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החברה הכלכלית לקריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 03/20
החברה הכלכלית קריית גת )להלן" :החכ"ל" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי הדברה
במיקור חוץ ,הכול כמפורט במסמכי הזמנה זו על נספחיה .המכרז מופנה לחברות ו/או יחידים הנותנים שירותים
נשוא מכרז זה בהתאם להגדרתם בתנאי הסף במכר כשירותים שיסופקו באופן רצוף וקבוע ואשר בעדם תשולם
תמורה כוללת וסופית (על בסיס פאושלי) ,כתשלום חודשי קבוע והכל כמפורט בהוראות מסמכי המכרז להלן,
בהסכם ובנספחיו.
א .תיאור העבודות מפורט במסמכי המכרז.
ב .משך ההתקשרות הינה ל  12חודשים עם אופציות הארכה למזמינה ,עד  60חודשים בסך הכל ,והכל
בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.
ג .חובת השתתפות בסיור קבלנים ביום  2.7.2020בשעה  10:00ייערך סיור קבלנים ומפגש מציעים להסברת
מהות העבודות ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז .נקודת המפגש היא משרדי החכ"ל
(שבשדרות לכיש  7קריית גת) .ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
ד .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ,2.7.2020בין השעות  9:00ל , 15:00 -במשרדי החכ"ל ברחוב
שדרות לכיש  7קריית גת תמורת תשלום בסך ( ₪ 1,000במלים :אלף  )₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .כל
מעטפת מכרז כוללת שני עותקי מכרז .התשלום יבוצע בצ'ק בלבד.
טלפון לבירורים 08-6811422 :שלוחה .5
ה .לוחות זמנים :שאלות הבהרה תוגשנה עד ליום  16.7.2020בשעה  ,14:00השאלות יופנו לחכ"ל באמצעות
כתובת הדוא"ל של מנהלת המכרזים והוא  maya@kgat.co.ilמענה לשאלות הבהרה יינתן עד ליום
 .22.7.2020תשובות (בכתב בלבד) לשאלות ההבהרה תהיינה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת
המציע הפונה בצירוף העתק לכלל המשתתפים במכרז.
ו .ההצעות תוגשנה עד ולא יאוחר מיום  , 4.8.2020בשעה  13:00בדיוק (להלן" :המועד האחרון להגשת
הצעות") .מובהר כי לא תתקבל הצעה כלשהי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות והצעה כאמור תושב
למציע מבלי שתיפתח ותידון כלל.
ז .כל קבלן חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית ("ערבות מכרז") לטובת החכ"ל בהתאם לכללי המכרז
המפורטים בתנאי הסף .הערבות הנ"ל תעמוד בתוקפה עד ליום  4.11.2020כמפורט בנספח א'.
ח .הוראות נוספות מפורטות במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור
במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.
ט .אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי .כמו-כן ,המזמינה שומרת
לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה ו/או ע"י מי מטעמה.
י .כל הנתונים המופיעים במסמך זה הינם לצרכי השוואת הצעות המחיר ו/או לקבלת הצעות מחיר מקבלנים
ואינם מחייבים את המזמינה בפועל .רק שירותים שהוזמנו בפועל מחייבים את המזמינה.
בברכה,
יעקב אפראימוב
יו"ר דירקטוריון
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 .1כללי ,הגדרות ותנאי סף
כללי

.1.1

החברה הכלכלית קריית גת )להלן" :המזמינה" או" :החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות
לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ על-פי החלטתה של החכ"ל.
המכרז מופנה לחברות הנותנות שירותים נשוא מכרז זה בהתאם להגדרתם בתנאי הסף
במכרז ,ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם ובנספחים המצורפים לו (להלן:
"השירותים").
.1.2

הגדרות

" .1.2.1החכ"ל" או "המזמינה" – החברה הכלכלית קריית גת;
" .1.2.2העירייה"– עיריית קריית גת המשמשת המזמינה העיקרית של שירותי ההדברה מאת
החכ"ל;
.1.2.3

.1.2.4
.1.2.5
.1.2.6
.1.2.7

"קבלן"  -תאגיד ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל המספק שירותי הדברה
האמורים במכרז זה והעומד בתנאי הסף של המכרז ,לרבות נציגיו ,עובדיו ,באי-כוחו,
שליחיו ,קבלי-משנה מטעמו וכל הבא מטעמו ומורשיו המוסמכים;
"המכרז"  -המכרז דנן (מכרז מס'  )03/20לאספקת שירותי הדברה ,על כל נספחיו,
שאלות ותשובות ההבהרה;
"המנהל"  -מ"מ מנהל מחלקת תפעול בחכ"ל ;
"המפקח"  -מי שימונה על ידי החכ"ל ו/או העירייה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של
הקבלן על פי מסמכי המכרז;
"מע"מ"  -כל מקום בחוזה ,לרבות בחוקים ,תקנות והנחיות כלשהן בהן מוגדר סכום
יקבע כי הסכום אינו כולל מע"מ;

" .1.2.8יום" לרבות יום פגרה ו/או חופשה ו/או חג וכיו"ב;
" .1.2.9החוזה" – החוזה המצורף כנספח ז' ונספחיו;
" .1.2.10המפרט הטכני" – המפרט הטכני המצורף כנספח  11להסכם ובו מוגדרים כלל
השירותים נשוא מכרז זה;
.1.3

תנאי סף

כללי :רשאים להשתתף במכרז זה ,תאגיד ו/או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ,העומד במועד
הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים המפורטים להלן בהתאם לכללי המכרז:
תנאי הסף להלן בסעיפים :1.3.3 - 1.3.1
 .1.3.1על הקבלן להיות בעל ניסיון במתן שרותי הדברה במשך שלוש שנים לכל הפחות בין
השנים ( 2019 – 2014כולל) ברשויות ו/או בתי חולים ו/או אוניברסיטאות ו/או משרדי
ממשלה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,יחתום הקבלן על נספח ו' ויצרף את רשימת הלקוחות
להם נתן שירות בין השנים המפורטות לעיל.
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 .1.3.2על הקבלן להיות בעל מחזור כספים של מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ) ,לכל אחת
מהשנים.2019 ,2018 ,2017 ,2016 :
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על הקבלן להמציא אישור רו"ח מאת רו"ח התאגיד ו/או
עוסק המורשה של הקבלן.
.1.3.3

.1.3.4
.1.3.5
.1.3.6

על הקבלן להיות בעל תעודה בתוקף של מדביר מוסמך ו/או רישיון מדביר מאת המשרד
לאיכות הסביבה.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף הקבלן צילום נאמן למקור של התעודה ו/או הרישיון
כאמור.
המציע אינו מצוי ביריבות ו/או סכסוך ו/או מחלוקת משפטיים מול המזמינה ו/או מול
עיריית קריית גת בכל הנוגע לעבודות שבוצעו מכוח התקשרויות קודמות.
הצעת הקבלן תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,והמסמכים המוכיחים את דרישות
הניסיון ואת הדרישות הנוספות במכרז יהיו על שם הקבלן בלבד.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז
עלולים להביא לפסילת ההצעה על הסף.

 .1.3.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמצעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר
ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של הקבלן או כל מסמך
משלים אחר.
כמו כן ,מציע שלא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים לעיל או לא יצרף להצעתו
אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים המפורטים לעיל ולהלן ,רשאית החכ"ל לפסול
את הצעתו.
 .1.3.8על כל קבלן ,לרבות הקבלן הקשור בהסכם עם החכ"ל ,לצרף להצעתו בעת הגשתה את
כל המסמכים הנדרשים להלן:
כלל מסמכי המכרז חתומים בכל תחתית עמוד כולל שאלות ותשובות ההבהרה.
.1.3.8.1
נספח א'– נוסח ערבות להשתתפות במכרז במעטפה נפרדת.
.1.3.8.2
.1.3.8.3
.1.3.8.4
.1.3.8.5
.1.3.8.6
.1.3.8.7
.1.3.8.8
.1.3.8.9
.1.3.8.10
.1.3.8.11
.1.3.8.12

נספח ב' -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח ג' -פרטים על מגיש ההצעה.
נספח ד' -נוסח אישור להוכחת ניסיון.
נספח ה -אישור רו"ח  /יועץ.
נספח ו' -הצהרת הקבלן.
נספח ז' – הסכם התקשרות חתום.
נספח  – 1טופס הצעת המחיר במעטפה נפרדת.
נספח  – 2תצהיר העסקת עובדים זרים.
נספח  – 3הצהרת סואדיות ,וכן 3א'.
נספח  – 4אישור קיום ביטוחים.

.1.3.8.13
.1.3.8.14
.1.3.8.15
.1.3.8.16
.1.3.8.17
.1.3.8.18

נספח  -5העדר ניגוד עניינים.
נספח  -7תצהיר העדר קרבה.
נספח  -8כתב התחייבות לעבודה בשעת חירום.
נספח  -9הצהרת הקבלן
נספח  -10אישור זכויות חתימה.
נספח  – 11מפרט טכני.
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.1.3.8.19
.1.3.8.20
.1.3.8.21
.1.3.8.22

תעודת התאגדות של הקבלן ,אישור על ניכוי מס הכנסה במקור וכן אישור
לניהול ספרים מרשויות המס ,תקף לשנה הנוכחית.
על הקבלן להגיש מסמך ובו פירוט בדבר ניסיונו בתחום ההדברה.
על הקבלן להמציא שני אישורים לכל הפחות על מתן שירותי הדברה בהתאם
לנוסח המצורף כנספח ד'.
המסמכים האמורים לעיל הינם מצטברים ,קבלן שלא יגיש אחד מהאישורים
והמסמכים הצעתו עלולה להיפסל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
העירייה או חכ"ל.

 .2ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע:
 .2.1ערבות השתתפות במכרז:
 .2.1.1להבטחת התקשרות הקבלן עם החכ"ל ,על הקבלן להגיש ערבות בנקאית אוטונומית
שהוצאה ע"י בנק ישראלי בלבד ,בשקלים חדשים ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים
לצרכן ,בסך של ( ₪ 20,000ובמילים עשרים אלף  )₪בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'
למסמכי המכרז (להלן "ערבות מכרז") אשר תעמוד בתוקף עד ליום  . 4.11.2020מובהר
כי החכ"ל תהא רשאית לדחות את מועד הגשת ההצעות ,ובקרה כזה תוארך בהתאם
הערבות הבנקאית על-ידי המציעים.
 .2.1.2תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של החכ"ל באופן חד צדדי לבנק ,בלא
צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של מאה ועשרים ( )120יום נוספים מהמועד הנקוב
בסעיף  2.1.1לעיל.
 .2.1.3אי המצאת הערבות הבנקאית ,תביא לפסילת ההצעה .למען הסר ספק ,יובהר ויודגש ,כי
לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית ,לרבות הודעת קיזוז ,שטר חוב או כל חלופה
אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות
למכרז.
 .2.1.4ערבות המכרז תחולט בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים :כל אימת שהקבלן יחזור
בו מהצעתו לאחר חלוף ה מועד האחרון להגשת הצעות ,בכל דרך שהיא ו/או כל אימת
שהקבלן נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר ניקיון כפיים ו/או כל אימת
שהקבלן מסר לוועדת המכרזים ו/או לחכ"ל מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק ו/או
כל אימת שלאחר שנבחר הקבלן כזוכה במכרז ,הוא לא יחתום על הסכם התקשרות
במועד שנקבע על-ידי החכ"ל ו/או לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז ,כתנאי
מוקדם להתקשרות.
 .2.1.5ערבות המכרז של הקבלן הזוכה תוחזר לו רק לאחר שימציא לחכ"ל חוזה התקשרות
חתום ,ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המצורף כנספח  6להסכם ההתקשרות ואישור קיום
ביטוחים תקין ומאושר ע"י יועצת הביטוח של החכ"ל.
המציעים אשר לא זכו במכרז יוכלו להגיע למשרדי מזכירות החכ"ל לקבל את הערבות,
.2.2
וזאת רק לאחר הודעה בכתב מאת החכ"ל כי הוכרז זוכה ונחתם עמו חוזה התקשרות כדין
וחלפו  45יום מיום תחילת מתן השירות.
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.2.3

ערבות ביצוע

 .2.3.1כתנאי לחתימת החכ"ל על הסכם ההתקשרות הקבלן ימציא לחכ"ל ערבות בנקאית ע"ס
( ₪ 100,000ובמילים :מאה אלף  )₪עד ולא יאוחר מתום שבעה ימי עבודה לאחר משלוח
הודעת הזכייה ,בהתאם לנוסח המצורף כ"נספח  "6להסכם ההתקשרות (להלן "ערבות
הביצוע") .ערבות הביצוע תהא בתוקף ל־ 12חודשים עם אופציית הארכה בהתאם
להסכם ההתקשרות והקבלן מתחייב להאריכה ,מפעם לפעם ,לפי דרישת החכ"ל ,כך
שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור ,והזוכה יישא בעלותה.
עם קבלת ערבות הביצוע כנדרש ,החכ"ל תחזיר לקבלן את ערבות המכרז כאמור בסעיף
 2.1לעיל .בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת החכ"ל ,תהא החכ"ל
ר שאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי
מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לחכ"ל על פי חוזה זה.
 .2.3.2ערבות הביצוע תחולט בכל מקרה בו לדעת החכ"ל הפר הקבלן חובה מהחובות
המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו ,והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; יחד עם
זאת ,מובהר כי חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של החכ"ל לתבוע פיצויים
נוספים מהקבלן ,בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו לחכ"ל על-ידו עקב אי קיום
ההצעה ו/או הפרת הסכם ההתקשרות.
 .2.3.3יודגש בזאת כי המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה
ההתקשרות ואי המצאת ערבות כאמור ,תחשב כהפרה יסודית של החוזה ,והחכ"ל
זכאית לבטל את החוזה ו/או הזכייה לאלתר ולחלט את ערבות ההשתתפות במכרז ,מבלי
לגרוע מזכות החכ"ל לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.
 .2.3.4בסיום ההתקשרות עם הקבלן החכ"ל תשיב את ערבות הביצוע לאחר בירור כי הקבלן
מילא את כל התחייבויותיו נשוא מכרז זה ולאחר קבלת אישור מהחכ"ל כי אין לחכ"ל
כל טענות כלפי הקבלן וזאת עד  120יום מסיום ההתקשרות בפועל.
 .2.3.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל
הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.
 .2.3.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחכ"ל עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי
.2.3.6.1
תנאי כלשהו מתנאי המכרז והחוזה.
כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן הזוכה ,שהחכ"ל עלולה להוציא או
.2.3.6.2
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה ,כאמור ,תהא החכ"ל רשאית לגבות את סכומי הערבויות ,כולם או
.2.3.6.3
מקצתם ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכם לגבי הנזקים,
ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
באם חולטה הערבות חובה על הקבלן הזוכה להמציא ערבות חדשה להמשך
.2.3.6.4
ההתקשרות.
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 .3מנהלה
.3.1

רכישת מסמכי המכרז ולוחות זמנים.

 .3.1.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום  , 2.7.2020בין השעות  9:00ל 15:00 -במשרדי
החכ"ל אשר ברח' שדרות לכיש  7קריית גת ,תמורת תשלום בסך ( ₪ 1,000במלים :אלף
 )₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה .כל מעטפת מכרז כוללת שני עותקי המכרז ,התשלום
יבוצע בצ'ק בלבד.
חובת השתתפות בסיור קבלנים ביום  2.7.20בשעה  10:00ייערך סיור קבלנים ומפגש
מציעים להסברת מהות העבודות ומתן הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז.
נקודת המפגש היא משרדי החכ"ל (שבשדרות לכיש  7קריית גת) .ההשתתפות בסיור היא
חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
 .3.1.2על כל רוכש למלא טופס פרטי רוכש הכולל שם הרוכש ,החברה ,שם נציג החברה טלפון
נייד וכתובת דואר אלקטרוני בהתאם לנספח ג' .לבירורים יש לפנות למספר הטלפון:
 08-6811422שלוחה .5
 .3.1.3הבהרות והסברים בנושא המכרז ניתן לבקש עד לתאריך  16.7.2020בשעה 14:00
באמצעות פניה בכתב בלבד למנהלת המכרזים בכתובת הדוא"ל .maya@kgat.co.il
באם לא התקבל אישור חוזר במייל על קבלת שאלות ההבהרה על הקבלן לוודא טלפונית
קבלת המייל בטל' 08-6811422 :שלוחה . 5
 .3.1.4מענה לבקשות הבהרה יינתן בכתב בלבד ,לקבלנים אשר רכשו את מסמכי המכרז.
התשובות לבקשות ההבהרה שיופנו יינתנו עד ליום  .22.7.2020שאלות ההבהרה
והתשובות בכתב יהוו חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ועל הקבלנים לחתום עליהם
ולצרפם למסמכי המכרז שיגישו .רק תשובות בכתב תחייבנה את החכ"ל.
 .3.1.5החכ"ל לא תהיה אחראית להסברים כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על ידי עובדיה בנוגע
למכרז זה ,או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר להסברים אלה והקשר בין הצדדים
במכרז זה ,יבוסס על מסמכים בלבד.
 .3.1.6מובהר כי לחכ"ל שמורה הזכות בכל עת לשנות ו/או להוסיף על תנאיו של המכרז דנן,
לרבות תנאי הסף ,ומובהר כי לא תישמע כל טענה מצד מי מן המציעים במקרה של שינוי
כאמור ,כנגד החכ"ל ו/או מי מטעמה.
 .3.1.7עוד מובהר כי סכום ההתקשרות המקסימאלית המותרת על-פי הסכם זה עומדת על סך
של  + ₪ 1,200,000מע"מ (לאור גידול האוכלוסייה ובניית העיר החדשה בכרמי גת);
דהיינו ,הצעת המחיר שתצורף על-ידי המציע היא שתחייב את הקבלן ,אולם החכ"ל תהא
רשאית לדרוש הגדלה בהיקף ביצוע העבודות ,תוך תשלום תמורה לקבלן על-פי הצעתו,
אולם באופן שסך ההתקשרות לא תעלה על  + ₪ 1,200,000מע"מ .ככל שהצעת הקבלן
לתשלום בגין הגדלת היקף ההתקשרות לא תאושר על-ידי החכ"ל (על-פי שיקול דעתה
הבלעדי) ,שמורה לחכ"ל הזכות להתקשר עם מציעים אחרים/נוספים לביצוע העבודות
הנוספות הנ"ל .למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ובמכרז דנן כולו כפוף
לתקציב עיריית קריית גת.
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הגשת ההצעה ואופן הגשת המסמכים
.3.2
 .3.2.1את מעטפות המכרז יש להגיש לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החכ"ל בכתובת

.3.2.2

.3.2.3
.3.2.4

.3.2.5

שדרות לכיש  7קריית גת עד ,זאת לא יאוחר מיום  4.8.2020בשעה  13:00בדיוק (להלן:
"המועד האחרון להגשת הצעות") .הצעות אשר תוגשנה באיחור -לא תתקבלנה.
מובהר בזה כי מעטפת מכרז שתתקבל בחכ"ל לאחר תום המועד האחרון להגשת
ההצעות ,לא תוכנס לתיבת המכרז ותוחזר לשולח בלא שתיפתח ובלא לגלות את תוכנה,
זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.
הצעת מחיר רשאי להגיש רק קבלן אשר רכש את מסמכי מכרז זה מידיה של החכ"ל.
החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ,בהתאם
לשיקול דעתה .במקרה זה תודיע החכ"ל על כוונתה זו לכל הקבלנים אשר רכשו את
מסמכי המכרז.
את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז במלואה .חל איסור להשמיט עמודים
מחוברת המכרז .לחכ"ל שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי

הושמטו ממנה עמודים.
 .3.2.6הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע
.3.2.7
.3.2.8

.3.2.9
.3.2.10

על פי מסמכי המכרז.
על ההצעה יחתמו מורשה החתימה מטעם הקבלן בלבד.
אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא
יחייב את החכ"ל ועלול להביא לפסילת ההצעה.
כל שינוי שהקבלן מעוניין לאשר ע"י החכ"ל ,תוגש בקשה בכתב במועד הגשת שאלות
הבהרה.
הקבלנים יגישו הצעתם למכרז בשלוש מעטפות סגורות.

