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  א' מסמך 

                                      גולןמועצה אזורית 

  31/2020מכרז מס' 
  שובי המועצהיעשבי בר בי ריסוס

  
  הזמנה להציע הצעות

  
עשבי בר  ריסוס לביצוע עבודות ל"), מזמינה בזאת הצעות המועצה(להלן: " גולןמועצה אזורית 

), הכל כמפורט להלן במסמך ההזמנה "המכרז"(להלן: ה ובאתרים ברחבי המועצ שובי המועצהיבי
  למכרז). 'ד(מסמך , על נספחיו יםלהציע הצעות, ובהתאם לאמור בהסכם למתן שירות

 מסמכי המכרז .1

 :" מסמכי המכרז"ולחוד  ביחד המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן   .א
  

  הזמנה להציע הצעות    -מסמך א'              
  נוסח ערבות מכרז  -נספח א'                                   

  
  מפרט דרישות ביצוע   - ' במסמך             

  פירוט שטחי ביטחון בישובים לריסוס - 1נספח א'                                           
  מצורף בנפרד -שטחי ביטחון בישובים לריסוס מפות -2נספח א'

  פירוט אתרי תיירות לריסוס -נספח ב'                                           
  מפת ריסוס אנדרטאות -נספח ג'                                           
  מפת שטח ראש מסלול לריסוס -'דנספח                                            
  ות לגולן לריסוסמפת שטח כניס -'הנספח                                            

  
  

   במסגרת המכרז מציעהצהרת ה  -' גמסמך             
  הצעת המציע במסגרת המכרז -  1מסמך ג'    

  
  ונספחיו הסכם למתן שירות  - '  דמסמך  

  
  ה)י(יצורף לאחר הזכי למכרזהחתומה הצעת המחיר  -  'אנספח       
  ונוסח אישור עריכת הביטוח ביטוחתנאי הנספח  - 'בנספח       
  נוסח ערבות ביצוע - 'גנספח       

הצהרה על העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מועצה  - נספח ד' 
  והעדר ניגוד עניינים.      

-04מחלקת גביה  -או בטלפון את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה  .ב
ניתן לעיין  שלא יוחזרו. ₪  300תמורת  ,בשעות העבודה הרגילות .6969710

תר המועצה ואולם השתתפות במכרז מחייבת רכישת במסמכי המכרז בא
  המסמכים.

 
 תיאור השירותים הנדרשים -כללי .2

מתן שירותי ריסוס עשבי בר בתחומי המועצה בהתאם להזמנות  נשוא המכרז הינו  .א
  ").השירותים(להלן: "עבודה ולהנחיות המועצה כפי שיינתנו מעת לעת 

למועצה, ע"פ עם אופציה  חודשים, 12 -תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה ל  .ב
תקופות נוספות  4עד להאריך את ההתקשרות עם הזוכה ל ,שיקול דעתה הבלעדי

ובלבד שסך תקופת ההתקשרות בכל מקרה לא תעלה  כל אחתחודשים  12עד של 
  שנים. 5על 
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  תנאי השתתפות .3

יחיד או תאגיד העונים על כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות   .א
 במכרז:

במהלך ארבע השנים שקדמו  מוכח של שנתיים לפחות ןניסיו בעלי )1(
במתן השירותים מן הסוג נשוא  למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 ;ובהיקף דומה המכרז

 ;לעיסוק בתחום זההבריאות והגנת הסביבה אישור משרד בעלי  )2(

השנים האחרונות  5בעלי רישיון לעיסוק בתחום זה ברציפות במהלך  )3(
  ;רון להגשת ההצעות למכרזלפני המועד האח

פנקס חשבונות ורשומות לפי  המנהלעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף  )4(
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 .1976 - התשל"ו ,מס)

  המציע יצרף להצעתו את האישורים והמסמכים הנאמנים למקור הבאים : .4

ומה, שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז ותיאורו, אשר כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחת
), חתום ע"י המציע וכן נספח א למסמך ד'תכלול את הצעת המציע על גבי טופס הצעת המציע (

 :את המסמכים הבאים

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות   .א
 . 1976 - התשל"ו  ,ותשלום חובת מס)גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות 

 -מציע  שהינו  תאגיד   .ב

 המצאת תעודת רישום של התאגיד. )1(

המצאת תדפיס מעודכן מרשם החברות, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז,  )2(
של רישום התאגיד מרשם  החברות בו מפורטים  בעלי המניות והמנהלים 

 של התאגיד.

יות וזהות המוסמכים לחתום אישור עו"ד של התאגיד, על זהות בעלי המנ )3(
בשם התאגיד ושההצעה וכל  מסמכי המכרז, חתומים  ע"י המוסמכים  

 לחתום בשם התאגיד. 

אישור בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה  )4(
וחוק שכר מינימום,  1991 -שלא כדיין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א

ורשי החתימה ומאושר על ידי עורך דין, חתום על ידי מ 1987 - התשמ"ז
 ד' למסמכי המכרז. כמסמךבהתאם לנוסח המצורף 

לעיל,  3ד בתנאי הסף המפורטים בסעיף מסמכים המעידים על כך שהוא עומ  .ג
 ובכלל זה המלצות. 

ערבות מכרז תקפה, חתומה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. לא צורפה   .ד
 הצעה ולא תידון כלל.ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל ה

 כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.  .ה

כל מסמכי ההבהרה, ו/או תיקונים ו/או עדכונים שיופצו על ידי המועצה עד   .ו
בחותמת וחתימה על כל דף בידי המציע,   חתומיםלמועד הגשת המכרז כשהם 

 ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.
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 עות   הגשת ההצ .5

מכרז זה ייערך בשיטת ההנחה מהמחירים הנקובים לצד כל פריט בטבלה   .א
תחת עמודת "מחירי מחירון" (להלן: ,  בטופס הצעת המציע (מסמך ב)המפורטת 

 ").מחירי המקסימום" או "המחירון"

בשיעור ההנחה המוצע בהצעתו באחוזים (או בחלקי אחוזים)   על המציע לנקוב  .ב
 כל הפריטים המפורטים במחירון. לגבי ואחיד הינו כולל שיעור ההנחה - על ידו 

 מחירי המחירון מהם תינתן ההנחה כוללים מע"מ.  .ג

למכרז) את שיעור ההנחה בספרות  מסמך ב'על המציע לכתוב בבירור בהצעתו (  .ד
 ובמילים.

שיעור ההנחה המוצע יהיה יחול באופן אחיד על כל אחד מן הפריטים המפורטים   .ה
 בטבלה.

 פק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים.למען הסר ס  .ו

תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או לקבוע  -אם נקבע שיעור הנחה שונה   .ז
כי שיעור ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על 
אחד הפריטים הנכללים ברשימה (ההצעה הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה 

י, והמציע יהיה מנוע מכל טענה לעניין זה, הן ביחס להצעתו והן ביחס הבלעד
 להצעת מציעים אחרים.

אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא   .ח
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  0%לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור של 

 של המועצה.

שיעור את ך ד', למסמ  'א נספחכס ההצעה המצורף לציין על גבי טופעל המציע   .ט
על פי תכנית  מכלול השירותיםכל בגין  המקסימום מחירמההנחה באחוזים 
  כלהלן. העבודה השנתית

  
  מחירי הבסיס ("מחירי המקסימום"):

  

  מקסימלי מחיר השירות  מס"ד
בשקלים חדשים (כולל 

 מע"מ)
 250 טיפול מקיף ומלא בדונם  1

  תוספות
(צוות לפחות  שעות עבודה 8 רגיל עבודה יום  2

 )לפחות עובדיםשני של       
1500 

שעות עבודה לפחות  8יום עבודת צוות חרמוש   3
  עובדים) 3 (לפחות

2,200  

(כלי   L75שופל מעל שעות לפחות  8 יום עבודה  4
 + עובד)

2,500 

  1,500  שעות לפחות  8 עבודת כיסוח טרקטור חקלאי  5
  1,000  שעות לפחות 8חפרון יום עבודה מ  6

 סך דונם אתרים/ אנדרטאות; דונם 481 -מוערך ב ישוביםובטחון בשטחי סך דונם   .י
. נתונים אלה הינם הערכה בלבד ואינם מחייבים את המועצה דונם 156  -מוערך ב

  בכל צורה שהיא.
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ואולם כולל מע"מ ₪  170,000שהיקף התקציבי השנתי עומד על סך מציע לידוע   .יא
אמור כדי להתיר כל עבודה שאינה מאושרת וממילא כל עבודה שתביא אין ב

 .לחריגה מן התקציב השנתי כאמור

ביצוע מלא ומושלם של כל  תללוכהצעת המחיר כי בהגשת ההצעה המציע מצהיר   .יב
השירותים, הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, שהן 

הבר, כולל חומרים וציוד וכוח אדם  ריסוס עשבי הכרוכות במתן שירותי המטלות
לרבות , וכל הוצאה ו/או עלות הקשורה במישרין או בעקיפין במתן השירותים

וכן כל המיסים הישירים והעקיפים הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות וכו' 
 המוטלים על השירותים, לרבות מע"מ.

 השתתפות אינה חובה -וישיבת הבהרות סיור קבלנים .6

 ייערך סיור קבלנים 12:00, בשעה  27.10.2020, ' חשון תשפ"אטי, שלישביום   .א
 בבניין המועצה האזורית גולן בקצרין. וישיבת הבהרות בחדר ישיבות

וישיבת הבהרות אינה חובה אך מציע שלא ישתתף  סיור קבלניםההשתתפות ב  .ב
 יהיה מנוע מכל טענה הנובעת מאי השתתפותו.

דים ולמסור בדואר אלקטרוני את משתתף המבקש לקחת חלק בסיור נדרש להק  .ג
דבר התעניינותו במכרז, ובקשתו לקבל פרטים על כל שינוי באמצעות הדואר 

rechesh@megolan.org.ilהאלקטרוני. לשם כך יפנה המציע לדואר האלקטרוני 
וימסור כתובת דואר אלקטרוני תקפה בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות.    

ת המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה באתר אין באמור כדי לגרוע מחוב
 האינטרנט שלה.

   .ד
נוכח הוראות משרד הבריאות, הסיור יתקיים במגבלות הנדרשות  )1(

 לפי שיקול דעתה של המועצה. והמתחייבות

המועצה שומרת על הזכות לפצל את הסיור למספר מפגשים שיתועדו גם  )2(
שיקול  ידאו ויימסרו למציעים שהשתתפו בסיור אחר, וזאת לפיובו

 ;דעתה הבלעדי

לחילופין או בנוסף, תהיה המועצה רשאית לערוך את הסיור באופן  )3(
, והודעה על כך )ZOOMדרך תוכנה להיוועדות חזותית (כגון וירטואלי 

 .תפורסם באתר האינטרנט שלה

 באחריות המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה ביחס למכרז זה.  .ה

 
 שאלות הבהרה .7

  תשפ"א, סלוכ 'זי, נשבכתב בלבד עד ליום  שאלות הבהרה למכרז יוגשו  .א
 .rechesh@megolan.org.ilלמייל  12:00שעה ב 202011.32.  

