
 7/17 מכרז פומבי מס'
 

 שרותי נקיון צואת כלבים הזמנה לקבלת הצעות מחיר לביצוע
 

 תנאים כלליים     
 
 מהות המכרז . 1
 

שרותי נקיון צואת המועצה המקומית פרדסיה )להלן "המועצה"( מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע      
 בפרדסיה בהתאם למפורט להלן במסמכי המכרז.  כלבים

 
 
 ה והגשתהההצע . 2
 

 ולא תישא כל סימן זיהוי אחר. " 7/17ההצעות יוגשו במעטפה סגורה הנושאת השם "מכרז מס'  א.      
 

למכרז זה מצורף חוזה,תוכניות, מפרטים וכתב כמויות. על המציע להציע הצעתו למכרז על גבי  ב.      
 נקוב בכתב הכמויות.בדרך של מתן הנחה ו/או תוספת באחוזים למחיר הטופס "כתב הכמויות" 

          
המשתתף שיזכה במכרז לא יהא זכאי לכל תשלום, מכל סוג ומין שהוא, מעבר למחירים שננקבו  ג.  

ולשנות את על ידו בהצעה. המועצה רואה לעצמה את הזכות לפצל את העבודה לפי ראות עיניה, 
 היקף העבודה בהתאם לצורך.

 
אה על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. על המשתתף לחתום חתימה מל ד.      

 החתימה תהיה על התנאים הכלליים, כתב הכמויות המלא, הנחיות עבודה, תוכניות וחוזה.
 

את המעטפה המכילה את ההצעה בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להכניס באופן ידני לתיבת  ה.      
כשהן  18:30, שעה  11.7.17, בתאריך שלישי המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר מיום

 חתומות בחותמת "נתקבל" של המועצה ובחתימת ידה של עובדת אגף הנדסה ותשתיות.
 

 המשתתפים מתבקשים להשאיר במחלקת הגבייה במועצה במעמד רכישת טופסי המכרז את  ו.      
ועצה תוכל ליידע אותם במידת כתובתם, מספרי הטלפון, הפלאפון והפקס שלהם, על מנת שהמ         

 הצורך על שינויים שיחולו, אם יחולו, בלוח הזמנים של המכרז ובתנאיו.
 

למען הסר ספק יובהר כי משלוח הצעה בדואר או בכל דרך אחרת מלבד הדרך האמורה לעיל אינו  ז.      
 עונה על דרישת המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
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 ערבות ואישורים . 3
 

 המשתתף יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:     
    
ח צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, ש"  10,000 ס ערבות בנקאית אוטונומית ע" א.      

וזאת להבטחת  , 11.10.17שתהיה לפקודת המועצה המקומית פרדסיה ותעמוד בתוקף עד ליום 
                                                      תנאי  המכרז.                                                                                                                 קיום 

                                          אי המצאת ערבות כאמור תביא לפסילת ההצעה.                                      
 

המועצה תהיה רשאית להציג את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו          
על פי תנאי המכרז. המועצה תהיה רשאית לדרוש הארכת תוקפה של הערבות למשך שלושה 

 -וקף הערבות. משתתף שלא ינהג כן חודשים נוספים והמשתתף יהיה חייב במקרה כזה להאריך ת
 תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו.

 
 ג' להלן. 9למשתתף שהצעתו תדחה או תפסל תוחזר הערבות כאמור בסעיף          

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ב.      

 .1976 -חשבונות( תשל"ו 
 

 הוכחות בדבר כושרו המקצועי של המשתתף ורשימת הגופים  איתם הוא קשור ו/או היה קשור  . ג     
 , וכן מכתבי המלצה מגופים כאמור. העבודותבקשרי עבודה לצורך ביצוע          

 
 יובהר כי הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים האמורים, תהיה המועצה רשאית שלא להתחשב בה.    
 
 
 תוקף ההצעה . 4
 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של      
 
 
 הוצאות המכרז . 5
 

 ש"ח כדמי השתתפות במכרז שלא יוחזרו בכל מקרה. 200כל משתתף ישלם  א.      
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת הצעה  .ב

 כרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.למ
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 הבהרות ושינויים . 6
 

 , 3.7.17, בתאריך שני ביוםקבלן המעוניין להשתתף במכרז יוכל להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים  א.      
 שיצא מבניין המועצה. 10:00בשעה 

 
 יעבירו אותן לידי נציג המועצההמשתתפים בסיור יכינו שאלותיהם מראש, בכתב ו ב.      

 שעות לפני מועד יציאת הסיור. 48לפחות  09-8988354באמצעות מספר פקס          
 

 קבלן שלא ישתתף בסיור לא יהיה זכאי לטעון טענה כלשהיא שעניינה סבירות או אי בהירות,  ג.      
 לא תשמענה. -ג כאמור לעיל שגיאות או אי התאמות וכיוב' וטענות כאלה מצד מי שלא נה         

 
 המועצה תהיה רשאית , בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים  ד.    

