
 

 

 קבלן שנתי לשירותי הדברה –________ מכרז 
 

שירותי קבלן שנתי להדברה ( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות
 .זוטא זה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז

 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה של העירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 

 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. 1,000של 
 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במחלקת התברואה של העירייה.
 

יש להקפיד למסור ידנית הדברה" שירותי קבלן שנתי ל – מכרז "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון 
ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 

תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה -, מעלות1
 נתקבלה על גבי המעטפה. המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה 

 
. הצעות אשר תשלחנה בדואר 0031:עד לשעה  4/7/21את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 

 לא תידונה. בתיבת המכרזים, מכל סיבה שהיא ותתקבלנה לאחר מועד זה 
 

עיריית תברואה( במשרדי מינהל שפ"ע )מחלקת . היציאה מ10:00בשעה  1/7/21סיור קבלנים יערך ביום 
 תרשיחא.-מעלות 1, ברחוב בן גוריון תרשיחא-מעלות

 
 ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות בהליך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________    _____________________ 
 ,      אירית מורן                                                                     יוסי לוי                   

 עיריית מעלות תרשיחא יתגזבר                                      ראש אגף שפ"ע                 
 עיריית מעלות תרשיחא              
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 קבלן שנתי לשירותי הדברה –________ מכרז 
 

 תנאים כלליים
 

 כללי א.
 
)להלן: הדברה ( מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי "העירייה"תרשיחא )להלן: -עיריית מעלות 1

 ( בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך."השירותים"
 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  2.1 2

 המצורף לתנאים אלה.

עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים העירייה רשאית, בכל  2.2
 במסמכי ההליך. 

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, בכתב, לידיעתם של 
 כל משתתפי ההליך בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

עם הקבלנים הזוכה בהליך לשיפור הצעתו, והחוזה שיחתם העירייה תהא רשאית לשאת ולתת  2.3
 יהא תוצאת המשא ומתן.

 
יש להקפיד הדברה" שירותי קבלן שנתי ל – את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 3.1 3

, אשר בקומת הכניסה בבניין למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה
תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא כי -, מעלות1העירייה ברחוב בן גוריון 

המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי 
 המעטפה. 

ות אשר . הצע0031:עד לשעה  4/7/21את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 
 לא תידונה. בתיבת המכרזים, מכל סיבה שהיא תשלחנה בדואר ותתקבלנה לאחר מועד זה 

משרדי מינהל הנדסה )מחלקת תברואה( . היציאה מ10:00בשעה  1/7/21סיור קבלנים יערך ביום  3.2
ההשתתפות בסיור הינה חובה תרשיחא. -מעלות 1, ברחוב בן גוריון תרשיחא-עיריית מעלותב

 להשתתפות בהליך.ומהווה תנאי 
 
 
 תנאים להשתתפות בהליך ב.
 
"( העומדים, במועד הקבוע כמועד "המשתתףבהליך זה רשאים להשתתף יחידים ותאגידים )להלן:  4

 התנאים המפורטים להלן: בכלהאחרון להגשת ההצעות להליך 

 1975-בעל היתרים לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"העל המשתתף להיות  4.1
 מוגבל.-לקטילת חרקים, קטילת מכרסמים ואיוד בלתי

 . יתרים כאמור שהינם בתוקף למועד הגשת הצעתוה יעל המשתתף לצרף להצעתו העתק
 .1993-חוק החמרים המסוכנים, תשנ"געל המשתתף להיות בעל היתר רעלים לפי  4.2

 . יתר הרעלים שהינו בתוקף למועד הגשת הצעתועל המשתתף לצרף להצעתו העתק ה
 1968-לחוק רישוי עסקים, תשכ"חעל המשתתף לביות בעל רישיון עסק להדברה בהתאם  4.3

 .1995-)עסקים טעוני רישוי(, תשנ"הלצו רישוי עסקים  3.3פריט ו
 . רישיון העסק, שהינו בתוקף למועד הגשת הצעתועל המשתתף לצרף להצעתו העתק 

בביצוע עבודות הדברה  2016-2020של שלוש שנים לפחות במהלך השנים בעל ניסיון קודם מוכח  4.4
 .בשטחים פתוחים ובמוסדות ציבור

 עבורם ביצע עבודות כנ"ל מצדדים שלישיים על המשתתף לצרף להצעתו המלצות בכתב
 המאשרות קיומו של הניסיון הנדרש.

 
ייה בנוסח המצורף כנספח על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ואו חבר מועצת העיר 5

 ' למסמכי הליך זה.א
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 ההצעה ג.
 
 –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6

 לא תידון. 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 
כמפורט בטופס   הצעת המשתתף בלבד,על גבי טופס  על המשתתף ליתן הצעת המחיר מטעמו 17. 7

 . הצעת המשתתף
חתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ה 7.2

 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
 

הצעות שתוגשנה עותקים אשר ימולאו בהדפסה או בעט.  2 –הצעת המשתתף תוגש  ב  8.1 8
 לא תידונה.  –ממולאות בעיפרון 

עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרות, בחותמתו  כלעל המשתתף לחתום על  8.2
 וחתימת מורשי החתימה בשמו.

אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך )למעט הפרקים שהשמטתם מותרת( ו/או כל  8.3
ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או שינוי ו/או תוספת שייעשו במסמכי 

 תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

 הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.    9.1 9
 לא יכללו מע"מ.המחירים המוצעים  9.2
 ים בהתאם לאמור בחוזה.הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירות 9.3

 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  10
 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 

ש"ח(, שהוצאה  עשרת אלפים) 10,000₪להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  11
"ערבות ______ )להלן: על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום 

 (המשתתף"
 ' למסמכי מכרז זה. בלהיות בנוסח הערבות המצורף כנספח המשתתף על ערבות 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות
 בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה. 