 .3.2.10.1למעטפה הראשונה יצורפו כלל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים כנדרש
בתנאי המכרז מלבד נספח  1ההצעה המסחרית להסכם ההתקשרות וכן נספח
א' -ערבות מכרז ,וזאת בשני עותקים כרוכים (בחלק אחד או יותר ,על פי שיקול
דעתו) .מקור והעתק במעטפה סגורה ,על המעטפה ירשם" :מסמכי מכרז
."03/20
 .3.2.10.2במעטפה השנייה תוגש ההצעה המסחרית מקור בלבד המצ"ב כנספח 1
להסכם ההתקשרות על הקבלן למלא הצעתו בהתאם להוראות האמורות
בנספח  ,1על המעטפה ירשם הצעה מסחרית למכרז .03/20
 .3.2.10.3במעטפה השלישית תוכנס ערבות המכרז נספח א למכרז ,על המעטפה ירשם
ערבות למכרז .03/20
 .3.2.11ההצעה תהיה בתוקף ל  180יום מיום הגשתה.
 .3.2.12העלויות הכרוכות בהכנת ומשלוח ההצעה יחולו על הקבלנים ועל אחריותם הבלעדית.
בשום מצב ,לא יפנה הקבלן בדרישה לפיצוי/שיפוי בגין ההוצאות שנגרמו בגין ההליך.
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 3.4הצהרת הקבלן
 3.4.1הגשת הצעתו של הקבלן והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי
המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לקבלן וכי הקבלן קיבל את מלוא המידע

3.4.2
3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6
3.4.7

הנדרש ,בחן את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות ,מבין ויודע
את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו .כמו כן,
הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש לקבלן את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות
המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז ,והוא עומד בכל
התנאים המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לתת את
השירות נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.
הגשת ההצעה מטעם הקבלן מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,ונספחיו  ,והכל
בלא כל שינוי ו/או תוספת.
כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי
המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת הקבלן.
במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין המכרז ,לבין נספח ההסכם ו/או לבין נספחי
המכרז האחרים ו/או בינם לבין עצמם וכיו"ב – תכריע בה החכ"ל על פי שיקול דעתה
הבלעדי והקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת החכ"ל.
ככל שהדבר נוגע למענה לסעיפי המכרז בכללותם למעט תנאי הסף ,חוסר תשובה,
תשובה שאיננה עונה לדרישה ,חוסר מענה לדרישה או תשובה לא ברורה ולא חד
משמעית ,בסעיף מסעיפי המכרז ,עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי של חכ"ל קרית גת.
על הקבלן לחתום בתחתית כל עמוד ממסמכי המכרז ונספחיו בחותמת וחתימת
מורשה החתימה מטעמו.
שאלות ההבהרה ותשובות לשאלות ההבהרה יצורפו ע"י הקבלן למסמכי המכרז

וחובה לחתום על כל עמוד כפי שחובה לחתום על כלל מסמכי המכרז בתחתית כל
עמוד.
 3.4.8על הקבלן לבדוק היטב את מסמכי המכרז ,על נספחיהם ,ולבדוק אם קיימת אי-
התאמה בין המסמכים ו/או ההוראות השונות .גילה הקבלן סתירה או אי התאמה
בין מסמכי המכרז השונים יפנה הקבלן בכתב ,לחכ"ל לקבל הוראות בכתב כיצד עליו
לנהוג.
 3.4.9הקבלן מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות על פי הסכם זה כפופה להוראות חוק
התקציב אשר יהא בתוקף ,מעת לעת; וכי הסכם זה כפוף ומותנה באישור משרד
הפנים ו/או כל גורם אחר אשר אישורו נדרש על פי כל דין.
 3.4.10הקבלן מתחייב בזה לספק את השירותים במקצועיות ,במיומנות ,ביעילות
ובדייקנות ,בהתאם למסמכי מכרז זה.
 3.4.11מובהר ומודגש בזה כי הקבלן יישא בכל ההוצאות ו/או העלויות הנובעות מביצוע כל
הדרוש למען אספקת השירותים על פי מסמכי המכרז ,למעט אם נכתב במפורש כי
החכ"ל תישא בעלות המסוימת.
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 3.4.12מובהר כי על הקבלן חלות כל הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות כפי שקיימות
כיום לכל עניין ודבר נשוא ביצוע פעילות ומתן שירות למכרז זה וכפי שיעודכנו מעת
לעת.
. 3.5סודיות בעלות על מסמכים ועיון במסמכים
 3.5.1הקבלן מתחייב ,כי לא ימסור את פרטי המכרז לכל גורם שהוא (להוציא מסירת
פרטים ע"פ חוק) ,ולא יעשה בהם שימוש אלא לצורך אספקת השירותים על פי מכרז
זה בלבד .כמו כן מתחייב הקבלן לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ו/או נתון אשר
יגיע אליו בקשר עם החכ"ל ו/או עובדיה ,בין במסגרת המכרז ובין לאחריו ולא
למסור ו/או להפיץ בכל צורה שהיא לצד ג' כלשהו מידע הקשור לחכ"ל .ההתחייבות
לסודיות תחול גם על עובדיו ועל קבלני המשנה של הקבלן.
 3.5.2בעלות על מסמך זה והשימוש בו וכל המידע הכלול בו הינם רכוש החכ"ל הנמסר
לקבלן לשם הכנת ההצעה והגשתה בלבד .הקבלן אינו רשאי להעתיקו ,לצלמו או
3.5.3
3.5.4

להשתמש במסמך הכלול בו (או כל חלק ממנו) לכל מטרה אחרת.
הקבלן ומורשי החתימה מטעמו נדרשים לחתום על כתב סודיות המצורף בנספח - '3
הצהרת סודיות.
עיון במסמכים
 3.5.4.1אני מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב כדלקמן:
(יש לסמן  Xבמקום המתאים)

 oכי ידוע לי כי בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ,תעמיד המזמינה
לעיון המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .הריני מצהיר כי הצעתי
גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתי ,אין לי כל
התנגדות לכך ואני נותן רשות מראש ,להראות את הצעתי עם סיום הליכי המכרז
כאמור.
 oאני מתנגד לאמור לעיל ,ואני מצרף להצעתי מסמך נפרד ובו פירוט הסעיפים/המסמכים
בהצעתי שלדעתי יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וכן
מפורטים הנימוקים לטענותיי.
 3.5.4.2עם זאת מובהר לקבלן כי שיקול הדעת למסור את הצעתו ,מסורה
לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
 3.5.4.3יובהר בזה ,כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך
שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים,
ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות
הקבלנים האחרים.
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 3.6רשימת מסמכי המכרז והנספחים
3.6.1
3.6.2

כלל מסמכי המכרז.
נספח א'– נוסח ערבות להשתתפות במכרז.

3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13

נספח ב' -תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
נספח ג' -פרטים על מגיש ההצעה.
נספח ד' -נוסח מכתב המלצה – תנאי סף.
נספח ה -אישור רו"ח  /יועץ.
נספח ו' -הצהרת הקבלן.
נספח ז' – הסכם התקשרות
נספח  – 1טופס הצעת המחיר.
נספח  – 2תצהיר העסקת עובדים זרים.
נספח  – 3הצהרת סואדיות ,וכן 3א'.
נספח  – 4אישור קיום ביטוחים.
נספח  -5העדר ניגוד עניינים.

3.6.14
3.6.15
3.6.16
3.6.17
3.6.18
3.6.19

נספח  -6ערבות ביצוע.
נספח  -7העדר קרבה.
נספח  -8התחייבות לשעת חירום.
נספח  -9הצהרת הקבלן
נספח  -10אישור זכויות חתימה.
נספח  – 11מפרט טכני.
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 3.7בדיקת ההצעות והערכתן  ,ניקוד איכות ומחיר ,ואופן הגשת הצעת המחיר
3.7.1

ניקוד ההצעות יהיה  100נקודות ציון המורכבות מחמישים נקודות איכות וחמישים
נקודות מחיר ,אופן החישוב והשקלול מובא להלן.

3.7.2

החכ"ל רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החכ"ל מונע הערכת ההצעה
כדבעי.

3.7.3

החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה

3.7.4

במכרז.
הקבלנים אשר יגישו הצעתם למכרז יתמודדו בשלושה שלבים ,כמפורט להלן:
השלב הראשון  -שלב בדיקת ההצעות ועמידתם בתנאי הסף של הקבלנים .כל אותם
הקבלנים אשר יעמדו בתנאי הסף ודרישות המכרז יתמודדו בשלב השני והשלישי
במכרז.
השלב שני – שלב בחינת האיכות -הצעת הקבלן תיבחן על-ידי ועדות איכות אשר
תיקבע על-ידי המזמינה.
השלב השלישי  -שלב בחינת הצעת המחיר.
בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בשלושה שלבים:
 3.7.4.1שלב הראשון – יפתחו הצעות המכרז כולן מלבד הצעת המחיר ,בשלב זה
תבדוק החכ"ל את עמידתו של כל קבלן בתנאי הסף בהתאם לכל פרק אליו
ניגש הקבלן ,וכן תבדוק כי כלל מסמכי המכרז תקינים וחתומים כמבוקש
בתנאי המכרז.
לאחר מכן תתבצע בדיקת ההמלצות שהוגשו על ידי הקבלן לעמידתו בתנאי
הסף של המכרז.
 3.7.4.2שלב שני – בשלב הזה ייבחנו ההצעות אשר עברו את השלב הראשון –
עמידה בתנאי הסף והצגת כל המסמכים הנדרשים.
 3.7.4.3החכ"ל בשלב זה תיבחן את הקבלנים על פי מבחן האיכות המפורט להלן:
הניקוד המקסימאלי יהיה  50נקודות איכות.
3.7.4.3.1

ועדת האיכות ,תראיין את מנהלי הקבלן בראיון מקצועי וכללי,
על הקבלן להציג בפני הועדה את פעילות החברה מוקדי הידע
המקצועיים והכל בהתאם לדרישות שיועברו בזימון לוועדה.
ניקוד הוועדה יעשה בהתאם לפרמטרים מקצועיים שיחולו על
כלל הקבלנים.

3.7.4.3.2

הרכב הוועדה -החכ"ל תקבע את ההרכב לוועדה מקצועית
אשר תמנה לפחות שלושה נציגים מטעם החכ"ל.

3.7.4.3.3

החכ"ל תודיע על מועד הבחינה בתיאום בכתב למול נציג
הקבלן.

 3.7.4.4שלב שלישי קבלנים שעברו את שלב א' ושלב ב' במכרז יעברו לשלב ג'-
בדיקת הצעת המחיר .בשלב זה ,ייפתחו מעטפות הצעת המחיר של הקבלנים
שעברו את שלב א' ושלב ב' בלבד ויינתן ציון בהתאם לכללי המכרז
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האמורים להלן.
בדיקת הצעת המחיר :תיבדק ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר והניקוד
יעשה בהתאם לאמור להלן:
שקלול המחיר יהיה כך שהקבלן בעל ההצעה הזולה ביותר יקבל את מירב
נקודות עבור הצעת המחיר.
כל קבלן אשר ייתן הצעה היקרה מהצעתו של הקבלן בעל ההצעה הזולה,
יחושב כך:
3.7.4.4.1

ששווי ההצעה הנמוכה חלקי שווי ההצעה הנבחנת כפול 50
נקודת = ציון הקבלן בעל ההצעה הזולה השנייה ואילך.

3.7.4.4.2

לדוגמא :המחיר לשירותי הדברה חודשיים בחכ"ל הינו בין
 ₪ 8,500ל₪ 10,000 -
משתתף שהציע  ₪ 8,500יקבל  50נקודות ציון עבור הצעת
המחיר היות והציע את המחיר המינימאלי ,משתתף שהציע
 ₪ 10,000שהינו המחיר המקסימאלי יקבל ציון בהתאם
לנוסחה האמורה לעיל בסעיף 3.7.4.4.1

8,500
_____ *  42.5 =50נקודות ציון עבור המחיר.
10,000
 3.7.4.5אופן הגשת הצעת המחיר בנספח :1
3.7.4.5.1

הצעת המחיר תוגש בנספח  1לחוזה ההתקשרות במעטפה
נפרדת כאמור לעיל ,כאשר על הקבלן  ,למלא את הצעתו .

3.7.4.5.2

סעיפי הצעת המחיר מסוג פעילות  1עד סוג פעילות  17הינם
בשרות הכל כלול (פאושאלי) האמור בנספח  1להסכם .לחכ"ל
הזכות להפעיל את כלל הפעילויות ו/או חלקם בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

3.7.4.5.3

סעיפי פעילות אופציונליים להפעלה על ידי העיריה מסעיף 19
ואילך הינם פעולות מחוץ לשירות החודשי הקבוע והחכ"ל
רשאית לרכוש את השירותים כולם או חלקם בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ועל-פי ההצעה הכספית לצד סעיפים אלו בטבלה
(נספח .)1

3.7.4.5.4

מובהר כי מבחן ציון המחיר הפאושלי יהיה רק עבור השירותים
מסעיף  1עד סעיף  17אולם רשאית החכ"ל להתחשב במקרה
של שיווין בהצעות להתחשב בעלות השירותים שניתנו
בשירותים האופציונליים מסעיף  19ואילך והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ולכללי המכרז.

 3.7.4.6בוטל.
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 3.7.4.7ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר המשוקלל
מתוך סעיף האיכות וסעיף הצעת המחיר לפרקי החובה בלבד.
 3.7.4.8למען הסר ספק ,יובהר להלן כי ,מעטפות הצעת המחיר ייפתחו רק לאחר
שהתקיימה ועדת הערכה לאיכות ולאחר שיצא פרוטוקול הוועדה ,בו מופיע
הניקוד הסופי של כל קבלן לעניין האיכות.
 3.7.4.9יובהר להלן כי ,במידה ויהיה שוויון בין הצעות הקבלנים בשכלול האיכות
והמחיר ,הרי שהצעתו של הקבלן בעל ציון האיכות הגבוה יותר מבניהם
יוכרז כזוכה בהליך.
 3.7.4.10יובהר כי במידה ויהיה שוויון בין הצעות הקבלנים מבחינת מחיר ואיכות,
תהא החכ"ל רשאית לצאת להתמחרות בין ההצעות השוות (לאו דווקא
ההצעה הזולה)  ,בדרך של מתן "ההצעה הטובה ביותר והאחרונה" ( best
.) and final offer
 3.7.4.11שקלול הציון יהיה מורכב מסה"כ הניקוד אותו צבר הקבלן במחיר ובאיכות
כאשר מקסימום הציון הינו  ,100המחולק ל  50נקודות ציון איכות ו 50
נקודות ציון על הצעת המחיר על כל פרק שנבחן.
3.7.5

החכ"ל רשאית לפסול:
 3.7.5.1הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.
 3.7.5.2הצעה של קבלן שבעבר היה לה ו/או לעיריית קריית גת ניסיון שלילי ו/או
בלתי מוצלח עמו.
 3.7.5.3הצעה של קבלן שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.
 3.7.5.4הצעה שמסמכיה לא יוגשו בצורה קריאה ומסודרת ע"פ הנספחים והטפסים
לפי הסדר המופיע במסמכי המכרז ,בקשה אשר תוגש שלא כאמור בסעיף
זה ,רשאית החכ"ל לפסול אותה על הסף ולא לדון בה כלל ,והכל ע"פ שיקול
דעתה הבלעדית של החכ"ל.

3.7.6

יובהר בזה כי אין בקביעת שיעור עמלה מקסימאלי כדי לגרוע מהוראות הדין ו/או
מסמכי מכרז זה באשר לבחינת סבירות הצעות המחיר שיוגשו ע"י המשתתפים,
לרבות ביחס לאומדן שיוכן ע"י החכ"ל .לשון אחר ,הקבלן יהא מנוע מהעלאת כל
טענה בדבר סבירות הצעתו הנתמכת באופן כלשהו על שיעור ההצעה המקסימאלי
שנקבע.

3.7.7

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן שירותי
נשוא המכרז על פי מסמכי המכרז ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר
למחיר הנקוב במפורש במסמכי המכרז.

3.7.8

החכ"ל רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים בה

3.7.9

פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז (זאת
יחשב כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים) או בכל דרך אחרת עלול לגרום
לפסילת ההצעה.
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 3.7.10החכ"ל רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
שלדעת החכ"ל מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 3.8החלטה על ההצעה הזוכה
3.8.1

3.8.2
3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.8.6

3.8.7

החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן,
החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך מבלי שתחויב בתשלום פיצוי
כלשהו.
החכ"ל תהיה רשאית שלא לרכוש את השירותים כלל ו/או חלקם ,המפורטות בנספח
 1להסכם ההתקשרות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
כל עוד לא אישרה החכ"ל לקבלן בכתב ,כי הסכימה לקבל את הצעתו באותם תנאים
בהם תאשר החכ"ל את ההצעה ,אין ולא יהיה בהצעת מי ממשתתפי המכרז כדי
לחייב את החכ"ל.
לא תהיה בפניית החכ"ל לקבלן ,כדי להטיל עליה כל חובה ,חבות או התחייבות
כספית מכל סוג שהוא כלפי הקבלן ו/או כלפי צד שלישי כלשהו.
הזוכה לא יהיה רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן
לאחר ,למעט אם נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של החכ"ל לכך ,והכל בהתאם על פי
כללי כל דיני המכרזים.
החכ"ל רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט והסופי ,הן לפני הגשת הצעות
והן לאחר מכן ,לבקש הבהרות וכן להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה ,בנוגע לאיזה
מהעניינים הנזכרים בהליך זה ,עם מי מבין הקבלנים ,כולם או חלקם ו/או עם צד
שלישי כלשהו.
מובהר בזה ,כי החכ"ל תהא רשאית שלא לבחור בהצעה מסוימת בשל ניסיון גרוע
(לרבות מחלוקות/יריבויות משפטיות) שהיה לה ו/או לעיריית קריית גת בהתקשרות
קודמת עם הקבלן.