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים יהוו          
רוכשי מסמכי המכרז בדואר ו/או חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 

 ו' לעיל. 2בפקסימיליה לפי הכתובות והמספרים על ידי משתתפי המכרז כאמור בסעיף 
 
 
 שמירת זכויות . 7
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים או מי מטעמם לא יהיו רשאים לעשות כל     
 במכרז זה. שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 
 
 בחינת ההצעות . 8
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת ו/או הסתייגות  א.      
למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת 

 ההצעה.
 

צעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בה ב.      
 בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע את הערכת ההצעה כראוי.

 
המועצה אינה מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים או מי  ג.      

 ים השונים.שהוסמך על ידה תהייה רשאית לנהל משא ומתן עם המציע
 

המשתתפים רשאים להשתתף בפתיחת תיבת ההצעות ע"י ועדת המכרזים אשר תתקיים ביום  ד.      
 בבנין המועצה. 18:30בשעה  11.7.17,  בתאריך שלישי
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 הודעה לזוכה והתקשרות . 9
 

. ביצוע העבודות נשוא המכרז כפוף המועצה תודיע לזוכה, במכתב ו/או בפקס על הזכייה במכרז א.      
 לקבלת אישורים הנדרשים עפ"י דין.

 
 ימים ממועד הודעה כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות ואת כל המסמכים והאישורים 3תוך  ב.      

 הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז ויחתום על החוזה על נספחיו עם המועצה.         
 

על פי מסמכי  נקיון צואת הכלביםהתחייבותו של הקבלן לבצע את עבודות עיקריו של החוזה היא          
 .המכרז

 
המועצה תתן הודעה ליתר המשתתפים במכרז. להודעה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על  ג.      

 ידם בקשר להשתתפות במכרז. 
 

 וכניות כלליות לתכנון.רצ"ב מסמכי המכרז: כתב כמויות והנחיות עבודה, החוזה המוצע ונספחיו ות . 10
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 
 
 

 טל גורקי                                                                                                                
 ראש המועצה המקומית פרדסיה                                                                                                   

 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17/7  ס'מכרז פומבי מ
 
 

 להלן פירוט המסמכים שצורפו על ידינו להצעתנו )יש ליתן פירוט מלא(
 

 לשימוש בודק התיק בלבד     על ידי הקבלן Xלסימון ב 
 

 יש/אין __________      ת הקבלן)  ( טופס הצע
 

 )  ( תנאים כלליים 
 יש/אין __________   )חתימה בשולי כל דף ובעמוד האחרון     

 
 יש/אין __________   )  ( חוזה )חתימה בשולי כל דף ובעמוד האחרון(

 
 יש/אין __________    חתימה בשולי כל דף -)  ( מפרט טכני 

 
 ש"ח  10,000)  ( ערבות בנקאית ע"ס 

 יש/אין __________     .11.10.17 בתוקף עד      
 

 יש/אין __________  )  ( אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
 

 יש/אין __________    )  ( מכתבי המלצה והוכחה על נסיון
 

 יש/אין __________ )  ( מסמכים נוספים )פרט( _______________________
 
 
 
 
 

 כתובת העסק ___________   ציע ____________________שם המ
 
 
 

 פקס__________________    טל' ________________
 
 
 

 מס' עוסק מורשה __________________
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע ______________________    תאריך _________________
 
 



 (בכל עמוד -)מסמך זה ימולא וייחתם ע"י הקבלן  
 

 ביצוע שרותי נקיון צואת כלבים בפרדסיה 7/17מכרז פומבי 
 

 נספח א' לתנאי המכרז
 

 הצעת הקבלן
 לכבוד

 מועצה מקומית פרדסיה
 

 א.נ.,
 
 . אני/ו הח"מ מצהירים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את החוזה שצורף1

 למכרז, המפרט הטכני והתוכניות.    
 
 מצהיר/ים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים  . הנני/נו2

 המשפיעים על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו.    
 

 או   בהנחה  של % ____  . הננו מתחייבים לבצע את העבודה בתוספת % 3
 תוספת/  הנחההסכום הסופי לאחר (   ____________אחוזים)במילים __________  

 _______ש"ח . )*מחק את המיותר(

 
. אם הצעתי/נו תתקבל, הנני/נו מתחייב/ים לחתום על המכרז, על כל המסמכים, בתאריך שיידרש על   ידי  4

 וזה. המועצה ולהפקיד בידי המועצה את הערבות ואת פוליסות הבטוח הנדרשות בתנאי המכרז ובח
 כמו כן הנני/ו מתחייב/ים להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח וכן לשנות את הערבות, הכל     
 בהתאם לנאמר בתנאי המכרז ובחוזה.    
 
 . הנני/ו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו, תנאי המכרז והחוזה מחייבים אותי/נו 5

 זה ובתנאי המכרז.ואפעל/נפעל בהתאם לכל הדרישות שבחו    
 

 מבלי לפגוע באמור לעיל הנני/נו מתחייב/ים:     
 

 א. להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש ממני/מאיתנו בהתאם לצו התחלת העבודה שיינתן     
 לי/לנו.         