 דואר כתובת כולל, המציע מטעם קשר איש פרטי אתעל המציע לצרף לפנייה   .ב
  .טלפון ומספר אלקטרוני

בהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו תשובות לשאלות ה  .ג
, יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת שצוינה על המועצהביוזמת 

  ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם. 
  בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.   .ד
או שיהיה דבר מה לא גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים   .ה

  במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.  מועצהמובן, יפנה בכתב ל
 לא ואלה, פה-בעל שניתנו פירושים או הסברים, לתשובות אחראית המועצה אין  .ו

  .   המועצה את יחייבו
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 להזמנה הזמנהרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות ב המועצה  .ז
, ביוזמתה או בתשובה המכרזויים ותיקונים במסמכי , להכניס שינהצעות להציע

להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, , לשאלות המשתתפים
. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד לבטל את המכרז ו/או לשנותו

בדוא"ל לפי הפרטים המכרז  רוכשי, יובאו, בכתב, לידיעת כל המכרזמתנאי 
 ידו להצעתו.-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרזמסמכי  כשיורידי -לשנמסרו ע

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר 
 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים.

יועבר הערבות למועד  ףתוקכל שינוי של מועד כאמור לעיל שיחייב את הארכת   .ח
מציע שלא  .לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכני

יעשה כן, יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים לא 
 תתחשב בהצעתו.

 
 הגשת ההצעות .8

 

 14:30בשעה   29.11.2020 ,תשפ"א ג' כסלוי, ראשוןההצעות יוגשו  עד יום   .א
 שכת ראש המועצה.בללתיבת המכרזים של המועצה 

 
 

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת   .ב
 המכרזים.

 ערבות בנקאית למכרז .9
 

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של על המציע לצרף להצעתו   .א
 שקלים חדשים).אלפים ארבעת (ובמילים:  ₪  4,000

 עד תהא תקפה והמועצה האזורית גולן  ערוכה לפקודתהערבות הבנקאית תהיה   .ב
להזמנה  כנספח א'לפי הנוסח המצורף  15.2.2021, תשפ"א אדר' גשני,  וםלי

רשאית להאריך את המועד האחרון לתוקפה של  להציע הצעות. המועצה תהיה
הערבות, ובתנאי שהודיעה על כך בכתב יום עבודה אחד לפחות לפני המועד 

 האחרון לתוקף הערבות.

הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות. מציע שלא יצרף ערבות בנקאית  למען  .ג
 .כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון

ימים  60בתוך מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית   .ד
  מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

והמציע לא יהא זכאי המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה,   .ה
 , אם התקיים בו אחד מאלה:הערבות כולה או מקצתהלדרוש סכום 

 הצעתו בכל שלב, לרבות לאחר הודעת הזכייה, ככל שזכה.חזר בו מ )1(
  במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק. )2(
 פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות; )3(
ואת והערבות הנדרשים  את מסמכי הביטוחלהמציא למועצה סירב  )4(

למסמכי  'גמסמך ( האישורים הנדרשים לפי ההסכםים ויתר המסמכ
ו לתחילת הפעולות הנדרשות על ידכל את  לבצעוכן  )המכרז

ימים מתאריך הודעת המועצה  7תוך הכל , ההתקשרות לפי מכרז זה
 .או במועד אחר כפי שתחליט המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז

זכות ו/או  אין בחילוט הערבות או איזה חלק ממנה כדי לגרוע מכל )5(
 סעד נוספים ו/או אחרים של המועצה לפי מכרז זה ו/או לפי כל דין. 

 
  

  חובת הזוכה במכרז .10

גוד עניינים לחתום על תצהיר ני" ) יהא עליו הזוכה("   זכתה הצעתו של המציע  להלן  .א
אישור עריכת ביטוח , להמציא ערבות ביצוע תקפה ושצורף להסכם מסמך ד'
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מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו  ימים 7תוך בולהעבירו למועצה, והכל 
 במכרז.

לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את  א'לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בס"ק   .ב
 .זכייתו במכרז

לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהזוכה פיצוי מלא עקב  לעיל זהאין באמור בס"ק   .ג
לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב  מחדלו הנ"ל או  לפגוע בכל זכות  או סעד שיעמדו

ובכלל זה גם חילוט  הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז
 .הערבות

 
  הזוכה  הקבלןבחירת  .11

המומלץ כזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את הניקוד המצטבר הגבוה   .א
ביותר, כפוף לזכות המציע המקומי כמפורט להלן, אלא אם תמצא ועדת 

 ם כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.המכרזי

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה   .ב
 המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:

 
  המשקל לשקלול  הרכיב  
שיעור ההנחה עבור מתן כלל השירותים בהתאם למחירי   .1

  )אחידהנחה  המקסימום לעיל (שיעור
90%  

  10%  המציעאיכות ההצעה ו  .2

  :שקלול הצעת המחיר יעשה בהתאם לנוסחה/דוגמא כמפורט להלן  .ג

 רכיבסכום ההנחה האחיד המוצע ביחס לנוסחה לחישוב ההצעה בגין  )1(
 נקודות לכל היותר): 90(סה"כ  התמורה

  
הצעת המחיר הנמוכה ביותר, דהיינו ששיעור ההנחה הנקוב בה הינו 

 90), תקבל את הניקוד המלא בגין רכיב המחיר (Yביותר ( הגבוה
 נקודות).

) יחושב הניקוד לה Zכל הצעה אחרת שההנחה הנקובה בה קטנה יותר (
 לפי הנוסחה הבאה:

y)-x (10090    

(100-Z)  
, וההצעה 15%לדוגמא: אם המחיר הזול ביותר נובע מהנחה בשיעור של  )2(

  הצעה הנבחנת באופן הבא:, יחושב הניקוד ל10%הנבחנת הבאה היא 

)15-x (100 90   

(100-10)   
                                                    

המציע, כמות המלצות ואיכותן, ניסיון איכות ההצעה ייקבע על יסוד הניקוד בגין   .ד
כגון הכרת המערכות וכן כל שיקול רלבנטי אחר, ותק, שירותיות, זמינות, 

, הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת תים לעומקן וכדומההקשורות במתן השירו
 המכרזים.

 מציע מקומי  .ה

לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד  - "מציע מקומי" )1(
כהגדרתו להלן, אשר במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת 

") מקיים, בהתאמה, התקופה הנדרשת" -הצעות במסגרת המכרז (להלן 
 אים: את התנאים הב
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בתחום שיפוטה  מתגורריחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת  - "יחיד"
  . , ומשלם ארנונה למועצהאו שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה של המועצה

הרשום בתחום  מענותאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת  -  "תאגיד"
, ומשלם שיפוטה של המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה

  . ארנונה למועצה
כחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי, כגון אישור להו

  על תשלום ארנונה למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.

 מקומי, מציע של הצעתו להעדיף, חייבת לא אך, רשאית תהא המועצה )2(
המצרפי  הניקוד את קיבל אשר מקומי, מציע לא של הצעתו פני על

מחיר +האיכות), -של כל רכיבי המכרז הגבוה ביותר (הניקוד הכולל
: להלן(שאלמלא קיומו של מציע מקומי היה מומלץ כזוכה במכרז 

  :הבאים התנאים שלושת שהתקיימו ובלבד), "מקומי המציע הלא"
 לא המקומי המציע של רכיבי האיכות של המצטבר הניקוד  )א(

 רכיבי האיכות של המציע של המצטבר מהניקוד 95% -מ נופל
  .מקומי הלא

 5%-מ ביותר יקרה תהיה לא המקומי המציע של המחיר הצעת  )ב(
 .מקומי המציע לא של המחיר מהצעת

העבודה  ביצוע את עצמו על לקבל מוכן יהיה המקומי המציע  )ג(
ממחיר הצעתו הכספית של המציע  2%שלא יעלה על  במחיר

בהצעתו הכספית של המציע  הלא מקומי, או במחיר הנקוב
 הם.נייהמקומי, לפי הנמוך מב

 הערות כלליות .12

 ידי המציע בגוף המסמכים.-לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על  .א

ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט   .ב
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, 

י, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעד
בכל מקרה (גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח 

 המועצה וכפי שנמסר למציעים.ידי -עלשל מסמכי המכרז, אשר הוכן 

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה   .ג
עצה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות במסמכים אינו מובן, יפנה בכתב למו

 הבהרה.

 כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.  .ד

 המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  .ה

המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי   .ו
 הבלעדי. שיקול דעתה

לבטל הליך זה, מכל נימוק סביר ו/או  המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע  .ז
 שהוא. 

 על ההסכם שבין הצדדים. הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה  .ח

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות   .ט
/או  הפסקת  הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר כלפי המועצה, בגין כל עיכוב ו

 יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים 

מועצה כגון אלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה
 עקב כך.
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בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא   .י
תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין 

  וסוג.

ידוע למציע כי המועצה אינה מתחייבת לבלעדיות בקבלת השירותים מן הזוכה, וכי   .יא
 פצל את העבודות בין מספר זוכים.היא תהיה רשאית ל

מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  לההוצאות, מכ כל  .יב
 במכרז תחולנה על המציע.

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים   .יג
די המועצה לצד ן וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על יבדי

שלישי, וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין 
בהצעתו מהם המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים ככל 
שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מכלליות 

ע והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד האמור לעיל, מודגש כי שמו וכתובתו של המצי
מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת 
המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר, כי סימון חלקים בהצעה 
כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם סודיים גם בהצעותיהם של 

, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים
 הצעות המציעים האחרים.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות   .יד
אין להעתיק במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  שימושכל 

, אלא לצורך הגשת הצעה את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת
 למכרז זה בלבד.

 לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. רשאיתהמועצה   .טו

ה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), יכפופים לתוספת השני המכרזתנאי   .טז
, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת 1958 -"ח תשי

 ה.ייקבעו הוראות התוספת השניה, יגברו ויהשני
  חיים רוקח, 

  ראש המועצה

    אני מאשר בחתימתי, שקראתי את כל התנאים המצוינים לעיל ומסכים להם.
  על החתום:

  תאריך ________________ חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת) ________________



 

384/831- 318640 

9

  נספח א
  נוסח ערבות מכרז

  תאריך:____________________

  לכבוד

      מועצה אזורית גולן

  א.נ.,

  ערבות בנקאית מספר __________________  הנדון:

  

) הננו ערבים בזה "המבקש"פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן: -על .1
) שקלים חדשיםארבעת אלפים (במילים: ₪  4,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז  ") המגיע או עשוי להגיעסכום הערבות(להלן: "
  .שירותי ריסוס עשבי ברלביצוע  31/2020מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה  .2
מבלי להטיל , הפקסימיליה באמצעות לרבותימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, 

, ומבלי מבקשלה תשלום מהאת דרישתכם או לדרוש תחיאו לנמק עליכם לבסס 
  לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

(כולל), ולאחר מכן תהיה  15.2.2021תשפ"א,  אדר' גערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .3
בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר 

 ברישא של סעיף זה. מהתאריך הנקוב

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. .5

  

  ,בכבוד רב                 
  בנק : _____________________

  סניף: _____________________ 
  כתובת: ____________________ 
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  ב' מסמך
  

     עשבי בר מפרט הדברת
  בישובי מועצה אזורית גולן

  
  

(אתרים, אנדרטאות, מתקני  הדברת עשבי בר בתחום השיפוט של המועצה האזורית גולן .1
  -פירוט הבא:הפי - עלתתבצע   קולחין וכו')

    
  דונם.  461 - כ  - סביב הישובים בטחוןשטחי   .א
  דונם.  156 -כ  - ועוד אתרים/ אנדרטאות  .ב

  
  

גבוהה יבצע הקבלן כיסוח מקדים לפני ריסוס על מנת לנקות  היבמקומות  בהם העשבי .2
 את השטח.

  
 :מועדי ריסוס   .3

  
    1 - ריסוס חורף  .א

  חודשים אוקטובר עד דצמבר                          
   

 2 - ריסוס חורף  .ב
  פברוארעד  חודשים דצמבר                          

  
  1 - ריסוס קיץ   .ג

  מאיעד דשים אפריל חו                          
  

  2 - ריסוס קיץ   .ד
  חודשים אוגוסט עד ספטמבר                          

  
על ידי הגשת תוכנית .הקבלן אחראי על שמירת שטח נקי מעשביה לאורך כל השנה -  

וביצוע מלא של העבודות מכוח תכנית העבודה  עבודה רבעונית ואישורה על ידי המועצה
   .המאושרת

  תכלול את האזורים והתאריכים בהם תתבצע העבודה.תוכנית העבודה 
כל העבודות הנדרשות לצורך כך נכללות במחיר טיפול מלא ומקיף לדונם כמפורט בטבלת 

סעיפים אחרים בטבלת המחירים המוגדרים "תוספות" טופס הצעת הקבלן. 1המחירים בנספח ג'
  על ידי המועצה. פרטנית לאחר קבלת הזמנה חתומה רק יבוצעו

  
  

   - :יהיה רשאי (המועצה) עיל מוסכם בין הצדדים כי מזמין העבודהללמרות  לאמור  .4
                    להאריך או לצמצם את תקופת ביצוע העבודה בהתאם לצורך.   .א
  לדרוש רסוסי קיץ נוספים לפי הדרישה.   .ב
 ס"מ לפני ריסוס.  20גובה עשבייה ירוקה יהווה מקסימום    .ג

  
  הוראות כלליות:  .5

  וש בחומרי הדברה יהיה כפוף לכל הוראות השימוש והבטיחות הרלבנטיות, בין   השימ -  
  שנכללו  במסמכי המכרז ובין שהינן בתוקף על פי כל דין.   
  יותר השימוש בחומרי הדברה המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה שנרכשו    -

  מספקים מורשים בלבד.    
  מח המודבר על כל חלקיו הינו צמח מת והיא הדברה פירושה הדברה מלאה, אשר הצ -
  כוללת סילוק מלא של שאריות וחלקי כל הצמחים המודברים, כמפורט במסמכי המכרז.   
  וגזרותיו)  D  2,4השימוש בחומרים הורמונאליים (כדוגמת חומרים המכילים  -
  . בקרבת גידולים חקלאים יהיה בהתאם למגבלות השימוש המופיעות בתווית החומר  
  כל פגיעה תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן.   
  ) הדברת "ינבוט השדה" D 2,4במקומות שלא ניתן להשתמש בתכשירים הורמונאליים ( -
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  ו"הגא מצוי" תבוצע בקוטלי עשבים כדוגמת "בסטה" או "פלורוקסיפיר" אשר יאושרו    
 על ידי מנהל הפרוייקט.  

  
  
  
  
  
  

  .רשלא לבצע סעיף מסויים בישוב זה או אח .  המפקח רשאי להורות לקבלן6
  
  שעות  48התאום יעשה לפחות  .רב"ש הישובהעבודה תתבצע בתאום מלא בין הקבלן ל. 7
  מראש.   
  
לוח למחלקת הביטחון לרכז פסולת מיחזור והדברה ואיכות הסביבה, לאגף הקבלן יעביר  .8

   מפורט לביצוע העבודה כל חודש.זמנים 
  

ניסה לעבודה בישובים ובאתריי התיירות וסיום העבודה יש להחתים נציג על הקבלן לתאם כ
  .ישוב או מחלקה על יומן ביצוע ולהעביר בצמוד לחשבונית בכל סוף חודש

  
  פירוט כלי העבודה . 9       

בצע את יעל הקבלן להציג בכתב את רשימת כלי העבודה שברשותו אשר באמצעותם        
  י מועצה אזורית גולן.בר בישובההדברת עשבי   

  
                 4*4רכב                    רשימת כלים              

   ליטר לפחות 500מיכל ריסוס של       כלים               

   עובדים בצוות לפחות 2    צוותי   עבודה                  

         
   

  צוע העבודה על פי המפרט.השבתת כלי זה או אחר לא תהיה עילה לעיכוב/דחיה בבי .10
  

  על הקבלן להוכיח אפשרות לביצוע העבודה בו זמנית  במספר ישובים בהתחשב   .11
  .(רוחות גשמים וכו') בתנאי  מזג אויר      

  
  
  
  
  
  
  

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

  קבלן      חתימת ה                                                                                                       
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  למסמך ב' אנספח 
  פירוט שטחי בטחון סביב הישובים

  

 ריסוס גדר מערכת
 2020עדכון נובמבר 

 תוויות שורה
כום של שטח מחושב יס

 במ"ר

 38,338 אבני איתן
 2,669 אודם

 18,893 אורטל
 9,776 אלוני הבשן

 55,234 אליעד
 13,089 אלרום
 17,831 אניעם
 14,607 אפיק

 7,524 בני יהודה
 9,600 בעת יואבג

 23,821 גשור
 9,656 נס-חד

 27,874 חיספין
 13,031 יונתן

 7,783 כנף
 9,122 כפר חרוב

 9,542 מבוא חמה
 8,104 מיצר

 12,663 מעלה גמלא
 3,491 מרום גולן

 7,939 נאות גולן
 49,110 נוב

 4,243 נווה אטיב
 8,879 נטור

 1,326 נמרוד
 8,059 עין זיוון

 5,582 יקדמת צב
 4,415 קלע אלון

 7,895 קשת
 20,728 רמות

 9,482 רמת טראמפ
רמת 

 13,995 מגשימים
 7,302 שעל

 461,601 סכום כולל
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  נספח ב' למסמך ב'
  פירוט שטחי אתרי תיירות לריסוס

  

 סכום של שטח מחושב .

 13,355 ברנקו וייס

 6,221 דיר עזיז

 1,819 מעיינות עדן

 1,339 מפל הלבן

 825 מפל עייט

 2,061 מצפה רונן

 1,522 סלוקיה

 3,976 תחנת צנובר

 5,488 דרך הרומית

 8,132 תל פאחר

 28,313 אמפי גולן חניה

 5,552 אנדרטה יונתן

 15,934 7אנדרטת חטיבה 

 2,062 מגניטיזם

 903 מצפה אופיר

 12,554 מצפה גדות

 1,445 עין נשוט

 1,540 7פלסר 

 2,824 שראסם חרבו

 503 שיפון 

 6,944 תל סאקי

 2,062 מגנטיזם

 16,000 חניה צנובר 

 3,350 77עוז 
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  נספח ג' למסמך ב'
  מפת ריסוס אנדרטאות

  מ"ר 3000 -סה"כ שטח אנדרטאות -שטחים הפרוסים ברחבי הגולן  32
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  נספח ד' למסמך ב'
  מפת שטחי "ראש מסלול" לריסוס

  
  מ"ר  3000שטח כולל  -נקודות ברחבי הגולן 36
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  נספח ה' למסמך ב'
  מפת כניסות לגולן לריסוס

  
  מ"ר 500 - כניסות על פי מפה שטח כולל 6
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  מסמך ג' 
  הצהרת הקבלן

  לכבוד 
  מועצה אזורית גולן

  12900קצרין רמה"ג 
  
  

   31/2020מכרז מס'  
  ריסוס עשבי בר בישובי המועצה

  
  
המפרט וכתב  מ קראנו בעיון את טופס החוזה והתנאים הכללים המצורפים אליו,אנו הח" .1

למכתב אשר צורפו  הכמויות, עיינו בתוכניות הנוגעות למכרז הנ"ל וכן במסמכים האחרים
ת . העבודות האמורו והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצועההזמנה המצ"ב 

  מוכים.המקומות הסביקרנו  במקומות העבודה ובכל 

טיב  הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום העבודה, .2
דה העבו הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאותהקרקע ותנאי 

  לכך ביססנו הצעתנו.ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם 

המפורטים  תנאיםהננו מתחייבים להוציא אל הפועל את העבודות האמורות בהתאם ל .3
עצמנו לסיים את  כולם יחד, לפי המחירים שהצענו והננו מקבלים על  במסמכים הנ"ל 

העבודות האמורות לשביעות רצונן הגמורה של מפקח המזמין תוך התקופה הנקובה 
  בנספחי הצעה זו.

כך או  ימים (שבעה ימים) מיום הודעתכם על  7אם הצעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך  .4
להגיש את כל המסמכים והאישורים הנדרשים מכוח זמן אחר שיקבע על ידכם, תוך 

המהווים חלק מהחוזה ולהפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית בנוסח ובשיעור המכרז 
 .'בנספח  אישור עריכת ביטוח להוראותו), הביצועהנקוב בחוזה להלן (ערבות 

  
היו פטורים  הזמן האמור, אתם תלה או מקצתה תוך אם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כו

נהיה חייבים  ואילו אנחנו  מכל אחריות כלפינו ותהיו זכאים למסור העבודה למציע אחר, 
וי קבוע ומוסכם מראש בשיעור ההפסדים שייגרמו לכם כתוצאה מאי לשלם לכם פיצ

    ידנו. -קבלת העבודה על
ההצעה לן) לקיום לה 6(כאמור בסעיף אתם תהיו זכאים לגבות את סכום הערבות 

במלואה ולנכות ממנו את כל הנזקים וההפסדים שנגרמו או עלולים להגרם לכם  עקב אי 
  והצורך למסרה לקבלן אחר. ידנו-קבלת העבודה על

   
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  .5

  יום. 60אותנו לתקופה של 
  
6.   