 
בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  12

 המפורטים להלן: 

לקטילת חרקים, קטילת  1975-היתרים לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה 12.1
 וגבל.מ-מכרסמים ואיוד בלתי

 .1993-היתר רעלים לפי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג 12.2

לצו רישוי עסקים  3.3ופריט  1968-רישיון עסק להדברה בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 12.3
 .1995-)עסקים טעוני רישוי(, תשנ"ה

המאשרות  עבורם ביצע עבודות הדברה בשטחים פתוחים מצדדים שלישיים המלצות בכתב 12.4
 לעיל. 4.4בסעיף  קיומו של הניסיון הנדרש

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 12.5
 , על שם המשתתף.1976

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 12.6

עו"ד על משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור  12.7
 זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על  13
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
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יום מהמועד האחרון  90בת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתי 14
 להגשת ההצעות.

 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה בהליך  ד.
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 15

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן זהה והינו  15.1
מבין השתיים. גבוה הניקוד האיכות תקבע ההצעה הזוכה ע"פ ההצעה בעלת  -הטוב ביותר 

רשאית העירייה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות  -במקרה של זהות גם במחיר 
 .לנכון נוספות בדרך כפי שתמצא

קיבלו תוצאה זהה שהיא  יותר או הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות 15.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   התוצאה הטובה ביותר,

  , ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.הליךהאמורה כזוכה ב
 

 . העסק בשליטת מחזיקה של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף
 

  - זה סעיף לעניין
 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  –"עסק בשליטת אישה" 
( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 
 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -ינם נשים אם שליש מהדירקטורים א        (2)
 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 
 כל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;ו

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  -"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 
 מנגנון קביעת הזוכה במכרז

 

העירייה רשאית לפצל הזכייה במכרז בין מספר מציעים ואף לוותר על חלק מהשירותים הנדרשים  16
 בהליך זה ולא להזמינם כלל. 

 
העירייה איננה מתחייבת להזמין מן הזוכה שירותים בהיקף מינימלי כלשהו, ותהא רשאית שלא להזמין  17

 כלל שירותים כלשהם מכוח ההתקשרות עפ"י תנאי הליך זה.
 
לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובמכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  18

 ההליך.

 

 בצירוף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו. משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 19
 
 2כנספח על הזוכה בהליך יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  20.1 20

ימים מהמועד בו קיבל  7,  כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך לחוזה ההתקשרות
 הודעה על זכייתו בהליך.

על הזוכה בהליך יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, על  20.2
: )להלן לחוזה ההתקשרות 3כנספח ש"ח( בנוסח המצורף  פיםאלעשרת ש"ח ) 10,000סך 

ימים מיום  5וזאת תוך  ______( שתוקפה החל ממועד הנפקתה ועד יום "ערבות הביצוע"
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ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, וניתנת שיודע לו על זכייתו. 
 למימוש בכל תקופת תקפה.

 במעמד המצאת ערבות הביצוע תוחזר לזוכה ערבות המשתתף שצירף להצעתו.
תוכנית תוך שבוע ימים ממועד שקיבל הודעה על זכייתו  בהליך יהא להגיש לעירייהעל הזוכה  20.3

תועבר לאישור העירייה. לבצוע השירותים בהתאם למפרט המיוחד, אשר  עבודה מפורטת
 התוכנית כפי שאושרה תהווה חלק מהתחייבויותיו החוזיות של הזוכה.

 

ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי  21.1 21
 את זכייתו בהליך בהודעה בכתב.

בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא רשאית העירייה למסור את ביצוע ההליך למי שייקבע  21.2
 על ידה והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 
 תקופת ההתקשרות ה.  

 
 חודשים. 12בהליך יהא בתוקף לתקופה של ההסכם שיחתם עם הזוכה    22.1 22

ינת בהפעלת ההסכם יהעירייה תהא רשאית להודיע לזוכה על תקופות בהן אין היא מעונ 22.2
 ובחודשים אלה לא יינתנו השירותים ולא תשולם התמורה בעדם או כל חלק ממנה.

 
תקופות להעירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  23

שנים ובתנאי  שלושנוספות בתנאי הליך זה ובלבד שאורכה הכולל של ההתקשרות לא יעלה על 
שהודיעה לזוכה על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת ההתקשרות 

 אותה תבקש העירייה להאריך.
יום  20לעירייה, תוך  הודיעה העירייה לזוכה על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הזוכה

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

 לגבייה.
 
 
 
 
 

 _________________    _____________________ 
 ,      אירית מורן                                                                   יוסי לוי                   

 עיריית מעלות תרשיחא יתגזבר                                      ראש אגף שפ"ע                 
 עיריית מעלות תרשיחא              
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 נספח א' 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על פידלהק נא
 

 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 
 

 הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"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 

 בן או בת, אח או אחות." בן זוג, הורה, -לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

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

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

ובשום עבודה המבוצעת זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -על ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 

לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  )מחק את המיותר(בין חברי מועצת העירייה יש / אין  2.1
 סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 

 מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 

ירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של הע 3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4

 

העיריות, ( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 
 

 שם המשתתף: _________________   חתימת המשתתף: __________________   
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 נספח ב'
 

 _______תאריך: __        לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המשתתף"על פי בקשת ___________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 
השתתפות המשתתף במכרז אלפים ש"ח( וזאת בקשר עם עשרת ) 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 תרשיחא.-מעלות קבלן שנתי לשירותי הדברה של עיריית –________ 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
לדרוש שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  משתתףאת הסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. משתתףכלשהי שיכולה לעמוד ל

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

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה.רי ______ דרישה שתגיע אלינו אח
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.______ לאחר יום 
 

 ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנ
 
 
 
 
 
 

                                                                             ______________ 
 בנק                                                                                            
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 הצעת המשתתף
 

 ________________________ ת.ז/ח.פ. ____________________________אני הח"מ 
 אשר כתובתי _________________________________________________

 
 מצהיר, מסכים, ומתחייב בזה כדלקמן:

 
 __________הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז  1

נוסח החוזה ותנאים למשתתפים בהליך על נספחיו, , לרבות מסמך התרשיחא-של עיריית מעלות  2
וכי  ,וכי הבנתי את כל התנאים הנדרשים מאת המציעים בהליך זה , שיחתם עם הזוכה ונספחיו

 בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 
מוותר על מתן השירותים,  ואני את כל התנאים שיש בהם חשיבות ל דקתיהנני מצהיר בזאת כי ב 3

 כל טענה בדבר אי התאמה של דרישות העירייה למצב בפועל.
 