 
  ב. להפקיד בידי המועצה את פוליסות הביטוח המוזכרות בתנאי המכרז לפני תחילת  ביצוע העבודה   

 תהא המועצה רשאית לבצע את  -כאמור בצו התחלת העבודה, ואם לא אפקיד/נפקיד כאמור         
 הביטוחים על חשבוני/נו.        

 
. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפנות גם לקבלנים אחרים במשך תקופת החוזה על פי שיקול דעתה 6

 הבלעדי, ולא תהיה לי/לנו כל טענה בשל כך.
 
ש"ח  10,000חת קיום תנאי המכרז על ידנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית ע"ס . להבט7

 ;11.10.17בתוקף עד ליום 
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 כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה. 11.10.17עד ליום . הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו 7
 
 
 

 _____________שם הקבלן: _______________________ חתימת הקבלן: ________
 
 
 

      מס' טלפון:  כתובת: ______________________ 
 
 
 

 תאריך: __________________________ : _______________מס' עוסק מורשה
 
 
 
 



 
 נספח ב' לתנאי המכרז

 
 דוגמת ערבות בנקאית נדרשת

 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית פרדסיה

 
 א.ג.נ.

 
 

 כתב ערבות מס' _______הנדון:  
 

ערבות מלאה ומוחלטת כלפיכם  בזהערבים  הרינובקשת ___________ )להלן: "המבקשים"(  לפי
 7/17וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  (₪אלפים  עשרת) ₪ 00010,לסילוק כל סכום עד לסך של 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

 
שתכם בכתב שתגיע אלינו, מבלי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרי

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 

 ערבות זאת הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 ועד בכלל 11.10.17ערבות זאת תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 11.10.17ע אלינו אחרי דרישה שתיג
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  11.10.17לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל תמורה שהיא.
 
 

 בנק: _______________    תאריך _________________
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 מכרזנספח ג' לתנאי ה
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
הוזהרתי כי עלי להצהיר האמת אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________, לאחר ש

 :היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמןוכי א
 

______________________ אצל הקבלן ____________________  -אני משמש כ .1
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. "הקבלן"()להלן: 

 בתצהיר זה: .2
גם בעל השליטה בו או תאגיד  –מי שנשלט על ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם  -  "בעל זיקה"

או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, 
 מי האחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.

 .1981 –בהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א  – "שליטה"

 במשבצת המתאימה(: Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה לקבלן )יש לסמן  .3

 31 -שתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"גלא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר מ 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;`1987 –ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –התשנ"א 

 לפי 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג ,
ו/או לפי  1991 –חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת 1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 
 _____________ 

 תימהח 

 
 

 אישור
 

הנני לאשר, כי ביום __________ הופיע/ה בפני, עו"ד _____________, ה"ה 
______________, נושא/ת  ת.ז. ___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  התצהיר 
 לעיל וחתם/מה עליו בפני.ד
 
 

______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד



________________ ___________  _________________________ 
 

  תאריך חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם חתימה וחותמת
 הקבלן/חבריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם הר  של המציע/חבר בקבלן

טעמו, ורשאים לחייב אותו בקבלן הינם מורשי חתימה מ   
 בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע   
 הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים   
 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר   
 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.   

 

 
 

 פח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: ממלא הנס אם
 

________________ ___________  _________________________ 
  תאריך חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר    
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם     

 הרתיו כאמור, חתם בפני עללא יעשה כן, ולאחר שהז  
 נספח זה.   
    



 נספח ד' לתנאי המכרז
 

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות
 ממניות הקבלן( 50% -)נספח זה ייחתם ע"י הקבלן וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ

 

 אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: .1

 שלים את הקשר עם הקבלן(.אנו _________________________________ )לה .1.1

 

המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא  םהשנים האחרונות שקדמו לפרסו 10במהלך  .1.2
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו 

 חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

 
איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה כל עבירה, כולל עבירות בתחום  –"עבירה פלילית" 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר 
מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(, עבירות לפי חוק עובדים 

ו/או לפי חוק שכר  1991 -זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 .1987 -מינימום, התשמ"ז

 

יהיו רשאים  םכל הפועלים מטעמ ועדת המכרזים ו/או הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או .1.3
ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה 

 ומרשויות אכיפת חוק אחרות.

 

י מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מ .1.4
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ,  תוך הזמן הקבוע 

 לכך בבקשת הועדה.

 

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. .2.1

ממניות התאגיד( בגוף  50%י השליטה )המחזיקים במעל לטופס זה תצורף רשימה של כל בעל .2.2
 החתום על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  .2.3
 לעיל. 1.2 -ו 1.1

 
 
 

 חתימת המציע ______________
 
 

 
 



 נספח ה' לתנאי המכרז
 

 כתב התחייבות
 

 
 _____ מס' ת.ז. _______________אני הח"מ  _________

 
 מנהל הקבלן __________________

 
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

)להלן: "הקבלן"( כי כל העובדים ובכלל  –אני מתחייב בשם _______________ )שם הקבלן(  .א

לא הורשעו זה עובדים שיועסקו על ידי בין במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע 

. אני 2001 -עבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"אב

לא נעסיק עובדים מתחייב בשם הקבלן לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי 

שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי עובד 

. אני מתחייב בשם הקבלן לתייק י את החשד ולא נמשיך להעסיקומעובדנו נברר באופן מייד

 ולשמור העתק האישור הנ"ל.