  
הצעתנו לכל פרטיה ותנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית,  יום כבטחון לק  .א

 .אלפים שקלים חדשים) ארבעת₪ ( 4,000וכה לפקודתכם בסכום של וער

הצעתנו לא תתקבל, תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח אם   .ב
  יום לאחר פתיחת ההצעות.  60ההודעה על  דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

    .ג

אתם תשחררו את הערבות תוך שלושה ימים אחרי תתקבל, צעתנו אם ה )1(
תאימה בהתאם לאמור בסעיף חוזה מ ותשנחתום על החוזה ונמציא ערב

  ', לחוזה.נספח ג 4

  רור לנו  כי המזמין לא ישלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות כנ"ל.ב )2(
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לום במועד מהסיבה האמורה לא יזכה אותנו בתשלום ריבית אי תש )3(
  הפרשי הצמדה. ם ו/או פיגורי

  
במכרז  בכל הקשור לחובת הזוכה היה ומסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבותנו  .ד

וזאת במידה והצעתנו תתקבל, אנו הנדרש, במועד את כל , ולהמציא המכרז
קשר עם השתתפותנו במכרז, במסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו 

כפיצויים מוסכמים ילוט ייחשבו תחולט על ידכם והכספים שיתקבלו עקב הח
  וקבועים מראש וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד לכם, על פי כל דין.

    
7.  

הננו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפנו (אם שמותיהם   .א
ידנו) או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום עדין על הצעה זו.  כן הננו -פורטו על

בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או  הצעתנו זו מוגשת כימצהירים 
  גופים אחרים המגישים הצעות  לביצוע אותם עבודות.

  
ו לחתום על החוזה, ולהמציא היה ומסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינ  .ב

וזאת במידה והצעותינו תתקבל, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על  הנדרש 
ש לגביה על ידכם כפיצויים מוסכמים ידינו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוג

  וקבועים מראש.
  

   -אנו מצהירים: .8
  

או  התאגיד בתקנוןכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות   .א
  .(ככל שמדובר במציע שהינו תאגיד) ובהסכם השותפות של

שאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות במסמכים   .ב
  עדנו לחתום על ההצעה לביצוע העבודה ועל החוזה.הנ"ל המונעות ב

  
  בזאת כדלקמן: יםומתחייב יםמצהיר והננ .9

לא להציע ו/או לקבל במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל   .א
, או המועצהדבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה של 

ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, צה המועו/או עובד  ועצהשל נושא משרה במ
  בקשר להליך התקשרות.

 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במועצה   .ב
ו/או כל גורם אחר, כדי לקבל מידע  הבכלל, ו/או עם מי מעובדיה ו/או מי מטעמ

  .חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

כי אם התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור  נוידוע ל  .ג
פי שיקול דעתה הבלעדי, -את הזכות, עלהמועצה לעיל, שומרת לעצמה  זהבסעיף 

לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או 
מן שהוא את זכייתו לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל ז

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים 
  מהליך ההתקשרות.   

  
לחתום בשם המציע הנ"ל ושאין קיימות כל הגבלות המונעות  םזכאי וכי אנ יםמצהיר ואנ .10

  בעדנו לחתום על ההצעה לביצוע העבודה ועל החוזה.
בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי  על הצורך במשלוח התראה יםמוותר ואנ .11

  מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל.
  הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.   .12

  
ב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר לאי  אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכת .13

או אי מילוי או  הפרה  או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמןמילוי 
  של  הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.
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 "הרבים"  כולל "היחיד" במקרה והמציע הוא פרט. .14

  
  ולראיה באנו על החתום

  
  
  
  

                      
  תאריך חותמת וחתימת הקבלן                                                                        



 

384/831- 318640 

21

  1מסמך ג'/
  לכבוד 

  מועצה אזורית גולן
  

  31/2020מכרז מס' 

  שובי המועצהיעשבי בר בי ריסוס                                  
  נספח א'               

  טופס הצעת הקבלן
  

  
הנני  מצהיר כי  קראתי את מסמכי המכרז כולל את המפרט הטכני, ביקרתי בישובים ובאתרים 

על מחירי המכרז בטבלה, בשיעור  אחידהנחה העבודה נשוא המכרז, הנני מציע הנוספים לביצוע 

מחירי  אחוז) על           (במילים:  %      של 

  ") הבאים:מחירי המקסימוםהבסיס ("

  מחיר השירות  מס"ד
בשקלים 

חדשים (כולל 
 מע"מ)

 250 טיפול מקיף ומלא בדונם  1
  תוספות:

 1500 לפחות שעות עבודה 8לפחות) עובדים   2(צוות של   רגיל יום עבודה  2
  2,200  לפחות שעות עבודה 8עובדים)   3יום עבודת צוות חרמוש (לפחות   3
  (כלי + עובד)  L75שופל מעל  יום עבודה  4

 לפחות שעות עבודה  8
2,500 

  1,500  לפחות שעות עבודה 8עבודת כיסוח טרקטור חקלאי     5
  1,000  תלפחושעות עבודה  8יום עבודה מחפרון   6

  המציע.בטופס הצעת  על כל רכיבי השירותים כמפורט האחידההנחה המוצע  בשיעור*יש לנקוב 
 *לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים.

  *ההצעה תכלול שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

ו לקבוע כי תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה א -* ידוע לי כי אם נקבע שיעור הנחה שונה 
שיעור ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על אחד הפריטים 
הנכללים ברשימה (ההצעה הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואהיה מנוע מכל טענה לעניין 

  זה, הן ביחס להצעתי והן ביחס להצעת מציעים אחרים.

ההנחה בספרות לשיעור ההנחה במילים, תהיה רשאית *במקרה של חוסר התאמה בין שיעור 
המועצה לפסול את ההצעה או להתייחס לשיעור ההנחה הגבוה מבין השניים, וזאת לפי שיקול 

  דעתה הבלעדי.

אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא * ידוע לי כי 
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. ,0%ל לפסילת ההצעה או על העמדתה על שיעור ש

 156  -מוערך ב סך דונם אתרים/ אנדרטאות; דונם 461 -מוערך ב ישוביםובטחון בשטחי סך דונם * 
  . נתונים אלה הינם הערכה בלבד ואינם מחייבים את המועצה בכל צורה שהיא.דונם

  יישאר כמו בהצעה הזו.באם ידרשו ריסוסים בשטח גדול יותר משצוין,  המחיר לדונם 

ביצוע מלא ומושלם של כל השירותים, הפעולות  תללוכהצעת המחיר הריני להצהיר כי 
ריסוס עשבי  הכרוכות במתן שירותי המטלותוההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, שהן 

במתן הבר, כולל חומרים וציוד וכול אדם וכל הוצאה ו/או עלות הקשורה במישרין או בעקיפין 
 וכן כל המיסים הישירים והעקיפים המוטלים על השירותים, לרבות מע"מ., השירותים

_______________    ______________    _______________  
  תאריך                  חתימה                                      שם הקבלן                                  
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  מסמך ד'

  ותהסכם  קבלנ
  

  31/2020למכרז פומבי מס'   

  ריסוס עשבי בר בישובי המועצהשרותי 

  

   גולןשנערך ונחתם במשרדי מועצה אזורית 

  ביום _______ בחודש _________בשנת ________

  
  גולןאזורית  מועצה   בין:

  12900, קצרין, רמת הגולן 13ת.ד 
   04-6969727טלפון:     

  04-6961911       פקס:
  

  מועצה" )(להלן: "ה
  מצד אחד

  
  

  __   ת.ז. / ח.פ. __________________________________________  :ל ב י ן
  ___ מיקוד______________________________________כתובת:__

  נייד:_______________ פקס:_____________  ___________טלפון:
  
  

  (להלן: "הקבלן")
  מצד שני

  

") בדבר רצונה לקבל, המכרז(להלן: " 31/2020מס' מבי והמועצה פרסמה מכרז פו  הואיל
בתחום שיפוט מנותן שירות קבלני, שירותי ריסוס של עשבי בר בישובים השונים 

  הקבלנית כמפורט להלן; ההמועצה בהתאם להגדרת העבוד

נקבעה כהצעה הזוכה במכרז על פי השתתף במכרז והגיש הצעה אשר והקבלן   והואיל
  ;כפי שאושרה ע"י ראש המועצהשל המועצה  החלטת ועדת המכרזים

והקבלן מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח אדם, כלי רכב, הציוד   והואיל
 ההקבלנית כהגדרת הוהאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבוד

  הקבלנית; הלהלן, וכי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבוד

את דרישות והנחיות המועצה, לרבות את כל התנאים וההיבטים  והקבלן בדק  והואיל
להלן,  ההקבלנית כהגדר ההפיסיים, המשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע העבוד

  ;ה של העבודה הקבלניתוהקבלן מוכן ורוצה להתקשר עם המועצה לביצוע

טים להלן, בהתאם לסטנדר ההקבלנית, כהגדר הוהקבלן מתחייב לבצע את העבוד  והואיל
המקצועיים הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות תקנים מחייבים 

  והנחיות מטעם המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, וכל גורם מוסמך אחר;

  והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט;   והואיל
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  אי לזאת הוצהר, הותנה  והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא  .1

מהווים חלק בלתי ו וכל אחת מההצהרות הכלולות בו, המבוא להסכם זה ונספחי .1.1
 נפרד ממנו.

ידי הקבלן למכרז מצורפים -כל מסמכי המכרז לרבות כל המסמכים שהוגשו על .1.2
  להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של  .1.3
 הסכם זה.

 .1974-זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק הסכם קבלנות תשל"ד הסכם .1.4

        זה, כחלק בלתי נפרד הימנו: הסכםהמסמכים המפורטים להלן מצורפים ל .1.5
והצעתו של הקבלן  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל מסמכי המכרז

 ."מסמכי ההסכם והמכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "במכרז על כלל נספחיה

לרבות תנאים מוקדמים  הזמנה להציע הצעות, תנאי המכרז  -א'  ךמסמ .1.5.1
  להשתתפות והמסמכים שצורפו להצעת הקבלן; 

 ;על כל נספחיו מפרט דרישות ביצוע  - מסמך ב'   .1.5.2

 ;במסגרת המכרז מציעהצהרת ה  -מסמך ג'   .1.5.3

  הצעת המציע במכרז -  1מסמך ג' .1.5.4

  – הסכם קבלנות ונספחיו  - מסמך ד'   .1.5.5

ידי המציע -חתום וממולא על 1(מסמך ג' ת המחיר למכרזהצע  -  'אנספח 
  יצורף לאחר הזכייה)

  נספח ביטוח    -   'בנספח 

  -   'גנספח 

  -נספח ד' 

  נוסח ערבות ביצוע

והעדר  ו/או לחבר מועצההמועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד 
  ניגוד עניינים

    

וברורים לו והמכרז, כי ידועים  הסכםהקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ה .1.6
לאשורם התנאים והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי 

 הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים  שנקבעו.