 הנני מתחייב: 4

 .אשר ימסרו לידילבצע את שירותי ההדברה  4.1
למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים בהליך, בחוזה ובכל מסמכי  4.2

 החוזה.
 

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: 5
נספחיהם, לרבות חוזה ההתקשרות ממולאים וחתומים על ידי ו/או  כלמסמכי ההליך על  5.1

 על ידי צדדי ג' כדרישות ההליך.

לקטילת חרקים,  1975-היתרים לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה 5.2
 מוגבל.-קטילת מכרסמים ואיוד בלתי

 .1993-היתר רעלים לפי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג 5.3

לצו רישוי  3.3ופריט  1968-בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"חרישיון עסק להדברה  5.4
 .1995-)עסקים טעוני רישוי(, תשנ"העסקים 

 עבורם ביצע עבודות הדברה בשטחים פתוחים מצדדים שלישיים המלצות בכתב 5.5
 לתנאים הכלליים. 4.4בסעיף  המאשרות קיומו של הניסיון הנדרש

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 5.6
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 5.7

תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד על  יאישור על היות  -משתתף שהינו תאגיד ל 5.8
 זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.

 
 להלן הצעתי לביצוע השירותים:  6
 

 חודשים מרץ עד )וכולל( אוקטובר –פעילות שוטפת ברחבי העיר  6.1
 

 הערות המחיר לחודש בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד
הדברת  יתושים  .1

 וזבובים
א. ע"פ הסעיפים  

 1המפורטים בפרק 
 במפרט 

ב. רק בתכשירים 
וחומרים המאושרים על 

ידי המשרד להגנת 
 הסביבה
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 חודשים נובמבר עד )וכולל( פברואר קריאות  6.2
 

 הערות המחיר לקריאה בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד
 3כמפורט בסעיף   הדברת מכרסמים .1

 למפרט
ריסוס נגד מזיקים  .2

 כולל צרעות
 4כמפורט בסעיף  

 למפרט
    
 
 
 פעילות הדברה וריסוס במוס"ח )בתי ספר וגני ילדים( .36

 הערות לפעילות במוסד בש"ח לפני מע"מהמחיר  הנושא מס"ד
גני   48 -הדברה בכ .1

 ילדים
)פעמיים בשנה לקראת 

פסח ופתיחת שנת 
 הלימודים(

א. ע"פ הסעיפים  
 1המפורטים בפרק 

 במפרט 
ב. רק בתכשירים 

וחומרים המאושרים על 
ידי המשרד להגנת 

 הסביבה
 15-הדברה וריסוס  בכ .2

 בתי ספר
)פעמיים בשנה לקראת 

פסח ופתיחת שנת 
 הלימודים(

 כנ"ל 

 
 

 מקלטים 6.4
 הערות המחיר לפעולה בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד

 כולל מבנה +חצר  ריסוס נגד מזיקים .1
 כולל מבנה +חצר  הדברת מכרסמים .2
 
 

 הדברת עצים   6.5
 

 לקריאה.₪ טיפול במזיק חדקונית הדקל ו/או טוואי התהלוכה: ________________ 
 
 

+ חצר לפני תחילת שנת הלימודים, כולל  במבנה )נגד מזיקים( הדברה כללית –הדברה במוסדות חינוך 
 לשנה.₪ אחריות לשנה: __________ 

 
 לשנה.₪ מקלטים(, אחת לשנה, כולל אחריות לשנה: _________  60הדברה כללית במקלטים ציבוריים )

 
 
בשטח לקביעת סוג המפגע ומידת חומרתו ע"י לא תבוצע הדברה בטרם יתבצע ניטור מקצועי  7

 תברואנית העירייה ו/או כל גורם מוסמך אחר מטעם העירייה.
 

יישום חומר הדברה בשטח מסוים יתבצע רק בתכשיר בר תוקף ועל פי הנחיות התכשיר במערכת  8
 המשרד להגנת הסביבה  בהתאם להנחיות המפורטות באתר המשרד בכתובת:

pesticides?skip=0-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licensed 
 

טיפול במקווי מים בשטח הרשות יתבצע בהתאם לערכיות האקולוגית כפי שמופיעה במיפוי המשרד  9
  –להגנת הסביבה 

https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQU

ATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_ILATIC_HABIT 
 

 
 לכל המחירים הנקובים לעיל יווסף מע"מ כדין.

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licensed-pesticides?skip=0
https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQUATIC_HABITATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_IL
https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQUATIC_HABITATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_IL
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 טבלת פירוט עבודות הדברה נוספות
 

פעילות 
שוטפת 

ברחבי העיר 
מרץ עד 
אוקטובר 

 )כולל(

קריאות 
מוקד עבור 
חודשים 
מרץ עד 
אוקטובר 

 )כולל(

מוסדות 
 חינוך

גני ילדים 
 ובתי ספר

מוסדות 
כולל  ציבור

בין היתר: 
היכל 

התרבות, 
מתנ"סים, 

בית 
 הקשיש...