חוק למניעת אני מתחייב בשם הקבלן לדרוש מכל עובד/מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל לפי  .ב

כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו.  2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

 שם הקבלן לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל.אני מתחייב ב

 אני מתחייב בשם הקבלן לדרוש מכל עובד/מתנדב לחדש את האישור הנ"ל אחת לשנה. .ג

 
 _____________ 

 חתימה 

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ______________ מאשר בזאת כי בתאריך ___________ הופיע בפני מר 

 וסמך לחתום בשם  __________________________  ת.ז. _______________ המ

 אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 ________________    _________________ 

 חתימת עו"ד       תאריך

 



 ביצוע שרותי נקיון צואת כלבים בפרדסיה – 7/17למכרז פומבי  ח ו ז ה
 

     שנערך ונחתם ביום
 
 בין
 

 המועצה המקומית פרדסיה
 202ת.ד. 

 פרדסיה
 )להלן: "המועצה"(

 מצד אחד
 
 

 לבין
 

      
 

      
 

      
 )להלן: "הקבלן"(

 מצד שני
 
 

נקיון ואיסוף צואת כלבים בכל שטחי המועצה )להלן: עבודות החליטה על ביצוע והמועצה  הואיל:
  לצורך כך: 7/17מס'  פומבי "העבודות"( ופרסמה מכרז

 
למסור לו את ביצוע העבודות והמועצה הסכימה למסור לקבלן את ביצוע  הציע למועצהוהקבלן  והואיל:

 עבודות נקיון ואיסוף צואת כלבים בתנאים המפורטים להלן ובכפוף למסמכי החוזה המפורטים. 
 

במועצה בהתאם  נקיון ואיסוף צואת כלביםם כי הקבלן ייתן שירותי יהוהצדדים הסכימו בינ והואיל:
 להלן:לתנאי הסכם זה כמפורט 

 
 אי לכך באו שני הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 
 

 חוזה זה,  הצעת הקבלן וכן הנספחים  מהווים חלק בלתי נפרד מוזה זה. .1
 
 הכותרות הינן לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .2
 

 :השירותים וביצועם .3
 

נקיון  בדרך של ביצוע עבודות נקיון ואיסוף צואת כלביםמוסכם כי הקבלן ייתן שירותי  3.1
  .כמפורט בנספח א' להסכם זה ואיסוף קבועים

 



בנספח א'  הקבועות כאמור  נקיון ואיסוף צואת כלביםהקבלן מתחייב לבצע את עבודות ה 3.2
 להסכם זה בתדירות ו/או במועדים המפורטים בו. 

 
בהתאם לתוכנית או בהתאם להחלטת הקבלן מתחייב כי השירותים יבוצעו בפועל  3.3

וכי קביעה זו  מועד הביצוערק תברואן המועצה מוסמך לקבוע את  מובהר כי התברואן.
 תחייב את הקבלן.

 

הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מפורט ובתום כל חודש של תקופת ההסכם, לרבות  3.4
בתקופת הארכת ההסכם, אם תהיה, יגיש הקבלן למועצה לאישורה דו"ח חודשי מרוכז של 

 בון לתשלום.הקריאות והשירותים שבוצעו בצירוף החש
 

הקבלן מתחייב להודיע למחלקת התברואה במועצה על הגעתו לשם ביצוע העבודה על פי  3.5
הקריאה וכן על יציאתו עם סיום העבודה. כן מתחייב הקבלן לעדכן את מחלקת התברואה 

 על פעילותו בשטח המועצה כולל מיקום ביצוע העבודה.
 

אשר יובאו על  ציודזה יבוצעו בכלים וב הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העבודות על פי הסכם 3.6
העומדים בדרישות  בציוד ובכליםידו וירכשו על חשבונו הוא. כן מצהיר הקבלן כי ישתמש 

 כל דין לרבות תקנים המחויבים על פי דין.
 
 תקופת ההסכם    .4
 

 תקופת ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה היא שנה מיום מתן צו התחלת העבודה. 4.1   
 

ה יוארך מאליו לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת ללא צורך בהודעה נוספת, חוזה ז 4.2
 להלן. 4.3אלא אם כן תודיע המועצה על אי הארכת ההסכם, כאמור בסעיף 

 
החוזה בהודעה שתשלח בפקס או הארכת תקופת אי לקבלן על  רשאית להודיעהמועצה  4.3

ת הארכה, אם הוארך תוקפו של יום לפני תום תקופת החוזה או לפני תום תקופ 30בדואר 
 החוזה כאמור לעיל.

 
שלושת החודשים הראשונים בתקופת החוזה הינם תקופת נסיון לקבלן. במהלך שלושת  4.4

שעות  24חודשי הנסיון האמורים תהיה המועצה רשאית להפסיק את החוזה בהודעה של 
פסקה מראש וללא מתן נימוקים כלשהם. לקבלן לא תהא עילה כנגד המועצה בגין ה

 כאמור.
 

