
1 
 

 
 6/20 מכרז פומבי מס'

 
 שרותי נקיון צואת כלבים הזמנה לקבלת הצעות מחיר לביצוע

 
 תנאים כלליים     

 
 
 
 מהות המכרז . 1
 

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

 
 
 ההצעה והגשתה . 2
 

ולא תישא כל סימן  " 6/20ההצעות יוגשו במעטפה סגורה הנושאת השם "מכרז מס'  .א
 זיהוי אחר.

 
כניות, מפרטים וכתב כמויות. על המציע להציע הצעתו ת למכרז זה מצורף חוזה, .ב

בדרך של מתן הנחה ו/או תוספת באחוזים למחיר למכרז על גבי טופס "כתב הכמויות" 
 יות.הנקוב בכתב הכמו

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

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

 
קום על המשתתף לחתום חתימה מלאה על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמ .ד

המיועד לכך. החתימה תהיה על התנאים הכלליים, כתב הכמויות המלא, הנחיות 
 כניות וחוזה.עבודה, ת

 
המשתתפים מתבקשים להשאיר במחלקת הגבייה במועצה במעמד רכישת טופסי  .ה

כתובתם, מספרי הטלפון, הפלאפון והפקס שלהם, על מנת שהמועצה תוכל המכרז את 
ינויים שיחולו, אם יחולו, בלוח הזמנים של המכרז ליידע אותם במידת הצורך על ש

 ובתנאיו.
 

 ,6/20את ההצעות יש להפקיד במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז פומבי  .ו
 במסירה אישית )לא לשלוח בדואר(, בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, ברחוב 

המכרזים תיפתח  תיבת .18:30, שעה 23.6.2020, פרדסיה, עד ליום ג', בתאריך  1שבזי 
 באותו מועד.

 
 
 
 
 



2 
 
 
 ערבות ואישורים . 3
 

 המשתתף יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:     
    

ח צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי ש"  5,000ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  א.      
מותנית, שתהיה לפקודת המועצה המקומית פרדסיה ותעמוד בתוקף עד ליום 

                                                                       וזאת להבטחת קיום תנאי  המכרז.                                                                                                  22.9.2020
                                                                      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 
יהיה חייב במקרה כזה להאריך הערבות למשך שלושה חודשים נוספים והמשתתף 

 תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו. -תוקף הערבות. משתתף שלא ינהג כן 
 

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

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ב.      
 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו  )אכיפת

 
הוכחות בדבר כושרו המקצועי של המשתתף ורשימת הגופים  איתם הוא קשור ו/או  . ג     

 היה קשור 
 , וכן מכתבי המלצה מגופים כאמור. העבודותבקשרי עבודה לצורך ביצוע          

 
היה המועצה רשאית שלא יובהר כי הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים האמורים, ת              

 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.      
ל מין וסוג שהוא, הכרוכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כל ההוצאות, מכ .ב

 בהכנת הצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.
 
 

 הבהרות ושינויים . 6
 

, שני קבלן המעוניין להשתתף במכרז יוכל להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום א.      
 שיצא מבניין המועצה. 10:00בשעה  , 16.6.2020בתאריך 

 
 ינו שאלותיהם מראש, בכתב ויעבירו אותן לידי נציג המועצההמשתתפים בסיור יכ ב.      
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שעות לפני מועד יציאת  48לפחות  .ligila@pardesia.muni -ל בדואר אלקטרוני         
 הסיור.

 
סבירות או אי קבלן שלא ישתתף בסיור לא יהיה זכאי לטעון טענה כלשהיא שעניינה  ג.      

 -וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל  "בבהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו
 לא תשמענה.

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

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 
תיקונים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של השינויים וה

על ידי בדוא"ל לפי אמצעי ההתקשרות שנמסרו רוכשי מסמכי המכרז בדואר ו/או 
 ו' לעיל. 2משתתפי המכרז כאמור בסעיף 

 
 
 שמירת זכויות . 7
 

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

 
 
 בחינת ההצעות . 8
 

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

 גרום לפסילת ההצעה.עלולים ל
 

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

 הערכת ההצעה כראוי.
 

ת המועצה אינה מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ועד ג.      
המכרזים או מי שהוסמך על ידה תהייה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים 

 השונים.
 