מקלטים 
ציבוריים 

(60) 

מקלטים 
פרטיים 

(120) 

הדברת 
 עצים

הדברת 
יתושים 
 וזבובים

הדברת 
 מכרסמים

הדברה 
 48-וריסוס ב

גני ילדים 
)פעמיים 
בשנה 

לקראת פסח 
ופתיחת 

שנת 
 הלימודים

ריסוס נגד 
 מזיקים

נגד ריסוס 
 מזיקים

ריסוס נגד 
 מזיקים

טיפול במזיק 
חדקונית 

 הדקל

ריסוס נגד  
מזיקים כולל 

 צרעות

הדברה 
 15-וריסוס ב

בתי ספר 
)פעמיים 
בשנה 

לקראת פסח 
ופתיחת 

שנת 
 הלימודים

הדברת 
 מכרסמים

הדברת 
 מכרסמים

הדברת 
 מכרסמים

טיפול במזיק 
תהלוכת 

 האורן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  __________________   _____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך   
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 קבלן שנתי –הסכם לשירותי הדברה 

 שנערך ונחתם ביום ______

 
 

 עיריית מעלות תרשיחא  בין:
 , מעלות תרשיחא1מרחוב בן גוריון   
 04-9578821, פקס':  04-9578952טל':   
 ("העירייה")להלן:   
 מצד אחד                                      

 
 

 ____________________________________  לבין: 
         ____________________________________ 

 טל': ______________ פקס': ______________         
 (                                          "הקבלן")להלן:   
 שני מצד         

 
 
 

שפורסם  הדברה,למתן שירותי  5/2018במכרז זוטא מס'  *והקבלן הינו הזוכה/אחד הזוכים  הואיל:
 על ידי העירייה.

 
ין יוברצון העירייה להזמין מהקבלן את השירותים בהתאם לתנאי ההליך, והקבלן מעונ והואיל:

ובכפוף להוראות לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך 
 הסכם זה.

 
 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 
 

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

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

גילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות 
 פעולה.

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 4
על ידי הלשכה המרכזית  מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם המדד":"

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
וכמדד הקובע ישמש המדד  2021כמדד בסיס ישמש מדד חודש אפריל 

 הידוע בעת עריכת העדכון.
  להסכם זה. 1נספח  –הרשימה המפרטת את השירותים  "המפרט המיוחד":

רייה או כל אדם אחר עליו הודיעה בעי שפ"ע מנהל אגף – יוסי לוימר  "נציג העירייה":
 העירייה לקבלן כנציגה בהודעה בכתב.

 תרשיחא-עיריית מעלות "העירייה":
המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו  "הקבלן":

 המוסמכים.

                                                 
 מחק את המיותר *
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ל כמופיע במפרט המיוחד. השירותים כוללים אספקת והכ שירותי הדברה "השירותים":
לים והחומרים הדרושים לשם מתן השירותים הנדרשים כל הציוד, הכ

 במפרט המיוחד.
 למתן השירותים. ________התנאים הכלליים של מכרז  "תנאי ההליך":

 תקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק ז' להלן.  "תקופת התקשרות":
 

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

 ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.
 
 אופן מתן השירותים ג.
 
 הקבלן מתחייב לבצע את השירותים על פי המופיע במפרט המיוחד. 6

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

 
 אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  7.1 7

ימים ממועד חתימת הסכם זה יגיש הקבלן לאישור נציג העירייה תוכנית עבודה לבצוע  14תוך 
 השירותים המפורטים במפרט המיוחד.
עירייה, תהווה חלק מהמפרט המיוחד ותחייב כהוראה התוכנית, כפי שתאושר על ידי נציג ה

 מהוראותיו.
לצורך כך יחזיק שעות ממועד הקריאה.  3תוך  הדברההקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת  7.2

 הקבלן טלפון נייד זמין בכל עת שמספרו ___________________.

ן אי .על מתן השירותים סייע בידו בביצוע פיקוחיו נציג העירייהשתף פעולה עם י הקבלן 7.3
כל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן לעירייה ו/או בפיקוח המוקנות הבסמכויות 

לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה  וומהתחייבויותי ומאחריות
על ידי צד כלפי הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות שיוגשו 

 שלישי.
 

על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם  8
קבלנים או בעלי מלאכה אחרים ו/או עבודות בביצוע עצמי של העירייה ואשר מבוצעים במקביל 

 .שם, כל זאת ללא גרימת נזק ועיכובים לעבודות השונות המתבצעות בשטח מתן השירותים
 

השירותים, לתדרך, ליידע  מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע הקבלן 9.1 9
תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות  כך שיבצעו עובדיו ושלוחיוולהנחות את 

 עולות על פי חוזה זה.והפ כל דין הרלוונטי למתן השירותים

מתחייב הקבלן לשמור ולקיים את הוראות תקנות רישוי  1מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק  9.2
 .1975-עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה

 
 עובדי ושלוחי הקבלן ד.
 
-מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד 10

וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי מעביד 
 הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד.

 
 -חוק שכר מינימום, התשמ"זהדין לרבות הקבלן מתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות  11

1987 . 
 ן תהווה הפרה של הסכם זה.הפרת הוראות חוק זה על ידי הקבל

 

הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות  12
 תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
כל הפועלים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו בעלי  13

 ובעלי ההיתרים כנדרש בדין. ניסיון וידע בעבודה
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 . ים הנעדריםעובדשל ה פעל לשם החלפה מיידיתיא ויערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים, ה הקבלן 14
 
 העובדים לפי שיקול דעתו  מי מן נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של 15

 .אדם אחר בעל כישורים מתאימים ולהעמיד באתר להחליפוהקבלן יהיה חייב ו
 

הקבלן מתחייב לספק לכל עובדיו על חשבונו תלבושת הולמת, עם סמל ו/או שם הקבלן, אשר  16.1 16
יהיה בולט ויאפשר את זיהוי העובדים בשטח. יש לחייב את העובדים להגיע לעבודה אך ורק 

 בתלבושת זו.

ור המתאים כמתחייב מאופי הקבלן מתחייב לספק לעובדיו את כל אמצעי המגן, והמכש 16.2
 השירותים והעיסוק עם חומרי הדברה. 