מוסכם על הצדדים, כי הסכם זה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות  .1.7
פרשנות של הסכם זה תתבצע בהתייחס להוראותיהם  של ההסכם ונספחיו, וכל

  ב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם.במשול

משמעות לגבי הוראה כלשהי -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו .1.8
ההסכם  ובהעדר קביעה אחרת של סדר במסמכים השונים המהווים את 
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העדיפויות  העדיפויות במפרטים  או בכל מסמך אחר ממסמכי ההסכם, סדר
  מה שלהלן:לעניין ביצוע העבודות,  יקבע ברשי

  הוראות המנהל ו/או המפקח ו/או ראש המועצה; .1.8.1

  מפרט דרישות לביצוע ההסכם; .1.8.2

  כתב הכמויות והמחירים; .1.8.3

  תנאי ההסכם; .1.8.4

  תקנים ישראליים; .1.8.5

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל, עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

  תקופת ההסכם .2

חודשים. אין באמור ר) (שנים עש  12הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו למשך   .2.1
  להלן. 2.4  בסעיף זה כדי לגרוע  מזכותה של המועצה כאמור בס"ק

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזה למועצה אופציה להארכת תוקפו של  .2.2
חודשים (שנים עשר)  12 עד ), לתקופה קצובה של"האופציה" –הסכם זה (להלן

ת ההתקשרות בכל מקרה קופובלבד שסך ת תקופות ההארכה   4–בכל פעם עד ל 
  ). "תקופת הארכה" –(להלן  שנים 5לא תעלה על 

ביקשה המועצה לממש את האופציה כמפורט לעיל, תודיע על כך לקבלן בכתב,   .2.3
פקיעת תקפו של הסכם זה, או טרם מועד פקיעתה מועד ימים לפחות טרם    30

 של תקופת הארכה, כמפורט לעיל.

כל תנאי ההסכם יחולו, בהתאמה, גם על כל למען הסר ספק, מובהר בזה כי 
 תקופת הארכה.

ל עת בנוסף לכל האמור לעיל, המועצה רשאית להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכ .2.4
כי אין בכוונתה להיזקק עוד לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי צורך לנמק, 

  לשירותיו של הקבלן וכי ברצונה להביא הסכם זה לידי  גמר.

ימים ממועד   30ר, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף  במקרה של הודעה כאמו
  משלוח ההודעה האמורה.  

זה יהיו תקופת  הסכםהחודשים הראשונים לביצועו של  6מובהר בזאת, כי  .2.5
להפסיק את ההתקשרות  המועצהניסיון לקבלן ובסיום תקופה זו רשאית תהא 

דה עם הקבלן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לאחר הודעה על הפסקת עבו
 ימים מראש. 30בהתראה של 

לעיל, כי אז תהיה המועצה רשאית   2.4הובא ההסכם לידי גמר כאמור בס"ק   .2.6
הקבלנית לאחר,  הלבצע את העבודות בעצמה ו/או למסור את ביצוע העבוד

 והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה. 

בת , לא תהא חיילעיל  2.4בס"ק  את ההתקשרות כאמור המועצה הפסיקה  .2.7
בתשלום כספים ו/או במתן פיצוי כל שהוא לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו 

לסיום תוקף   המועצהבעבור העבודות שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת 
,  ולקבלן לא  תהיה כל תביעה או טענה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין הסכםה

 .בשל כךהמועצה ללא יוצא מן הכלל, נגד 

נסיבות הקשורות למשבר הקורונה ו/או לכל שביתה ו/או מוסכם שאם, עקב  .2.8
השבתה של פעילות במשק ו/או באזור הגאוגרפי הרלוונטי מכל סיבה שהיא, 
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עלול להיגרם עיכוב, או ייגרם עיכוב במתן השירותים, או יהיה צורך לעכב את 
מתן השירותים, תהיה המועצה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, 

את קבלת השירותים או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם בלבד ו/או  לדחות
  לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים.

עוד מוסכם כי אין לקבלן בלעדיות בביצוע השירותים וכי המועצה תהיה רשאית  .2.9
לקבוע כי במקרים מיוחדים יימסרו עבודות מסוימות לביצוע באמצעות צד ג' לפי 

הבלעדי. כמו כן אין בהתקשרות זו כדי למנוע מן המועצה לבצע  שיקול דעתה
בעצמה עבודות מן הסוג נשוא השירותים לפי הסכם זה. הקבלן יהיה מנוע מכל 

 טענה לפי סעיף זה.

 לוח זמנים .3

הקבלן מתחייב להתחיל לבצע את העבודה על פי לוח הזמנים והתנאים  .3.1
צו התחלת העבודה מאושר  ימים מקבלת 14תוך  המפורטים, בהסכם ובנספחיו,

 ). "לוח הזמנים"על ידי המנהל בכתב (להלן: 

  הגדרות .4

  בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:
  

   ריסוס עשבי בר בישובי המועצה 31/2020מכרז פומבי מס'   "המכרז"              

  מועצה אזורית גולן.  "המועצה"           

  ה האזורית גולן.ראש המועצ  "ראש המועצה"   

  מנהל שהוסמך על ידי ראש המועצה לצורך הסכם זה.  "מנהל"                 

מי שיקבע כמפקח מטעם המועצה, לבדוק את טיב העבודה שנעשית ע"י   "מפקח"  
הקבלן בביצוע העבודה, לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם לרבות 

  לקבלן;הוראות המועצה הוראות המנהל והוראותיו הוא 

סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי 
הסכם זה, אינן גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות 

  או לעשות פעולה.

  .ריסוס עשבי בריועץ מקצועי של המועצה האזורית גולן לעניין הטיפול ב  "היועץ"

ליפיו ויורשיו, לרבות כל קבלן משנה הפועל לרבות נציגיו של הקבלן, ח  "הקבלן"            
  בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או חלק ממנה.

אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למזמין, כי הוא משמש מטעמו   "מנהל עבודה מוסמך"       
  מנהל עבודה. הקבלן רשאי לשנות הודעה זו או לבטלה, לפי שיקול דעתו.

כל העבודות שעל הקבלן לבצען בהתאם להסכם ונספחיו לרבות                  "העבודה" /  "העבודות"   
השלמתן ובדיקתן, וביצועה של כל עבודה ארעית בהתאם להוראות 

  הסכם זה;

  תוכנית שתימסר בכתב על ידי הקבלן למנהל ותאושר על ידי המנהל.  ""תכנית עבודה

  הצהרות והתחייבויות הקבלן  .5

בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם, כלי הרכב, הציוד  הקבלן מצהיר כי הינו .5.1
והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה הקבלנית 
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לסטנדרטים המקצועיים ובאופן הטוב ביותר ובהתאם בהתמדה, ברציפות 
, הגבוהים ביותר, על פי הנחיות והוראות המפקח ו/או המנהל ו/או ראש המועצה

רוך לביצוע הסכם זה, ישמע להוראותיהם ויבצע את העבודות בכל הקשור והכ
  בהתאם להוראותיהם בקפידה .

לאחר כל הבדיקות הקבלן מאשר כי ערך את הבדיקות הנדרשות לפי הבנתו, וכי  .5.2
האמורות, הקבלן מצהיר כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע העבודה 

והכל  ,זה במלואם ובמועדםהסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו בהסכם נשוא 
, והוא מצהיר ע"פ דרישות המועצה, כפי שיוגדרו במהלך תקופת ההתקשרות, 

בזאת, כי אין ולא תהיינה לו כל  טענות ו/או תביעות כנגד המועצה, והוא מוותר 
בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי 

האתרים ו/או התכניות ו/או העבודה, וכי שכר  התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם
התמורה  שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל 

  התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הקבלן מצהיר כי בדק את הנתונים והכמויות לפני חתימת הסכם זה. במקרה של  .5.3
בטרם התחיל חייב הקבלן להודיע על כך בכתב למועצה  סתירה ו/או אי התאמה

כל ליקוי או פגם בעבודה,  בעבודתו. הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא,
 שמקורם בהשמטה ו/או טעות אשר ניתן היה לגלותם, והקבלן לא העיר את

 תשומת לב המועצה אליהם במועד כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר, כי אם לא ימסור למועצה הודעה בכתב על דבר מינוי מנהל עבודה  .5.4
"מנהל העבודה" לפי החיקוקים  -כי אז הוא בלבד ירשם  לצורך זה כמוסמך, 

  הנ"ל עד למינויו של מנהל עבודה מוסמך. 

הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה  .5.5
הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בכפוף להוראות כל דין, 

וראות חוקי העזר של המועצה, החלים על בכפוף לכל תקן מחייב ובכפוף לה
עבודות מסוג העבודות הקבלניות, לרבות הנחיות מטעם משרד הבריאות, הנחיות 
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והנחיות המשרד להגנת הסביבה, והנחיות 

 מטעם כל גורם מוסמך אחר.

בודה למען הסר ספק, מצהיר הקבלן כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את הע .5.6
הקבלנית, והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן מתן שירותיו למועצה על 

 פי הסכם זה.

כל דין לביצוע שיונות וההיתרים הדרושים על פי יהקבלן מצהיר כי בידיו כל הר .5.7
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה העבודות

ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או  הסכםבביצוע העבודות על פי מסמכי ה
היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון 

 .ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי, והוא מתחייב להשיגם

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או  .5.8
בלנית ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום מומחה בקשר לביצוע העבודה הק

ובין ללא תמורה, אלם אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת ראש המועצה ו/או 
 המנהל מראש ובכתב.

במהלך מתן שירותיו למועצה על פי הסכם זה, רשאי הקבלן להעניק את שירותיו  .5.9
ביצוע  המקצועיים לגורמים אחרים נוספים ובלבד שרמת השירות, הנדרש לצורך

 העבודה במועצה אזורית גולן לא תיפגע.

מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא  קבלןה .5.10
במצב של ניגוד עניינים וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם 

חשש לניגוד  בכל מקרה שלה בקשר עם העבודות נשוא ההתקשרות; ולאחרי
מועצה גילוי מלא על כך; כמו כן, יחתום הקבלן על עניינים, ימסור הקבלן ל

 הסכםל 'דכנספח ניגוד עניינים, בנוסח המצורף תצהיר העדר קרבה משפחתית ו
 .  זה
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לפעול בתום לב ובדרך  יםמתחייבו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו,  הקבלן .5.11
 המקובלת וכפי המצופה לפי כל דין.

יו ו/או מי מטעמו יימנעו מקבלת כל עוד מתחייב הקבלן כי הוא ו/או מי מעובד .5.12
 טובת הנאה בקשר עם הסכם זה.

  ביצוע העבודה .6
  

המועצה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות בכמות ובאופן  .6.1
כפי שיוטלו עליו על ידי המועצה. הקבלן מצהיר כי ביצוע העבודות ייעשה 

  במקצועיות ולשביעות רצונה המלא של המועצה.
 

יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע ב"צו התחלת העבודה" שייחתם על הקבלן  .6.2
 ידי המנהל ובתיאום מלא עם המנהל.

  

              העבודה  תבוצע בהתאם למפרט הדרישות לביצוע המצורף להסכם זה  .6.3
  כמסמך ב'.

