אחת לשנה יבצע הקבלן הדב .5.9.1

 שימוש בחומרים ובהתאם להוראות המנטר.

הקבלן יציג למפקח, לפני תחילת העבודה, את החומרים אשר בכוונתו לעשות בהם שימוש ויקבל  .5.9.2

 את אישור המפקח לחומרים ולאופן ביצוע העבודה מראש ובכתב.

כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות לא יהיה באישור המפקח  למען הסר ספק מובהר בזאת כי .5.9.3

שהיא ו/או כדי להוות עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה בהתאם לתנאי ההסכם לרבות 

 ./או כדי להטיל אחריות על המפקחו התמורה הנקובה בו
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העבודה תבוצע בליווי המפקח או נציג מטעמו, אשר יחתום על ביצוע העבודה בתום פעולות  .5.9.4

 דברה שהוזמנו.הה

למפקח שמורה הזכות להגדיר כמות תאי ביוב אשר יטופלו, והתמורה תשולם לקבלן עפ"י מספר  .5.9.5

תאי הביוב בהם בוצעו העבודות בפועל, ועל פי הפירוט עליו חתם המפקח או נציגו אשר התלוו 

 לקבלן בעת ביצוע העבודות. 

( חודשים. 6למשך שישה  ) על עבודות הדברה בתאי ביוב מרכזיים יישא הקבלן באחריות .5.9.6

, במקרים בהם יתגלו מוקדים נגועים על חשבונובתקופת האחריות יגיע הקבלן לבצע תיקונים 

 במזיקים לאחר שבוצעו בהם עבודות הדברה.

 הדברת מזיקים במוסדות ציבור וחינוך: .5.10

הקבלן יבצע הדברה תקופתית במבנים בתחומי המועצה בהתאם להוראות המנטר ו/או המפקח.  .5.10.1

ההדברה תהיה ע"י ריסוס נגד כל סוגי החרקים, לרבות: נמלים, תיקנים, פרעושים, מכרסמים 

 וכיוצ"ב )למעט, נמלת האש(. בנוסף על כך תערך הדברה נגד עש.

ההדברה תבוצע במשרדי המועצה, מוסדות ציבור ובמוסדות חינוך )בחופשות מערכת החינוך(,  .5.10.2

או לפי קריאה, שתועבר לקבלן ע"י המפקח ו/או  פעם בשנה על פי תכנית עבודה מוגדרת מראש

 המנטר.

הקבלן ידאג להכין ולהעביר למשתמשי המבנה הנחיות להערכות לעבודות ההדברה, ולאופן  .5.10.3

ההתנהלות לאחר ביצוע ההדברה, לשם מניעת נזקים כתוצאה מהעבודות והבטחת תוצאות 

 מיטביות של ההדברה.

בים ובכל שטח בו נדרשת הדברה לשם מניעת ההדברה תתבצע בתוך המבנה, בחצריו הקרו .5.10.4

 חדירת מזיקים למבנה, לרבות מתחת למבנה במבנים על גבי כלונסאות.

עבודות ההדברה יערכו אך ורק בליווי של המפקח או נציג המוסד/מוסד החינוך, כפי שייקבע ע"י  .5.10.5

 המפקח.

ם, במהלכה יבצע ( חודשי6הקבלן יישא באחריות לעבודות ההדברה במבנים לתקופה של שישה ) .5.10.6

 תיקונים והדברה חוזרת על חשבונו, על פי דרישת המפקח.

 

 דגשים לעבודות הדברה לפי קריאה: .6

הקבלן מתחייב, כספק של המועצה, להיות זמין לרשות תושבי כפר שמריהו ולהעניק שירות איכותי, יעיל 

חרו להשתמש בשירותיו, ומקצועי לתושבים ולגבות תשלום בגין שירותיו, ככל שתושבי כפר שמריהו יב

 .נספח התמורה וכתב הצעת המחיר -5נספח ב/ב בהתאם למחירים בהם נקב

 הדברת נמלת אש .6.1

הדברת נמלת האש תבוצע על פי קריאה, בהתאם לתלונות תושבים, בשטחים ציבוריים  .6.1.1

 ו/או באופן יזום, עפ"י תוכנית עבודה  ועל פי ממצאי המנטר. ובשטחים פרטיים

טיפול, ובמהלכה יבצע הקבלן טיפול חוזר, במקרה ה השלמתל לאחר תקופת האחריות תח .6.1.2

 .הצורך, על חשבונו

 מרגע הזמנת העבודה. יום עבודה אחדזמן תגובה לקריאה להזמנת עבודה רגילה יהיה תוך  .6.1.3
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( שעות מרגע הזמנת העבודה/ 4, יהיה תוך ארבע )דחופהזמן תגובה לקריאה להזמנת עבודה  .6.1.4

 הקריאה. 