המשתתפים רשאים להשתתף בפתיחת תיבת ההצעות ע"י ועדת המכרזים אשר  ד.      
 בבנין המועצה. 18:30בשעה  23.6.2020,  בתאריך שלישיתתקיים ביום 

         
 
 הודעה לזוכה והתקשרות . 9
 

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

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

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

 

mailto:gila@pardesia.muni.il
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 נקיון צואת הכלביםעיקריו של החוזה היא התחייבותו של הקבלן לבצע את עבודות          
 .על פי מסמכי המכרז

 
תן הודעה ליתר המשתתפים במכרז. להודעה תצורף הערבות הבנקאית יהמועצה ת ג.      

 שהומצאה על ידם בקשר להשתתפות במכרז. 
 

 .יםונספח , כתב כמויותחוזה :מכרזרצ"ב מסמכי ה . 10
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,   
 

 טל גורקי   
 ראש המועצה המקומית   
 פרדסיה   
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 6/20  'מכרז פומבי מס
 
 

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

 לשימוש בודק התיק בלבד     על ידי הקבלן Xלסימון ב 
 

 יש/אין __________     )  ( טופס הצעת הקבלן
 

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

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

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

 
 ש"ח  5,000בנקאית ע"ס )  ( ערבות 

 יש/אין __________     22.9.2020 בתוקף עד      
 

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

 יש/אין __________ ת ומכתבי המלצה והוכחה על נסיוןפירוט לקוחו)  ( 
 

 יש/אין _________________________                ם )פרט( )  ( מסמכים נוספי
 
 
 
 
 

 כתובת העסק ___________   שם המציע ____________________
 
 
 

 פקס__________________    טל' ________________
 
 
 

 ' עוסק מורשה __________________מס
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת המציע ______________________    תאריך _________________
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 בכל עמוד( -)מסמך זה ימולא וייחתם ע"י הקבלן  
 

 ביצוע שרותי נקיון צואת כלבים בפרדסיה 6/20מכרז פומבי 
 

 נספח א' לתנאי המכרז
 

 הצעת הקבלן
 לכבוד

 מית פרדסיהמועצה מקו
 

 א.נ.,
 
אני/ו הח"מ מצהירים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את  .1

 למכרז, המפרט הטכני והתוכניות. החוזה שצורף
 
הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים  .2

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

 

  __או   בהנחה  של % __________ הננו מתחייבים לבצע את העבודה בתוספת %  .3
 )במילים ______________________אחוזים(   

 )*מחק את המיותר(
 ____ש"ח . ___הסכום הסופי לאחר הנחה / תוספת ___

 
תום על המכרז, על כל המסמכים, בתאריך אם הצעתי/נו תתקבל, הנני/נו מתחייב/ים לח .4

שיידרש על   ידי  המועצה ולהפקיד בידי המועצה את הערבות ואת פוליסות הבטוח 
 הנדרשות בתנאי המכרז ובחוזה. 

  כמו כן הנני/ו מתחייב/ים להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח וכן לשנות את הערבות, 
 הכל בהתאם לנאמר בתנאי המכרז ובחוזה.

 
 נני/ו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו, תנאי המכרז והחוזה מחייבים ה .5

 אותי/נו ואפעל/נפעל בהתאם לכל הדרישות שבחוזה ובתנאי המכרז.
 

 מבלי לפגוע באמור לעיל הנני/נו מתחייב/ים: 
 

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

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

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

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

 שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה לי/לנו כל טענה בשל כך.
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להבטחת קיום תנאי המכרז על ידנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית ע"ס  .7

 .22.9.2020ליום ש"ח בתוקף עד  5,000
 

כפי שנקבע בהזמנה להגשת  22.9.2020הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו עד ליום  .8
 ההצעה.