 ברכב ההדברה. GPSהקבלן מתחייב להתקין  16.3
 

 וחומרים כלי עבודה, ציוד מכני ה.
 

)להלן יקרא כל הנ"ל:  הקבלן מתחייב להמציא את כל הכלים, המכשירים, החומרים והציוד 17.1 17
 .במצב תקין וסדיר ויוחזקואלו יהיו רכוש הקבלן ו ( לשם ביצוע השירותים""הציוד והחומרים

ויהיו מאושרים על ידי  כל הציוד והחומרים יעמדו בתנאי התקן הישראלי, ככל שקיים כזה 17.2
 המשרד להגנת הסביבה.

לא תבוצע הדברה בטרם יתבצע ניטור מקצועי בשטח לקביעת סוג המפגע ומידת חומרתו ע"י  17.3
 רם מוסמך אחר מטעם העירייה.תברואנית העירייה ו/או כל גו

 
יישום חומר הדברה בשטח מסוים יתבצע רק בתכשיר בר תוקף ועל פי הנחיות התכשיר במערכת  17.4

 המשרד להגנת הסביבה  בהתאם להנחיות המפורטות באתר המשרד בכתובת:
pesticides?skip=0-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licensed 

 
טיפול במקווי מים בשטח הרשות יתבצע בהתאם לערכיות האקולוגית כפי שמופיעה במיפוי  17.5

  –המשרד להגנת הסביבה 
https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQU

ATIC_HABITATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_IL 
17.6  

סעיף זה, לרבות בדרך של אי אספקת חומרי הדברה בכמות מספקת או אספקת חומרים הפרת  17.7
, תהווה הפרה יסודית של המשרד להגנת הסביבה שאינם תקניים, או שאינם עומדים בדרישות

 הסכם זה.

 

עומדים ציוד וחומרים אשר לדעתו של נציג העירייה אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה, או שאינם  18
במצב תקין, רשאי נציג העירייה לדרוש את החלפתם והקבלן יסלקם מן בדרישות התקן ו/או שאינם 

 האתר ויביא במקומם ציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות. 

 

הציוד והחומרים במקום בטוח ונוח  וןהקבלן ידאג בעצמו ועל חשבונו לאחס 19.1 19
 כובים.לגישה, כדי לאפשר עבודה רצופה וללא עי

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים להשתמש בכל ציוד או חומרים השייכים  19.4
 לעירייה בין אם ציוד טכני ובין אם מבנים, מחסנים וכד'.

 
 התמורה ו. 

 

 לתמורה כדלקמן: הא הקבלן זכאייזה,  הסכםשל הקבלן על פי  וקיום כל התחייבויותי תמורת 20
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licensed-pesticides?skip=0
https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQUATIC_HABITATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_IL
https://www.govmap.gov.il/?c=195268.73,605914.08&z=2&lay=AQUATIC_HABITATS_PNT,AQUATIC_HABITATS_LINE,RES_PARKS_MEFORAT,ADMINISTRATION_AREAS_NEW,MUNI_IL
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 חודשים מרץ עד )וכולל( אוקטובר –ברחבי העיר פעילות שוטפת  20.1
 

 הערות המחיר לחודש בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד
הדברת  יתושים  .1

 וזבובים
א. ע"פ הסעיפים  

 1המפורטים בפרק 
 במפרט 

ב. רק בתכשירים 
וחומרים המאושרים על 

ידי המשרד להגנת 
 הסביבה

 
 חודשים נובמבר עד )וכולל( פברואר קריאות  20.2

 
 הערות המחיר לקריאה בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד

 3כמפורט בסעיף   הדברת מכרסמים .1
 למפרט

ריסוס נגד מזיקים  .2
 כולל דבורים וצרעות

 4כמפורט בסעיף  
 למפרט

    
 
 

 פעילות הדברה וריסוס במוס"ח )בתי ספר וגני ילדים(  20.3
 הערות המחיר לפעילות במוסד בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד

 48-הדברה וריסוס  בכ .1
 גני ילדים

)פעמיים בשנה לקראת 
פסח ופתיחת שנת 

 הלימודים(

א. ע"פ הסעיפים  
 1המפורטים בפרק 

 במפרט 
ב. רק בתכשירים 

וחומרים המאושרים על 
ידי המשרד להגנת 

 הסביבה
 15-הדברה וריסוס  בכ .2

 בתי ספר
)פעמיים בשנה לקראת 

פסח ופתיחת שנת 
 הלימודים(

 כנ"ל 

 
 

 מקלטים 20.4
 הערות המחיר לפעולה בש"ח לפני מע"מ הנושא מס"ד

 כולל מבנה +חצר  ריסוס נגד מזיקים .1
 כולל מבנה +חצר  הדברת מכרסמים .2
 

 הדברת עצים    20.5
 

 לקריאה.₪ טיפול במזיק חדקונית הדקל ו/או טוואי התהלוכה: ________________ 
 
 

+ חצר לפני תחילת שנת הלימודים, כולל  במבנה )נגד מזיקים( הדברה כללית –הדברה במוסדות חינוך 
 לשנה.₪ אחריות לשנה: __________ 

 
 לשנה.₪ מקלטים( אחת לשנה, כולל אחריות לשנה: _________  60הדברה כללית במקלטים ציבוריים )

 
 לכל המחירים הנקובים לעיל יווסף מע"מ כדין.
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 עבודות הדברה נוספותטבלת פירוט 
 

פעילות 
שוטפת 

ברחבי העיר 
מרץ עד 
אוקטובר 

 )כולל(

קריאות 
מוקד עבור 
חודשים 
מרץ עד 
אוקטובר 

 )כולל(

מוסדות 
 חינוך

גני ילדים 
 ובתי ספר

מוסדות 
כולל  ציבור

בית היתר: 
היכל 

התרבות, 
מתנ"סים, 

בית 
 הקשיש...