הקביעה בדבר דחיפות העבודה נתונה לשיקול דעתו של המפקח בלבד, ולקבלן מובהר בזאת כי  .6.1.5

 לא תהא כל השגה על החלטה זו.  

בהתאם להוראות המנטר ו/או  ובאופן הדברה לצורך הדברת נמלת האש יעשה שימוש בחומר .6.1.6

 .המפקח

הקבלן ינחה תושב אשר בחצריו תתקיים הדברת נמלת האש כיצד לפעול על מנת לוודא את  .6.1.7

 עילות ההדברה, לרבות הימנעות מהשקית האזור המודבר וכל דרישה אחרת.י

בליווי של התושב בחצריו היא נערכת, והקבלן יחתים  אך ורקההדברה בשטחים פרטיים תבוצע  .6.1.8

 על ביצוע העבודה. או המפקח את התושב

ות מוסכם בזאת כי הקבלן יעמיד את מחירון ההדברה לשירותים שהוא מעניק למועצה גם לרש .6.1.9

 תושבי כפר שמריהו באם יבחרו לבצע הדברה באופן פרטי דרכו.  

מובהר בזאת כי המועצה רשאית לפרסם את המחירון בקרב תושבי כפר שמריהו בכל האמצעים  .6.1.10

 העומדים לרשותה.

, יבוצע התשלום ע"י התושב 6.1.9במידה ותבוצע עבודת הדברה באופן פרטי כאמור בסעיף  .6.1.11

 תישא באחריות כלשהי.לקבלן ישירות והמועצה לא 

( יום, , במהלכה יבצע הדברה 60על הדברת נמלת אש יישא הקבלן באחריות לתקופה של שישים ) .6.1.12

 חוזרת במקרה של זיהוי האזור המודבר כנגוע ע"י נמלת אש.

במידה וההדברה לא בוצעה כהלכה בשטח פרטי או ציבורי, יבצע הקבלן את ההדברה שוב על  .6.1.13

 חשבונו.

החלטה בדבר ביצוע ההדברה כהלכה נתונה לשיקול דעתו של המפקח ו/או מובהר בזאת כי ה .6.1.14

 למנטר ו/או למי שימונה על ידם, ולקבלן לא תהא כל השגה על החלטה זו.

 הדברת והרחקת מזיקים שונים לפי קריאה .6.2

במקרה הצורך, תזמין המועצה מהקבלן שירותי הדברה והרחקה של מזיקים שונים, לרבות:  .6.2.1

 )תיקנים, נמלים, דבורים/צרעות וכו'(. מכרסמים, , חרקים

על אף האמור לעיל, לא תבוצע הדברת דבורים אלא העברתם לטיפול איש מקצוע בתחום זה   .6.2.2

. באחריות הקבלן ועל חשבונו. המועצה תשלם לקבלן והכל באישור ובהתאם להוראות המפקח

 .בגין השירות, בהתאם למחירים הנקובים בהצעת המחיר שהגיש למכרז

( שעות מרגע הזמנת העבודה/ 24תגובה להדברת והרחקת מזיקים יהיה בתוך עשרים וארבע ) זמן .6.2.3

 הקריאה. 

( שעות מרגע הזמנת העבודה/ 4יהיה תוך ארבע ) דחופהזמן תגובה להזמנת עבודת הדברה  .6.2.4

 הקריאה.

מובהר בזאת כי הקביעה בדבר דחיפות העבודה נתונה לשיקול דעתו של המפקח בלבד, ולקבלן לא  .6.2.5

 תהא כל השגה על החלטה זו.  