 
 
 
 

 
 

 שם הקבלן: _______________________ חתימת הקבלן: _____________________
 
 
 

      מס' טלפון:  כתובת: ______________________ 
 
 
 

 תאריך: __________________________ מס' עוסק מורשה: _______________
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 נספח ב' לתנאי המכרז
 נוסח ערבות בנקאית נדרשת

 
 לכבוד

 ה המקומית פרדסיההמועצ
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: 

 פיםאל תחמש)₪  5,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשים"

 להבטחת מילוי כל 06/2020שקלים חדשים( וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 

 התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

 

ימים מדרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

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

ו כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית א

בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 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 

 ל הנ"ל.הסך הכול על יעלה

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 ועד בכלל. 22.9.20ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תיענה. 22.9.20דרישה שתגיע אלינו אחר 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 22.9.20לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד  רב
 חברת ביטוח()בנק/
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 נספח ג' לתנאי המכרז
 ימולא ע"י המשתתף ויצורף להצעתו

 
 ציבורי גוף עם להעסקה תנאי - עבודה דיני קיוםתצהיר  בדבר  נוסח

 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם
 

כי אהיה י לומר את האמת ויהח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי על אני
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1

ה /מצהיר אני. המועצה המקומית פרדסיה של למכרז הצעה להגיש המבקש הגוף שהוא"( הגוף" –
 .הגוף בשם זה ירתצה לתתת /מוסמך הנני כי

 

" ההתקשרות מועד"-" והרשעה"; "עבירה" ; "זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .2
"(, החוק" -)להלן 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2כהגדרתם בסעיף  הינו

לי  תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה –"קיום דיני עבודה  הכותרת תחת
 משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 

 :1אליו הזיקה ובעלמצהיר בזאת כי הגוף  הנני .3
 

הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוביותר משתי עבירות  והורשע לא 
 ממועד ההרשעה האחרונה. שנים שלוש לפחות חלפוההתקשרות, 

 
ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  הורשעו 

 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 
 

 :2אליו זיקה בעל על או הגוף על כי מצהיר אני עוד .4

 

 השנים בשלושת המהוות עבירה הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרו לא 
 .ההתקשרותמועד ל שקדמו

 
 השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  

 מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרותמועד ל שקדמו
 (.ומועדם

 
 .מתא דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5
 

                                                                                                ____________________ 
 המצהיר חתימת                                                                                                            

 אישור
 משרדי אשר.ר. _________, מי, _______________, עו"ד יאשר, כי ביום ________, הופיע בפנל הריני

 להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי המוכרגב' ____________, /מר____________,  ברחוב
 עליו וחתם ילדלע תצהירו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את
 .ייבפנ

 _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                     תאריך                      

                                                           
 את אחת מהאפשרויות בסעיף.יש לסמן  1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2



10 
 

 נספח ד' לתנאי המכרז
 ימולא ע"י המשתתף ויצורף להצעתו

 
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות תצהיר בדבר 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

_____________ ח.פ. / ע.מ. ___________ הנני נותן תצהיר זה בשם ___________ .1
"(. אני מצהיר/ה כי הרשות)להלן: " מ.מ פרדסיה"( המבקש להתקשר עם הגוף" –)להלן 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן: .2

 )להלן: 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 "( לא חלות על הגוף.חוק שוויון זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
 9לפי סעיף  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור 9להוראות סעיף 

 וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

ר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהי .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

         ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, הריני 
אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

 עיל וחתם עליו בפניי.כן, אישר נכונות תצהירו דל

_________________  __________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                          תאריך    
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 ' לתנאים הכללייםהנספח 
 חובה למילוי האישור 

 כל רשות ממליצה
 

 לכבוד  
   ית פרדסיה מועצה מקומ

  
 שלום רב,

 אישור על שירותי נקיון צואת כלביםהנדון: 
 6/20עבור מכרז פומבי מס' 

  
 אני החתום מטה מאשר בזה כי__________________ )שם מלא(  ח.פ ____________ 

  
 )ולהלן: "המשתתף"( סיפק עבורנו _____________________ )שם הרשות המקומית(

  
 ________. -ן צואת כלבים בתקופה שבין ה ________ ועד השירותים בתחום נקיו

 
 :  פירוט השירותים .1
  

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
  
 : חוות דעת על ביצוע.  2

   
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

  
  

 פרטי המאשר:    
  

________________          _____________       ___________        ____________  
 תפקיד                      שם הרשות / החברה  שם ושם משפחה             טלפון                            

 
 תאריך_________________________ 

 
 

 חתימת אישור מנכ"ל /   גזבר/חשב  /  מנהל אגף שפ"ע/ תפעול 
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 ' לתנאי המכרזונספח 
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית פרדסיה

 
 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 
 
 המועצה המקומית פרדסיה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הח"מ מצהיר בזאת כי אני  .1

 א׳ )א( לצו המועצות המקומיות הקובע כדלקמן : 103סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 
ל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ברווחיו או שאחד מהם מנה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -״קרוב״ 
 

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

חבר מועצה או  -מקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות ה
( 1) 2 -( )ב( ו1) 1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )ב(״.
 