 3.8.8החכ"ל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.
מבלי לפגוע באמור במסמכי המכרז ,במסגרת שיקוליה תתחשב החכ"ל בקיומם של
נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים ,המקצועיות והמיומנות וכן
מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים במסמכי המכרז ונספחיו.
 3.8.9החכ"ל רשאית ,על פי שיקול דעתה לפצל את ההתקשרות בין מספר משתתפים בגין
חלק מהמערכות או לא להתקשר עם אף אחד מהקבלנים בגין חלק מהמערכות.
 3.8.10אין החכ"ל מתחייבת לבלעדיות.
 3.8.11החכ"ל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות כי העבודות יבוצעו בשלבים אשר
עיתויים יקבע ע"י החכ"ל ו/או לבצע רק חלק מהעבודות.
 3.8.12החכ"ל תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו
של הקבלן לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של החכ"ל ושל רשויות מקומיות
וגופים אחרים עם הקבלן בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור הקבלן במסגרת
מסמכי המכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים וכן את
שיקולי תקציב החכ"ל.
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 3.8.13החכ"ל תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו
במסגרת שיקוליה ,כאמור ,לרבות מאזנים ,דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.
 3.8.14מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה ,רשאית החכ"ל לפסול כל הצעה שנעשתה או שהוגשה
שלא על פי הוראות מכרז זה ,כולן או חלקן.
 3.8.15הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כנספח ז למכרז והמהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת
ההסכם בהתאם למסמכי המכרז ו/או להצעה בה זכה הקבלן .כמו כן ,תנאי לחתימת
החכ"ל על ההסכם הוא המצאת ערבות בנקאית ( ערבות ביצוע ) כנדרש בנספח 6
להסכם  ,אשר תהא תקפה בהתאם לכללי המכרז .תנאי נוסף לחתימה על ההסכם
הוא המצאת טופס אישור קיום ביטוחים  -נספח  - 4חתום כנדרש ע"י חברת הביטוח
לאחר שאושר ע"י יועץ הביטוח של החכ"ל וכל זאת תוך  7ימי עבודה.
 3.8.16הקבלן הזוכה מתחייב להעמיד את כל הנדרש לביצוע ההסכם והוראות המכרז תוך
 7ימי עבודה מיום מקבלת הודעת הזכייה מהחכ"ל.
 3.8.17החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם ,לרבות אם
תיווכח לדעת שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת
פרסומו של המכרז.
 3.8.18היה והזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או יסתייג באופן מהותי מתנאי המכרז ו/או
שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה ,לרבות אי – הופעה לצורך חתימה על
ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת ערבות לביצוע ההסכם לחכ"ל בעת חתימת
ההסכם ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים ו/או אי הגשת טופסי שמירה על
סודיות ,תהא החכ"ל רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו/או לבטל את ההסכם אם
נחתם ו/או לחלט את ערבות ההשתתפות במכרז ,וזאת בהודעה בכתב לזוכה (להלן:
"ההודעה")  ,אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החכ"ל על פי כל דין.
מיום משלוח ההודעה ,רשאית החכ"ל לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וזאת
כפיצוי מוסכם בין הצדדים ו/או למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה,
ולמשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את החכ"ל על כל
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך ו/או עקב כך.
 3.8.19אין באמור בסעיף לעיל כדי לגרוע מזכויות החכ"ל לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד
לרשותה על פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין.
 3.8.20מבלי לגרוע מאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא החכ"ל רשאית לבטל את הזכיה
במכרז במקרים הבאים:
 3.8.20.1כשיש בידי החכ"ל הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו
נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה
במכרז.
 3.8.20.2התברר לחכ"ל כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי
המכרז אינה נכונה או שהמשתתף לא גילה לחכ"ל עובדה מהותית אשר
לדעת החכ"ל היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
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 .4תקופת התקשרות
 4.1ההתקשרות לפי הסכם זה תהיה לתקופה של (שנה) ,מיום חתימת ההסכם ע"י הצדדים.
4.2

4.3
4.4

4.5

לחכ"ל תהא זכות בחירה (אופציה) להאריך לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את תקופת תוקפו
של הסכם זה שתי תקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל תקופה או חלק ממנה ,בתנאי
המכרז בהצטברות הזכויות לאותה תקופה נוספת ,כך שכל תקופת ההתקשרות לא תעלה
על  60חודשים בסה"כ (להלן" :תקופת התקשרות כוללת").
הארכה תתבצע באופן אוטומטי אלא אם הודיעה החכ"ל על הפסקת ההתקשרות,
שלושים יום לפני תום כל תקופת התקשרות האמורה לעיל.
לחכ"ל עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש של  30ימים בכל עת שתרצה
וללא תנאי או סיבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם מצידה,
ובלבד שמועד סיום ההתקשרות האמור הינו לאחר חלוף השנה הראשונה להסכם.
על אף האמור בסעיף  ,4.2לחכ"ל תהיה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם לתקופה
נוספת בת  6חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות הכוללת האמורה בסעיף 3.1.2
לצורך הכנה וקידום של מכרז חדש.

 .5השירות הנדרש
.5.1

.5.2

כלל השירותים הנדרשים לאספקת שירותי הדברה כמופיעים בנספח  11להסכם
ההתקשרות הנספח הטכני בו מופיעים כלל הדרישות וכן תנאי אספקה ולוחות זמנים
למתן השירות.
הקבלן הזוכה ייתן מענה מלא לדרישות הטכניות האמורות בנספח  11כך שתפוקות
הביצוע אותן נדרש לספק יהיו תואמות לכל הדרישות.

 .6התמורה ואופן הגשת החשבון
בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו במכרז לשביעות רצונה המלא של החכ"ל ,יהא הקבלן זכאי לתמורה על פי
המפורט להלן:
בעבור אספקת השירותים במלואם ובמועדם ,החכ"ל תשלם תמורה פאושלית ,סופית
.6.1
וכוללת ,כתשלום חודשי/שנתי מצטבר ,אשר מעבר לו לא יהיה זכאי המציע לכל תמורה
נוספת.
אופן הגשת החשבון החודשי יהיה כך שיוגש חשבון עבור כל שירות בנפרד ,והכל בהתאם
.6.2
להוראות המנהל מטעם החכ"ל ולשביעות רצונו ובהתאם לאמור להלן:
 .6.2.1עבור אספקת שירותי הדברה כהגדרתם בנספח הטכני במלואם ובמועדם  -תשלום
חודשי ,ישולם לקבלן בהתאם להצעתו בנספח  1להסכם  ,הצעת המחיר של הקבלן.
לכל תמורה כמפורט לעיל יצורף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית מס.
.6.3
החכ"ל תשלם בשוטף  45 +לאחר אישור החשבונית ע"י המנהל מטעם החכ"ל ו/או גורם
.6.4
.6.5

אחר שיקבע כי הינו האחראי לאישור החשבון מטעם החכ"ל.
הקבלן יגיש חשבון סופי לא יאוחר משלושים ( )30ימים מתום תקופת ההתקשרות ,מכל
סיבה שהיא; החכ"ל תבדוק חשבון סופי זה עד לא יאוחר ממשלושים ( )30ימים מיום
קבלתו , .התמורה המגיעה לקבלן (אם מגיעה) תשולם לקבלן תוך שלושים ( )30ימים
נוספים מיום שימציא הקבלן לחכ"ל חשבונית מס כדין.
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.6.6

המחיר הנקוב בטופס הצעת המחיר ,לא ישתנה בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו ,לאחר
מועד הגשת הצעתו ,שינויים שאינם בשליטתו של הקבלן ,בין היתר ,בשל עדכון מחירון
היצרן ,שינוי בעלויות הקבלן ,ובכלל זה ,באחד או יותר מן המרכיבים הבאים :שכר
עבודה ,מחירי חומרי גלם וכו'.

.6.7

הסכומים הנקובים בהצעת המחיר של הקבלן ,יהיו סופיים ,מרבים וכוללים את כל
העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם זה וכל התחייבויות הקבלן על פי טופס הצעת המחיר
ושאר מסמכי ההתקשרות בין הקבלן למזמין ו/או הנובעות מהם ,לרבות התחייבויות
נובעות שאינן ידועות לקבלן במועד הגשת הצעת הקבלן ,לרבות עבור שנת הבדק ,עלויות
ציוד ,השקעות שביצע בקשר עם מילוי התחייבויותיו ,הוצאות בגין העסקת אנשי צוות,
נסיעות וכד' ,הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מסים ו/או
היטלים מכל סוג שהוא ,למעט מס ערך מוסף .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה
וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב בין הצדדים.

 .7עמידה בדרישות אחריות וביטוח
.7.1

.7.2

.7.3

.7.4

.7.5

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל ,ולרבות בגין כל
תאונה ,מחלה ,נכות ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו לחכ"ל ו/או
לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש,
לרבות נזקים לנישומים ולמעוקלים באחזקתו ,בשל מעשה או מחדל ,מכל מין וסוג שהוא,
של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין
או בעקיפין ,ממתן שירותים נשוא מכרז זה ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו
ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבות
הקבלן על פי מסמכי החוזה .הקבלן יפצה את החכ"ל ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה,
בכל דמי הנזק שיגיע לו/ה/הם .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החכ"ל ,עובדיה,
שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,מחלה ,נכות,
חבלה ,נזק כספי או כל נזק אחר שארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או
לרכוש ,בכל עילה שהיא.
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם
הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מתן שירותים נשוא מכרז זה
ו/או מעשה או מחדל הקשורים ,במישרין ובעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי
המכרז.
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החכ"ל על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או
שלוחיה ו/או מי שבא מטעמן ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  7.1ו 7.2-לעיל
לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם.
אם תתבע החכ"ל ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמם על נזק ,שנגרם כתוצאה
מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק
לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
הקבלן יהא אחראי וישפה את החכ"ל בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של
הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.
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.7.6

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו
לאחר תום תקופת החוזה.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לחכ"ל עקב רשלנות ו/או אי קיום הוראות
הסכם זה ולצורך כך יבטח את פעולותיו כנדרש ועל אחריותו המלאה ועל חשבונו.

.7.8

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור אספקת השירותים ,מוטלת על הקבלן
ו/או מי מטעמו המועסקים בביצוע הוראות ההסכם.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לחכ"ל ו/או לצד
שלישי כלשהו בגין אספקת השירותים ו/או עקב כך שהעבודה בשלמותה או בחלקה אינה
מבוצעת בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן אחראי בלעדית כלפי החכ"ל ו/או כלפי
העובדים המועסקים על ידי החכ"ל ו/או כלפי המועסקים על ידה ו/או כלפי כל אדם
הפועל מטעמה ,לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא ,לרבות נזק
כספי שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך אספקת השירותים ,עקב מעשה או
טעות או השמטה של הקבלן או מי מטעמו.

.7.7

.7.9

.7.10

.7.11
.7.12

.7.13

.7.14

.7.15

הקבלן פוטר את החכ"ל ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל
אובדן או נזק הנמצא באחריות הקבלן ,כאמור לעיל.
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את החכ"ל בגין כל נזק שייגרם לו ו/או דרישה ו/או תביעה
שתוגש נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר לכך .החכ"ל תודיע
לקבלן על נזק ,דרישה ו/או תביעה ,כאמור והקבלן ישלם ו/או יפצה את החכ"ל ,על פי
דרישתה הראשונה ותנאיה .החכ"ל תיידע את הקבלן על כל דרישה ו/או תביעה לפיצוי
ו/או גרימת נזק ,והקבלן מקבל על עצמו לנהל את ההגנה בגין תביעות שכאלה ,ולרבות על
החכ"ל ,ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בגין הגנה זו.
נשאה החכ"ל בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכושו ו/או
לצד שלישי כלשהו (כולל עובדי הקבלן ושלוחיו) בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מאספקת
השירותים ,יהיה על הקבלן להחזיר לחכ"ל באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל
ולשפותו על כל הנזקים ו/או ההפסדים ,כאמור לעיל מייד עם דרישתה הראשונה.
החכ"ל רשאית לקזז ו/או לנכות כל הסכום שהיא שלמה או חויבה לשלמו בגין תביעה
כאמור ,מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו ,וכן תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת
תשלום כנ"ל ,בכל מקרה בו החכ"ל תהא צפויה לשלם דמי נזק ו/או בגין תביעה מכל מין
וסוג לצד שלישי כלשהו .במקרה כזה החכ"ל תהיה זכאית לחלט חלק או את כל הערבות
הבנקאית שנמסרה לה בעת חתימת ההסכם.
ככל האמור לעיל אינו מחסיר את התנאים האמורים בחוזה ההתקשרות ו/או בנספחי
אישור קיום הביטוחים אלא בא להוסיף עליו.
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חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח א'  -נוסח ערבות להשתתפות במכרז
לכבוד
החברה הכלכלית קריית גת
הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת _____________ ח.פ  /.ת.ז ________________ .מכתובת )______________ להלן " :המבקש" ( אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ) ₪ 20,000במילים :עשרים אלף ( ,(₪להלן ":סכום
הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם מכרז פומבי
מספר_____________  ,לאספקת שירותי הדברה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך  7ימים
מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
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 הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד "-משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן ":המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין מדד האחרון
)להלן ":המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין
בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  4.11.2020אלא אם תודיעו לנו על מועד אחר להארכתה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
פניה בנושא ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב בסניף  ___________,כתובת________.

בכבוד רב,
בנק _________
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חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח ב'  -תצהיר בדבר אי תאום מכרז
עבור מכרז פומבי מספר  03/20לאספקת שירותי הדברה עבור החברה הכלכלית קריית גת

אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה
בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן" :הקבלן") ,למכרז פומבי מס'
( 03/20להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם הקבלן ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי הקבלן להצעה המוגשת מטעם הקבלן למכרז.
המחירים המופיעים בהצעת הקבלן למכרז הוחלטו על ידי הקבלן באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם הקבלן אחר או עם הקבלן פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת הקבלן למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר הקבלן הצעות למכרז או תאגיד אשר יש
לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום לקבלן אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת הקבלן
למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת הקבלן למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
הקבלן לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 .10הקבלן לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של
תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה) .אם לא נכון ,נא פרט:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .11אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל
____________
_____________
_____________
__________
חתימת המצהיר
שם המצהיר ותפקידו
שם הקבלן
תאריך
אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________ התייצב בפני
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם
הקבלן ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

תאריך

__________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת
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חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח ג'  -פרטים על מגיש ההצעה/מכרז 03/20
עבור מכרז פומבי מספר  , 03/20לאספקת שירותי הדברה עבור חכ"ל קריית גת
מסמך זה מהווה מסמך בלתי נפרד מההצעה
שם הקבלן/מגיש ההצעה_________________________________:
מס' תעודת זהות _______________________________________:
כתובת פרטית_________________________________________:
טלפון בבית___________________________________________:
מס' פקס'_____________________________________________:
כתובת דוא"ל__________________________________________:
מס' טלפון נייד__________________________________________ :
ערבות מכרז -בחר באחת מהחלופות:
אני מאשר קבלת הערבות בדואר רשום.
עם קבלת ההודעה בדבר אי זכייתי במכרז אגיע לקחתה בעצמי.

___________
שם המגיש

__________
תאריך

----------------------------------------------------------------------------------אם המגיש הוא חברה:
שם החברה____________________________________________ :
מס' חברה_____________________________________________:
כתובת החברה___________________________________________:
טלפון_________________________________________________:
מס' פקס'_______________________________________________:
כתובת דוא"ל____________________________________________:
שם איש קשר ומספר טלפון נייד_______________________________ :
ערבות מכרז -בחר באחת מהחלופות:
אני מאשר קבלת הערבות בדואר רשום.
עם קבלת ההודעה בדבר אי זכייתי במכרז אגיע לקחתה בעצמי.

__________
תאריך

_____________
חותמת וחתימה
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חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח ד – נוסח אישור להוכחת ניסיון
עבור מכרז פומבי מספר  , 03/20לאספקת שירותי הדברה
עבור החברה הכלכלית קריית גת בע"מ
לכבוד
חכ"ל קריית גת בע"מ
אנו ___________________________________( שם המאשר ) עם כמות משתמשים__________
מאשרים בזאת כי _______________________________נותן /נתן שירותי הדברה במיקור חוץ
לשביעות רצוננו ,בלוחות הזמנים לביצוע השירותים והן במקצועיות הנדרשת ,ויש לנו
אנו רשות מקומית ו/או _____________
השירות ניתן משנת _____________ועד שנת____________.
על החתום:

_____________

__________________

חתימה וחותמת

שם החותם ותפקידו

פרטי הרשות/תאגיד________________________________.

טלפון נייד להתקשרות.______________________________:

דוא"ל הממליץ____________________________________.
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חתימת הקבלן__________________________________________:

לכבוד
חכ"ל קרית גת בע"מ
א.נ,.

נספח ה' – אישור רו"ח  /יועץ מס
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
עבור מכרז פומבי מספר  , 03/20לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת

אני החתום מטה _________,נושא/ת ת.ז .שמספרה ___________,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מאשר בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש כרואה חשבון  /כיועץ מס {מחק את המיותר} של חברת ___________________ בעלת ח.פ.
______________ (להלן" :הקבלן");
 .2הריני לאשר בזאת כדלקמן:

(א) הקבלן מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
(ב) הקבלן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק
מס ערך מוסף.
___________________ ___________________ __________________
שם  +שם משפחה

מס' רישיון

תאריך
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חתימת הקבלן__________________________________________:

לכבוד
חכ"ל קריית גת בע"מ
א.נ,.