העבודות תבוצענה בשטחים ציבוריים או בשטחים פרטיים, על פי המפורט בהזמנת העבודה,  .6.2.6

 בהתאם להוראות המפקח. -ובליווי המפקח, נציג המוסד או התושב אשר בחצריו תבוצע העבודה
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ההדברה לשם הקבלן ינחה את משתמשי/דיירי האתר בו בוצעה העבודה כיצד לנהוג לאחר ביצוע  .6.2.7

 הבטחת יעילותה ושמירה על בטיחות ובריאות הציבור.

הקבלן מתחייב, כספק של המועצה, להיות זמין לרשות תושבי כפר שמריהו ולהעניק שירות  .6.2.8

בנספח איכותי, יעיל ומקצועי לתושבים ולגבות תשלום בגין שירותיו בהתאם למחירים בהם נקב 

 נספח התמורה וכתב הצעת המחיר – 5ב/

, יבוצע התשלום ע"י התושב לקבלן 6.2.8דה ותבוצע עבודת הדברה באופן פרטי כאמור בסעיף במי .6.2.9

 ישירות והמועצה לא תישא באחריות כלשהי.

 ככל שתוזמן הדברה במוסד חינוך, יחשב כל אשכול כיתות בו תבוצע העבודה כמבנה אחד. .6.2.10

 

 פיצויים מוסכמים בגין הפרות לא יסודיות .7

ן פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות בכל מקרה בו יבצע הקבל .7.1

להן התחייב לפי הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי 

 המקצוע הטובים, יפצה את המזמין בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 ף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצ .7.2

הסכומים כאמור בטבלה יהוו פיצוי מוסכם ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת  .7.3

 ההסכם ואילך.

המועצה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצויים המוסכמים מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל  .7.4

 אית.דרך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למועצה עפ"י חוק החוזים )תרופות בשל  .7.5

 .1970-הפרת חוזה(, תשל"א

 :טבלת פיצויים מוסכמים .7.6

פיצוי  אירוע #
 .₪מוסכם 

 הערות

1.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ן מועד ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם המזמין לבי

 .תחילת ביצועה בפועל

1,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו 

או בצרוף לאירוע אחר, 

בהתאם לשיקול דעת 

 המזמין בלבד.

2.  

שבין המועד שנקבע לסיום ביצוע  כל יום או חלק ממנובגין 

הוראה מהוראות המפקח מטעם המזמין לבין מועד סיומה 

 ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 

בצרוף לאירוע עצמו או 

אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת המזמין בלבד.

 2ו/או  1+ סעיפים   1,000 בהגעה לטיפול ראשוני בקריאה דחופה   כל שעת עיכובבגין   .3

4.  
בה לא היה הקבלן זמין לקריאה מעבר לשעה  כל שעהבגין 

 הראשונה
 2ו/או  1+ סעיפים  1,000

 2ו/או  1+ סעיפים  2,000 אי ביצוע עבודת הדברה כראוישל  כל מקרהבגין   .5
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פיצוי  אירוע #
 .₪מוסכם 

 הערות

6.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

 החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 
 2ו/או  1+ סעיפים  1,500

7.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי דעת  כל מקרהבגין 

 .מיםלא מתאיו/או בחומרים בציוד המפקח מבוצע 
 2 ו/או 1+ סעיפים  1,500

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי דעת  כל מקרהבגין 

 .לשלום הציבור ו/או העובדיםהמפקח מהווה סכנה 
 2ו/או  1+ סעיפים  5,000

9.  

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי דעת  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או המפקח מהווה סכנה 

 .פרטי

 2ו ו/א 1+ סעיפים  1,500

10.  

של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל דין  כל מקרהבגין 

פגיעה באיכות הסביבה ו/או יוצר ו/או לדעת המפקח מהווה 

 .מפגע סביבתי

 2ו/או  1+ סעיפים  2,500

11.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק שנוצר /  כל מקרהבגין 

 נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי.
 2ו/או  1+ סעיפים  1,500

12.  

של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר / נגרם  כל מקרהבגין 

במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי, בהתאם 

 להוראות החוזה / המפקח.

 2ו/או  1+ סעיפים  3,000

13. 13. 

של ביצוע עבודה /פעולה שלא בתאום עם כל  כל מקרהבגין 

פי כל דין ו/או מסמכי הגורמים עמם מתחייב תאום ל

 המכרז ו/או הוראות המפקח.