 )א( לצו המועצות המקומיות הקובע כי: 142סעיף  .1.3

על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או ״לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא 
טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של 

ק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חל
 )ב( לגבי חבר המועצה״.103בתנאים המפורטים בסעיף 

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

 בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. .2.1
או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו  .2.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3
ו אם מסרתי ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, א .2.4

 הצהרה לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5
( לצו המועצות, 3א׳ ) 103אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .2.6

א׳  103תיר התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית לה 2/3לפיהן המועצה ברוב של 
 )א( לצו המועצות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 

 שם המציע: __________________________
 
 

__________________ 
 חתימת המציע        
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 ביצוע שרותי נקיון צואת כלבים בפרדסיה – 6/20למכרז פומבי  ח ו ז ה
 
     שנערך ונחתם ביום
 
 בין
 

 המועצה המקומית פרדסיה
 202ת.ד. 

 פרדסיה
 )להלן: "המועצה"(

 מצד אחד
 
 

 לבין
 

      
 

      
 

      
 )להלן: "הקבלן"(

 מצד שני
 
 

והמועצה החליטה על ביצוע עבודות נקיון ואיסוף צואת כלבים בכל שטחי המועצה  הואיל:
 לצורך כך:  6/20מס'  פומבי )להלן: "העבודות"( ופרסמה מכרז

 
והקבלן הציע למועצה למסור לו את ביצוע העבודות והמועצה הסכימה למסור  איל:והו

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

 
והצדדים הסכימו ביניהם כי הקבלן ייתן שירותי נקיון ואיסוף צואת כלבים במועצה  והואיל:

 ם לתנאי הסכם זה כמפורט להלן:בהתא
 

 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
 

ים בדרך של ביצוע מוסכם כי הקבלן ייתן שירותי נקיון ואיסוף צואת כלב 3.1
 עבודות נקיון ואיסוף קבועים כמפורט בנספח א' להסכם זה. 
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הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הנקיון ואיסוף צואת כלבים הקבועות כאמור  3.2
 בנספח א'  להסכם זה בתדירות ו/או במועדים המפורטים בו. 

 
הקבלן מתחייב כי השירותים יבוצעו בפועל בהתאם לתוכנית או בהתאם  3.3

החלטת התברואן. מובהר כי רק תברואן המועצה מוסמך לקבוע את מועד ל
 הביצוע וכי קביעה זו תחייב את הקבלן.

 
הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מפורט ובתום כל חודש של תקופת ההסכם,  3.4

לרבות בתקופת הארכת ההסכם, אם תהיה, יגיש הקבלן למועצה לאישורה 
 רותים שבוצעו בצירוף החשבון לתשלום.דו"ח חודשי מרוכז של הקריאות והשי

 
הקבלן מתחייב להודיע למחלקת התברואה במועצה על הגעתו לשם ביצוע  3.5

העבודה על פי הקריאה וכן על יציאתו עם סיום העבודה. כן מתחייב הקבלן 
לעדכן את מחלקת התברואה על פעילותו בשטח המועצה כולל מיקום ביצוע 

 העבודה.
 

ו כי העבודות על פי הסכם זה יבוצעו בכלים ובציוד הקבלן מצהיר כי ידוע ל 3.6
אשר יובאו על ידו וירכשו על חשבונו הוא. כן מצהיר הקבלן כי ישתמש בציוד 

 ובכלים העומדים בדרישות כל דין לרבות תקנים המחויבים על פי דין.
 
 תקופת ההסכם    .4
 

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

חוזה זה יוארך מאליו לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת ללא צורך  4.2
בהודעה נוספת, אלא אם כן תודיע המועצה על אי הארכת ההסכם, כאמור 

 להלן. 4.3בסעיף 
 

המועצה רשאית להודיע לקבלן על אי הארכת תקופת החוזה בהודעה שתשלח  4.3
החוזה או לפני תום תקופת הארכה,  יום לפני תום תקופת 30בפקס או בדואר 

 אם הוארך תוקפו של החוזה כאמור לעיל.
 