נספח ו'  :הצהרת הקבלן
עבור מכרז פומבי מספר  , 03/20לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת בע"מ
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה
כדלקמן:
 .1אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה
ו/או אי התאמה ו/או העדר שוויון בין הקבלנים ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו מצהירים בזה כי הודע לנו כי הנתונים שתספק לנו החכ"ל בגין מהות המערכות במכרז ו/או נתונים
אחרים הצריכים למכרז הינם הנתונים שיש בידיה ,וכי היא לא תהיה אחראית בכל צורה או אופן
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

לנכונותם ,דיוקם ,וכו' ,ואנו מתחייבים שלא להעלות כל טענה מכל מין וסוג בקשר לכך.
הצהרתנו זו הינה תנאי יסודי ומהותי לעצם השתתפותנו במכרז.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז בתנאי הסף בפרט ובכלל שאר
התנאים האמורים בכלל מסמכי המכרז ובנספחיו ,וכי הצעתנו עונה על הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי
אנו מקבלים על עצמנו לספק שירותים בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז.
לנספח זה אני מצרפים רשימת הרשויות בהם אנו נותנים שירות.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
אנו מצהירים שאין לנו כל ניגוד עניינים בכל הקשור להתקשרות זו עם עיריית קריית-גת ו/או עם החכ"ל
ואיננו עלולים להימצא בניגוד עניינים כאמור בכל תקופת ההתקשרות.
בנוסף אנו מצהירים כי אין לנו כל יריבות או מחלוקת משפטית ו/או אחרת עם עיריית קריית-גת ו/או עם
החכ"ל ואיננו עלולים להימצא ביריבות כאמור בכל תקופת ההתקשרות.
למיטב ידיעתנו לא הוגש נגדנו ו/או נגד מי ממנהלינו ו/או כנגד מורשי החתימה מטעמינו כתב אישום בגין
עבירה כלכלית כלשהי ,לרבות אי העברת ניכויים או אי דיווח לרשויות המס או בגין עבירה לפי סעיפים
 290עד  383 ,297עד  393ו –  414עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז –  1977ו/או בגין עבירה לפי חוק איסור
הלבנת הון ,התש"ס –  2000וכיו"ב.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לביניכם.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  ₪ 20,000בתוקף עד ___________

ובהתאם לכללי המכרז.
 .13היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נגיש ערבות בנקאית להבטחת ביצוע
תנאי ההסכם ,טופס אישור קיום ביטוחים וטופסי התחייבות לשמירה על סודיות.
 .14היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו
בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש ,ללא צורך בהוכחת כל נזק.
26
חתימת הקבלן__________________________________________:

 .15אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמה מוגשת
ההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם החברה על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .16הצעתנו זו מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכולל את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל
התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז.
 .17הרינו מביעים את הסכמתנו כי במידה שהצעתנו תהא ההצעה הזוכה במכרז אזי נסכים לחשיפת כל
המסמכים שהגשנו במסגרתה ,על פי הוראות תקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  ;1987כמו כן ,נסכים
כי המסמכים הנוגעים ישירות לעובדינו ,דוגמת קורות חייהם ו/או תעודות ימחקו מהם השמות ,מס' ת.ז.
והכתובות שלהם ובכך תימנע הפגיעה בפרטיותם לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות .למען הסר ספק ,הרינו
מצהירים בזה כי נישא בכל הוצאה שתיגרם לחכ"ל בגין כל הליך ו/או תביעה הנוגעת לאמור לעיל.
 .18בנוסף ,הרינו להצהיר בזה כי במסגרת הצעת המחיר מטעמנו לא הגשנו כל סוד מסחרי ו/או מקצועי מכל
סוג שהוא; מבלי למעט מהוראות מסמכי המכרז ו/או מהוראות כל דין ,הרינו מוותרים בזה על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא זה.
שם הקבלן_____________________________ :

כתובת__________________________________ :

טל' _______________ :פקס________________ :

חתימה וחותמת ___________________________ :תאריך____________________ :

אישור

הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיעו בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;

בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________ בעלת
ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך
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נספח ז' הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בקרית גת ביום _____ בחודש ________ בשנת 2020
בין
החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
)להלן " :החכ"ל"(
מצד אחד
לבין
________________________
)להלן ":הקבלן"(
מצד שני

הואיל :והחכ"ל פרסמה מכרז פומבי מספר  ,03/20לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית
גת (להלן" :המכרז" או "השירותים" ,בהתאמה);
והואיל:

והקבלן נבחר מבין הקבלנים שהגישו הצעות במסגרת המכרז;

והואיל:

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים והמיומנות לספק את השירותים וכי יש לו
את כל הרשיונות והאישורים הנדרשים לכך על פיעל פי כל דין;

והואיל :והקבלן ,לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש לחכ"ל הצעה למכרז הנ"ל ,המהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה ) להלן ":ההצעה' (
והואיל :וביום ____________ המליצה ועדת המכרזים של החכ"ל ,להכריז על הצעת הקבלן כהצעה
הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו ,בכפוף לחתימת הסכם
זה ומילוי כל התנאים לפיו;
והואיל :והקבלן מתחייב ומצהיר בזה ,כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו ומעמד כל עובד אחר מטעמו הוא
כקבלן עצמאי – חיצוני לכל דבר ועניין ,ואין לו ולא תהיה לו זכות כלשהי כלפי החכ"ל ו/או כל מי
מטעמה ,להוציא הזכות לתמורה עבור השירותים שיינתנו ,כמוגדר בחוזה זה.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
.1.1
.1.1
.1.1

המבוא להסכם זה ,מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
פרשנות ההסכם ,לרבות ההצעה ,תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות
והמשתמעות בצורה המלאה ביותר.
הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד ,ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.
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 .2הגדרות
למונחים שבהסכם זה ,על נספחיו ,תינתן המשמעות הנתונה להם במסמכי המכרז ,זולת אם
.1.1
משתמע אחרת מן ההקשר.
.1.1

בהסכם זה "השירותים"  -השירותים המפורטים במסמכי המכרז וכן שירותים נוספים אליהם
התחייב הקבלן בהצעה ומפורטות בנספח  11להסכם המפרט הטכני.

 .3תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות
 .3.1.1ההתקשרות לפי הסכם זה תהיה לתקופה של  12חודשים (שנה) ,מיום חתימת ההסכם
ע"י הצדדים.
 .3.1.2לחכ"ל תהא זכות בחירה (אופציה) להאריך לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את תקופת תוקפו
של הסכם זה שתי תקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל תקופה או חלק ממנה ,בתנאי
המכרז בהצטברות הזכויות לאותה תקופה נוספת ,כך שכל תקופת ההתקשרות לא תעלה
על  60חודשים בסה"כ (להלן ":תקופת התקשרות כוללת").
 .3.1.3הארכה תתבצע באופן אוטומטי אלא אם הודיעה החכ"ל על הפסקת ההתקשרות 30 ,יום
לפני תום כל תקופת התקשרות האמורה לעיל.
 .3.1.4עוד מובהר כי סכום ההתקשרות המקסימאלית המותרת על-פי הסכם זה עומדת על סך
של  + ₪ 1,200,000מע"מ (לאור גידול האוכלוסייה ובניית העיר החדשה בכרמי גת);
דהיינו ,הצעת המחיר שתצורף על-ידי המציע היא שתחייב את הקבלן ,אולם החכ"ל תהא
רשאית לדרוש הגדלה בהיקף ביצוע העבודות ,תוך תשלום תמורה לקבלן על-פי הצעתו,
אולם באופן שסך ההתקשרות לא תעלה על  + ₪ 1,200,000מע"מ .ככל שהצעת הקבלן
לתשלום בגין הגדלת היקף ההתקשרות לא תאושר על-ידי החכ"ל (על-פי שיקול דעתה
הבלעדי) ,שמורה לחכ"ל הזכות להתקשר עם מציעים אחרים/נוספים לביצוע העבודות
הנוספות הנ"ל .למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ובמכרז דנן כולו כפוף
לתקציב עיריית קריית גת.
 .3.1.5לחכ"ל עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש של  30ימים בכל עת שתרצה
וללא תנאי או סיבה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם מצידה,
ובלבד שמועד סיום ההתקשרות האמור הינו לאחר חלוף השנה הראשונה להסכם כאמור
בסעיף  3.1.1לעיל .
 .3.1.6על אף האמור בסעיף  , 3.1.2לחכ"ל תהיה אפשרות להאריך את תקופת ההסכם לתקופה
נוספת בת  6חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות הכוללת האמורה בסעיף 3.1.2
לצורך הכנה וקידום של מכרז חדש.
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 .4התחייבויות והצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר כי הוא קרא את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז והדרישות המפורטות
.1.1
בהם ,כי הוא הבין אותם ,והוא מתחייב לכל ההתחייבויות הנדרשות מהקבלן במסגרת מסמכי

.1.1
.1.1

.1.1

.1.4

המכרז וכן להתחייבויות נוספות שהוא נטל על עצמו במסגרת ההצעה ,ובפרט הוא מתחייב
לספק את השירותים במחיר המוצע בהצעה ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות ,לשביעות רצון
החכ"ל ,ובמועדים הקבועים במסמכי המכרז או בהצעה ,לפי המוקדם מביניהם  -הכל בהתאם
לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות הסכם זה.
הקבלן מצהיר כי כל הפרטים שמסר בהצעתו ,ובכללם פרטים על הרישיון שברשותו ,ניסיונו
ויכולתו לספק את השירותים ,הינם מלאים ונכונים ביום הגשת הצעתו.
הקבלן מצהיר שאינו מצוי ולא יימצא בכל תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים בכל
הקשור והנוגע להתקשרותו זו עם החכ"ל ו/או עיריית קריית גת כאמור בנספח  7להלן וכי אין
בינו ובין החכ"ל ואו עיריית קרית-גת ,כל יריבות – משפטית ,מסחרית או אחרת.
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם החכ"ל בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,על
נספחיו ,לרבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון ,מיד עם קבלת הודעת החכ"ל
בדבר הצורך בכך.
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים בחכ"ל וכל גורם אחר הקשור עם החכ"ל
או כל גורם אחר השותף לקבלת השירותים.

 .5סודיות
הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שכל מידע שיימסר לו על ידי החכ"ל הינו סודי ,ואין לפרסמו.
.4.1
הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ו/או כל
.4.1
גורם אחר ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,בתוך תקופת ביצוע הסכם זה,
לפניה או אחריה ,וכן לא לעשות כל שימוש בידיעה כאמור; הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי
התחייבויותיו על פי סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי פרק ז ,סימן ה' (סודות רשמיים( לחוק
.4.1

.4.1
.4.4

העונשין ,התשל"ז – .1977
הקבלן מתחייב לפעול על פי הנחיות החכ"ל בכל הקשור לשמירת הסודיות ,ובכלל זה להסדרת
אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ולעיבוד ,הנתונים; הקבלן
מצהיר ,כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על
פיו ,וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא
ברשותו.
הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי בטחון לשמירת סודיות המידע ,כמפורט בסעיף זה.
הקבלן ישפה את החכ"ל בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישלמו בשל גילוי מידע או שימוש
במידע ,שנגרם בשל הפרת סעיף זה על ידי הקבלן ,בכפוף להוכחת נזק ובהתאם לכל דין.
השיפוי יבוצע בתנאי שניתנה לקבלן הודעה מיד לאחר שנודע לעורך המכרז על התביעה וניתנה

לקבלן אפשרות להתגונן ולנהל מו"מ.
 .6אחריות וביטוח
הקבלן יהיה אחראי כלפי העיריה לטיב השירותים שסופקו ו/או יסופקו ו/או צריכים להיות
.1.1
מסופקים על ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי דין ,יהיה קבלן אחראי לכל נזק שייגרם לכל
מאן דהו עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים
עבורו ובשמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.
30
חתימת הקבלן__________________________________________:

.1.1

.1.1

.1.1

.1.4

.1.1

.1.6

.1.6

.1.6

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ולגבי ביטוח חבות מוצר
ואחריות מקצועית  -כל עוד קיימת לו אחריות שבדין ולכל הפחות לתקופה של  7שנים ממועד
תום מתן השירותים לפי הסכם זה ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,
נספח  4המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים").
היה ולדעת הקבלן יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוחים ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או
הביטוח הנוסף כאמור -הוראות סעיפי הביטוח יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או משלים.
הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה ,והוא מתחייב ,בין היתר,
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות הקבלן תחודשנה מעת
לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ,ולעניין חבות
מוצר ואחריות מקצועית כאמור בסעיף  .6.2לעיל ,ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם
ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת החכ"ל אישורים על תשלומי הפרמיה.
יודגש ,כי הקבלן יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.
ללא צורך בכל דרישה מצד החכ"ל ,מתחייב הקבלן להמציא לחכ"ל ,לא יאוחר ממועד הזכייה
ו/או כמפורט במסמכי המכרז ,נשוא התקשרות זו ,ובכל מקרה טרם תחילת מתן השירותים
וכתנאי לתחילתם ,אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור
עריכת ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח מטעמו .הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו ,כי
המצאת אישור ע ריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי
להתחלת מתן השירותים על ידו ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.
מובהר ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ו/או מסמכי המכרז ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר
את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את החכ"ל ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן
שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
החכ"ל תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי
הקבלן כאמור לעיל ,והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הקבלן
מצהיר ומתחייב ,כי זכויות החכ"ל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על החכ"ל ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא
אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל
חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם
דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים
ובין אם לאו.
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הקבלן ,לרבות אי
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויות
החכ"ל לקבלת שיפוי.
הקבלן מתחייב לשפות את החכ"ל בגין כל סכום שיושת עליה עקב הפרת תנאי הפוליסה ע"י
הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.
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.1.16

.1.11

.1.11

.1.11

.1.11

.1.14

.1.11

מוסכם בזאת ,כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים
הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם
זה .על היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הקבלן מצהיר
ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או מי מטעמה בכל
הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי
הבטוחי שהוצא על ידו.
הקבלן פוטר בזה את החכ"ל ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם על ידו
לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הקבלן ,בין אם נערך ביטוח בגינו
ובין אם לאו ,בין אם במלואו ובין בחלקו ,בין אם זכאי לשיפוי במסגרת ביטוחים אלה ובין אם
לאו מכל סיבה שהיא ,פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
הקבלן מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא
הסכם ו/או מכרז זה ,הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה
יתחייבו לאחוז בביטוחים הנדרשים בהסכם זה ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן
ולעניין חבות מוצר ואחריות מקצועית ,למשך כל תקופה נוספת כאמור בסעיף  .6.2לעיל .למען
הסר ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה ,מוטלת
על הקבלן.
מוסכם כי אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מן הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח ו/או אם לא ימציא הקבלן אישור בדבר עריכת ביטוחים או מי מהם ו/או בדבר
חידושם במועד כאמור בסעיף לעיל ,או אם לא יתאים האישור שיומצא כאמור להוראות הסכם
זה ,החכ"ל תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה לערוך את הביטוחים כאמור ,כולם
או מקצתם על שם הקבלן ועל חשבונו ,מבלי שיהיה בכך בכדי להטיל אחריות כלשהי על החכ"ל
ו/או מי מטעמה או לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין .הקבלן ישפה את החכ"ל מיד עם דרישתה הראשונה ,בכל סכום ששילמה החכ"ל
כדמי ביטוח עבור ביטוחים אלה ,וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת הקבלן
על פי הוראות הסכם זה.
מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הקבלן ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ואחריות
המוצר  ,לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט"  2016או כל נוסח אחר שאינו נופל מתנאי
כיסוי "ביט".
הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי
מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור
חתום על-ידי מבטחי הקבלן לחכ"ל במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה
את החכ"ל בתרופות בגין הפרת ההסכם .הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום
תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי
מהחכ"ל.
לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי החכ"ל
את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור
עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין
ביטוח אחריות מקצועית ,מתחייב הקבלן להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות
נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  6.2לעיל).
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.1.16

.1.16

.1.16
.1.16

.1.11

.1.11

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים
לחכ"ל לא יהוו אישור כלשהו מהחכ"ל על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי
בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל
דין.
הק בלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או
הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה
מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הקבלן
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
הקבועה בפוליסות.
הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החכ"ל ,יהיה הקבלן אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החכ"ל על כל נזק כספי ו/או
אחר שיגרם לו עקב זאת.
בטלים ומבוטלים :כל חריג בפוליסות (אם קיימים) המפקיעים או המגבילים הכיסוי
בפוליסות ,כאשר התביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להרעלה,פתיונות  ,ובהלה ,קבלנים
וקבלני משנה ועובדיהם
ביטול חריג רשלנות רבתי וזאת מבלי לגרוע מזכויות המבטח ואו חובת המבוטח ע"פ כל דין.
הפרת סעיף  6על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .7תמורה
.6.1

בעבור אספקת השירותים ,החכ"ל תשלם תמורה פאושלית ,סופית וכוללת כתשלום חודשי,
אשר מעבר לו לא יהיה זכאי הקבלן לכל תמורה נוספת ,בהתאם להצעת הקבלן בנספח 1
להסכם ההתקשרות למתן השירותים.

.6.1

אופן הגשת החשבון החודשי יהיה כך שיוגש חשבון חודשי כולל ,והכל בהתאם להוראות
המנהל מטעם החכ"ל ולשביעות רצונו ובהתאם לאמור להלן:
 .7.2.1עבור אספקת שירותי הדברה כהגדרתם בנספח הטכני במלואם ובמועדם  -תשלום
חודשי ,ישולם לקבלן בהתאם להצעתו בנספח  1להסכם  ,הצעת המחיר של הקבלן.

.6.1

לכל תמורה כמפורט לעיל יצורף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית מס.

.6.1

החכ"ל תשלם בשוטף  45 +לאחר אישור החשבונית ע"י המנהל מטעם החכ"ל ו/או גורם אחר
שיקבע כי הינו האחראי לאישור החשבון מטעם החכ"ל.

.6.4

הקבלן יגיש חשבון סופי לא יאוחר משלושים ( )30ימים מתום תקופת ההתקשרות ,מכל סיבה
שהיא; החכ"ל תבדוק חשבון סופי זה עד לא יאוחר משלושים ( )30ימים מיום קבלתו .התמורה
המגיעה לקבלן (אם מגיעה) תשולם לקבלן תוך שלושים ( )30ימים נוספים מיום שימציא הקבלן
לחכ"ל חשבונית מס כדין.

.6.1

הסכום הנקוב בטופס הצעת המחיר ,לא ישתנה בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו ,לאחר מועד
הגשת הצעתו ,שינויים שאינם בשליטתו של הקבלן ,בין היתר ,בשל עדכון מחירון היצרן ,שינוי
בעלויות הקבלן  ,ובכלל זה ,באחד או יותר מן המרכיבים הבאים :שכר עבודה ,מחירי חומרי
גלם וכו'.
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.6.6

הסכום הנקוב בהצעת המחיר של הקבלן ,הינו סופיי מרבי וכוללאת כל העלויות הדרושות לשם
ביצוע הסכם זה וכל התחייבויות הקבלן על פי טופס הצעת המחיר ושאר מסמכי ההתקשרות
בין הקבלן למזמי ן ו/או הנובעות מהם ,לרבות התחייבויות נובעות שאינן ידועות לקבלן במועד
הגשת הצעת הקבלן  ,לרבות עבור שנת הבדק ,עלויות ציוד ,השקעות שביצע בקשר עם מילוי

התחייבויותיו ,הוצאות בגין העסקת אנשי צוות ,נסיעות וכד' ,הוצאות בגין הפתרונות ו/או
הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא ,למעט מס ערך מוסף.
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך
מפורשות בכתב בין הצדדים
 .8קיזוז ועכבון
החכ"ל תזוכה במסגרת החשבונית החודשית ,כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה ,כל
.6.1
חוב המגיע לה על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החכ"ל לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת
.6.1
ומזכויות אחרות של החכ"ל המוקנות לה בחוזה זה.
.6.1

החכ"ל תוכל לקזז או לעכב מכל חוב שלה לקבלן ,כל סכום אותו התחייב הקבלן לשלם לחכ"ל,
מכוח האמור לעיל .אי ביצוע הקיזוז ,במלואו או בחלקו ,מסיבה כלשהי ,לא יפטור את הקבלן
מהחזר מלוא חובו לחכ"ל.