 2ו/או  1+ סעיפים  1,000

14. 14. 
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  כל מקרהגין בב

 העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי העזר.
 2ו/או  1+ סעיפים  1,500

15. 15. 

של השארת אתר עבודה, לאחר יום עבודה או  כל מקרהבגין 

ר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה סכנה לשלום לאח

 ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי.

 2ו/או  1+ סעיפים  2,500

16. 16. 
דיווח למפקח אודות סיום עבודת הדברה )שליחת יומן אי 

 עבודה(
1,500  

 2ו/או  1+ סעיפים  1,500 אי ביצוע הוראות המפקח .17 .17
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 ערבות ביצוע – 2נספח ב/

 צרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתהאין ל

 
 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  המועצה המקומית כפר שמריהו

 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 לסך של עד םסכו לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן "

להבטחת התחייבויות "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשיםעשרים אלף הסכום במילים: ) ח"ש 20,000

 ומילוי תנאיו. שירותי הדברהל 5/2021' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם המבקש בקשר

רסם מפעם לפעם על ידי כפי שמתפ סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פרות וירקות(,

 –מדד חודש ______ שהתפרסם ב   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 15

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות "המדד הקובע" לעניין

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק 

 במדד הבסיס.

, ערבותאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום ה

 .ללא כל הפרשי הצמדה

 אנו מתחייבים לש 

עם דרישתכם הראשונה , באופן מיידי לם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

פטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה מש

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  

הנקוב לעיל בתוספת  מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך

 הפרשי הצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות 

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.

 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות לאחר יום _____

  א.זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהי ערבות

 בכבוד רב,

 

 בנק____________________בע"מ
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 אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב/

 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחר

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

מועצה מקומית כפר 
 רות בנותשמריהו /ואו חב

 "ל.הנ של עובדים/או ו

 שם
 

 

 

 שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 אחזקה☐

 :  אחר☒
 

שירותי הדברה ו/או 
 שירותים נלווים.

 
 

 

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 _________________ אחר☐

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים

 טוחהבי סוג
לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 סכום/ האחריות גבול
 ביטוח

 נוספים בתוקף וביטול חריגים  כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 כלפי אחריות
 שלישי צד

 אחריות צולבת  302  ₪ 2,000,000   ביט 
 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 מבקש לטובת תחלוף על ויתור 309

 . האישור
 "להמלתביעות  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 אחריות
 מעבידים

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309  ₪     20,000,000   ביט 
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 אחריות
 מקצועית

        
 
 
 
 : רטרו. ת
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1,000,000 
 

₪  
 

 

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 ראשוניות 328
 .חודשים   6 גילוי תקופת 332

רותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה השירותים )בכפוף, לשי פירוט
 '(*:גהמפורטת בנספח 

 חומרים מסוכנים 033
 * הפוליסה/שינוי ביטול
 בדבר האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 האישור חתימת
 :המבטח
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 הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה - 4נספח ב/

(, בגובה עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם בגובה עבודה לעניין עובדיו את הסמיך כי מצהיר הקבלן .1

 .שלהן עדכון כל או"( התקנות)" 2007-ז"התשס

 אלא בגובה עבודות לבצע ולא זמן בכל, לעת מעת שיהיו כפי, התקנות ותהורא כל אחר למלא מתחייב הקבלן .2

 .בתקנות כמפורט התנאים כל מתקיימים אם

 הספקת לעניין לרבות, בגובה עבודה לעניין התקנות ומטלות הוראות לקיום הבלעדי האחראי יהיה הקבלן .3

 .מטעמו למי או/ו לעובדיו אישי מגן ציוד

 מטעמו מי או/ו עובדיו של ההסמכה תעודת העתק העבודות תחילת עם מיד למועצה להמציא מתחייב הקבלן .4

 בהם התחומים, בפועל ההסמכה שעות מספר את תפרט התעודה. בגובה לעבודה הסמכה עברו כי המאשרת

 .המדריכים שמות ואת העובד הודרך

 כאמור תעודהה המצאת וכי ההסכם של יסודי תנאי הינה ל"הנ ההסמכה תעודת המצאת כי מסכים הקבלן .5