שלושת החודשים הראשונים בתקופת החוזה הינם תקופת נסיון לקבלן. במהלך  4.4
שלושת חודשי הנסיון האמורים תהיה המועצה רשאית להפסיק את החוזה 

עילה שעות מראש וללא מתן נימוקים כלשהם. לקבלן לא תהא  24בהודעה של 
 כנגד המועצה בגין הפסקה כאמור.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית להפסיק את החוזה  4.5

ימים מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי  30בכל עת עם מתן הודעה בכתב של 
וללא צורך בהנמקה כלשהי. לקבלן לא תהא עילה כנגד המועצה בגין הפסקה 

 כאמור.
 
 ות הקבלן והתחייבויותיוהצהר.          5
 

אין הוא קשור בהתחייבויות או בחוזים אחרים המונעים ממנו להתחייב  5.1
 בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
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בתקופת מתן השירותים על פי הסכם זה הוא יקפיד על מילוי כל הוראות הדין  5.2
באשר לביצוע עבודות הדברה וכן יפעל במסגרת הנהלים וההסדרים הנהוגים 

ן השירותים נושא הסכם זה ואלו שייקבעו על ידי המועצה מעת לעת, לגבי מת
וכן על פי הנחיות והוראות שינתנו 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  5.3
 שר למתן השירותים.השירותים וכי ימלא אחר הוראות כל דין בק

 
הוא ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות במתן השירותים  5.4

ויעסוק במתן השירותים בצורה מקצועית ויסודית לרבות ניהול רישום מסודר 
 בקשר למתן השירותים.

 
הקבלן מתחייב להגיש תוכנית עבודה שנתית לביצוע עבודות הנקיון ואיסוף  5.5

י המועצה ולהגישה לאישור מדור התברואה במועצה. צואת הכלבים בתחומ
תכנית זו לאחר אישורה תהווה בסיס לעבודות הנקיון ואיסוף צואת הכלבים 

 אשר יהיה על הקבלן לבצע על פי הסכם זה.
 
 פיקוח על עבודות הקבלן .6
 

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

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

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

 לעבודה בהתאם לדרישות כל דין.
 

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

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

 
ם על פי הסכם הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותי 7.4

זה על ידי 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.

 
לביצוע העבודות אלא באישור הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  7.5

 מראש ובכתב של המועצה.
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 העדר יחסי עובד מעביד .8

  
למען הסר ספק מובהר כי בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הקבלן  8.1

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ייחשב הקבלן כקבלן עצמאי הנותן שירותים 
מועצה והקבלן ו/או מי מטעמו למועצה על פי הסכם זה וכי לא יתקיימו בין ה

לרבות עובדיו ו/או שלוחיו כל יחסי עובד ומעביד  או מרשה ומורשה אלא יחסי 
 נותן שירותים. –מזמין 

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

מו לתמורה על פי הסכם זה, אותו תחויב המועצה לשלם בגין הקביעה כי התקיי
יחסי עובד מעביד או מרשה ומורשה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת 

 עו"ד.
 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לתברואן על מתן השירותים ובתוכה חובת  8.3
הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את 

 ההסכם במלואו.
 
 תשלומים .9

 
כמפורט בנספח א' להסכם ות הנקיון ואיסוף צואת הכלבים תמורת ביצוע עבוד 9.1

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

 עבודה שבועיים בהתאם לחלופה בה תבחר המועצה.
 

ר כי התמורה האמורה לעיל הינה קבועה וסופית למען הסר ספק מוסכם ומובה 9.2
ולא תעודכן במהלך תקופת ההסכם למעט הצמדה כמפורט להלן. התמורה 

מעליית מדד המחירים לצרכן, אחת  70%כהגדרתה לעיל תוצמד בשיעור של 
אשר  .2020יוני לשנה בחודש ינואר כאשר מדד הבסיס לחישוב הינו מדד חודש 

 .2022ינואר מועד העדכון הראשון יהיה בחודש  .15.7.2020פורסם ביום י
 

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

לאחר אישור התברואן בכתב כנגד המצאת חשבונית מס לתשלום בהתאם 
 יום מאישור התברואן. 45ר ע"י התברואן, בתנאי תשלום שוטף + לסכום שאוש

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

הקבלן. הקבלן מסכים כי הצגת אישור ביצוע פעולה ע"י המועצה מהבנק יהווה 
ה בקשר ראיה כי התשלום בוצע במועד האמור באישור וכי הוא מוותר על כל טענ

 לדרך העברת הכספים לרבות תקלות בהעברת הכספים שאינן בשליטת המועצה.
 