  

הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים מתאימים ובכמות מספקת  .6.4
  דות הנדרשות.לביצוע כל העבו

  

תוך פרק הזמן  – החומרים הנדרשיםלא העמיד הקבלן כוח אדם ו/או ציוד ו/או  .6.5
תהא המועצה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים  כח אדם  -הנקוב לעיל 

כהחזר הוצאות כלליות.  10%ו/או ציוד ולחייב את  הקבלן בהוצאותיה, בתוספת 
מי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת מסמך חתום בידי המועצה, המפרט את סכו

  לכל דבר ועניין ביחס לתוכנו של המסמך. 
  

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל  .6.6
  הקשור לביצוע  העבודה לרבות הוראות הבטיחות בעבודה.

  

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות  .6.7
  יצוע  העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המנהל (ככל שניתנו) למניעתן.בב

         

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית  .6.8
ויסודית ולנהל יומן עבודה יומי בהתאם להוראות ולמתכונת שתיקבע על ידי 

  המנהל.

קתו ממקום ביצוע הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרח .6.9
העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו 
הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את 
תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי 

לשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כ
  .העבודות על פי הסכם זה

  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם  .6.10
זה בהתאם  להוראות כל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל 
התוצאות שתנבענה  מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה ו/או 

מועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע מחדל של כל ה
 .התחייבויותיו שבהסכם זה
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  קבלן עצמאי - הקבלן  .7

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או  .7.1
שלוח ו/או שותפות, וכי -כל הבא מטעמו של הקבלן יחסי עובד מעביד ו/או שולח

צוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר בכל הקשור לבי
שא הקבלן בכל החיובים והתשלומים יועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, י

החלים כל קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם 
  של עובדי הקבלן.

 מטעמהו/או מי  המועצה על כל תשלום שהמועצההקבלן מתחייב לשפות את 
ב לשלם לקבלן ו/או למי מעובדיו, אם יקבע דבר קיומם של יחסי עובד תחוי

 מעביד בין הצדדים.

שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי יהקבלן בלבד, י .7.2
והמכרז על ידי  עובדיו  ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה  הסכםה

זה להלן)  הסכםקת קבלני משנה, כמפורט במראש ובכתב להעס המועצההסכמת 
וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים 

  והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה. 

הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות  שכר  המינימום  .7.3
שור רו"ח  בעניין. יימציא לה א  המועצהשייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת 

הקבלן מתחייב לקיים בקשר עם העסקת עובדיו את הוראות דיני העבודה ובכלל 
חוק שכר מינימום, תשמ"ז  ,1959-הוראות חוק שירות התעסוקה, תש"טזה את 

חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא  ,1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח ,1987 –
 1953 –, חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1991 -ים), התשנ"א כדין והבטחת תנאים הוגנ

 - ובהעדר הסכם קיבוציולרבות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים הרלוונטיים. 
בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר בגדול ביותר של 

 עובדים במדינה לגבי עבודות דומות באזור הצפון. 

אלה יקוימו גם בקשר עם עובדי קבלני משנה  הקבלן יהא אחראי לכך, כי דינים .7.4
שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, אם העסקתם תאושר מראש ובכתב על ידי 

  זה.  הסכםכאמור ב המועצה

  .הסכםהפרת הוראות הדינים הנ"ל על ידי הקבלן, תהווה הפרה של תנאי ה .7.5

/או על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו .7.6
כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים, וכן לדווח לביטוח הלאומי על 

 קבלני המשנה מטעמו.  

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל  .7.7
אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי 

קבלן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה מייד עם ו/או עקב ביצוע העבודות. ה
דרישתה הראשונה בכל סכום שתידרש המועצה לשלם בגין תביעה לנזק או 

 .לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות אף אם טרם נשאה בהם המועצה בפועל

 יחסי הצדדים .8

זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה  הסכםארגון ביצוע העבודות על פי  .8.1
ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל   והבלעדית של הקבלן

  והמכרז. הסכםבמפורש במסמכי ה

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות על  .8.2
, את ההשגחה עליהם, אמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הסכםפי המכרז וה

ם, רישיון או היתר לפי הכרוך בכך. בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישו
כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל 

  רישיון או בעל היתר כאמור.
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מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו  .8.3
 ואחריותו של הקבלן בלבד. 

ן להעניק את במהלך מתן השירותים למועצה על פי הסכם זה, רשאי הקבל .8.4
שירותיו לגורמים אחרים נוספים  ובלבד שלשירותים שיעניק הקבלן למועצה על 
פי הסכם זה, תהיה עדיפות על פני השירותים שיעניק הקבלן לגורמים אחרים 

  כאמור.

 הסבת זכויות .9

, את שירותיו של כל קבלן יהא רשאי להזמיןמוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא  .9.1
דה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, אלא אם כן קיבל משנה בקשר לביצוע העבו

   לכך אישור מפורש מאת המנהל מראש ובכתב.

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודה הקבלנית, כולה או מקצתה, לכל  .9.2
צד ג' שהוא, להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את 

תן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצ
 .המנהלמראש ובכתב, מאת 

מובהר בזאת, כי במידה ותסכים המועצה להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן,  .9.3
באופן המצוין לעיל, לא יצור הדבר בשום מקרה קשר משפטי כלשהו בין המועצה 

שנה ובין קבלן משנה כלשהו לרבות שהתמורה תבוצע לקבלן עצמו ולא לקבלן המ
מטעמו, ולא יהיה בהסכמת המועצה כאמור לעיל כדי לשנות את התמורה לביצוע 

 להלן. 11העבודות כהגדרתה בסעיף 

ניתנה הסכמת המועצה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  .9.4
הקבלן  מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם. הקבלן יישא באחריות מלאה לכל 

שגיאות ונזקים של מבצעי העבודות, באי כוחם מעשה, מחדל, רשלנות, 
 ועובדיהם, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. 

או יותר מהשליטה   25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות, יראו בהעברת   .9.5
בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת בין אם 

  ברת זכות המנוגדת לאמור בפרק זה.נעשתה בחלקים, כהע

  שמירת דינים  .10

הקבלן מצהיר כי ידועים לו כל הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה  .10.1
הקבלנית, והוא מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ולמלא כל חובה 
חוקית המוטלת על כל מבצע עבודה על פי כל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, 

ם וחוקי עזר, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל הוראות, צווי
רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר 
מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין 

קבלני  האמור לעיל. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין, המחייבת רישום של
משנה או של כל גורם מבצע אחר  וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו 

  של הקבלן כלפי המועצה.

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים,  .10.2
לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע 

ו לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד העבודה. הקבלן יספק לעובדיו ו/א
מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 
לשם ביצוע עבודה מסוגה של העבודה נשוא הסכם זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה 

  שימוש בציוד זה.

ל דמי הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כ .10.3
, עבורו ועבור 1954 -הביטוח, שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד 

כל המועסקים על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה, ואשר עימם יש לקבלן יחסי 
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מעביד, וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן מתחייב, כי  - עובד 
לל הוראה כנ"ל בכל הסכם במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה, תיכ

 שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה.

הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא לבדו נושא 
באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק ביטוח לאומי או על פי 

  כל דין אחר.

וכל תשלום  הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל סכום, הוצאה .10.4
שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או 
הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, כאמור לעיל, לרבות ההוצאות שנגרמו לה עקב 
משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל, 

  בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל.

המועצה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר 
לו להתגונן כלפיה והקבלן  יהיה רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, 

  ביחד עם המועצה.

 התמורה לקבלן .11

את התמורה לפי  לקבלן הסכם זה תשלם המועצהפי -על שירותיםתמורת ביצוע ה .11.1
ידו למכרז, וזאת לפי -כוי שיעור ההנחה האחיד שניתן עלמחירון המועצה בני

 .)"התמורה" -ידי המועצה (להלן -העבודות שבוצעו בפועל ואושרו על

       כוללת בחובה מס ערך מוסף. 11.1התמורה הנקובה בסעיף  .11.2

הינה סופית ולא תחול כל תוספת בגין התייקרויות  11.1בסעיף הנקובה התמורה  .11.3
העלאה במס ו/או בשכר השירותים ו/או במחירי חומרי  ו/או הפרשי שער ו/או

  הריסוס וההדברה, ו/או מכל סיבה אחרת.

לעיל  11.1שהתמורה כאמור בסעיף עוד מאשר הקבלן כי ידוע לו, והוא מסכים  .11.4
 השירותים.כוללת את שכר הפועלים המועסקים על ידו לצורך ביצוע 

סה בחובה גם את כל מכ 11.1עוד מאשר הקבלן כי התמורה הנקובה בסעיף  .11.5
חומרי ההדברה הנדרשים לביצוע עבודות הריסוס, ו/או כל חומר אחר או ציוד 

  הנדרש לשם ביצוע השירותים. 

הוצאות הקבלן מצהיר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות, לרבות  .11.6
ו/או תשלומים מכל סוג שהוא, לרבות הוצאות משרד והוצאות נסיעה, לרבות 

 היקפהוהתייקרויות העלולות להידרש לביצוע השירותים בכל מסים, היטלים 
וכי בשום מקרה המועצה לא ולרבות כל תשלום ו/או הוצאה אחרים ושלמותה, 

  תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה כאמור.

12.   
, הקבלן 1974-הסכם זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק חוזה הקבלנים תשל"ד .12.1

המוסכמת בחוזה זה, נקבע אך ורק בהתחשב  מצהיר כי ידוע לו כי גובה התמורה
  בעובדה כי הוא קבלן.

כמו כן מוסכם בין הצדדים כי התמורה האמורה כוללת את כל הסכומים  .12.2
המגיעים או עשויים להגיע לקבלן, לרבות כל תגמול שהוא, תשלום בגין זכויות 

נו סוציאליות, הפרשות או הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם אי פעם יקבע כי הי
, ומכל סיבה שהיא. הקבלן לא יהיה זכאי זה זכאי להם בניגוד לאמור בהסכם

להנות מכל זכות מזכויות עובדי המועצה. הקבלן יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו 
 עפ"י הסכם זה. שירותיו  סכומים נוספים כלשהם מכל עילה שהיא בגין

 מבוטל.  .13
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14.   
שירותי הריסוס שיבצע הקבלן בתום כל חודש יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין  .14.1

 באותו חודש.