 .זה הסכם פי על לקבלן התשלומים לשחרור תנאי הינה

 של הפרה עקב עליהם יוטל סכום בכל מטעמה מי את או/ו המועצה את לשפות בזאת מתחייב הקבלן .6

 .זה נספח הוראות או/ו התקנות הוראות

 הציוד את להם קיספ לא או/ו בגובה לעבודה עובדיו את יסמיך לא והקבלן במידה, לעיל באמור לגרוע מבלי .7

 על, הקבלן לעובדי הציוד את לספק או/ו להסמיך תרשאי האת המועצה כי מוסכם אזי, בתקנות הנדרש

 או/ו ההסמכה עם בקשר השהוציא העלויות מלוא להחזר זכאית תהא המועצה, כזה במקרה. חשבונה

. לקבלן שיגיע לוםתש מכל אלו סכומים לקזז רשאית תהא וכן 15% בתוספת, לעיל כאמור הציוד הספקת

 להספקת או/ו הקבלן עובדי להסמכת המועצה  של הזכות בהפעלת יהיה ולא אין כי בזאת ומוסכם מובהר

 ובכל המטעמ מי או/ו המועצה אל התקנות הוראות לביצוע האחריות את להעביר כדי, לעיל כאמור הציוד

 למי או/ו למועצה שיגרם נזק כלל או/ו התקנות הוראות לקיום בלעדי באופן אחראי יהיה הקבלן מקרה

 .זה נספח או/ו ההסכם או/ו התקנות הפרת בעקבות מטעמה

 יחויבו, זה חוזה נשוא העבודות ביצוע לשם עימו הקשורים המשנה וקבלני הקבלנים כי מתחייב הקבלן .8

 .זה בנספח לאמור בהתאם לפעול

 

 חתימה  שם מורשה חתימה  שם הקבלן
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 ב הצעת המחירכתנספח התמורה  – 5נספח ב/

אי מילוי מחיר מוצע לסעיף על המציע לנקוב במחיר לכל פריט מהפריטים המופיעים בכתב הצעת המחיר.  .1

 .מסעיפי כתב הצעת המחיר תוביל לפסילת ההצעה

 המחירים הנקובים הינם בש"ח, ללא מע"מ. .2

המחיר, בעמודה  וכן לציין את סה"כ₪" יודגש כי על הקבלן לנקוב במחיר ליחידה בעמודה "מחיר יח'  .3

 המתאימה, המהווה את מכפלת המחיר ליח' והכמות.

במקרה של אי התאמה חשבונאית בין מכפלת המחיר ליחידה והכמות לסה"כ המחיר שנרשם ע"י הקבלן,  .4

 תחשב המועצה את מכפלת ה"מחיר ליחידה" וה"כמות" ותעדכן את  עמודת סה"כ המחיר בהתאם.

מייצגות היקפים משוערים של השירותים המסופקים במהלך שנה  המחיר הצעת בכתב הנקובות הכמויות .5

למכרז זה  ומתייחסות לשטח  ההצעות השוואת לצורך הכמויות מצויינות כי יובהר ספק הסר אחת. למען

כי המועצה אינה מתחייבת לכמויות מסוימות או להיקף עבודה מסוים וכי התשלום יבוצע , הציבורי בלבד

 ר בוצעה בפועל כפי שתוזמן על פי צרכי המועצה.על פי כמות העבודות אש

כל נתוני השטח המפורטים במכרז מהווים הערכה בלבד, ואין בהם משום התחייבות של המועצה למידות  .6

השטחים בפועל. המחיר הנקוב ביחס מדוייקות של המבנים השונים. על המציע חלה חובה לבחון את 

ולא תתקבל כל טענה בדבר טעות בתמחור השירותים לאור להדברה קומפלט במבנה יהיה המחיר המחייב, 

 הסתמכות על נתוני השטחים המפורטים להלן ולעיל.

המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות, והם כוללים את כל העלויות הציוד,  .7

 העבודות.כח האדם, החומרים, המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע 

מובהר בזאת כי המועצה מבצעת על חשבונה הדברות נגד יתושים ומכרסמים גם בשטחים פרטיים בכפוף  .8

 להוראות המנטר.