 ביטוחים .10
 

צד שלישי רכב הקבלן מתחייב לבטח את מתן השירותים בביטוח מקיף ובביטוח 
ומתחייב לשפות את המועצה כנגד כל נזק שייגרם לצד שלישי בין לרכוש ובין לאדם 

העתק להמציא למועצה מיד עם חתימת הסכם זה כתוצאה מהעבודות. הקבלן מתחייב 
 .כנדרש להנחת דעת המועצה על קיום ביטוחיםפוליסות 
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 הפרות, ביטול הסכם ופיצויים 11
 

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

ש"ח, כשהם צמודים  5,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  המועצה
למדד, מהמדד הבסיסי ועד למדד האחרון שהיה ידוע במועד תשלומם בפועל 

למועצה וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה 
 על פי מסמכי החוזה או על פי כל דין, ומבלי להוכיח נזק.

 
תהיה זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים מכל המועצה  11.2

 סכום שיגיע לקבלן בין על פי הסכם זה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי בגין איחור בביצוע קריאה או  11.3
עבודה  קבועה ו/או התמשכות עבודה מעבר לזמן הסביר הדרוש לביצועה ו/או 

יצוע לא תקין של העבודה כפי שייקבעו על ידי תברואן המועצה או מי שיוסמך ב
ש"ח בגין  200על ידי ראש המועצה לעניין זה יחייבו את הקבלן בתשלום קנס של 

כל פעולה בלתי תקינה כאמור. המועצה תהיה רשאית לנכות סך זה מכל סכום 
ית אחרת. מובהר כי אשר יגיע לקבלן על פי הסכם זה או לגבותו בכל דרך חוק

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

 
תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  11.4

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

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

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

 
עצה מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה המו 11.6

 ימים מראש. 7רשאית להביא חוזה זה לידי גמר לאחר מתן הודעה בכתב של 
 

הוטל עיקול זמני או קבוע שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  11.6.1
נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו 

 יום ממועד ביצועם. 30או הוסרו לחלוטין תוך 
 

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

 
כשהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן מסתלק מביצוע ההסכם  11.6.3

 או מפסיק ביצועו.
 

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

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

 השירותים.
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כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה כי הקבלן או אדם אחר בשמו  11.6.6

של הקבלן פעל שלא בתום לב או נתן לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, 
או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע 

 ההסכם.
 

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

 
 

 כללי .12
 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן: 12.1
 

         הקבלן:
 

 , פרדסיה.1רחוב שבזי  המועצה: 
 
 

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

 בעת מסירתה. –ביד 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו על החתום:
 
 
 
 
 

                        
 המועצה        הקבלן 
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 6/20מכרז פומבי  –כתב כמויות 
 

 נקיון ואיסוף צואת כלבים ביצוע שרותי
 
 
 
 

 תאור העבודה
 

עלות חודשית 
ימי  2עבור 

 עבודה בשבוע
 מע"מ( )לא כולל

 

קיון צואת יביצוע עבודות איסוף ונ

כלבים ברחבי פרדסיה, בהתאם לתוכנית 

 העבודה 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 7,000

 
 
 

יט על  הקטנת מספר ימי העבודה בשבוע ליום אחד, תקטן התמורה ככל שהמועצה תחל
.45%בשיעור של 
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 להסכם נספח א'
 

 מפרט לביצוע העבודה
 

 עבודות נקיון ואיסוף צואת כלבים
 
 נקיון ואיסוף צואת כלבים בשטחים ציבוריים, מדרכות, כבישים בהתאם לתוכנית .1

התוכנית מעת לעת והקבלן  המצורפת, תברואן המועצה יעדכן את "עבודה לקקנוע"
 יפעל עפ"י התוכנית המעודכנת.