מקלטים 
ציבוריים 

(60) 

מקלטים 
פרטיים 

(120) 

הדברת 
 עצים

הדברת 
יתושים 
 וזבובים

הדברת 
 מכרסמים

הדברה 
 48-וריסוס ב

גני ילדים 
)פעמיים 
בשנה 

לקראת פסח 
ופתיחת 

שנת 
 הלימודים

ריסוס נגד 
 מזיקים

ריסוס נגד 
 מזיקים

ריסוס נגד 
 מזיקים

טיפול במזיק 
חדקונית 

 הדקל

ריסוס נגד  
מזיקים כולל 

 צרעות

הדברה 
 15-וריסוס ב

בתי ספר 
)פעמיים 

 בשנה
לקראת פסח 

ופתיחת 
שנת 

 הלימודים

הדברת 
 מכרסמים

הדברת 
 מכרסמים

הדברת 
 מכרסמים

טיפול במזיק 
תהלוכת 

 האורן

 
 
 לעיל תהא צמודה למדד ותעודכן אחת לשנה. 1התמורה הקבועה בס"ק  21

יבוצע עדכון נוסף בעת חישוב התמורה בעבור החודש  5% -בלמעלה מ השנההיה ועלה המדד במהלך 
חודשים נוספים עד לעדכון המדד הבא בהתאמה.  12כאמור וממועד זה ימנו  5%בו עלה המדד מעל 

 כמדד הקובע בעת חישוב העדכון ישמש המדד הידוע בעת הגשת החשבון.
 
ג העירייה חשבון מפורט לנצי קבלןגיש היבכל חודש גריגוריאני,  10 -אחת לחודש, עד ל 22.1 22

 בחודש החולף לעירייה.  ובשני העתקים בגין השירותים שניתנו על יד

, וזאת תום החודש בו הוגשיום מ 90ישולם תוך  ,כפי שאושר על ידי נציג העירייה ,החשבון 22.2
 בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

 
 לפי חוזה זה יתוסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום.  קבלןתשלום שיש לשלם ללכל  23
 
 כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 24
 

 ומועדיהם. קבלןספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל 25
 
ה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין קיום לעיל הינה תמורה סופית וקבוע 20התמורה הקבועה בסעיף  26

 לפי הסכם זה.  קבלןכל התחייבות מהתחייבויות ה
 
 

 תקופת ההתקשרות ז. 
 
 חודש. 12ולמשך תקופה של  חתימתויום זה בתוקף מהסכם   27.1 27
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העירייה תהא זכאית להודיע לקבלן על תקופות נוספות בהן אין היא מעוניינת בביצוע  27.2
בהתאם  –השירותים, כולם או חלקם, ובתקופות אלה לא ינתנו השירותים, כולם או חלקם 

  בהתאמה. -ולא תשולם התמורה בעדם או חלקה היחסי  -להודעת העירייה 
 
תקופות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על 28.1 28

שנים  שלושנוספות, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה על 
לא  ,על כוונתה להאריך ההתקשרות( "הודעת ההארכה"בכתב )להלן: ובתנאי שהודיעה לקבלן 

 ה להאריך.יאוחר מחודש בטרם תום תקופת ההתקשרות אותה תבקש העיריי

ימים  7סירב הקבלן להאריך ההסכם בהתאם להודעת ההארכה, יודיע על כך בכתב לעירייה תוך  28.2
 מיום קבלת הודעת ההארכה, שאם לא כן תוארך תקופת ההתקשרות כמפורט בהודעת ההארכה.

יום ממועד הודעת  20תקופה נוספת, ימציא הקבלן לעירייה, תוך ארכה תקופת ההתקשרות בהו 28.3
הארכה של כתב הערבות שתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההארכה , הארכהה

הנקובה בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה 
 לגבייה.

 
ההתקשרות לפי ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 29

יום לקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או  14בהודעה מראש של קה, הסכם זה, כולה או חל
ם שירותיהקבל את התמורה בגין ל ותביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות

 למועד סיום ההתקשרות, כאמור.עד בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על יד
 

 איסור הסבת ההסכם ח. 
 
ו חלקו, או כל או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב רשאי  והקבלן אינ 30

 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 
מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב  25%עברת ה 31

 לעיל. 30 כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף
 

למסור לאחר כל  רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או וקבלן אינה  32.1 32
  מראש ובכתב. עירייהר החלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישו

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  32.2
לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת העירייה כי יש 

 השירותים נשוא הסכם זה.
הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות  32.3

 העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
ביניהם ולעירייה לא תהא  התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה 32.4

 אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

עסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין ה 33
 יצוע השירותים לאחר.בבה כשלעצמה, משום מסירת 

 
 אחריות וביטוח ט. 
 
או נזק, ליקוי ו/ ,בגין כל תאונה, חבלהוללא כל סייג מוחלטת , אחריות מלאה איהא אחריהקבלן  34

לרבות  אדם אחר כלשהוכל שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או ל
 וו/או שלוחי ואו מחדל של הקבלן ו/או עובדיו/מעשה כל , לגוף ו/או לרכוש, בשל עובדי ושלוחי הקבלן

, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או ביצוע בקשר םו/או כל מי שבא מטעמ
 הסכם זה. התחייבויות הקבלן על פי

 
בגין האמור בסעיף  להם פצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעויקבלן ה 35

עמה מכל מט מי שבאכל ה ויהקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוח .לעיל 34
 בכל עילה שהיא.לעיל,  34הנזכרים בסעיף או נזק ליקוי ו/אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה 
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מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, קבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה ה 36
סבירות אשר לעיל, וכן בגין הוצאות  35-ו 34פגיעה או נזק להם אחראי הקבלן על פי האמור בסעיפים 

העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לקבלן בהקדם 
לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן  35-ו 34אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים 

 מפניה. 
 