הקבלן מתחייב, כספק של המועצה, להיות זמין לרשות תושבי כפר שמריהו ולהעניק שירות איכותי, יעיל  .9

ע"י תושבי כפר שמריהו באופן פרטי, בהתאם  ומקצועי לתושבים ולגבות תשלום בגין שירותיו, ככל שיוזמנו

 ושפורסמו ע"י המועצה. הצעת מחיר וכתב כמויות -מסמך ה'למחירים בהם נקב ב

 הצעתי כדלקמן: .10

 ₪ מחיר יח'  יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות #
 לא כולל מע"מ

כמות 
 שנתית

 משוערת

₪ סה"כ מחיר 
 לא כולל מע"מ

1.  

סמים למכר /מלכודותהנחת תיבות האכלה

 כולל הגעה ופינוי

 מוקד 1

/ )תיבת האכלה

 מלכודת

אחת+חומר 

 הדברה(

 

200 

 

איתור והדברה של מוקדי דגירה והתרבות   .2

מטר אורך  1מוקד=  1של יתושים וחרקים )

 מ'3 עד מטר אורך( ברוחב של 10עד 

 מוקד 1

 

150 
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 ₪ מחיר יח'  יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות #
 לא כולל מע"מ

כמות 
 שנתית

 משוערת

₪ סה"כ מחיר 
 לא כולל מע"מ

איתור והדברה של מוקדי דגירה והתרבות   .3

עלות ניקוז בעיקר בת , של יתושים וחרקים

מטר אורך(  50מטר עד  10מוקד=   1) 

 מ' 3עד ברוחב של 

 מוקד 1

 

100 

 

איתור והדברה של מוקדי דגירה והתרבות   .4

של יתושים וחרקים בתעלות ניקוז בעיקר 

מ' 50מוקד=  1בתעלות ניקוז וחצרות בתים)

 מ' 3 עד מטר אורך( ברוחב של 100עד 

 מוקד

 

30 

 

ל יתושים איתור והדברה של מוקדי ש  .5

 1)מוקד= שטח של עד  מעופפים וחרקים

 דונם( 

 מוקד

 

10 

 

איתור הדברה והרחקה של מזיקים שונים   .6

 לפי קריאה זבובים, דבורים, צרעות ועוד 
 מוקד

 
20 

 

/  התהלוכהוואי טביצוע הדברה כנגד   .7

 בעצי האורן   תהלוכן האורן

  240  עץ

 עצים

 

שטח  – הדברת נמלת האש מחיר לדונם  .8

 ינון אינטנסיביג
 דונם

 
50 

 

שטח גינון  –הדברת נמלת האש מחיר לדונם  .9

 אקסטנסיבי
 דונם

 
50 

 

  10  מוקד הדברת צרעות  .10

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים   .11

 1לרבות במערכת הביוב  וזוחלים אחרים

 שוחה 1מוקד=

 מוקד

 

60 

 

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים   .12

 רכת הביובלרבות במע וזוחלים אחרים

 (18)רח' קרן היסוד  בבית המועצההדברה 

 מ"ר 490 -שטח המבנה כ

  1  קומפלט

בקריית החינוך, ) בבית ספר "גשר"הדברה   .13

הדברת מוקדי ( 17רח' שביל התפוזים 

 חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים אחרים

 -, שטח בית הספר כלרבות במערכת הביוב

 מ"ר. 4,880

 קומפלט

 1  
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 ₪ מחיר יח'  יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות #
 לא כולל מע"מ

כמות 
 שנתית

 משוערת

₪ סה"כ מחיר 
 לא כולל מע"מ

הדברת  (ב)רח הנוטע  וייל במרכזהדברה   .14

מוקדי חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים 

, שטח המבנה לרבות במערכת הביוב אחרים

 מ"ר. 3,000 -כ

 קומפלט

 1  

הדברת ( 4)רח' הנוטע  בבית סניורהדברה   .15

מוקדי חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים 

, שטח המבנה לרבות במערכת הביוב אחרים

 מ"ר 60 -כ

 קומפלט

 

1 

 

 (4)רח' הנוטע  במבני הצופיםה הדבר  .16

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים 

, לרבות במערכת הביוב וזוחלים אחרים

 מ"ר 112 -שטח המבנה כ

 קומפלט

 

1 

 

)בקריית גנים  לבאשכוהדברה גן ילדים   .17

הדברת ( 17החינוך, רח' שביל התפוזים 

מוקדי חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים 

 בלרבות במערכת הביו אחרים

, עם חצר של מ"ר 150 –שטח גן ממוצע כ )