בכל עת עם  חוזהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית להפסיק את ה 4.5
מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה  ימים 30מתן הודעה בכתב של 

 לקבלן לא תהא עילה כנגד המועצה בגין הפסקה כאמור. כלשהי.
 
 הצהרות הקבלן והתחייבויותיו.          5
 

אין הוא קשור בהתחייבויות או בחוזים אחרים המונעים ממנו להתחייב בהתחייבויותיו על  5.1
 פי הסכם זה.

 



בתקופת מתן השירותים על פי הסכם זה הוא יקפיד על מילוי כל הוראות הדין באשר  5.2
לביצוע עבודות הדברה וכן יפעל במסגרת הנהלים וההסדרים הנהוגים לגבי מתן השירותים 

ואלו שייקבעו על ידי המועצה מעת לעת, וכן על פי הנחיות והוראות שינתנו  נושא הסכם זה
 לו מפעם לפעם על ידי המועצה או מי שיוסמך על ידה לשם כך. 

 
הקבלן מתחייב כי בידיו כל ההיתרים והרשיונות הדרושים על פי כל דין למתן השירותים  5.3

 וכי ימלא אחר הוראות כל דין בקשר למתן השירותים.
 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות במתן השירותים ויעסוק במתן הוא  5.4
 השירותים בצורה מקצועית ויסודית לרבות ניהול רישום מסודר בקשר למתן השירותים.

 

 נקיון ואיסוף צואת הכלביםהקבלן מתחייב להגיש תוכנית עבודה שנתית לביצוע עבודות ה 5.5
מדור התברואה במועצה. תכנית זו לאחר אישורה  בתחומי המועצה ולהגישה לאישור

אשר יהיה על הקבלן לבצע על פי  הנקיון ואיסוף צואת הכלביםתהווה בסיס לעבודות 
 הסכם זה.

 
 פיקוח על עבודות הקבלן .6
 

מסוכם כי תברואן המועצה יהיה המפקח מטעם המועצה על מתן השירותים על פי הסכם  6.1
 בוע סוגי קריאות למתן שירות כאמור בהסכם זה.זה ואשר הוא בלבד יהיה מוסמך לק

  בשעות העבודה.הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו טלפון סלולרי ולהחזיקו פתוח  6.2
 
 עובדי הקבלן .7
 

הקבלן מתחייב כי לצורך מתן השירותים יעסיק עובדים מיומנים וכשירים בעלי רמה  7.1
צלו לעבודה בהתאם מקצועית נאותה בכמות מספקת למתן השירותים, ואשר יתקבלו א

 לדרישות כל דין.
 

מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  7.2
 הקבלן בלבד.

 

 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ביחס להעסקת עובדיו. 7.3
 

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי הסכם זה על ידי  7.4
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת המועצה 

מראש ובכתב( ו/או מי מטעמו לרבות תשלום שכר, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות 
 אחרות כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.

 

ור מראש ובכתב הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות אלא באיש 7.5
 של המועצה.

 
 העדר יחסי עובד מעביד .8

  
למען הסר ספק מובהר כי בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי  8.1

מעובדיו ו/או מי מטעמו ייחשב הקבלן כקבלן עצמאי הנותן שירותים למועצה על פי הסכם 



עמו לרבות עובדיו ו/או שלוחיו כל יחסי זה וכי לא יתקיימו בין המועצה והקבלן ו/או מי מט
 נותן שירותים. –עובד ומעביד  או מרשה ומורשה אלא יחסי מזמין 

 
בכל מקרה בו יקבע אחרת ישפה הקבלן את המועצה בגין כל סכום נוסף, מעבר לתמורה על  8.2

פי הסכם זה, אותו תחויב המועצה לשלם בגין הקביעה כי התקיימו יחסי עובד מעביד או 
 רשה ומורשה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.מ

 
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לתברואן על מתן השירותים ובתוכה חובת הקבלן למלא  8.3

 אחר הוראות המפקח, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם במלואו.
 

 
 תשלומים .9

 
 תשלם כמפורט בנספח א' להסכם זה, הכלביםנקיון ואיסוף צואת תמורת ביצוע עבודות ה 9.1

את הסכום הנקוב בכתב הכמויות המצ"ב להסכם בתוספת או בהנחה באחוזים המועצה 
שהציע הקבלן במכרז, וזאת ליום עבודה שבועי או לשני ימי עבודה שבועיים בהתאם 

 לחלופה בה תבחר המועצה.
 