למען הסר הספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית החכ"ל על פי כל
.6.1
דין.
 .9הפרות ותרופות
לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם באחת מהתחייבויותיו הבסיסיות ,מכל סיבה
.6.1
שהיא ,בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך ,ולא תיקן את ההפרה תוך 14
ימים מקבלת התראה בכתב מן החכ"ל ,רשאית החכ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את
ההתקשרות ללא התראה נוספת או לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות החכ"ל לשיפוי
הנאמר בהסכם זה או על פי כל דין.
נוכח הקבלן לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או
.6.1
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ,או כי לא יוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם זה ,בין אם התחיל
בביצוע העבודה ובין אם לאו ,יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב למנהל .הודיע הקבלן כאמור,
רשאית החכ"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את ההתקשרות מבלי לפגוע בזכויות החכ"ל
על פי כל דין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא החכ"ל רשאית ,בכל אחד מהמקרים דלהלן ,בהודעה
.6.1
בכתב ,לאחר התראה של  14יום ,ובדיקה מול הקבלן לגבי אמיתות הדברים ,לבטל את ההסכם
ו/או למסור את מתן השירותים על פי ההסכם לקבלן אחר:
( )1כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל ,או כשניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או
סידור עם נושיו כולם או חלקם או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר
איתם בהתאם לפקודת החברות) נוסח חדש ( תשמ"ג.1983-
כל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה ,תוך  60יום ממועד פתיחתה.
( )2כשהקבלן מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר ,ללא הסכמת החכ"ל מראש בכתב.
( )3כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם.
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( )4כשהקבלן מפסיק את מתן השירותים או שאינו נותנם ברציפות על פי דרישות החכ"ל ,ואינו
מציית להוראה בכתב מהחכ"ל להמשיך במתן השירותים.
( )5כשיש בידי החכ"ל הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או
הציע לאדם כלשהוא שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר
הכרוך בביצוע ההסכם.
( )6התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן ,שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או
שהקבלן לא גילה לחכ"ל עובדה מהותית אשר לדעת החכ"ל ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
( )7התברר כי הקבלן העביר בזדון לחכ"ל הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות שאינם מדויקים
במסגרת ביצוע תפקידיו.
( )8למען הסר ספק יובהר ,כי המקרים הנקובים בסעיפים ( )7(-)1לעיל מהווים הפרה יסודית של
ההסכם על ידי הקבלן ואין הם מהווים רשימה סגורה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החכ"ל או הקבלן לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על
.6.1
פי כל דין בגין ההפרה.
 .10עדיפות במסמכים
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז או ההצעה לבין הסכם זה ,יחולו הוראות הסכם זה
(בכפוף לתשובות להסתייגויות שניתנו ע"י החכ"ל); בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז
לבין ההצעה ,יחולו הוראות חוברת המכרז; על אף האמור לעיל ,גם התחייבויות שהסכים להן הקבלן
בהצעה מעבר לדרישות החובה המפורטות בבקשה להצעת מכרז ,תחייבנה את הקבלן.
 .11היעדר בלעדיות
לספק השירות לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהחכ"ל והחכ"ל יכולה לקבל שירותים מן הסוג
נשוא חוזה זה ,ומכל סוג אחר ,מכל גורם אחר כלשהו ,וכן רשאית החכ"ל שלא לבקש מספק השירות
או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ,ולבצע שירותים אלו בעצמה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט
של החכ"ל.
 .12המחאת חובות וזכויות על פי הסכם
ככלל הקבלן אינו רשאי להמחות לצד ג' כלשהו ,כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה  ,ומובהר לו
היטב כי החכ"ל לא תסכים לכל המחאה או הסבת זכות כאמור ,אלא מטעמים חריגים ויוצאי דופן
שתכליתם הקפדה מקצועית ורצופה על אספקת השירותים לחכ"ל .אם וככל שתינתן הסכמת החכ"ל
בנסיבות חריגות להסבת ההסכם כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבות ואחריות
או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה והחכ"ל תקבע בנספח מיוחד להסכם מהם התנאים
להסבה כאמור ואלו חיובים יחולו על הצד המעביר  -הממחה ועל הצד הנעבר  -הנמחה.
 .13שינויים
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב.
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 .14ההתקשרות ואי קיום יחסי עובד מעביד
.11.1

הקבלן ייתן את השירותים נשוא הסכם זה לחכ"ל כקבלן עצמאי בתחום העיסוק ,ימלא את
תפקידו בנאמנות ,זריזות ,במסירות ובמלוא הזמן הנדרש ,תוך הפעלת שיקול דעת זהיר
ושמירה על האינטרסים של החכ"ל ,כמתחייב מתפקידו.

.11.1

הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן והחכ"ל שירות
וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם בכל תקופת ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד-מעביד,
על כל הכרוך והנובע מכך.

.11.1

הקבלן מצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של החכ"ל ואין בכוונתו לעשות כן.

.11.1

במידה והקבלן יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי ו/או
עובדים מטעמו ,הוא יעשה כן על חשבונו ומתוך התמורה כאמור בהסכם זה.

.11.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ככל שיבחר הקבלן להיעזר בכוח אדם מקצועי ,אין בכך כדי
להשפיע על העדרם של יחסי עובד-מעביד בין הקבלן לחכ"ל .כמו כן ,הקבלן יישא באחריות
המלאה לכל פעולותיו ו/או מעשיו /ואו מחדליו של כל אחד מעובדיו.

 .11.1אם יקבע מסיבה כלשהי ,במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה ,כי למרות כוונת הצדדים,
שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את העסקתו של הקבלן כהעסקת עובד ,וכי חלים עליו ועל
העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד ,הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי שכרו של
הקבלן כעובד ,בשל העסקתו בעקבות הסכם זה ,יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי
רשות מקומית בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר ,הכול כפי ייקבע על ידי ראש החכ"ל .ובאין
תפקיד זהה או דומה כאמור ,יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים
החלים על עובדים מסוג זה או בהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין,
לדעת ראש החכ"ל .חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים
והזיכויים עפ"י הסכם זה ,מחד גיסא ,והחישוב החדש האמור ,מאידך גיסא ,יקוזזו הדדית.
 .15שיפוט
.14.1
.14.1

על חוזה זה יחול דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהיה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים
במחוז ירושלים ובהם בלבד.

 .16כתובות הצדדים והודעות
.11.1

שם איש קשר ____________ :טלפון___________ :אימייל.___________________ :

.11.1

שם איש קשר ____________ :טלפון ___________ :אימייל:
___________________ כתובת הקבלן _____________________
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.11.1

.11.1
.11.4
.11.1

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה ,הינם כנקוב בכותרת להסכם זה .כל הודעה שתישלח מצד
למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס ,לפי
מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם ,תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה.
כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני ,לפי הכתובת שצוינה בכותרת
ההסכם ,תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה ,אלא-אם-כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.
כמו כן ,משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל,
תחשב גם היא להודעה ,אלא-אם-כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.
הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר
הפקסימיליה ו/או בדואר ,לפי העניין ,ואם נמסרה ביד או בדואר אלקטרוני ,בעת מסירתה או
שליחתה לפי העניין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________
החכ"ל

_________________
הקבלן
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נספח  -'1טופס הצעת המחיר (להשלמה ע"י הקבלן) עבור מכרז __03/20
מובהר כי סעיפים ( 1-17כולל) בטבלה שלהלן הם סעיפי החובה ,אשר לא יתומחרו בטבלה ,ובגין ביצועם
ישולם לקבלן תשלום חודשי קבוע (פאושלי).
הקבלן ימלא הצעת מחיר עבור סעיפים  19ואילך בטבלה שלהלן.
הצעת המציע :בגין ביצוע העבודות המפורטות בסעיפים  1-17בטבלה שלהלן ,סכום התמורה אשר יידרש על-ידי
הוא סך חודשי קבוע של ______________  ,₪בתוספת מע"מ.

מס "ד

סוג הפעילויות

אופן הביצוע ודגשים

כמויות
משוערות
בשנה

הקבלן יקי ם מערך

1

גני ילדים ומוסדות
חינוך  -כ  35 -בתי
ספר וכ  180 -גני
ילדים

2

מכרסמים ופינוי פגרים
כתוצאה של פעולות
ההדברה או הלכידה

3

בוטל

4

ריסוס נגד זבובים

ניטור ובקרת
מזיקים{ללא רעלים},
לכל גני הילדים בהתאם
לתוצאות הניטור ועל פי
קריאת שבר יפעל על פי
ההנחיות המשותפות
של הרגולטור ניטור
חובה אחת
חודשיים{מינימום}
מחיר לחודש.
הקבלן יציב תיבות
האכלה תקניות  ,ויקבען
בסביבת פחי האשפה
המוטמנים ובהתאם
לצורך ועל פי הוראת
המנהל ,הקבלן ינטר
תיבות אלו ויגביר
פעולותיו בהתאם
לתוצאות הניטור.
שימוש במלכודות
מכרסמים לפי הצורך

12
חודשים
בשנה

כ 150 -יח'

,הטיפול כולל פינוי פגרים
וחיטוי המקום בהתאם
לצורך
מעקב טיפולי מנע -בדיקת

כ 346 -יח'
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בוגרים -מיכלי אצירה
ומוקדים

אפקטיביות  -ניטור
והדברת רימות זבובים
וזבובים בוגרים.
הצבת מלכודות חד פעמי

5

מלכודות זבובים

6

טיפול בקריאות
תושבים{,הטיפול יהיה
לכל מזיק תברואי) .
בשעות העבודה
הקבלן ילכוד
נחשים /עקרבים
והדברה /הרחקה של
נחילי דבורים וצרעות

7

המחיר כולל מלכודת
הצבת המלכודות ופינויים
קריאות תושבים יטופלו
כולם באותו היום
ובהתאם לטבלת התקן,
בכל קריאה יציב הקבלן
שלטי אזהרה הנושאים
תאריך ושם הקבלן וכן
את פרטי פעולתו

הקבלן ינהל מערך ניטור
והדברה עירוני הכולל
מיפוי קריאות התושבים,
ניהול רשימת המוקדים
הפוטנציאלים להתפתחות
יתושים ,חלוקתם בהתאם
ניטור והדברת יתושים  ,למדרג האקולוגי והדברת
אופן הדברת זיחלי
וזחלי יתושים
יתושים יתבצע בהתאם
להנחיות כמו כן הקבלן

250
מלכודות

400כ-
קריאות

 12חודשים
בשנה

יפעל לשיתוף פעולה בין
הרשויות הסמוכות.
עדכניות בנושא.

8

חיסול כל זיחלי נחל
שלווה ,נחל נועם ,נחל
לכיש-כרמי גת ,ואדי
פארק פז ,ואדי אזור
הדברה וניטור יתושים ,תעשיה סוללה ודרך דרום
הניטור יתבצע כל השנה
במוקדים קבועים
וההדברה בהתאם
לתוצאות הניטור ,תיעוד
רשימת בתי גידול
פוטנציאלים ,תוכנית

 12חודשים
בשנה
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עבודה.
איתור וניטור מוקדי
דגירת יתושים
והדברתם מוקדים
9

10

מזדמנים כגון אתרי
בנייה ,פעולות מניעה
לביצוע ,שטחים
סמוכים

טיפול כולל ההדברה או
הייבוש

קראה -עד חצי דונם -
מינים פולשים נמלי אש ניטור מקדים וזיהוי ,כולל
הדברה במידת הצורך
ניטור ,מניעה והדברת
מזיקים במקלטים ,
אחזקת המקלטים במצב

11

מקלטים

12

תהלוכן האורן

13

ניטור והדברת חולדות
ותק' במערכות ביוב

14

בוטל

15

טיפול טרום אירוע

16

הדברת עשבים ואחזקת
שטחים {תשתית קשה,
מדרכות ,שטחים
מרוצפים}

 12חודשים
בשנה

 4קריאות

150

מוכנות ונקיים ממזיקים.
טיפול מנע ע"י הזרקת
גזע ,אחת לשנה נובמבר
דצמבר במקרה של הופעת
המזיק הטיפול יהיה ע"ח
הזוכה גם במידה וצריך
מנוף

כ400 -
עצים

20שוחות

כ1440 -
שוחות

שעות מיוחדות הטיפול
בדר"כ בפארקים וסובב
העיר{אירועי יום
העצמאות ,שמחת תורה
וכיוצ"ב}

אחזקה שנתית

כ10 -

כלל שטחי
העיר

הדברת עשבים ואחזקת
שטחים בתשתית רכה
17

(שטחי בור) ,דרכים
,מדרונות של ואדיות
נחלים ,

אחזקה שנתית

כ500 -דונם

18
19

פנוי פגרים וחיטוי

הספק יפעל על פי קריאה

1

הצעת
מחיר
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המקום שממנו פונו
פגרי בעלי חיים

לפינוי פגרים{פגרי כלבים,
חתולים מכרסמים}לא
כולל פגרי בעלי חיים
גדולים כגון בקר ,סוסים

20

טיפול במבנה נגוע
בטרמיטים

מחיר למ"ר -במבנה עד
 500מטר-כל מטר נוסף
באותו סכום

1
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יום עבודה צוות נוסף

רכב  4על  4מדביר מוסך
שטחים פתוחים ועוזר8,
שעות עבודה

1

22

יום עבודה של שופל
ומפעיל

מחיר ליום עבודה למפעיל
טרקטור וציוד נלווה 8
שעות נטו .

1

23

יום עבודה מנטר

 8שעות עבודה

1

24

טיפול בבעלי כנף
{גירוש באמצעות ירי
ונפצים} ענפות ,יונים
ובהתאם להיתרים

25

טיפול נגד יונים
באמצעות דוקרנים

26

טיפול נגד יונים
וציפורים באמצעות
רשתות מקצועיות

למקרה עד שעתיים עבודה
לא כולל נסיעות הגעהכולל חומרים ועבודה
שימוש בדוקרנים
מקצועיים ודבק מסוג
סופר  7או שווה ערך  ,לפי
מטר רץ {מינימום
בהזמנה  10מטר}המחיר

1

1מ'

למטר

27

28

מחיר ליום עבודה למפעיל
כיסוח/חירמוש/דיסקוס טרקטור וציוד נלווה 8
שעות
הדברה  /הרחקה של
נחילי דבורים וקיני
צרעות (טיפול מחוץ
לשעות העבודה )

29

כולל חומרים ועבודה
בגובה ,אישורים נדרשים
חובה ל 10מ"ר

לכידת נחשים /עקרבים
(5טיפול מחוץ לשעות
העבודה)

זמינות  24שעות ביממה
כולל שבתות וחגים
בתשלום .כאשר המחיר
ליחידת טיפול ש מעבר

1

1

1

לשעות העבודה .
זמינות  24שעות ביממה
כולל שבתות וחגים
בתשלום .כאשר המחיר
ליחידת טיפול ש מעבר

1
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לשעות העבודה .
30

הדברת עשבייה בבתי
כנסת

31

חדקונית הדקל

הדברת עשבייה בכ97 -
בתי כנסת פעמיים בשנה

שנתי

טיפול ע"י מוט טלסקופי
של עד  12מטר ,מרסס
מוטורי ו 2עובדים
מיומנים ,חומרים
לשימוש קרטה ,אפיון על
חשבון הקבלן ,הטיפול
לכל עץ יהיה  3פעמים
בשנה ו/או בהוראת
המנהל.

כ400 -
עצים

42
חתימת הקבלן__________________________________________:

43
חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח  - '2תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום – עבור מכרז ________3/20
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם __________________
שמספרו ____________ (להלן" :הקבלן") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
הנני מצהיר כי התקיים בחברה אחד מאלה:

.1
(א)

הקבלן ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה
שקדמה למועד חתימת התצהיר.

(ב)

אם הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר.

לעניין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי מקבל הסיוע ואם הקבלן הוא חבר בני אדם -גם בעל השליטה בו או
חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991 -
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968 -
.2

הנני מצהיר כי התקיים בקבלן אחד מאלה:
(א)

הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)

הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד חתימת
התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

(ג)

הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה-
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
()1

חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן.
44
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()2

אם הקבלן הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א)

בעל השליטה בו;

(ב)

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של ספק השירות ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של ספק השירות;

(ג)
()3

מי שאחראי מטעם ספק השירות על תשלום שכר העבודה;

אם בעל הסיוע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק השירות;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג (.)31.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
הנני מצהיר כי שמי הוא _____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן
תצהירי-אמת.
__________
שם המצהיר +חתימה

תאריך
אישור
בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות (נוסח חדש) ,תשל"א1971 -

אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________.מרחוב _______ ,מאשר/ת כי ביום ___ בחודש
____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
_________  /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי
יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________  ,עו"ד
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נספח  - '3הצהרת סודיות
עבור מכרז פומבי מספר  ,03/20לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת
הנני מצהיר כי אני הח"מ _______ ,מורשה חתימה מטעם חב' __________________ (להלן" :הקבלן")
שמספרו ____________ ,קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -ואת
סעיף  23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ,1981-הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם
המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
הנני מצהיר ,כי הקבלן מכיר את תוכנם ויודע שהם מכוונים אליו ומחייבים אותו ואת כל המועסק על-ידו וכי
אי מילוי התחייבותיו על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.
חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח-
( 1958נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,
והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה
אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא
זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא
מסר את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך
לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של
המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או
הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.

הקבלן מצהיר כי במילוי תפקידו יראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי התפקיד והמתחייב על
פי כל דין.

תאריך________________ :

חתימה___________________ :
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נספח  3א' – התחייבות הבא מטעם הקבלן על שמירה על סודיות
לכבוד
חכ"ל קרית גת
א.ג.נ.,
התחייבות לשמירת סודיות בקשר עם חוזה ,עבור מכרז פומבי מספר  ,03/20לאספקת שירותי הדברה
במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת בע"מ
אני החתום מטה _____________ נושא/ת ת .ז _____________ המועסק כ __________ (להלן:
"העובד") מצהיר בזה כלפי חכ"ל קריית גת בע"מ )להלן":החכ"ל" ( וכלפי חב'(__________ :להלן:
"הקבלן") ,כדלקמן:
 .1אני מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר
לאחרים ו/או להחכ"ל לאחרים להעתיק ,ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת ,
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע לרבות ידע עסקי ו/או מסחרי ו/או אישי ו/או פרטי ו/או מקצועי
ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב
אשר אינם נחלת הרבים ,שהגיעו לידי או קיבלתי מהחכ"ל ו/או מאחרים ,בין בעל פי ובין בכתב ,ו/או
כתוצר לוואי של עבודתי ו/או אספקת השירותים ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם החכ"ל ו/או
עם מכרז זה (להלן" :המידע").
 .2הריני מצהיר כי ידוע לי כי המידע הינו בבעלותה הבלעדית של החכ"ל והיא רשאית לעשות בו ו/או
בכל חלק ממנו ,כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3ידוע לי כי הקבלן התחייב לשמור את המידע בהקפדה ,בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו ,וכן הקבלן
התחייב לפעול בהתאם להנחיות החכ"ל כיצד לשמור ולאחסן את פרטי הוראות הקבע של כרטיסי
האשראי וכל מידע אחר והכל בהתאם לדרישות החכ"ל ,בין היתר ,באמצעות התקנת כספת שבה
יאוחסנו וישמרו הוראות הקבע של כרטיסי האשראי וכל רשומה אחרת ,ובנוסף באמצעות סריקה של
כל החומר למערכת המחשב ,גריסת הדפים וגיבוי מחשובי מלא לחומר המאוחסן במחשב.
 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של סיום עבודתי מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש
במידע ולא אאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על זכות
העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייב לשמרו ולהעבירו לאלתר לחכ"ל עם
דרישתה.
 .5אני אשא באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו ואנו מתחייבים לפצות
ו/או לשפות את החכ"ל ,מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה
מהפרת התחייבויותיי האמורות בכתב התחייבות זה ,וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל תרופה ו/או
סעד להם זכאי החכ"ל מכח כל דין ו/או החוזה.
 .6אין באמור לעיל בהתחייבויות זו כדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלינו בנושא שמירה על סואדיות על
פי כל דין ,לרבות לפי חוק הגנת פרטיות ,התשמ"א – .1981

_____________________
חתימת העובד

____________________
תאריך

47
חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח  - 4אישור על קיום ביטוחים

48
חתימת הקבלן__________________________________________:

נספח  - 5תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים למכרז 03/20
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
ימולא ע"י הקבלן למתן שירותי הדברה לחכ"ל וגם ע"י מנהלי החברה ו/או עוסק מורשה
החכ"ל הקרית גת
מועמד/ת לתפקיד___________________________________

חלק א '  -תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי______________________________________________ :
מס ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה______/___/
כתובת :רח'________________ עיר/ישוב_______________מיקוד_________:

מס' טלפון  _______________________:מס' טלפון נייד________________ :
.2

תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים
אחורה) לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג) חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב.(.
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות) יש לציין במפורש גם תפקידים
בהתנדבות).
שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של התפקיד ותחומי
האחריות
המעסיק

תאריכי העסקה
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 .3תפקידים ציבוריים
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד

 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים,
בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.