 :)במצב של שני ימי עבודה בשבוע( ימי ביצוע הנקיון
 שעות )יתואמו עם הקבלן( 4 –בימי א' 
 שעות )יתואמו עם הקבלן( 4 –בימי ה' 

 ן.ייתכנו שינויים בימי העבודה בתאום עם הקבל
 

  :יום עבודה .2
וע( עם מערכת שאיבה/יניקה היונקת שעות עבודה לפחות, באמצעות קטנוע )קקנ 4

וסילוק צואת כלבים  צואת כלבים לתוך מיכל ו/או ידנית באמצעים המאפשרים נקיון
 משטחי המועצה, כולל ביצוע חיטוי של איזור הצואה.

 
, באופן מספר ימי העבודה בשבוע יקבע ע"י המועצה והתשלום ע"פ הביצוע בפועל .3

 במהלך כל החודש. יחסי, 
 

הגנים הציבוריים  בשטחי המועצה המקומית פרדסיה והכוללים את –דה מקום העבו .4
 כבישים.שטחים השונים, גנים, מדרכות ושבילים, כולל אדניות , 

 
וימלא בשקיות מתאימות את מתקני השקיות בפחים על חשבונו הקבלן יספק  .5

מקומות ובמידת הצורך גם בנקודות חדשות  40 -הקיימים במקומות עפ"י הטבלה כ
 מהכמות הקיימת. 20% -תווספו עד כשי

 
הקבלן ימלא דו"ח על פי נספח  ב' ויפרט את המקומות בהם ביקר וביצע העבודה וידאג  .6

 להחתים את התברואן על דו"ח זה ביום ביצוע העבודה ולאחר סיומה.
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 להסכםנספח ב' 
 

 דו"ח יומי לתאריך ___________ –תכנית עבודה לקקנוע 
 

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

 למקומות מיוחדים אשר יתווספו מעת לעת או בימים הפעולות בהתאם להנחיית התברואן:
 

  מיקום רחוב מס' 

 בוסתן תהילה 1 
 

 טוס על עמוד תמרור אופנייםיפסמטת אקל שד' בן גוריון 2 
 

 בתוך אדנית גן הארזים 3 
 

 בחוץ - 5ע"י שער מס'  גן הבנים 4 
 

 בכניסה מההדרים בצד של התדהר גן ההדרים 5 
 

 בשביל מרח' הסביון גן הסביון 6 
 

 6על עמוד תאורה מס'  גן הרותם 7 
 

 10' על עמוד תאורה מס גן הרימון 8 
 

 ע"י מרכזית תאורה גן השקמה 9 
 

 5על עמוד תאורה מס'  גן התות 10 
 

 בכניסה מחניון הקאנטרי על עמוד שם הגן גן חצב 11 
 

 על עמוד שם הגן גן יונה פישר 12 
 

 בתוך הערוגה  גן מרווה 13 
 

 ע"י הערערים גן ניסים 14 
 

 ע"י הפילר גן צבר 15 
 

 והברזיה ע"י הספסל גן רמב"ם 16 
 

 בתוך הערוגה גן תמר 17 
 

 ע"י לוח המודעות גן תפוז 18 
 

 מול הרותם המשולב היסמין 19 
 

 40מול בית מס'  רח' הרותם 20 
 

 בערוגה ע"י החומה )ע"י חניה מועצה דתית( סמטת הארז 21 
 

 על גדר מעון אמילי סמטת היונה 22 
 

 פארק כלבים צד מערבי רחוב תהילה 23 
 

 פאק כלבים צד מזרחי רחוב תהילה 24 
 

 על עמוד תמרור  רח' האורן 25 
 

 חניית גנים רח' החרצית 26 
 

 ע"י גנים דולב ואורנים רח' היערה 27 
 

 ע"י מגרש הכדורגל רח' התהילה 28 
 

 סוף הרח' ע"י הכיכר פינת הלילך רח' התהילה 29 
 

 שביל האופניים רח' התהילה 30 
 

 בין היסמין לשושן רח' רמב"ם 31 
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 מול היסמין רח' רמב"ם 32 
 

 על עמוד תאורה מועדון אפרסק רח' שבזי 33 
 

 בתחילת הרחוב דרך השלווה 34 
 

 מול בית העלמין דרך השלווה  35 
 

 ליש שער כניסה למתקני ספורט דרך האחווה 36 
 

 ליד הכניסה למגרש הכדורסל דרך האחווה 37 
 

 הטיילת לאורך רח' הדס  38 
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