ל הינה קבועה וסופית ולא תעודכן למען הסר ספק מוסכם ומובהר כי התמורה האמורה לעי 9.2
במהלך תקופת ההסכם למעט הצמדה כמפורט להלן. התמורה כהגדרתה לעיל תוצמד 

כאשר מדד הבסיס  ינוארמעליית מדד המחירים לצרכן, אחת לשנה בחודש  70%בשיעור של 
. מועד העדכון הראשון יהיה 15.7.17אשר פורסם ביום  .2017יוני לחישוב הינו מדד חודש 

 .2019חודש ינואר ב
 

, בצרוף טופס הדיווח על ביצוע )נספח ב'( ייבדק ויאושר החשבון אשר יוגש על ידי הקבלן 9.3
יום.התשלום יבוצע בפועל אך ורק לאחר אישור  14לתשלום במלואו או בחלקו תוך 

התברואן בכתב כנגד המצאת חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר ע"י התברואן, 
 יום מאישור התברואן. 45ם שוטף + בתנאי תשלו

 
מוסכם בין הצדדים כי התשלום יבוצע על ידי העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן.  9.4

הקבלן מסכים כי הצגת אישור ביצוע פעולה ע"י המועצה מהבנק יהווה ראיה כי התשלום 
בוצע במועד האמור באישור וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר לדרך העברת הכספים 

 לרבות תקלות בהעברת הכספים שאינן בשליטת המועצה.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  מוסכם בין הצדדים , כי איחור בתשלום התמורה כאמור  9.5
יום, לא יגרור אחריו כל תוספת בתמורה , לרבות הפרשי  30ע"י המועצה שלא יעלה על 

 הצמדה וריבית.
חייב את המועצה לתשלום התמורה בצרוף יום בתשלום התמורה י 90עד  30איחור שבין 

יום  90הפרשי הצמדה למדד עד ליו התשלום בפועל ואיחור בתשלום התמורה שיעלה על 
יחייב את המועצה לשלם את התמורה  בצרוף הפרשי הצמדה למדד ובצרוף ריבית שנתית 

 .1%צמודה בשיעור 
 



 
 ביטוחים .10
 

מתן השירותים בביטוח מקיף ובביטוח צד שלישי  הקבלן מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו ואת
ומתחייב לשפות את המועצה כנגד כל נזק שייגרם לצד שלישי בין לרכוש ובין לאדם כתוצאה 

מהעבודות. הקבלן מתחייב להמציא למועצה מיד עם חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים 
 .)נספח ג'( בנוסח הרצ"ב לחוזה

 
 יצוייםהפרות, ביטול הסכם ופ 11
 

הינם תנאים יסודיים ועיקריים בהסכם וכי הפרתם  3,5,7הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  11.1
או הפרת אחד מהם תחשב הפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים 

ש"ח, כשהם צמודים למדד, מהמדד הבסיסי ועד למדד האחרון שהיה  5,000מראש בסך 
ומם בפועל למועצה וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה ידוע במועד תשל

 אחרים העומדים לה על פי מסמכי החוזה או על פי כל דין, ומבלי להוכיח נזק.
 

המועצה תהיה זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים מכל סכום שיגיע  11.2
 ת אחרת.לקבלן בין על פי הסכם זה או לגבותם בכל דרך חוקי

 
קבועה   המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי בגין איחור בביצוע קריאה או עבוד 11.3

 העבודהו/או התמשכות עבודה מעבר לזמן הסביר הדרוש לביצועה ו/או ביצוע לא תקין של 
כפי שייקבעו על ידי תברואן המועצה או מי שיוסמך על ידי ראש המועצה לעניין זה יחייבו 

ש"ח בגין כל פעולה בלתי תקינה כאמור. המועצה תהיה  200בתשלום קנס של  את הקבלן
רשאית לנכות סך זה מכל סכום אשר יגיע לקבלן על פי הסכם זה או לגבותו בכל דרך חוקית 

אחרת. מובהר כי שיקול דעתו של מי שהוסמך כאמור יהיה מוחלט ולא תשמע כל תביעה 
 ו/או טענה בעניין זה.

 

או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו  תשלום פיצויים 11.4
 על פי הסכם זה.

 

היה והקבלן יפר הפרה יסודית של הסכם זה תהיה המועצה זכאית לכל סעד ותרופה  11.5
משפטית העומדים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מן הזכויות האמורות 

סכם, לתבוע פיצויים על הפרת ההסכם, ולהעביר ביצוע תהיה היא זכאית לבטל את הה
 העבודות על פי מסמכי ההסכם לקבלן אחר.

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה המועצה רשאית להביא  11.6
 ימים מראש. 7חוזה זה לידי גמר לאחר מתן הודעה בכתב של 

 
ה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע שנעשתה פעול 11.6.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 
 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

 
כשהקבלן מסב ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או לקבלן משנה ללא אישור  11.6.2

 המועצה.
 



סכם או מפסיק כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן מסתלק מביצוע הה 11.6.3
 ביצועו.

 

 7כשאין הקבלן מתחיל במתן השירותים או כשהוא מפסיק ביצוע ואינו מציית תוך  11.6.4
 ימים להוראת המפקח להמשיך בעבודה.

 

כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן מתרשל באורח ניכר במתן  11.6.5
 השירותים.

 

של  כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה כי הקבלן או אדם אחר בשמו 11.6.6
הקבלן פעל שלא בתום לב או נתן לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת 

 הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 

כשהקבלן ו/או מי מעובדיו התנהג בצורה בלתי נאותה, בעל פה או בכתב, כלפי מי  11.6.7
 מעובדי המועצה ו/או חבריה.