שם
התאגיד/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני או
מטעם בעלי מניות)

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון:
חברות בוועדות או

ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
השני -נא לפרט גם

תפקידים אחרים.
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.5

קשר לפעילות החכ"ל המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות החכ"ל המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים
הקשורים אליו) ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת החכ"ל
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

_______ ______________________________________________________________________
_____________________________________________________
"בעל עניין "בגוף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או–

בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו) אין צורך לפרט
אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  8661 ,בתאגידים-

הנסחרים בבורסה(. 1
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

.6

פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו
 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968
בעל ענין ",בתאגיד-
 )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור
אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד
שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים
וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לעניין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לענין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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בשאלות לעיל) למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום
עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________________________________________
___________________________________________________________

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך) במישרין או בעקיפין( או כפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ? האם
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או
זיקות אחרות?

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב " -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך .

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.
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האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,

שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל) לדוגמה תפקידים
ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם
לפעילות החכ"ל המקומית(.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים
בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.

חלק ב '  -נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים
כלשהם ,שלך או של קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-

 1968בתאגידים הנסחרים בבורסה )

2

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
2

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968 -

"בעל ענין" -בתאגיד-
)1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לענין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לעניין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(( )2ו) (או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים .
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אם כן ,פרט/י:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים.
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש
בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ ______________________

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות
או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך) ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים (,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי
עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
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"בעל עניין "בגוף -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

חלק ג '  -הצהרה
אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס_________________,
מצהיר/ה בזאת כי:

 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מלאים ,נכונים ואמיתיים;

 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת
במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי
מידיעה אישית;

 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי
להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש
לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של
החכ"ל המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,

במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב
של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של החכ"ל המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

_____________

תאריך

_________________
חתימה
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אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

______
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

_________
חתימת עוה"ד
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נספח  – 6נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
חכ"ל קרית גת
א .נ .

הנדון :כתב ערבות
על פי בקשת _______________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 100,000ובמילים :מאה אלף  ) ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
כמפורט להלן (להלן" :הפרשי ההצמדה" ) ,וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי מסמכי מכרז פומבי מס'
_ ______03/20לרבות החוזה שנחתם מכוחו ,לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת
שנחתם ביום___________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
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 הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה" :המדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________  2020שפורסם ביום ______________ היינו
נקודות __________ (להלן" :המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________אלא אם תודיעו לנו על מועד אחר להארכתה ,ולחכ"ל תהיה
זכות להאריכה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.
לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך______________:

בנק______________:
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נספח  - 7הצהרה בדבר היעדר קירבה לעובד החכ"לאו לעובד עיריית קרית-גת
למכרז _03/20
לכבוד ,חכ"ל קרית גת
 .1הנני מצהיר בזאת כי חכ"ל קרית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף  122א) 'א (לפקודת העיריות) נוסח חדש (הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם החכ"ל ,לעניין זה "קרוב " – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ) 12א (של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם החכ"ל המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
ראה הגדרות "בעלי שליטה "ו"קרוב " בסעיף  )1( 1ו – )2(1
 1.3סעיף (174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:
" פקיד או עובד של חכ"ל לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם החכ"ל ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת עיריית קרית-גת ו/או מועצת המנהלים בחכ"ל אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות ואף לא מי שאני לו
סוכן או שותף.
 2.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.
 .3ידוע לי כי החכ"ל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
.4

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

 .5אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העיר ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א (א (לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
שם הקבלן____________ :

חתימת הקבלן____________
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נספח  - 8כתב התחייבות לעבודה בחירום
לכבוד
חכ"ל קרית גת
שלום רב,
כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל :ואנו מספקים לכם שירותים  ,בקשר עם מכרז פומבי ____________לאספקת שירותי הדברה
במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת( ,להלן" :השירותים" )בהתאם לחוזה מיום _______ עליו חתמנו אתכם
(להלן" :החוזה");
והואיל :והחכ"ל מוכרת כ"מפעל חיוני" ו  /או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והשירותים נדרשים לחכ"ל
בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
לפיכך אנו מצהירים  /מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים לחכ"ל ,באופן רציף ושוטף ,גם בתקופות שבהן
יוכרז מצב חירום.
 .2אנו מתחייבים לספק לחכ"ל את מלוא השירותים נשוא החוזה ,באופן רצוף ושוטף ,ולקיים את כל יתר
התחייבויותינו על פי החוזה ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות בימים ושעות
חריגים ,שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים.
 .3אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל ,בעבור התמורה המוסכמת בחוזה ,ללא תוספת כלשהי
לתמורה האמורה.
 .4התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של
החוזה ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין.
___________
__________
_____________
________________
שם החותם מטעם המבצע
טלפון
כתובת
שם המבצע

תאריך_____________ :

_________________
חתימה  +חותמת

הערה:
כל מה שמצוין בלשון רבים ,חל גם על עובד יחיד
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לכבוד
חכ"ל קרית גת
א.נ,.

נספח  – 9תצהיר הקבלן
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.

מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .

מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.

לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים בזאת
בכתב ,כדלקמן:
 .1הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן:
"הקבלן");
 .2נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הקבלן ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז;1987-
או אם הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה" על פי החוק – כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן;
( )2אם הקבלן הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של הקבלן ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן;
(ג)

מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;

( )3אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט בקבלן.
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"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור

הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר על פי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישר ו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;

בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של חב' ______________ בעלת ח.פ.
______________וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך
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לכבוד
עירית קרית  -גת

נספח  : 10אישור זכויות חתימה;
אבקש להשתתף במכרז פומבי  03/20לאספקת שירותי הדברה במיקור חוץ עבור חכ"ל קריית גת
על פי הקבוע במסמכי המכרז:
פרטי הקבלן – התאגיד

שם התאגיד ............................................................................................

מען התאגיד .............................................................................................

שמות מנהלי החברה /השותפות

_______________________________ . 1

__________________________ .2

שמות בעלי המניות

_______________________________ .1

______________________________ .3

__________________________ .2

___________________________ .4

מורשי חתימה של החברה/השותפות
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נספח  11מפרט טכני למכרז
מובהר כי כל הדרישות המופיעות בנספח זה להלן ,לרבות כל הטיפולים ותדירותם – הן בבחינת דרישות
מחייבות אשר על הקבלן לבצען במלואן ובמועדן.

.1

מתן שירותי הדברה כללי
החכ"ל פונה בזאת בבקשה לקבלת שרותי הדברה בהתאם להגדרתם בנספח זה ,מטרת ההתקשרות עפ"י
מכרז זה היא:
 1.1לבצע את כל הפעולות הנדרשות למניעה ומיגור של מפגעי מזיקים תברואיים ,יתושים ומזיקים
מכל סוג שהוא בכל שטח השיפוט של העיר קריית גת ,לרבות באתרים ,בשטחים ו/או באזורים
מסוימים בשטחה ,כמפורט בסעיף  2שלהלן (כל שטח השיפוט של העיר קריית גת ,לרבות
האתרים הספציפיים שבו המפורטים בס'  2דלהלן ,ייקראו להלן"( :העיר").
 1.2בנספח " 1הצעת המחיר" סעיפי החובה לחישוב ציון הצעת הקבלן הינם מסעיף  1עד סעיף 17
כולל ,שאר הסעיפים חובה על הקבלן לתת מענה הצעת מחיר אך סעיפים אלו הינם אופציונליים
לבחירת החכ"ל להפעלת הקבלן בעת הצורך.
 1.3כלל הכמויות שנכתבו במכרז הינם משוערים לצורך מתן אומדן בלבד ואינם מחייבים את
החכ"ל.
 1.4הקבלן יהיה בעל כל הרישיונות הנדרשים בהתאם לכל דין של מדביר ושימוש בחומרים
מסוכנים ו/או כל הסמכה ו/או רישיון הנדרש בהתאם לכל החובות דין לביצוע עבודתו נשוא
מכרז זה.
 1.5הדברת עשבים ואחזקת שטחים.
 1.6לכידת נחשים ,בשעות העבודה כלול בעלות החודשית ואילו מחוץ לשעות העבודה לפי תשלום על
פי קריאה.
כל האמור כלול גם בכל האתרים הספציפיים שמחוץ לגבולות השיפוט של העיר ,המוגדרים בס' 2
להלן (להלן " :האתרים שמחוץ לעיר").
 1.7על הזוכה במכרז (להלן :הקבלן ) לנקוט בכל הפעולות הדרושות לביצוע הדברה ,מניעה ולוחמה
בדגירת יתושים וביתושים בכל רחבי העיר ובאתרים שמחוץ לעיר ,כל זאת בכדי להגיע למצב שבו
שטח השיפוט של העיר יהיה נקי מיתושים ,מזיקים ועשבייה במהלך כל השנה (להלן" :מטרת
המכרז").
 1.8במפרט טכני זה מצוינים הקווים המנחים ופעולות המינימום ההכרחיות ,הנדרשות במסגרת
העבודות עפ"י המכרז .יודגש כי הנחיות אלה הן כלליות ובבחינת המינימום ההכרחי הנדרש
לביצוע במסגרת המכרז ואינן מהוות רשימה סגורה ו/או ממצה של הפעולות שעל הקבלן לבצע
להשגת מטרת המכרז .על הקבלן מוטלת האחריות לבצע כל פעולה נדרשת ,בנוסף להנחיות
המפורטות במפרט זה ,על מנת לעמוד במטרת המכרז.
 1.9מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ,להלן תיאור תמציתי של עיקרי השירותים שיבוצעו על ידי הזוכה
במכרז .תיאור תמציתי זה מובא לנוחות הקבלנים בלבד ,הקבלן יספק באופן שוטף מענה לצרכי
ההדברה בתחומי העיר קריית גת לרבות טיפול מונע ,כגון:
מלכודות ותחנות האכלה ,פיזור תיבות האכלה וניטור מיוחדות נעולות למכרסמים
1.9.1
העמידות למים במקומות רגישים ,טיפול מונע בבורות ביוב ,איסוף פגרים ,טיפול במוסדות
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ציבור ,חינוך ועוד ( כמפורט להלן :הדברת מזיקים שוטפת בהתאם לתוכנית העבודה שיטת
שירות הכל כלול.
הדברת מזיקים נוספים על פי קריאה מיוחדת הכל כאמור בהתאם למפורט במפרט
1.9.2
הטכני – נספח  11לחוזה וליתר מסמכי המכרז.
למען הסר ספק  ,במסגרת התחייבות הקבלן לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד
1.9.3
מהן ,יישא הקבלן באחריות המלאה והבלעדית ,לבצע את כל הפעולות וכן לספק כל הציוד ו/או
החומרים ו/או המכשור ו/או המערכות ו/או התשתיות ו/או הכלים ו/או המסמכים ו/או
הדוחות הנדרשים לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי מכרז זה  ,במלואן ובמועדן לרבות
במלוא יעדי השירותים וכן לבצע על פעולה כאמור ו/או לספק אמצעים ו/או ציוד כאמור
שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצוען
ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין  ,גם אם ביצוע ו/או העבודה האמורים ,אינם נדרשים
במפורש במסגרת מסמכי המכרז והכל על מנת להבטיח את הביצוע והשלמת
השירותים במלואם ובמועדם.
1.9.4

ביצוע והשלמת כל פעולות ההדברה הנדרשות במסגרת מסמכי המכרז יהיו

באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הקבלן  .חכ"ל קריית גת לא תישא בכל עלות  ,מכל מין
וסוג שהיא הדרושה לצורך רכישה ו/או ייצור ו/או ציוד ו/או שינוע ו/או חיבור ו/או תחזוקה
ו/או התשלום החודשי לקבלן ,עפ"י הצעתו למכרז מהווה תמורה לנקיטת כל הפעולות
הדרושות להשגת מטרת המכרז ואינו מתייחס לפעולה ו/או לאזורים ספציפיים.
(להלן" :התשלום החודש").

 1.10הגדרות:
" 1.10.1מזיק תברואי" – יתושים ,זבובים ,צרעות ,פשפש מיטה ,תיקנים ,נמלים וכל מזיק
אחר עפ"י הגדרתו בתוספת הראשונה והשנייה לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית,
התשע"ו.2016-
" 1.10.2מכרסמים"  -מכרסמים כהגדרתם בחוק הסדר העיסוק בהדברה תברואתית,
התשע"ו.2016-
 1.10.3מיכלי אצירה :הגדרתם היא טמוני קרקע וכל מיכל אשר נועד להשלכת אשפה.
.2

שטחים  /אזורים  /אתרים לטיפול :
 2.1אתרים  /שטחים  /אזורים לטיפול בגבולות שיפוט קריית גת:
ברחבי העיר יטופלו כל השטחים הציבוריים ו/או הפתוחים ,לרבות מקומות בהם יש מקווה מים
ו/או זרימת מים ו/או מים בכלל ,וכן האתרים הספציפיים דלהלן :ואדיות ,מוקדי מים ,מאגרים,
מקלטים ,נחלים ,חורשות ,מתקני חכ"ל ,גני ילדים ,מגרשי ומתקני ספורט ושעשועים ,מוסדות
חינוך ,מוסדות ציבור ,מוסדות ומתקני חכ"ל ,מתקני ביוב ,פארקים ציבוריים וכד' (להלן:
"האתרים").
 2.2יודגש כי על הקבלן חלה האחריות במסגרת מכרז זה לאתר את כל האזורים ,המקומות ו/או
המוקדים ברחבי העיר ,בהם קיימים מפגעי יתושים ו/או יש חשש לדגירת יתושים ולנקוט בכל
פעולה אפקטיבית נדרשת על מנת לטפל במפגעים שאותרו הכל לשם השגת מטרת המכרז.
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 2.3אתרים מחוץ לגבולות השיפוט של קריית גת.
נחל לכיש – מצומת פלוגות עד מבואות מושב שחר.
2.3.1
מאגרי מים – אמציה.
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
.3

מאגרי מים – עוזה.
מאגרי מים – שדה יואב ,ניר חן.
ממאגרי חמצון – צומת פלוגות.
ואדיות – איתן ,שלווה.
או כל מאגר מים ברדיוס של  10ק"מ מהעיר.

תיאור העבודה כללי :
 3.1במסגרת ביצוע העבודות מחויב הקבלן לטפל בכל האתרים ברחבי העיר ,כהגדרתם בס'  2לעיל ,וכן
בכל התארים שמחוץ לעיר ,כהגדרתם בס'  2לעיל ,לערוך בהם סיורים שוטפים ,לאתר את כל
המקומות ו/או המוקדים בהם קיים ו/או יש חשש למרבצי יתושים ו/או למרבצי דגירה ו/או חשש לכל
מפגע יתושים אחר ,לרבות מקומות בהם יש מקווה מים ו/או מים עומדים ו/או זרימת מים ו/או נביעת
מים ,ולטפל בהם ככל שיידרש על מנת למנוע היווצרות מפגעי יתושים ולהשיג את מטרת המכרז.
 3.2במסגרת ביצוע העבודות באתרים שמחוץ לעיר נדרש הקבלן לבצע במידת הצורך ו/או על פי הנחיות
המנהל/המפקח גם הדברת עשבייה.
 3.3הקבלן נדרש לבצע סיורים על בסיס יומי ברחבי העיר ובאתרים מחוץ לעיר על מנת לאתר מוקדים
חדשים ו/או בעייתיים ,לרבות איתורם של מוקדי דגירה מקוואות ו/או זרימות מים ,ולנקוט בכל
האמצעים הדרושים למניעת מפגעים ולהשגת מטרת המכרז ,לרבות חסימה וייבוש מקוואות או
זרימות מים.
 3.4הקבלן נדרש לנקוט בכל פעולה שתידרש ו/או תימסר לו ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה,
לצורך השגת מטרת המכרז.
 3.5חומרי הדברה :כל החומרים בהם משתמש הקבלן יהיו בעלי רישיון בר תוקף מהמשרד להגנת
הסביבה ו/או משרד החקלאות הקבלן יפעל ע"פ הוראת התוית  ,כמו כן הדברת זחלי יתושים הקבלן
יפעל ע"פ( המדרג) הנחיות עדכניות המתפרסמות באתר המשרד להגנת הסביבה.

.4

כלים ואמצעים נדרשים:
 4.1קורא שבבים אלקטרוני.
 4.2טרקטור (שופל) להכנת טוואי שטחי גישה לוואדיות ,וטרקטור מטעים  90כוח סוס מינימום
לכיסוח שטחים (.אופציה להשכרה ע"י החכ"ל).
 4.3רכב עבודה לניוד העובדים בשטחים .
 4.4רכב פיקוח לסיורים משותפים עם נציג החכ"ל שהוא רכב בעל יכולת שילוב  4 X 4והוא מצויד
במכשיר קשר ובפלאפון
 4.5שני רכבים בעל יכולת שילוב  4 X 4עבור צוותי עבודה  ,בסה"כ נדרשים לפחות  2רכבים בעלי
יכולת שילוב . 4 X 4
 4.6מיכל ריסוס בעל קיבולת של תפחת מ 1,000 -ליטר לפחות ,נגרר או על גב רכב מתאים
 4.7חומרים עפ"י המלצות המנהלים ובאישור המשרד להגנת הסביבה.
 4.8מכשיר קשר (פלאפון).

.5

כוח אדם.
 5.1ארבעה עובדי שטח מיומנים ומנוסים לפחות ,אשר לפחות לשניים מהם יש תעודת מדביר
מוסמך.
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 5.2מנהל עבודה – הקבלן נדרש להעסיק מנהל עבודה אשר לרשותו יעמיד את האמצעים הבאים :
 5.2.1רכב עבודה בעל יכול שילוב  4 X 4כנדרש לעיל.
 5.2.2מכשיר קשר  +טלפון.
 5.2.3בגדי עבודה – הקבלן ידאג כי עובדיו יצוידו בבגדי עבודה מתאימים לביצוע
 5.2.4העבודות עפ"י מכרז זה ועפ"י צווי ההרחבה הרלוונטיים המחייבים.
 5.2.5שני נהגים – לרכבי שטח .נהג לטרקטור (שוופל) ,כל הנהגים נדרשים להיות בעלי
רישיונות נהיגה ,תקפים וללא מגבלה כלשהי ,המתאימים להפעלת הרכבים [ תתכן חפיפה בין כח
האדם הנדרש בס"ק לעיל לבין כח האדם הנדרש בס"ק זה].
 5.3העבודה תתבצע בכל ימות השבוע בימים א-ה (כולל ערבי חג) מהשעה  7:00ועד השעה 15:00
או לחלופין בהתאם להוראות המנהל אך לא יפחת מחמישה ימי עבודה בשבוע.
.6

ביקורת יעילות ההדברה :
ביקורת יעילות ההדברות תתבצע באמצעות סיורים משותפים אשר יערכו לפי דרישת המנהל מטעם
החכ"ל בגבולות העיר ומחוץ לעיר בכל זמן שיידרש ובנוסף לסיורים הקבועים מראש עפ"י מפרט זה.
 6.1בכל מקום שבו ההדברה כנגד דגירת יתושים לא תהיה אפקטיבית ו/או תכשל יידרש הקבלן
לבצע טיפול כנגד יתושים בוגרים במאגרים ובוואדיות ,פעולות אלה יבוצעו ע"י הקבלן
בחומרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 6.2הקבלן אחראי לאתר מוקדי מים ודגירה אפשריים (בעיר ומחוץ לעיר) ולבצע פעולת תיאום
עם המפקח להדברה ולהבטחת עיר נקיה ללא יתושים -מקרים אלו ידווחו מידית למפקח.
 6.3באחריות הקבלן לבצע על חשבונו ריסוסים במוקדים לא צפויים עפ"י קריאות והנחיות
המנהל.