ם המפורטים להלן, אשר את הביטוחי ובלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על חשבונמ 37
 זה:הסכם יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של 

 1,000,000$ - יפחתו מ חריות שלאאיטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות ב 37.1
 . (ימנו כתקופה חודשים 12תקופה )כל למקרה ולתובע, ל

ידו, במישרין או יטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ב 37.2
 1,000,000$בגבולות אחריות של  בעקיפין, בביצוע השירותים בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם

 .לתקופה ארה"ב( מיליון דולר$ )שני  2,000,000–לתובע ו ארה"ב( מליון דולר)

 

 ג' כלשהו. ביטוח צד ג' ייקבע כי לא יחול חריג אחריות מקצועית בכל הנוגע לנזקי גוף לצדבכל פוליסת  38
 
 פוליסות יכללו התנאים הבאים:כל הב 39

 בוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי העירייה.ת 39.1
לרבות כל גוף ו/או "העירייה" העירייה. לעניין סעיף זה  וא/בוטח בפוליסות יהא הקבלן והמ 39.2

 ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל.  התאגיד ו/או קבלן של
 צולבת.לל סעיף אחריות ייכ 39.3
כלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין עפ"י בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה יי 39.4

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש. 60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לנציג העירייה 
המבטח על זכות השתתפות בביטוחי העירייה והביטוחים יהיו "ביטוחים ייכלל סעיף בו מוותר  39.5

 וניים".ראש
 אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות העירייה.ייכלל סעיף הקובע כי  39.6

 ייקבע כי השתתפויות העצמיות תגבנה מן הקבלן בלבד. 39.7
 

תחייב הקבלן להמציא לנציג העירייה מבויותיה של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל, ילהבטחת התחי 40
 .ביטוחים כשהוא חתום ע"י חברת ביטוחהעל קיום  אישורימים ממועד חתימת חוזה זה,  7תוך 

 להסכם זה. 2נוסח האישור מצ"ב כנספח 
 
הפרת התחייבותו של הקבלן לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים המפורטים בפרק  41

 זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
 

רשאית העירייה, אך לא חייבת, במקרה של הפרת התחייבויותיו של הקבלן כאמור בפרק זה, תהא  42
לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות  בעצמה לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  ולנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת
 העומד לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח הוראות הסכם זה.

 
 וסעדיםהפרות  י. 
 

 הסכםינם תנאים עיקריים ויסודיים של ה 55-ו 51, 50, 40-34, 20, 9, 7כי סעיפים מוסכם בין הצדדים  43
 הסכם.זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ה

 
, יחשב הדבר כהפרה יסודית של להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זההוכח  44

 הסכם זה.
 
התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  לושיתנו לקבלן שור לעיל, מוסכם כי באם נבנוסף לכל האמ 45

 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.אלה לא תוקנוו םירותיהש
 

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה  46.1 46
בפיצויים מוסכמים וקבועים לעיל את העירייה  45 - 43כל אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים 
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כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת  אלפים ש"ח(, שלושת) ₪ 3,000מראש בסך 
 .ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל הסכם זה

בדרך של אי עמידה בהוראות תוכנית העבודה, כאמור הצדדים מסכימים בזאת כי הפרת הסכם  46.2
 ש"ח לכל הפרה. 500זכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך לעיל ת 7.1בסעיף 

סכום הפיצוי דלעיל נקבע על ידי הצדדים תוך צפיית הנזק הצפוי לעירייה מהפרת ההסכם על 
 ידי הקבלן כאמור בסעיף זה.

 

ייה המזכים את העיר זה הסכםוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מ 47
 בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

וטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם ה 47.1
ימים ממועד  20או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.
, כולם או חלקם, הקבלן ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או  47.2

צו  ואו ניתן נגד ,בקשה לפירוק והחלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו או נתקבלה על יד
למען ו פנה לנושיא וכולם, או חלקם, או שה וא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיופירוק או שה

 -תשמ"ג ,לפקודת החברות )נוסח חדש( 233קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
1983 . 

נתן או הציע שוחד, ו שיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמכ 47.3
 זה או ביצועו.  הסכםמענק או טובת הנאה  בקשר עם 

זה אינה נכונה, או  סכםקבלן שניתנה בקשר עם חתימת התברר כי הצהרה כלשהי של הה 47.4
שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על 

 ה.ההתקשרות עימ
 

יום לא יהווה הפרה  20 עלה כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעל בזאתסכם מו  48.1 48
 תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. לכל סעד אוהא זכאית יזה והקבלן לא  הסכםשל 

יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה  20איחור העולה על  48.2
 . 1961 - וריבית, תשכ"א

 
עירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה זה ובין  49

 אחרת שהיא.מכל עילה 
 

 ערבויות .יא
 

להבטחת עמידת הקבלן בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע בסך  50
 ______.אלפים( ש"ח שתוקפה עד יום  עשרת) 10,000

 להסכם זה. 3הערבות מצורפת כנספח 
 

לעיל ימציא הקבלן לעירייה,  28הודיעה העירייה לקבלן על הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  51
יום ממועד קבלת הודעת ההארכה,  ערבות שתוקפה עד ליום שלושה חודשים מגמר תקופת  20תוך 

 ההארכה, שאם לא כן תהא העירייה רשאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגביה.
 

 שונות יב.
 