 
 

 כללי .12
 

 סכם זה הן:כתובות הצדדים לצורך ה 12.1
 

         הקבלן:
 

 , פרדסיה.1רחוב שבזי  המועצה: 
 
 

כל הודעה שישלח צד למשנהו על פי הכתובות הנ"ל יראו אותה כאילו הגיעה  12.2
בעת  –שעות מיום שנשלחה בדואר רשום ואם נמסרה ביד  72ליעדה בתוך 

 מסירתה.
 
 
 
 
 

 ולראיה באו על החתום:
 
 
 
 
 

                        
 המועצה        ןהקבל 
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 נקיון ואיסוף צואת כלבים ביצוע שרותי

 
 
 
 

 תאור העבודה
 

 חודשית עלות
 עבור יום עבודה

 בשבוע אחד
 )לא כולל מע"מ(

חודשית עלות 
ימי עבודה  2עבור 

 בשבוע
 )לא כולל מע"מ(

 

ביצוע עבודות איסוף ונקיון צואת כלבים 

בהתאם לתוכנית העבודה ברחבי פרדסיה, 

 והמפרט המצורפים.

העבודה תתבצע באמצעות שאיבת הצואה עם 

שואב מכני המורכב ע"ג קטנוע כולל מיכל 

איסוף, כולל אספקת שקיות למתקנים קיימים 

 ובהתאם למפרט

 

 

 

 

 ש"ח 3,000

 

 

 

 ש"ח 4,500
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 מפרט לביצוע העבודה

 

 וף צואת כלביםנקיון ואיסעבודות 

 
 "עבודה לקקנוע" בהתאם לתוכניתבשטחים ציבוריים, מדרכות, כבישים  נקיון ואיסוף צואת כלבים .1

 המצורפת, תברואן המועצה יעדכן את התוכנית מעת לעת והקבלן יפעל עפ"י התוכנית המעודכנת.
 :)במצב של שני ימי עבודה בשבוע( ימי ביצוע הנקיון

 עם הקבלן(שעות )יתואמו  4 –בימי א' 
 שעות )יתואמו עם הקבלן( 4 –בימי ה' 

 
  :יום עבודה .2

שעות עבודה לפחות, באמצעות קטנוע )קקנוע( עם מערכת שאיבה/יניקה היונקת צואת כלבים  4
וסילוק צואת כלבים משטחי המועצה, כולל  לתוך מיכל ו/או ידנית באמצעים המאפשרים נקיון

 ביצוע חיטוי של איזור הצואה.
 

במהלך  , באופן יחסי, י העבודה בשבוע יקבע ע"י המועצה והתשלום ע"פ הביצוע בפועלמספר ימ .3
 כל החודש.

 
בשטחי המועצה המקומית פרדסיה והכוללים את הגנים הציבוריים כולל אדניות ,  –מקום העבודה  .4

 בשבילים, במשטחים השונים, בגנים, במדרכות ובכבישים.

 

מתקני השקיות בפחים הקיימים במקומות עפ"י הטבלה  הקבלן יספק וימלא בשקיות מתאימות את .5
 מהכמות הקיימת. 20% -מקומות ובמידת הצורך גם בנקודות חדשות שיתווספו עד כ  57 -כ

 

הקבלן ימלא דו"ח על פי נספח  ב' ויפרט את המקומות בהם ביקר וביצע העבודה וידאג להחתים  .6
 יומה.את התברואן על דו"ח זה ביום ביצוע העבודה ולאחר ס
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 דו"ח יומי לתאריך ___________ – קקנועתכנית עבודה ל
 

 .12:00 – 08:00ה' בין השעות  -עבודת הקקנוע אשר תבוצע יומיים בשבוע בימים א' ו
במסגרת העבודה יבוצע איסוף ופינוי צואת הכלבים מהשטחים הציבוריים והגנים ע"פ הרשימה וכן למקומות 

 וחדים אשר יתווספו מעת לעת או בימים הפעולות בהתאם להנחיית התברואן:מי
 

מס' 
 סד'

 מיקום המתקן שם גן/רחוב

 בוסתן תהילה 1

 סמטת אקלפיטוס על עמוד תמרור אופניים שד' בן גוריון 2

 לפני בית העלמין שד' בן גוריון 3

 בתוך אדנית גן הארזים 4

 בחוץ - 5ע"י שער מס'  גן הבנים 5

 בכניסה מההדרים בצד של התדהר גן ההדרים 6

 בשביל מרח' הסביון גן הסביון 7

 6על עמוד תאורה מס'  גן הרותם 8

 10על עמוד תאורה מס'  גן הרימון 9

 ע"י מרכזית תאורה גן השקמה 10

 5על עמוד תאורה מס'  גן התות 11

 בכניסה מחניון הקאנטרי על עמוד שם הגן גן חצב 12

 על עמוד שם הגן ונה פישרגן י 13

 בתוך הערוגה  גן מרווה 14

 ע"י הערערים גן ניסים 15

 ע"י הפילר גן צבר 16

 ע"י הספסל והערערים גן רמב"ם 17

 בתוך הערוגה גן תמר 18

 ע"י לוח המודעות גן תפוז 19

 מול הרותם המשולב היסמין 20

 40מול בית מס'  רח' הרותם 21

 ע"י החומה בערוגה סמטת הארז 22

 על גדר מעון אמילי סמטת היונה 23

 צד מערבי פארק לכלבים 24

 צד מזרחי פארק לכלבים 25

 על עמוד תמרור  רח' האורן 26

 חניית כורכר גנים רח' החרצית 27



 ע"י גנים דולב ואורנים רח' היערה 28

 ע"י מגרש הכדורגל רח' התהילה 29

 סוף הרח' ע"י הכיכר רח' התהילה 30

 שביל האופניים רח' התהילה 31

 בין היסמין לשושן רח' רמב"ם 32

 מול היסמין רח' רמב"ם 33

 על עמוד תאורה מועדון אפרסק רח' שבזי 34

 
 