.7

יעילות ההדברה :
המנהל מטעם ההחכ"ל הוא המוסמך היחידי להגדיר באם ההדברה יעילה אם לאו ,קביעתו של
המנהל בדבר יעילות ההדברה תהיה סופית ולא ניתנת לעירעור.
תלונות תושבים על יתושים תהוונה אינדיקציה להדברה לא יעילה ולליקויים בפעולות שבוצעו באותו
אזור ,במקרה זה הקבלן יידרש לבצע מידית פעולות לאיתור מוקדי היתושים ולבצע בהם הדברה וכל

פעולה נדרשת עד להשגת מטרת המכרז.
.8

העבודה תבוצע כמפורט להלן :
 8.1העבודה תתבצע בכל ימות השבוע בימים א-ה (כולל ערבי חג) מהשעה  7:00ועד השעה
 15:00או לחלופין בהתאם להוראות המנהל אך לא יפחת מחמישה ימי עבודה בשבוע.
 8.2במקרים דחופים ,שייקבעו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל אשר בהם יש צורך
לבצע פעולות הדברה דחופות במקומות ספציפיים ,יבצע הקבלן את פעולות ההדברה תוך
שעתיים ממועד הקריאה של החכ"ל.
 8.3נקיטת כל פעולה נדרשת לביצוע מניעה ו/או לחימה בדגירת יתושים בוגרים לרבות
נקיטת פעולות כאמור במקומות סגורים [כגון מקלטים ו/או חדרים] ובמקומות פתוחים
כפי שמפורט לעיל.
 8.4עבודה במוסדות חינוך בהתאם להנחיות הרגולטור.
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 8.5טיפול בחומרים ו/או ציוד עפ"י המלצות והנחיות המנהל מטעם העיריה ובהתאם לכל
הוראות החוק ,התקנות ,ההנחיות ו/או הנהלים של כל גוף מוסמך בנידון.
 8.6הקבלן אחראי לבצע בדיקות וביקורות לאחר סיום פעולות ריסוס למניעה ו/או לחימה
בדגירת יתושים ,לא יאוחר מ 7-ימים ממועד ביצוע הריסוס .הביקורות יבוצעו ע"י
הקבלן בכל המוקדים בהם בוצעו ריסוסים ועל הקבלן חלה החובה לבצע ריסוסים ו/או
פעולות השלמה במידת הצורך.
 8.7ביצוע ביקורות שוטפות במקלטים ובמקומות סגורים אחרים לאחר שננקטו בהם פעולות
שאיבה וריסוס.
 8.8הכנת דרכי גישה עם טרקטור (שופל) למקורות דגירת יתושים במקורות מים עומדים
(כיוון וואדיות) בגבולות העיר ומחוץ לעיר.
 8.9ביצוע סיור סריקה ואיתור מוקדים הנגועים במפגעי יתושים בוגרים על בסיס יומי
שיתבצע בשעות הבוקר בין השעות  ,9:00 – 7:00הסיור יקיף את כל תחומי העיר ואת כל
האתרים שמחוץ לעיר ,כמפורט בסעיף  2לעיל.
 8.10נקיטת כל פעולה נדרשת לביצוע טיפול ביתושים בוגרים לרבות ביצוע ריסוסים
יסודיים בהתאם למצב בשטח ובכל המוקדים הנגועים.
 8.11ביצוע סיור ביקורת ,לא יאוחר מ 7-ימים ממועד ביצוע הריסוס היסודי ,בכל
המוקדים הנגועים שרוססו ,על מנת לבדוק את תוצאות הריסוס ולנקוט כל פעולה
שתידרש להבטחת יעילות פעולות ההדברה.
 8.12בכל מקום ו/או מקרה ואו אתר שבו מתגלים מקורות דגירה ו/או נמצאו מוקדי
יתושים בוגרים ,למרות שבוצעו בהם הפעולות המנויות לעיל ,יבוצעו טיפולים נוספים עד
לחיסול מקורות הדגירה ומוקדי היתושים ,כל זאת ללא כל תוספת תשלום.
8.13

הקבלן אחראי באופן מוחלט להשגת מטרת המכרז ,לאיכות ולאפקטיביות.

8.14

הדברת היתושים ברחבי העיר ובכל האתרים מחוץ לעיר .ולביצוע כל פעולה נדרשת

לרבות חזרה על פעולות ככל שיידרש עד להשגת מטרת המכרז ,ללא כל תוספת תשלום.

.9

הנחיות כלליות :
הריסוסים יתבצעו ע"י הקבלן בעצמו ו/או בפיקוחו ובכל מקרה יבוצעו ריסוסים אך ורק ע"י
9.1
עובדים בעלי תעודות מדביר מוסמך אשר להם ידע וניסיון בהדברה ותוך קיום קפדני של כל הוראה
חוקית וכל נוהל ו/או תקנה ו/או הנחייה מכל גורם מוסמך בנדון.
כל פעולה ריסוס בין למניעת דגירת יתושים ובין למיגור יתושים בוגרים ,תעשה באמצעות
9.2
חומרים מאושרים ע"י משרד הבריאות ו/או משרד לאיכות הסביבה ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר.
יודגש כי חל איסור מוחלט על הקבלן ו/או מטעמו מלהשתמש בחומרים אסורים ע"י המשרד לאיכות
הסביבה ו/או משרד הבריאות ו/או כל גורם מוסמך אחר.
בגמר ביצוע פעילות במסגרת החוזה ,יש לקבל אישור המנהל מטעם החכ"ל לכך שהפעולה
9.3
בוצעה בהתאם לדרישות המכרז ולשביעות רצונו של המנהל.
הקבלן ידאג כי עובדיו יצוידו בלבוש ובבגדי עבודה המתאימים לביצוע העבודות עפ"י מכרז
9.4
זה ,על גבי בגדי העבודה יצוין הכיתוב – " בשירות חכ"ל קריית גת" באופן ברור ומודגש.
הקבלן ידאג כי על רכבי העבודה בהם הוא משתמש לצורך ביצוע מכרז זה ימצא שילוט ברור
9.5
בו יצוין " בשירות חכ"ל קריית גת " .
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הקבלן מתחייב לבצע את הסיורים המשותפים ,עם המנהל מטעם החכ"ל לאיתור האתרים
9.6
המצריכים טיפול והדברת יתושים ולפיקוח על הפעולות המתבצעות במסגרת המכרז ,באמצעות רכב
עבודה שהוא רכב שטח בעל שילוב  ,4X4כשהוא מצויד במכשיר קשר  +טלפון.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הקיימים ולנהוג עפ"י כל כללי ו/או נהלי
9.7
ו/או תקני הבטיחות ,המחייבים על פי כל דין ,ועל הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לכל נזק ,עקיף
ו/או ישיר ,שיגרם ,עקב כל פעולה ו/או מחדל מצידו במסגרת ו/או במהלך ביצוע העבודות עפ"י החוזה,
לגוף או לרכוש של כל אדם או גורם ,לרבות לעובדיו ,לחכ"ל ,למי מעובדיה ו/או מטעמה ולצד ג' כלשהו.
הקבלן נדרש לעמוד בכל תקן ו/או הוראת חוק נשוא מכרז זה.
9.8
הקבלן נדרש בדיווח יום יומי למנהל מטעם החכ"ל בדבר כל הפעולות המתבצעות בכל יום.
9.9
רכבי הקבלן המשמשים לפעילותו השוטפת במסגרת מכרז זה ,יהיו משנת ייצור  2015ואילך.
9.10
הקבלן יתקין איתורן לרכבי העבודה והרשאה לחכ"ל לפקח אחר פעילות וניידות רכב הקבלן
9.11
בעיר.
כל פגיעה בצומח הנה באחריות הקבלן ,ועליו מוטלת האחריות להחליף ,לשקם ו/או לשלם
9.12
כל סכום שייקבע ע"י המנהל מטעם החכ"ל בגין כל פגיעה .
הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה בנוגע לביצוע העבודות( ,להלן" :היומן") בו יצוינו על בסיס
9.13
יומי הפרטים כדלקמן :
 9.13.1רישום פקודות עבודה ,מבצעים ,טיפולים שגרתיים והנחיות המפקח מטעם החכ"ל
בציון תאריך ,מקום ,מהות המפגע ,טיפול וביצוע.
 9.13.2הוראות המנהל מטעם החכ"ל בדבר ביצוע העבודות.
 9.13.3הערות המנהל מטעם החכ"ל בדבר באופן בו בוצעו עבודות ההדברה.
 9.13.4כל בעיה ,הגבלה ,הפרעה ,תקלה ומכשול שהתעוררו במהלך ביצוע העבודות.
 9.13.5כל פרט אחר בעל משמעות בנוגע לקיום הוראות הסכם זה ,המצריך אישור וחתימת
מפקח מטעם החכ"ל.
 9.13.6היומן יהיה במספר עותקים ,עפ"י דרישות המנהל מטעם החכ"ל ,ייחתם מידי יום
ע"י הקבלן וע"י המנהל מטעם החכ"ל ויעמוד לעיונו ולשימושו.
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תיאור הטיפולים ותדירותם בהתאמה לטבלת המשימות שלהלן
מובהר כי על הקבלן לתת מחיר חודשי פאושאלי {,הכל -כלול} בהתאם לשירותים הנדרשים לרבות ביצוע
ניטורים /הדברה חוזרת /בהתאם להוראת המפקח ,העבודה תתבצע על פי תוכנית עבודה שתאושר ע"י החכ"ל.
 .1גני ילדים ומוסדות חינוך (35בתי ספר 180 ,גני ילדים) – הקבלן יקים מערך ניטור ובקרת מזיקים
[ללא רעלים] ,לכל גני הילדים בהתאם לתוצאות הניטור ועפ"י קריאת שבר יפעל עפ"י הנחיות
המשותפות של הרגולטור רצ"ב ההנחיות .ניטור חובה אחת לחודשיים (מינימום) .כמויות ההגעה
המשוערות לשנה הן לכל הפחות שישה ביקורים לכל גן.
 1.1אחזקה שנתית -במוסדות חינוך -יש לבצע ריסוס עשבים כאשר אין ילדים בבית הספר ובתאום
עם האחראי על מוסדות חינוך.
 1.2הקבלן יבצע מספר ריסוסים בשנה :
 1.2.1ריסוס חורפי מונע הצצה ובמידת הצורך בתוספת קוטלי מגע .
 1.2.2כל השימושים המינונים והשילובים יהיו ע"פ התוויות המופיעות ע"ג תווית
התכשירים ואשר מכוונים להדברה ומניעת עשבי בר בתחום העיר ובשטחי בור

1.2.3
1.2.4

1.2.5

ובהתאם לצורך .פעולת הריסוס תחל מהמחצית השנייה של חודש נובמבר ותסתיים
לא יאוחר מהמחצית הראשונה של חודש ינואר  .בכל מקרה בריסוס הנ"ל יתבצע רק
לאחר ירידת הגשם המשמעותית הראשונה {היורה}.יש לרסס בחומרים מונעי
הצצה טרם צפויה מערכת גשמים מסודרת .
סימזין  -אסור לשימוש  ,בתכלית האיסור.
ריסוסים נוספים/קיציים-שימוש בתערובות קוטלי מגע .הקבלן יבחר להשתמש
בחומרים בעלי נדיפות נמוכה  ,חייב לעבוד בהתאם להוראות התווית ,פעולות
הריסוסים עם קוטלי המגע יתבצעו בכל עת שהדבר נחוץ אך בכל מקרה לא מעבר
למועד שבו העשבייה האמורה להיות מודברת עברה את גובה של  20ס"מ .
ריסוסים נוספים ותיקונים למיניהם יתבצעו ככל שידרשו .ובתכיפות הנדרשת
ולשמירת השטחים נקיים מעשבים .מינימום אחת לרבעון .

 .2מכרסמים – הקבלן יציב תיבות האכלה תקניות{ ,על חשבונו} ויקבען בסביבת מיכלי האצירה
ובהתאם לצורך ועפ"י הוראות מנהל .ניטור אחת לחודשיים /או בהתאם לצורך ,כולל החלפה וחידוש
רעלים הקבלן יטפל בקריאות מכרסמים באופן שוטף לאורך כל השנה בהתאם להוראות המכרז.
פינוי פגרים-כתוצאה של פעולות הדברה או הלכידה –מעת לעת ובהתאם לצורך ישתמש הקבלן
במלכודות מקצועיות לפתרון בעיות מכרסמים ,הטיפול כולל פינוי פגרים וחיטוי המקום ובהתאם
לצורך וללא תוספת תשלום.
מניעת זבובים – הקבלן יבצע מעקב טיפולי מנע ,בדיקת אפקטיביות ,ניטור והדברת רימות זבובים,
.4
וטיפול נגד זבובים בוגרים באמצעות תכשירים קוטלי קיבה.
 .5מלכודות זבובים -בנוסף יוצבו מלכודות בעלות כושר לכידה גבוהה ,נוחות לתפעול ואחזקה .יש לפרט
את המקומות המומלצים להצבת המלכודות ,סוגי הפיתיונות ,תדירות החלה ותדירות ביצוע ניקיון
יסודי .מלכודות אלה יתופעלו ויתוחזקו ע"י הקבלן .חומרי ההדברה והריסוס יהיו מסוג ומאיכות
המאושרים לשימוש עפ"י התקן הישראלי .איתור בתי גידול והשמדתם ,במקומות שבהם במפגע
מחוץ לתחומי העיר ,הקבלן ידווח מידית למפקח .בעונות המעבר והקיץ.
 .6טיפול בקריאות תושבים (יתושים ,זבובים ,צרעות ,פשפש מיטה  ,תיקנים ,נמלים וכל מזיק אחר בין
אם הוא תברואי ובין אם לאו)  -קריאות תושבים (מוקד עירוני) יטופלו כולם באותו היום בשעות
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הבוקר המוקדמות ובהתאם לטבלת התקן ,בכל קריאה יציב הקבלן שלטי אזהרה הנושאים תאריך
ושם הקבלן וכן את פרטי פעולותיו , .מועד לביצוע :כל השנה.
 6.1הדברה /הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעות-הקבלן יבצע הדברה /הרחקה של נחילי
דבורים /קיני צרעות במבנים וחצרות על פי קריאה ויבצע פעולות לאיתור הקינים ומניעת
התפתחות הצרעות {.השמדת מלכות ,חיסול קינים מלכודות וכיו"ב }
 6.1.1הקבלן מתחייב להיות זמין במשך  24שעות ביממה {כולל שבתות
וחגים} כאשר בשעות העבודה יהיה כלול בעלות החודשית ואילו

מחוץ לשעות העבודה לפי תשלום על קריאה.
6.1.2

הקבלן מתחייב להגיע תוך פרק זמן שלא יעלה על  2שעות מזמן
הקריאה לטיפול או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם נציג 106
ולפי דרישת החכ"ל ו/או העיריה.

 6.1.3הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים בכדי למנוע עקיצה של
אנשים במהלך פעילות ההדברה /הרחקה של נחילי הדבורים או
קיני הצרעות ,הקבלן יפעל ויוודא השמדת הקינים בגמר פעולתו
ולאחר יום.
 6.1.4זמינות  24שעות ביממה (כולל שבתות וחגים).
 6.2לכידת נחשים/עקרבים – הקבלן לוכד נחשים מורשה יבצע לכידה של נחשים או עקרבים
במבנים וחצרות על פי קריאה .לכידת נחשים ,בשעות העבודה כלול בעלות החודשית

ואילו מחוץ לשעות העבודה לפי תשלום על קריאה.
הקבלן מתחייב להעמיד לרשותהחכ"ל לוכד זמין אשר מתחייב להיות זמין לרשות החכ"ל  24שעות
כולל שבתות ,חגים ויום כיפור.
6.2.1

הקבלן יבצע לכידת נחשים/עקרבים במבנים ,חצרות ושטחים
פתוחים כגון גנים ציבוריים בקריאות של מוקד  106או מי שהוסמך
לכך ע"י המנהל.

6.2.2

הלוכד מתחייב להגיע לכתובת שבה מצוי הנחש/עקרב תוך פרק זמן
שלא יעלה על שעתיים מזמן הקריאה או במועדים אחרים בתאום
עם נציג החכ"ל ו/או העירייה .השרות כולל סילוק הנחש/העקרב
שנלכד לחופשי יהיה במקום שלא יפגע או יסכן חי אדם.

6.2.3

תהליך הלכידה והשחרור יעשו באמצעים ייעודיים כך שלא יפגעו
בבריאותו של הנחש/עקרב .

 .7ניטור ,הדברת יתושים וזחלי יתושים  -הקבלן ינהל מערך ניטור והדברה עירוני הכולל מיפוי
קריאות התושבים ,ניהול רשימת המוקדים הפוטנציאלים להתפתחות יתושים ,חלוקתם בהתאם
למדרג האקולוגי .אופן הדברת זחלי יתושים יתבצע בהתאם להנחיות עדכניות בנושא.
 .8אזור בתי הגידול הפוטנציאלים -נחל שלווה ,נחל נועם ,נחל לכיש-כרמי גת ,ואדי פארק פז ,ואדי
איזור תעשיה סוללה ודרך דרום  .הניטור יתבצע כל השנה וההדברה בהתאם לתוצאות הניטור מועד
לביצוע :עונות מעבר והקיץ.
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 .9איתור וניטור דגירת יתושים -סריקה ואיתור מוקדים מזדמנים להתפתחות יתושים והשמדתם כגון
כלים קטנים ,אתרי בניה ,סריקה בבתי עלמין וכו' היח' הינה לדונם סריקה וטיפול כגון הורקת
כלים קטנים ,או הדברתם כגון קולטנים ,כולל בתוך חצרות פרטים.
 .10מינים פולשים ,נמלי אש – הגדרות ושיטות עבודה ,החומרים בהם יעשו שימוש הינם המומלצים
הקיימים בשוק ובאישור המפקח  .יבוצעו ניטורים מקדימים בהתאם לצורך  ,הדברה תתבצע
בהתאם לתוצאות הניטור/ובהתאם להוראת המפקח.
 .11מקלטים  -הקבלן ינטר וידביר בהתאם לצורך כנגד מזיקים ,מניעה ואחזקת המקלטים במצב
למוכנות ונקיים ממזיקים  ,בעיר קריית גת יש כ  150מקלטים ציבוריים  ,לעיתים נדרש לשאוב מים
ממקלטים.
 .12תהלוכן האורן  :הקבלן יחסן את כל עצים בעיר קריית גת באמצעות טיפול מנע ע"י הזרקת גזע ,אחת
לשנה בחודשים נובמבר ודצמבר במקרה של הופעת המזיק הטיפול יהיה ע"ח הזוכה גם במידה וצריך
מנוף/סולמות  .עד להדברה מוחלטת של המזיק וחיסולו ,לא יעבדו עובדים בסולמות ומנופים אם אין
להם הכשרת בטיחות מתאימה ו/או קורס עבודה בגובה.
 .13ניטור והדברת חולדות ותיקנים במערכות ביוב – שוחות ביוב
 .14בוטל
 .15ריסוס \ טיפול טרום אירוע – שעות מיוחדות הטיפול בדר"כ בפארקים או באיזורים סובב העיר.
 .16הדברת עשבים ואחזקת שטחים בתשתית קשה –שטחים מרוצפים ,מדרכות ,כבישים ,חניות ,ככרות
,משעולים ,אספלט רחבות .הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם שטחים נקיים מעשבים.
18.1

על קבלן לבחור את חומרי ההדברה {מהרשימה של החומרים המאושרים
לשימוש של המשרד להגנת הסביבה}והשיטות בהתאם לתנאים הספציפיים של
כל שטח ,כך שהריסוס יהיה יעיל ולא יגרם שום נזק לאדם ,לחי ,לסביבה
לצמחייה תרבותית רצויה כגון שטחי גינון וחקלאות בתחום גבולות העיר קריית
גת .