 העירייה מצהירה כי: 52

 בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.  52.1
 _______.ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר בסעיף  52.2

 
במלואו וכי  בין הצדדיםהמוסכם והמותנה כל זה משקפות נכונה את הסכם הוראות  מוסכם בזאת כי  53

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או  פרסומים, טחות,העירייה לא תהיה קשורה בכל הב
 קודם לחתימתו.  ,בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו בעל פה, שאינם נכללים

 
אם נעשה בכתב  זה לא יהא לו כל תוקף אלא הסכם ל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות כ 54.1 54

מלהעלות כל טענה בעניין  מנוע האיהקבלן שני מורשי החתימה מטעם העירייה. ובחתימת 
 שלא נעשה בדרך האמורה. 
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יתור ויתור כווויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הו 54.2
על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה 

 ונחתם על ידי אותו צד. מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב
 

הקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי  55
 דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 
כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא  56

ימי עסקים  4להסכם זה וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 
 ביום קבלתו על ידי נציג העירייה. –מתאריך המשלוח ואם נשלח במסירה אישית 

 
המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  הצדדים קובעים כי לבית 57

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

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_______________________     _______________ 
 הקבלן       העירייה              

 
 

 .עירייההשר לחתימת העירייה על ידי יועמ"ש הסכם זה או
 .עומד בדרישות הדיןההסכם 

 .כדיןמכרז זוטא קדם  של ההסכם לחתימתו
 
 

                             __________________ 
 חתימה             תאריך 

 
 

 1נספח 
 מפרט עבודות הדברה

 
 להלן פירוט עבודות ההדברה אותן מחויב הקבלן לבצע:

 
 הדברת זבובים 1
 

יבוצע ריסוס נגד זבובים בכל כלי האצירה ביישוב, הריסוס יבוצע בתוך כלי האצירה ובסביבתו,  1.1
 כמו כן יבוצע ריסוס במוקדים מיוחדים כגון תחנת מעבר, פינת חי וכד'.

 הריסוס יבוצע מינימום פעמיים בשבוע בכל כלי אצירה ובמוקדים אחרים. 1.2

 הינה:הכמות המוערכת של כלי האצירה  1.3
 מ"ק. 4-6מכולות  130-כ
 ליטר. 1100עגלות עד  850-כ
 ליטר. 3.74-פחים מונפים 95 -כ

 תקופת ביצוע מוערכת: מרץ ______ עד אוקטובר ________ . 1.4
 יתכנו שינויים בתחילה וסיום העבודה בהתאם לתנאי מזג האוויר.         

העירייה( את חומרי ההדברה  חודשים בתיאום עם 3-הקבלן יחליף מידי תקופה )בין חודש ל 1.5
 המורשים על מנת למנוע תנגודת.

 שעות מרגע קבלת הפנייה. 3הקבלן יתייצב למפגע זבובים תוך  1.6
 
 הדברת יתושים 2

 
 הדברה תבוצע במוקדים פוטנציאלים לדגירת והתפתחות זחלי יתושים,  2.1

שים של תפקיד הקבלן למנוע התפתחות היתושים הבוגרים, השימוש יהיה רק בתכשירים מור
 המשרד להגנת הסביבה.

 הקבלן יבצע סיורים יזומים במהלך השבוע לזיהוי מוקדים פוטנציאלים. 2.2
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 מובהר בזאת כי אחריות למניעת התפתחות זחלי יתושים חלה על הקבלן. 2.3

 הקבלן יבצע ניטור )בדיקה( לגילוי זחלי יתושים.  2.4
 החמות.הניטור יבוצע בשולי מקור הדגירה הפוטנציאלי ובשעות היום 

 ימים תוך מעקב אחר התוצאות וטיפול בהתאם. 10 -הניטור יתבצע אחת ל
 הקבלן יכלול בדו"ח הביצוע החודשי החודש דוח ניטור כללי במוקדים שזוהו.

 שעות מרגע קבלת הפנייה. 3הקבלן יתייצב לטיפול במפגע יתושים תוך  2.5

 תקופת הביצוע מחודש מרץ ועד אוקטובר. 2.6
 

 
 הדברת מכרסמים 3

 

הקבלן לבצע הדברת חולדות ועכברים בכל רחבי העיר ע"פ תכנית עבודה שתאושר מראש. על  3.1
 וכן עפ"י צורך וקריאות מוקד, תושבים, עירייה.

הקבלן יבצע סיורים יזומים במהלך השבוע לזיהוי מוקדים פוטנציאלים ויעדכן את מחלקת  3.2
 תברואה.

 בלת הפנייה.שעות מרגע ק 3הקבלן יתייצב לטיפול במפגע מכרסמים תוך  3.3
 הקבלן יגיש דוח ביצוע חודשי. 3.4

 
 מזיקים, דבורים, צרעות וכד'  4

 
 הקבלן יאתר את המזיק לאחר פניית המחלקה. 4.1
 הקבלן יבצע טיפול לחיסול המזיק בכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה. 4.2

 מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן עבור אותה פנייה פעם נוספת. 4.3

 שעות מרגע קבלתה. 3הקבלן ייתן מענה לקריאה תוך  4.4

 הקבלן יגיש דוח ביצוע חודשי. 4.5
 הקבלן יגיש דוח ביצוע חודשי אודות ביצוע ההדברה בהתאם להוראות פרק זה. 4.6
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 2נספח 
 
 
 

 *ישור ביטוחאנספח 
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 להסכם התקשרות מיום _____ 3נספח 
 
 

 _________תאריך:         לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 1בן גוריון 
 מעלות תרשיחא

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

    
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "הקבלןעל פי בקשת ___________ ת.ז./ח.פ. _____________ )להלן: 

קבלן -הדברהי אלפים ש"ח( וזאת בקשר עם ביצוע הסכם למתן שירותעשרת ) 10,000כל סכום עד לסך של 
 תרשיחא.-שנחתם בין הקבלן לעיריית מעלות שנתי,

המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד  וד למדד המחירים לצרכןמסכום הערבות צ
ידוע בעת ביצוע יהא המדד שיהא ע בוהמדד הקו 2014דצמבר מדד מדד הבסיס הינו . רשמי אחר שיחליפו

 ח ערבות זו.והתשלום מכ
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

טענת הגנה את הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם 
 כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן 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.
 

 לתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת וב
 

 ועד בכלל. _____ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה.רי _____דרישה שתגיע אלינו אח
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. ______לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 
 
 

                                                                             ______________ 
 בנק                                                                                            
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