 
 

 :דגשים

 מילוי שקיות בכל מתקני השקיות לאיסוף צואת כללים שבישוב. .1
 .איזור בית הספר וגני הילדים, איזור הקאנטרי, אזור המועצה .2

 

 

 

 

 

 

 ________________ת הקבלןתימח
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 אישור על קיום ביטוחי קבלן

 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית פרדסיה

 
 א.נ.,

 
 
 

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של הקבלן   ________________   
     )להלן "הקבלן"( בגין ביצוע            
 ת"()להלן "העבודובפרדסיה              

               
 
 
 

 אנו הח"מ _________________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:
 
 . אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות, כמפורט להלן:1
 

 ש"ח  1,000,000א. ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות בגין העבודות בערך כולל של     
 הכולל גם כיסוי עבור:        

 
 ש"ח 100,000   גבול אחריות -רכוש סמוך         
 ש"ח 100,000  גבול אחריות -רכוש שעליו עובדים         
 ש"ח 100,000   גבול אחריות -פינוי הריסות        

 
 ב. ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור    
 

 $    500,000   גבול אחריות לתובע        
 $ 1,000,000     למקרה        
 $ 1,000,000     לתקופה        

 
ג. ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים בעבודות בגבולות     

 לאירוע ולתקופת הביטוח. $ 5,000,000לתובע ו  $ 2,000,000אחריות שלא יפחתו מ 
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אם. הביטוח  יסתיים בתאריך בו . אם לא תסתיים העבודה תוך תקופת הביטוח תוארך תקופת הביטוח בהת2

יודיע לנו המזמין בכתב כי העבודות נסתיימו )כולל תקופת ניסיון( וכן בתקופת ביצוע תיקונים ואחזקה 
 על פי אחריות הקבלן הקבועה בחוזה עם המועצה.

 
 . למטרות הפוליסות הנ"ל:3
 

 .קבלן ו/או המועצה ו/או קבלני משנה -א. "המבוטח" בפוליסות יהיה     
 

לרבות בעלי תפקידים במועצה וכל שלוח של המועצה או מי  -ב. "המועצה" לצורך סעיף א' לעיל     
 מטעמה. 

 
. הפוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים מכסה אובדן או נזק מכל סיבה שהיא לכל החומרים, הציוד, 4

החוזה בין המועצה  המתקנים והגנים ולעבודות האחזקה והטיפול שוטף בגנים, אשר יתגלו בתקופת
והקבלן ו/או בתקופה בה יוארך החוזה, המאוחר ביניהם, והשיפוי במקרה של אבדן או נזק הוא הסכום 

המלא של עלות השיקום של הנזק ו/או עלות ההחלפה, על בסיס ערכו כחדש של הרכוש שניזוק, וכן 
ם, עבודות לילה, הוצאות הוצאות מיוחדות שתידרשנה כגון פינוי הריסות, שכר עבודה בשבתות, חגי

 הובלה מיוחדות, משלוח אויר וכיו"ב.
 
 . בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:5
 

 א. ביטול זכות השיבוב כלפי המועצה.    
 

 ב. סעיף אחריות צולבת.    
   

 ג. התחייבות לשלם תביעות למועצה או למי שהמועצה תורה לנו לשלם.    
 
 אי לתשלום הפרמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.. הקבלן לבדו אחר6
 

זכויות המועצה לא תפגענה מחמת אי הודעה על קרות אירוע, הגשת תביעה וכו', אלא  אם המקרה היה      
 ידוע למועצה, לצורך סעיף זה ידיעת המועצה תהיה ידיעת ראש המועצה. 

 
יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את   האחריות כאשר קיים . כל סעיף בפוליסות )אם 7

ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה, ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח 
ראשוני" המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים ידרשו 

 חבות המכוסים לפי הפוליסות הנ"ל. להשתתף בכיסוי נזק או
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 -. בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות )אם קיים כזה( המתייחס לתביעה עפ"י חוק  ביטוח הלאומי 8

יג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי, כאשר למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו: כל חר
התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים וגשרים: כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי 

הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, חפירות, 
ה, חומרים רעילים או מזיקים, מזון או משקה, מכשירים סניטריים אש, התפוצצות אדים, שיטפון, בהל

פגומים, זיהום מכל סוג ותואר, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים, 
 רכוש של המועצה שבו פועל הקבלן, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.

 
כם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או . ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידי9

 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ______________ 
 חברת הביטוח                    
 
 