 (מ"ר 210 -כ

 קומפלט

 

3 

 

)בקריית , ילדיםאשכול לובי הדברה   .18

הדברת  ( 17החינוך, רח' שביל התפוזים 

מוקדי חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים 

, שטח הלובי לרבות במערכת הביוב אחרים

 מ"ר 106 -כ

 קומפלט

 

1 

 

ל )צמוד לאשכו במרכז ההעצמההדברה   .19

הגנים בקריית החינוך, רח' שביל התפוזים 

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים  ( 17

 לרבות במערכת הביוב וזוחלים אחרים

 מ"ר 72 -שטח של כ

 קומפלט

 

1 

 

)רח' קרן היסוד  במבנה קב"ט הכפרהדברה   .20

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים ( 23

, לרבות במערכת הביוב וזוחלים אחרים

 מ"ר 180 -כ שטח המבנה

 קומפלט

 

1 

 

)רח' קרן היסוד  במשרדי האחזקההדברה   .21

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים ( 23

, לרבות במערכת הביוב וזוחלים אחרים

 מ"ר 310 -שטח המבנה כ

 קומפלט

 

1 
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 ₪ מחיר יח'  יחידה תאור הפריט / עבודה / שרות #
 לא כולל מע"מ

כמות 
 שנתית

 משוערת

₪ סה"כ מחיר 
 לא כולל מע"מ

( 20)רח' הזורע  בבית ראשוניםהדברה   .22

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, נמלים 

, הביוב לרבות במערכת וזוחלים אחרים

 מ"ר 805 -שטח המבנה כ

 קומפלט

 

1 

 

 רח') בבית הנוטר )מרכז למוסיקה(הדברה   .23

הדברת מוקדי חרקים, מקקים, (  5הזורע 

לרבות במערכת  נמלים וזוחלים אחרים

 מ"ר 67 -, שטח המבנה כהביוב

 קומפלט

 1  

)רח'  בבוידעם )בית המועצה הישן(הדברה   .24

הדברת מוקדי חרקים, (6דרך הגנים 

לרבות  מקקים, נמלים וזוחלים אחרים

 מ"ר 95 -שטח המבנה כ – במערכת הביוב

 קומפלט

 1  

מ' הדברת מוקדי  5*5הדברה משרד בגודל   .25

 חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים אחרים

 לרבות במערכת הביוב

 קומפלט

 

1 

 

מ' הדברת  10*10הדברה משרד בגודל   .26

מוקדי חרקים, מקקים, נמלים וזוחלים 

 רבות במערכת הביובל אחרים

 קומפלט

 

1 

 

הדברת חדקונית הדקל לרבות מנוף ומפעיל   .27

מ' גובה על פי צורך( בעת  18מנוף )עד 

 הצורך

 יח' 1

 2  

  4  קריאה פינוי מוקד דבורים ע"י איש מקצוע  .28

הדברה לטרמיטים על ידי תחנות האכלה   .29

 וביקורת

 מוקד
 20  

  סה"כ:

  :מ"מע  17%

  סה"כ כולל מע"מ:
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11.  

 

 ,  עד ______ שעות מרגע הקריאה, לכל המאוחר.לקריאה דחופהאנו מתחייבים להגעה 

או לא ימלא (, שעות 4הבהרה: ככל שהמציע יציין זמני תגובה ארוכים מהמתחייב לפי הנדרש במפרט )

 זה., ובהתאם להם יחושב ציון האיכות בגין מרכיב כנקוב במפרטזמני התגובה המחייבים יהיו סעיף זה, 

אנו מתחייבים כי המחירים בהם נקבנו לעיל יינתנו גם לתושבי כפר שמריהו, ככל שיוזמנו על ידם עבודות  .12

הדברה באופן פרטי, למשך כל תקופת ההסכם. המחיר לעבודה באופן פרטי ייגזר בהתאם למחיר ליחידה 

 הנקוב בטבלה זו.

שהוצעו על ידינו בקרב תושבי כפר אנו מאשרים למועצה המקומית כפר שמריהו לפרסם את המחירים  .13

 שמריהו בכל אמצעי שיראה לה לנכון.
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