18.2

הקבלן יבצע מספר ריסוסים בשנה וככל שיידרש על מנת שהשטחים יהיו נקיים
מעשבים .חובה לבצע ריסוס חורפי עם מונע הצצה .

 .17הדברת עשבים ואחזקת שטחים בתשתית רכה{ :אדמה} ,דרכים ,מדרונות של ואדיות ונחלים ,
חורשות ושטחים פתוחים אחרים (שטחי בור אחרים)  .על הקבלן לבחור את חומרי ההדברה
{מהרשימה של החומרים המאושרים לשימוש של המשרד להגנת הסביבה}והשיטות בהתאם לתנאים
הספציפיים של כל שטח ,כך שהריסוס יהיה יעיל ולא יגרם שום נזק לאדם ,לחי ,לסביבה לצמחייה
תרבותית רצויה כגון שטחי גינון וחקלאות בתחום גבולות העיר קריית גת .
 .18להלן טיפול בקריאות מיוחדות עבור מזיקים שלא נכללים בתוכנית העבודה  ,חובה לתמחר סעיפים
אלו בכתב הכמויות  :הקבלן מתחייב כי מחירים אלו יעמדו בתוקפם לאורך כל תקופת החוזה
ובהתאם להוראות ההסכם.
 .19פנוי פגרים וחיטוי המקום שממנו פונה הפגר :הזוכה מתחייב לחכ"ל כי יבצע פינוי פגרים {כגון:
חתולים ,כלבים ,מכרסמים} לא כולל פגרי בעלי חיים גדולים כגון גמלים סוסים ,חמורים וכו'.
 19.1הפינוי יבוצע ע"י הכנסת הפגר לשקית ניילון מתאימה ,איטומה ופינוי לאתר מתאים.
 19.2בקריאה לפינוי פגר של כלב טרם הפינוי יבוצע בדיקה עם קורא שבבים ,במידה וקיים
שבב ,חובה על הקבלן לדווח לווטרינר העירוני ולמפקח.
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 19.3על הזוכה לדאוג ולהצטייד בקורא שבבים מתאים לזיהוי ועל חשבונו –יש לקבל את
אישור הווטרינר העירוני {רק הזוכה במכרז} .
 19.4פינוי הפגר יבוצע תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים מרגע הדיווח או במקרים אחרים
שיקבעו ע"י נציג החכ"ל ו/או העיריה או מוקד .106
 19.5בתום הפינוי יבוצע חיטוי של  1מ"ר לערך כדי לחסל מזיקים וזיהומים שעלולים
להתפתח ממקרה זה.
 19.6הזוכה מתחייב להיות זמין  24שעות ביממה כולל שבתות ובחגים.
 .20טיפול במבנה נגוע בטרמיטים  :מחיר עבודה למ"ר במבנה עד  500מ' ( כל מטר נוסף משתווה לאותו
מחיר ) .העבודה תתבצע על פי קריאה ובהתאם להזמנת רכש מאושרת טרם העבודה .
20.1

קידוחים /פיתיונות פתרון מוחלט אחריות לשנתיים .

20.2

הקבלן יחזור על העבודה במידת הצורך ועל חשבונו .

 .21יום עבודה צוות הדברה נוסף :מובהר כי יום עבודה כולל שמונה שעות עבודה נטו  ,שני עובדים
כשלפחות לאחד מהם יש תעודת קבלן מוסמך בשטחים פתוחים בתוקף .רכב  4*4עם מיכל ריסוס
בלחץ גבוה וקיבולת של  500ליטר לפחות ,כלים וחומרים רלוונטיים לביצוע העבודות ,כל האמצעים
,הציוד ,חומרי ההדברה יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .22יום עבודה שופל  +מפעיל מוסמך ומקצועי :מובהר כי יום עבודה כולל שמונה שעות עבודה נטו.
הקבלן יקבל הזמנת רכש לביצוע שרות זה ,וכן הוא מתחייב כי יש ברשותו ציוד זה או ביכולתו לשכור
שירותים אלו מקבלן חיצוני או לשכור ציוד זה.
 .23יום עבודה מנטר :מובהר כי יום עבודה כולל שמונה שעות עבודה נטו  ,המנטר יהיה בעל השכלה
מתאימה ומיומן במקצועיות לבצע את עבודתו .
 .24טיפול בבעלי כנף [ גירוש באמצעות ירי ונפצים ]  :ענפות ,יונים וכיו"ב ,ובהתאם להיתרים ,למקרה .
עד שעתיים עבודה נטו (,לא כולל זמן נסיעות הלוך/ושוב).
 .25טיפול נגד יונים באמצעות דוקרנים – המחיר הינו ליח' של עד  10מטר רץ' כל מטר נוסף באותו
סכום.
כל האמצעים ,הציוד ,הדוקרנים ,הדבקים ,הברגים והעבודה יסופקו על ידי הקבלן
25.1
ועל חשבונו.
עובדי הקבלן יהיו מיומנים מקצועיים ובעלי הסמכות לעבודה בגובה באם נדרש

25.2

 .26טיפול נגד יונים וציפורים באמצעות רשתות מקצועיות :המחיר עד  10מטר מרובע כל  1מ"ר נוסף
באותו סכום .
26.1

כל האמצעים ,הציוד  ,הרשתות ,כבלי הפלדה יהיו מעובי ברגים יסופקו על ידי

הקבלן ועל חשבונו.
 .27כיסוח /ריסוק/דיסקוס כולל טרקטור מטעים בעל יכולות להפעיל כלים :אלו ,מובהר כי יום עבודה
כולל שמונה שעות עבודה נטו .הקבלן יקבל הזמנת רכש לביצוע שרות זה ,וכן הוא מתחייב כי יש
ברשותו או ביכולתו לשכור שירותים אלו מקבלן חיצוני או לשכור ציוד.
 .28הדברה  /הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעות (טיפול מחוץ לשעות העבודה ),
הדברה /הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעות-הקבלן יבצע הדברה /הרחקה של נחילי דבורים /קיני
צרעות במבנים וחצרות על פי קריאה ויבצע פעולות לאיתור הקינים ומניעת התפתחות הצרעות
{.השמדת מלכות ,חיסול קינים מלכודות וכיו"ב }
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28.1

הקבלן מתחייב להיות זמין במשך  24שעות ביממה {כולל שבתות וחגים}

כאשר בשעות העבודה יהיה כלול בעלות החודשית ואילו מחוץ לשעות העבודה לפי

תשלום על קריאה.
28.2

הקבלן מתחייב להגיע תוך פרק זמן שלא יעלה על  2שעות מזמן הקריאה

לטיפול או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם נציג  106ולפי דרישת העיריה.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים בכדי למנוע עקיצה של אנשים
28.3
במהלך פעילות ההדברה /הרחקה של נחילי הדבורים או קיני הצרעות ,הקבלן יפעל
ויוודא השמדת הקינים בגמר פעולתו ולאחר יום.
 .29לכידת נחשים/עקרבים – הקבלן לוכד נחשים מורשה יבצע לכידה של נחשים או עקרבים במבנים
וחצרות על פי קריאה .לכידת נחשים ,בשעות העבודה כלול בעלות החודשית ואילו מחוץ לשעות

העבודה לפי תשלום על קריאה.
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העיריה לוכד זמין אשר מתחייב להיות זמין לרשות העיריה  24שעות
כולל שבתות ,חגים ויום כיפור.
 29.1הקבלן יבצע לכידת נחשים/עקרבים במבנים ,חצרות ושטחים פתוחים כגון
גנים ציבוריים בקריאות של מוקד  106או מי שהוסמך לכך ע"י המנהל/ת.
29.2

הלוכד מתחייב להגיע לכתובת שבה מצוי הנחש/עקרב תוך פרק זמן שלא

יעלה על שעתיים מזמן הקריאה או במועדים אחרים בתאום עם נציג העיריה.
השרות כולל סילוק הנחש/העקרב שנלכד לחופשי יהיה במקום שלא יפגע או
יסכן חי אדם.
 29.3תהליך הלכידה והשחרור יעשו באמצעים ייעודיים כך שלא יפגעו בבריאותו
של הנחש/עקרב.
 .30הדברת עשבייה בבתי כנסת -הדברת עשבייה בכ 97-בתי כנסת פעמיים בשנה.
 .31חדקונית הדקל :הטיפול יבוצע ע"י הגמעה/ריסוס קדקוד הדקל באמצעות מוט טלסקופי מתאים
,לעיתים נדרש עד  12מ' ,מרסס מוטורי ו 2עובדים מיומנים ,חומרים לשימוש  :חומרים מאושרים
למטרה זו ,על חשבון הקבלן ,הטיפול יהיה משולב לחדקונית הדקל וגם לפטריית החירכון .
31.1לעצי התמר יבוצע טיפול שנתי אחד בחודש מרץ.
31.2לעצי הדקל הקנארי יבוצעו  3טיפולים בחודשים :מרץ ,יוני ואוקטובר ו/או בהוראת
המנהל /המפקח /יועץ הגינון .מקומות מילוי המים יתואמו ע"י המפקח.
31.3דקל קנארי החשוד כנגוע יוגמע  /ירוסס בכמות של  30ליטר תערובת לקודקוד לעץ .דקל
קנארי ירוסס/יוגמע ב 15ליטר תרסיס.
31.4תמר מצוי ירוסס בכמות של  15ליטר תרסיס.
31.5כל הציוד והחומרים הינם על חשבון הקבלן .
31.6בעבודה באיי תנועה ,על הקבלן לעמוד בתנאי הבטיחות בתנועה ובדרישות המשטרה
כולל אספקת שילוט/תמרור
31.7לא יעבדו עובדים בסולמות ומנופים אם אין להם הכשרת בטיחות מתאימה ו/או קורס
עבודה בגובה
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טבלת משימות ולוחות זמנים לביצוע וקנסות

מס"ד

1

2

סוג הפעיליות

הקב לן יקים מערך
ניטור ובקרת
בקרת מזיקים והדברתם מזיקים{ללא
בגני ילדים ומוסדות
רעלים} ,לכל גני
ספר
חינוך -כ 35 -בתי
הילדים בהתאם
וכ 180 -גני ילדים סה"כ לתוצאות הניטור ועל
פי קריאת שבר יפעל
על פי ההנחיות
המשותפות של
הרגולטור ניטור
חובה אחת
חודשיים{מינימום}
מחיר לחודש.

מניעה והדברת
מכרסמים

הדברת מכרסמים
באמצעות מלכודות
ופינוי פגרים-כתוצאה
של פעולות ההדברה או
הלכידה

4

אופן הביצוע ודגשים

מניעה והדברת זבובים -
מיכלי אצירה

אחריות

תדירות

זמן הגעה
מקסימלי
מרגע
מסירת
הדיווח

שנתי

שנתי

שעתיים

הקבלן יציב תיבות
האכלה תקניות ,
ויקבען בסביבת פחי
האשפה המוטמנים
ובהתאם לצורך ועל פי
הוראת המנהל ,הקבלן
ינטר תיבות אלו ויגביר
פעולותיו בהתאם
לתוצאות הניטור.

חודש-
{מפתרון
הבעיה}

יזום /לפי
קריאה

ארבע
שעות

שימוש במלכודות
מכרסמים לפי הצורך
,הטיפול כולל פינוי
פגרים וחיטוי המקום
בהתאם לצורך

ביצוע מידי
תוך שעתיים
בהתאם
לקריאה.

יזום /לפי
קריאה

שעתיים

התחייבות
הקבלן כי
הדברת
רימות
הזבובים
תמוגר
באפקטיביות
של עד
שבועיים
מיום ביצוע
הפעולה.

יזום /לפי
קריאה/אחת
לשבועיים

 24שעות

מעקב טיפולי מנע-
בדיקת אפקטיביות -
ניטור והדברת רימות
זבובים וזבובים
בוגרים.
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הצבת מלכודות חד
פעמי המחיר כולל
מלכודת הצבת
המלכודות ופינויים

5

הצבת מלכודות לזבובים

6

קריאות תושבים
טיפול בקריאות
יטופלו כולם באותו
תושבים{,הטיפול יהיה
היום ובהתאם לטבלת
לכל מזיק תברואי) .
התקן ,בכל קריאה יציב
בשעות העבודה הקבלן הקבלן שלטי אזהרה
ילכוד נחשים /עקרבים הנושאים תאריך ושם
והדברה /הרחקה של
הקבלן וכן את פרטי
נחילי דבורים וצרעות פעולתו

7

ניטור והדברת יתושים ,
וזחלי יתושים

8

הדברה וניטור זחלי
יתושים במוקדים
קבועים

הקבלן ינהל מערך
ניטור והדברה עירוני

האחריות
היא להציב
בהתאם
לדרישת
החכ"ל .

יזום /לפי
קריאה

שנתי

בהתאם
לקריאה

שנתי

אחת לשבוע

 24שעות

 2שעות

 4שעות

הכולל מיפוי קריאות
התושבים ,ניהול
רשימת המוקדים
הפוטנציאלים
להתפתחות יתושים
,חלוקתם בהתאם
למדרג האקולוגי
והדברת אופן הדברת
זיחלי יתושים יתבצע
בהתאם להנחיות כמו
כן הקבלן יפעל לשיתוף
פעולה בין הרשויות
הסמוכות .עדכניות
בנושא.

חיסול כל זיחלי נחל
שלווה ,נחל נועם ,נחל
לכיש-כרמי גת ,ואדי
פארק פז ,ואדי אזור
תעשיה סוללה ודרך
דרום סה"כ כ  20דונם
הניטור יתבצע כל השנה
וההדברה בהתאם
לתוצאות הניטור,
תיעוד רשימת בתי
גידול פוטנציאלים,
תוכנית עבודה.

שנתי

אחת לשבוע

 4שעות
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9

10

איתור וניטור מוקדי
דגירת יתושים
והדברתם במוקדים
מזדמנים ,פעולות מניעה
לביצוע ,שטחים סמוכים
ניטור והדברה של מינים
פולשים נמלי אש

11

ניטור והדברת מזיקים
במקלטים ציבוריים

12

תהלוכן האורן

13

ניטור והדברת חולדות
ותקינים במערכות ביוב

14

בוטל

15

טיפול טרום אירוע

16

הדברת עשבים ואחזקת
שטחים {תשתית קשה,
מדרכות ,שטחים
מרוצפים}

17

הדברת עשבים ואחזקת
שטחים בתשתית רכה
(אדמה ) יבוצע בכל
השטחים אשר יורה
המנהל ובהם דרכים
מדרונות ואדיות וגדות
נחלים ובמוסדות חינוך.

היח' הינה לדונם
סריקה וטיפול כולל
ההדברה או הייבוש

שנתי

קראה -עד חצי דונם -
ניטור מקדים וזיהוי
,כולל הדברה במידת
הצורך

שנתי

ניטור ,מניעה והדברת
מזיקים במקלטים ,
אחזקת המקלטים
במצב מוכנות ונקיים
ממזיקים.

שנתי

טיפול מנע ע"י הזרקת
גזע ,אחת לשנה נובמבר
דצמבר במקרה של
הופעת המזיק הטיפול
יהיה ע"ח הזוכה גם
במידה וצריך מנוף
 120שוחות בחודש
מינימום חובה

שנתי

שנתי

שעות מיוחדות הטיפול
בדר"כ בפארק עד 5
 3ימים
דונם {אירועי יום
העצמאות ,שמחת תורה
וכיוצ"ב}

אחזקה שנתית

שנה

יזום/קריאה

יזום
/קריאה

יזום/קריאה

יזום/קריאה

קריאה /לפי
תוכנית

לפי תוכנית

אחזקה
שנתית

 4שעות

 4שעות

 4שעות

 4שעות

 4שעות

 24שעות

 24שעות

שנה
אחזקה
שנתית

 24שעות

אחזקה שנתית

76
חתימת הקבלן__________________________________________:

18

מכאן השירות הינו אופציונאלי לבחירה ע"י החכ"ל לביצוע והפעלה ע"י הקבלן הזוכה.
הספק יפעל על פי
קריאה לפינוי
פגרים{פגרי כלבים,
חתולים מכרסמים}לא
כולל פגרי בעלי חיים
גדולים כגון בקר
,סוסים

19

פנוי פגרים וחיטוי
המקום שממנו פונו פגרי
בעלי חיים

20

טיפול במבנה נגוע
בטרמיטים

21

יום עבודה צוות נוסף

רכב  4על  4מדביר
מוסך שטחים פתוחים
ועוזר 8,שעות עבודה

קריאה

22

יום עבודה של שופל
ומפעיל

מחיר ליום עבודה
למפעיל טרקטור וציוד
נלווה  8שעות נטו .

יום עבודה

 24שעות

23

יום עבודה מנטר

יום עבודה

 12שעות

24

טיפול בבעלי כנף {גירוש
באמצעות ירי ונפצים}
ענפות ,יונים וובהתאם
להיתרים

מחיר למ"ר -במבנה עד
 500מטר-כל מטר נוסף
באותו סכום

שבוע

שנתיים

קריאה

קריאה

שעה

 48שעות

 12שעות

 8שעות עבודה

קריאה

 12שעות

25

טיפול נגד יונים
באמצעות דוקרנים

כולל חומרים ועבודה
שימוש בדוקרנים
מקצועיים ודבק מסוג
סופר  7או שווה ערך ,
לפי מטר רץ {מינימום
בהזמנה 10
מטר}המחיר למטר

שנה

קריאה

 24שעות

26

טיפול נגד יונים
וציפורים באמצעות
רשתות מקצועיות

כולל חומרים ועבודה
בגובה ,אישורים
נדרשים חובה ל 10מ"ר

שנתיים

קריאה

 48שעת

יום עבודה

 48שעות

27
כיסוח/חירמוש/דיסקוס

למקרה עד שעתיים
עבודה -לא כולל נסיעות
הגעה

מחיר ליום עבודה
למפעיל טרקטור וציוד
נלווה  8שעות
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28

הדברה  /הרחקה של
נחילי דבורים וקיני
צרעות (טיפול מחוץ
לשעות העבודה )

זמינות  24שעות ביממה
כולל שבתות וחגים
בתשלום .כאשר המחיר שנתי
ליחידת טיפול ש מעבר
לשעות העבודה .

קריאה

29

לכידת נחשים /עקרבים
(טיפול מחוץ לשעות
העבודה)

זמינות  24שעות ביממה
כולל שבתות וחגים
בתשלום .כאשר המחיר שנתי
ליחידת טיפול ש מעבר
לשעות העבודה .

קריאה

שעתיים

30

הדברת עשבייה בבתי
כנסת

שנתי

לפי תכנית
עבודה

תוך יום
עבודה

31

חדקונית הדקל

הדברת עשבייה ב 97
בתי כנסת פעמיים
בשנה
טיפול ע"י מוט
טלסקופי של עד 12
מטר ,מרסס מוטורי ו2
עובדים מיומנים,
חומרים לשימוש
קרטה ,אפיון על חשבון
הקבלן ,הטיפול לכל עץ
יהיה  3פעמים בשנה
ו/או בהוראת המנהל.

שנה

לפי תוכנית

שעתיים

 24שעות

אי עמידה בלוחות הזמנים האמורים לעיל בטבלת המשימות ו/או אי הגעה לקריאה ו/או אי ביצוע משימה
מכלל האמור לעיל יגרור קנס לקבלן של  ₪ 500לכל קריאה ו/או פעולה  ,אם באמור לעיל לפגוע בזכויות
החכ"ל לביטול החוזה עקב אי מתן שירותים לשביעות רצונה של החכ"ל וזאת לאחר מתן התראה לקבלן
לתיקון הליקויים.
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