 המפקח יבדוק את החשבון ויהיה רשאי שלא לאשר עבודה שבוצעה שלא כראוי. .14.2

המועצה תשלום לקבלן את החשבון כפי שיאושר על ידי המפקח בתנאי שוטף +  .14.3
 (ארבעים וחמישה) ימים מיום אישור החשבון. 45

  ערבויות  .15

הסכם זה, מתחייב הקבלן להמציא  להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי .15.1
למועצה לפי דרישתה עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית חתומה לפקודת 

שהיה ידוע המועצה, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן 
ש"ח (כולל מע"מ), בנוסח  8,000בסך  במועד הנקוב בהודעת הזכיה במכרז

  להסכם. ג' המפורט בנספח  

 חודשים מתחילת ההתקשרות. 15למשך ות תעמוד בתוקפה הערב .15.2

הקבלן מתחייב כי למשך כל תקופת ההסכם, לרבות בכל תקופת הארכה שלו,  .15.3
חודשים מתום ההסכם, תעמוד הערבות הבנקאית בתוקף וידאג  3ולמשך 

להמציא למועצה ערבות עדכנית טרם שיפוג תוקפה של הערבות הקודמת 
הקבלן, כי אז תהיה המועצה רשאית, מבלי לפגוע  ידו. לא עשה גם- שנמסרה על

מכל זכות אחרת העומדת לה, לחלט את הערבות ולממשה והקבלן יהיה מנוע 
 מכל טענה לעניין זה.

הפקדת ערבות הביצוע כמפורט לעיל, הינה תנאי לכניסתו של הסכם זה לתוקף.  .15.4
לי לא הפקיד הקבלן ערבות ביצוע כנדרש בהסכם, תהא המועצה זכאית, מב

לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת העומדת לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, 
  למסור את העבודה הקבלנית לידי כל גורם אחר.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית לידי המועצה  .15.5
 לרבות אגרות וכל הוצאה נדרשת אחרת.

הקבלן את העבודה לא קיים הקבלן תנאי מתנאי הסכם זה, או לא ביצע  .15.6
רצון המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט לשביעות הקבלנית כולה או חלקה, 

נזקים ו/או הוצאות על את הערבות הבנקאית, כמשמעותה בסעיף זה, לשם כיסוי 
 שנגרמו לה עקב מעשי הקבלן כאמור לעיל.

 אחריות .16

יגרמו הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק לגוף ולרכוש, ולכל אבדן שי .16.1
ו/או לרכושם של אלה ו/או לתאגידים העירוניים שלה למועצה ו/או לעובדיה 

ו/או לכל צד שלישי לגופו או לרכושו, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע 
העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או מי מטעמו או על ידי מי שנתון 

רכה, שביל, גדר, למרותו, ולרבות, כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש, דרך, מד
רשת מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים 
תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין 
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על 

את באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וז
לשביעות רצונה המלאה של המועצה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 
הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת מים, ביוב, חשמל, כבלים, טלפון 

 וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה,  הקבלן מתחייב בזה לפצות את המועצה ו/או .16.2
לעיל ו/או כתוצאה מהפרת  16.1בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בסעיף 
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התחייבות כלשהי של הקבלן שבהסכם זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מהסכם זה 
וביצועו, וכן בכל מקרה שהמועצה תידרש לשלם פיצויים, קנסות וכל תשלום 

מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה עצמה או לצד  אחר. בקשר לתביעה כזו
וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת  –לפי הוראות המועצה  –שלישי 

הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהמועצה נתבעה לשלמם אף אם טרם 
שולמו בפועל ע"י המועצה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית 

כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי לנכות כל סכום 
ההסכם ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה  לפי 

 הסכם זה.

 מבוטל .17

 ביטוח .20

דרישות והוראות הביטוח הינם כמפורט בנספח ב' ובאישור עריכת הביטוח  .20.1
 המצורף להן.

  השבתת שירותים .21

מלאה, של שירותיו במסגרת העבודה  הקבלן יימנע מהשבתה, חלקית או .21.1
סיבה שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי על פי הסכם זה, מכל הקבלנית 

  עבודה בין הקבלן לבין עובדיו.

השבית הקבלן את שירותיו במסגרת העבודה הקבלנית, כאמור, ישלם הקבלן  .21.2
 לכל יום עבודה ש"ח 1,500ומוערכים מראש בסך של  למועצה פיצויים מוסכמים

  שבו לא ביצע את העבודות, בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית  .21.3
למועצה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית, במקרה של 

נית, השבתה כאמור, להעסיק קבלן או עובדים אחרים בביצוע העבודה הקבל
  ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת קבלן ו/או עובדים אחרים. 

ידה, בגין -המועצה תהא רשאית לקזז מן התמורה לקבלן כל סכום אשר הוצא על
  העסקת קבלן ו/או עובדים בעת השבתה כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא  .21.4
הערבות הבנקאית, כמשמעותה בהסכם זה, לשם את ה רשאית לחלט המועצ

  כיסוי נזקים ו/או הוצאות שנגרמו לה עקב ההשבתה.

לעיל, יחולו גם על השבתת שירותי הקבלן, במסגרת העבודה  עיף זההוראות ס .21.5
בציוד אותו אחראי הקבלן לספק, לצורך קיום  הקבלנית, עקב תקלות

  התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מקרה של תקלה כאמור, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, ציוד תחליפי לצורך ב .21.6
ביצוע העבודה הקבלנית, על פי דרישות הסכם זה, על פי הוראות המפרט הטכני 

  המצורף אליו ועל פי הנחיות המפקח.

חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד הקבלן או  .21.7
 הוא של ביצועה  הסדיר של העבודה על ידו.לעיכוב אחר מכל סוג ש

 קיזוז .22

ו/או יסטה מהוראות ההסכם  בהתאם להסכם בצע הקבלן את העבודהאם לא י .22.1
מוסכם   ו/או לא יתקן ליקויים בעבודתו בהתאם לדרישות המנהל ו/או המפקח,

כי המפקח מוסמך להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן, בסכום 
  ש"ח למקרה, בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים מראש. 1,000שאינו עולה על  
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הקבלן רשאי לערער בפני המנהל על החלטת המפקח וקביעתו של המנהל הינה 
  סופית.

בהתאם אם לא יבצע הקבלן את העבודה לעיל,  22.1מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  .22.2
כי , מוסכם ו/או יסטה מהוראות ההסכם לדרישות המפקח ו/או בהתאם להסכם

 המנהל יהיה מוסמך להחליט על הפחתה בודדת מהתמורה המגיעה לקבלן,
ש"ח למקרה, בתור דמי נזיקין קבועים ומוסכמים  3,000בסכום שאינו עולה על  

  מראש.

הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל המועצה על החלטת המנהל וקביעתו של המנכ"ל 
  הינה סופית.

רה המגיעה לקבלן בגין אותו חודש. מהתמויבוצע סך הקנסות בכל חודש  קיזוז .22.3
צמוד למדד, החל מהמדד הבסיסי, באותו האופן בו תוצמד  שיעור הקנס יהיה

  זה לעיל.  הסכםהתמורה שתשולם לקבלן, כמפורט ב

משמעה לרבות כל סטיה מהוראות מפרט הדרישות  – הסכםסטיה מהוראות ה .22.4
ה לקבלן מעת לעת זה ו/או מתכניות העבודה, שתמסרנ הסכם' לב מסמךלביצוע, 

, כלי רכב ו/או פריט ציוד חסר ו/או כל עובד חסר, ריסוס בנוגע לביצוע עבודות
בכל יום עבודה, , כלי הרכב ו/או הציוד, ניהול לקוי של יומן העבודה, סטיה מימי 

  ו/או שעות ביצוע העבודות וכד'.

 תיבדקנה על הסכםלמען הסר ספק מובהר בזאת כי סטיות הקבלן מהוראות ה .22.5
בסיס יומי וסטיות ו/או פגמים ו/או ליקויים ו/או הפרות שתחזורנה ו/או 
תמשכנה מיום ליום תגרורנה הטלת קנסות גם בגין כל יום בו תחזורנה ו/או 

תהא זכאית לקזז את סכומי הפיצויים האמורים בסעיף   המועצהתמשכנה.  
הסכם אחר ובין מכוח  הסכםלעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בין על פי מסמכי ה

  כלשהו או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

חיוב הקבלן בפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את  .22.6
  .הסכםהקבלן   מהתחייבויותיו על פי מסמכי ה

, בכל מקרה בו יפסיק הקבלן את ביצוע העבודות בהסכם זהעל אף כל האמור  .22.7
ולהפסיק את עבודתו של  הסכםהלבטל את  המועצה, תהא רשאית הסכםהפי -על

בסכום מוסכם  לחייב אותו בפיצוישעות מראש, וכן  48הקבלן, בהתראה של 
(חמישה עשר אלף שקלים חדשים), בלא צורך  ש"ח 15,000 של מראש בסך
  . בהוכחת נזק

לקבלן  המועצהכאמור לעיל, תשלם  הסכםלקבלן בדבר ביטול ההמועצה הודיעה  .22.8
ואשר אושרו  הסכםהקבלן בפועל עד תאריך ביטול הרק תמורת העבודות שביצע 

זה וכל  הסכםמהקבלן עפ"י  המועצהעל ידי המנהל, בניכוי כל סכום לו זכאית 
, ע"י הקבלן הסכםעקב ו/או כתוצאה מהפרת ה המועצהנזקי ו/או הוצאות 

  .ובניכוי הפיצוי המוסכם הנקוב לעיל

לנקוט כנגד הקבלן צעדים  המועצהזה כדי לגרוע מזכותה של  הסכםאין באמור ב .22.9
  כל דין.           פי - עלמשפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה 

במקרה של פיצוי המגיע למועצה כאמור לעיל, היא רשאית לקזזו מסכומי  .22.10
  לגבותו בכל דרך אחרת לרבות מהערבות הבנקאית.  וכן התמורה המגיעים לקבלן 

קבלן מהמועצה (בין מכח הסכם המועצה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע ל .22.11
ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן), כל  זה ובין מכח הסכם אחר

המוחלט כי הוא מגיע לה  סכום אשר המועצה תהיה סבורה לפי שיקול דעת
מהקבלן, ובכלל זה כל סכום שהמועצה תהיה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על 

צה תהיה רשאית לקזז כאמור ללא צורך נזקים שנגרמו לה על ידי הקבלן. המוע
 במשלוח הודעה לקבלן.

קיזוז תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן  .22.12
העבודה או  לתקן את הליקויים או מלבצע כל את מהתחייבותו להשלים 
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התחייבות אחרת לפי הסכם זה ואין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של 
 פי הסכם זה ועל פי כל דין. עלהמועצה 

  מראש מוסכמים פיצויים .23

 הקבלןלעיל,  22ובנוסף לכל האמור בסעיף מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה  .23.1
 עבודה ביצוע אי בגין ,מקרה לכל, מראש מוסכמים פיצויים למועצה ישלם

  עבודה של לקוי ביצוע בגין או ונספחיו  ההסכם  לדרישות  בהתאם נדרשת
 : ןלהל כמפורט

  

  מס"ד  
  הנושא / הליקוי 

  פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה
סכום 
  ש"ח

אי ביצוע עבודה במועד שנקבע ע"פ   1
  תוכנית העבודה  

1000  ₪  

2    
  שימוש ברכב שאינו מתאים 

  
1000  ₪  

3  

  
ביצוע עבודה ללא תאום בישובים 
(כניסה לעבודה בישובים ואתרי לפי 

  )8ב' סעיף מסמך 

  
1000  ₪  

אמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות של המועצה לקזז כל פיצוי בגין אין ב .23.2
הפרות אחרות ו/או הפרות חוזרות ונשנות ו/או איזה מבין סכומי הפיצוי 

 על כלל סעיפיו לעיל. 22הנקובים בסעיף 

 סילוק יד הקבלן .24

מוסכם בזה כי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המועצה רשאית לבטל הסכם  .24.1
ימים לפני מועד כניסת הביטול לתוקף,  15שתימסר לקבלן,  זה בהודעה בכתב

ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע העבודות, באמצעות קבלן אחר, או 
 בכל דרך אחרת שתראה לה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט:

במועד התחלת ביצוע  (חמישה עשר) ימים 15במקרה והקבלן איחר מעל  .24.1.1
 העבודה.

כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס  במקרה שהקבלן הוכרז .24.1.2
נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או לחלק מרכושו, 
או אם ימונה מפרק או מפרק זמני על הקבלן, או אם הקבלן הגיש הציע 

והכל במקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל  -להגיע להסדר עם נושיו
 המשפט.יום ממתן צו בית  30תוך 

במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן, המונע או עלול למנוע בעדו המשך  .24.1.3
תקין של ביצוע העבודות, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד 
ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן או מקצתו, והעיקול לא הוסר, או 

יום מיום הטלת העיקול או  30פעולת ההוצאה לפועל לא הופסקה, תוך 
 לת ההוצאה לפועל.עשיית פעו

ימים ללא סיבה מספקת,  6במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך  .24.1.4
 לדעתה של המועצה או אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה.

במקרה בו הקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה בקצב הראוי,  .24.1.5
באופן שהמנהל קבע כי הקבלן יאחר בהשלמת העבודה על פי לוח 

יקבע בענין זה כי ניתן להמיר את ביטול  הזמנים, אלא אם המנהל
ההסכם בקביעת סכום פיצויים בגין איחור בהשלמת העבודה במועדה, 
או אם יקבע המנהל כי האיחור הנ"ל נובע מסיבה שאין לקבלן שליטה 

 עליה, בבחינת כח עליון.
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בכל מקרה בו הקבלן הפר הסכם זה בהפרה יסודית ולא תיקן את  .24.1.6
שיידרש לעשות כן, או שהקבלן הפר הסכם זו  ימים מיום 7ההפרה תוך 

יום מיום שהקבלן יידרש לעשות  15הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך 
 כן.

אם תגרם לקבלן נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה  .24.1.7
 תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי תפקידו.

 כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שהקבלן מתרשל בביצוע .24.1.8
 ההסכם, גם לאחר שניתנה לקבלן התראה בכתב על רשלנותו.

כשהקבלן הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן  .24.1.9
  משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב.

  הפרות ופיצויים .25

זה, הרי האירועים הבאים יחשבו  הסכםמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שב .25.1
בכל הזכויות המוקנות לה על פי  המועצהזה ויזכו את  הסכםכהפרה יסודית של 

  ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית: הסכםמסמכי ה

הוטל עיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .25.1.1
לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא 

 ממועד הטלתם. יום 30הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי   .25.1.2
נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 
קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה 

סים ו/או נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק ו/או מונה לו כונס נכ
מפרק, זמני ו/או קבוע, ו/או קדם מפרק, או שהוא הגיע לפשרה או 
סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה 

לפקודת החברות (נוסח  233או פשרה למען הסדר אתם על פי סעיף 
 .1983 -חדש), תשמ"ג 

ו/או  הסכםה כי הקבלן הסתלק מביצוע המועצההוכח להנחת דעתה של   .25.1.3
 .בלא הסכמה בכתב ומראש של המועצה הסב זכויותיו על פיו

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או  המועצההוכח להנחת דעתה של  .25.1.4
הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

 זה או ביצועם. הסכםבמכרז ו/או בקשר למסמכי 

ה של הקבלן שניתנה במכרז כי הצהר המועצההוכח להנחת  דעתה של  .25.1.5
אינה נכונה או שהקבלן לא  הסכםאו בקשר עם מסמכי המכרז ו/או  ה

  גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

וחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  המועצהספרי  .25.2
  על ידי הקבלן. מועצהוכן בכל הנוגע לסכום שיינתן ל המועצהלקבלן מאת 

השימוש האמור , לא יראו את בחלק מזכויותיה על פי פרק זה המועצההשתמשה  .25.3
הודיעה על  המועצה, אלא אם המועצהעל ידי  הסכםכביטול ההמועצה בזכויות 

 הסכםכך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ה
  כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור.

זה, תהיה  הסכםלכל סעד על פי דין ו/או על פי  מועצהלפגוע בזכויות מבלי  .25.4
זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר המועצה 

יגיעו ממנה ו/או מאחרים לקבלן כל סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה 
נס ששולם על ידי מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או כהחזר ק
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כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו ו/או  המועצה
מועצה על פי דין, לרבות חוקי העזר של  מועצהתשלום חוב שבו חייב הקבלן ל

  ו/או בכל דרך אחרת.אזורית רמת הגולן 

אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר  .25.5
ימים לא תיקן  את ההפרה, תהיה המועצה רשאית, מבלי לפגוע   7ראה של  הת

בזכותה של המועצה לקבל כל סעד או תרופה אחרים, לבטל הסכם זה,  כולו או 
חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי הסכם 

  זה ו/או על  פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.

לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן  22.6אף האמור בס"ק על  .25.6
להסכם זה,  20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 10, 7, 6, 5 –המפורטות בסעיפים 

ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה, והמועצה תהיה רשאית לבטל לאלתר 
ויותיה האחרות על הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכ

 פי הסכם זה ו/או על פי הדין לרבות זכות לפיצויים מן הצד הקבלן.

בוטל ההסכם, כי אז תהיה המועצה רשאית למסור את ביצוע העבודה הקבלנית  .25.7
 לאחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה.

מוסכם בזה במפורש כי הקבלן לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית  .25.8
צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה וכיו"ב ט ו/או בין דין כלשהם פמש

ו/או סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ו/או 
בקשר לביצוע העבודה הקבלנית ו/או אי ביצועה על ידי הקבלן ו/או על ידי אדם 

עצה ו/או צד ג' אחר בקשר אחר, והקבלן מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את המו
לעבודות נשוא הסכם זה ו/או לביצוע העבודה הקבלנית כאמור אך ורק לסעד 

 כספי.

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועצה, או מתן ארכה, לא ייחשבו  .25.9
מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה זכות כויתור של המועצה על 

 ויתור כזה במפורט ובכתב. על ידיה, אלא אם כן נעשה 

  הוראות שונות .26
  

לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר על  .26.1
  זכות הקיזוז וזכות העכבון.

  

ר הקבלן לא קיימה, תהיה כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה ואש .26.2
מה ובין בכל רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום הקבלן, בין בעצהמועצה 

  דרך אחרת, וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הקבלן. 

הקבלן מתחייב בזה, שלא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, או כל  .26.3
חלק מהן, לכל אדם או גוף זולתו ושלא לשעבדם במלואם או בחלקם בכל שעבוד 

יו על פי הסכם זה איזשהו, ובמיוחד יהיה הקבלן מנוע מלהמחות את זכויות
ואולם, למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הקבלן להעסיק 
קבלני משנה לביצוע  חלקים מהעבודה אם ניתן לכך אישור המועצה  מראש 

  ובכתב, ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע מאחריותו וחובותיו על פי הסכם זה.

אישור מראש כאמור, פי - עלהקבלן  למען הסר ספק, לקבלן משנה שיועסק על ידי .26.4
 הסכם  זה. פי - עללא תהיינה כל זכויות  

הסכמה מצד המועצה או המנהל לסטות מתנאי מסמכי ההסכם במקרה/ים  .26.5
כל מסוים/ים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

ם או תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדי
  באי כוחם, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.
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יתור ושום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כו .26.6
מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש זכות  מצד המועצה או הקבלן על

  .בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון

רותיו על פי הסכם זה. הקבלן יודיע בכתב הקבלן ימנע מניגוד עניינים במתן ש .26.7
עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה או ניגוד או למועצה, על כל עיסוק 

 עניינים לשירותים שהוא נותן למועצה.

מחוז מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב .26.8
 לפי העניין הנדון. הצפון,

כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי הסכם זה הינו הסכם ממצה, והוא  .26.9
לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה מור לגרוע מכלליות הא

ו/או ושאינם כלולים בהסכם זה או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים  אחרת, בכתב
  בטלים. –בשאר מסמכי ההסכם והמכרז

להסכם זה. כל הודעה  כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינם כנקוב בכותרת .26.10
בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת  שתישלח מצד  למשנהו

המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם, 
תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה. כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש 

-גם היא להודעה, אלא אםבדואר רשום לפי כתובתם  של הצדדים דלעיל, תחשב 
כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן 

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי  72בתום  
  העניין, ואם  נמסרה  ביד, בעת  מסירתה.

  
  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

_________________________  _________________________  
  הקבלן  המועצה
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  נספח א
  הצעת הקבלן למכרז

  למסמכי המכרז תצורף להסכם זה 1ג/ מסמךההצעה החתומה 
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  תנאי הביטוח ונוסח אישור עריכת הביטוח נספח -נספח ב'
   

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  _________________. -" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או החברה הכלכלית גולן  ולןמועצה אזורית ג-" מבקש האישור"
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 

  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .

  ריסוס עשבי בר ביישובי המועצה  -" העבודות"

  ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח - פי הסכם זה ו/או על-ע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח עלמבלי לגרו .1
לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן 
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות או סיום ההסכם לפי המאוחר את 

  להלן (להלן: "ביטוחי המבוטח"). 14 הביטוחים המפורטים בסעיף 

ימים לפני  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
מועד תחילת העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח 

ם ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על לאתר העבודות, אישור קיו
 "). אישור ביטוחי המבוטח(להלן: " 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את  .3
ספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נו

  פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

  י לרעה בביטוח.יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינו 30ביטוח חדש, 
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח 
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות 
המבוטח על פי ההסכם. מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של 

  טח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.המבו
על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  .4

לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן 
למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף מתחייב המבוטח להודיע 

ידי מבקש -פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
  האישור להגישה למבטחים. 

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי 
ביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש ההשתתפות העצמית הנקובים ב

 האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  .5

וח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביט
זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת 
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי 

 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על-ישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלמטעם מבקש הא
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
ל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכל .6

מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא  ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה 
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש - פי הסכם זה ו/או על- החבות על

בולות האחריות האמורים האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לג
 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 
ור, ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמ

ידי המבוטח, ייכלל סעיף -על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש 

ידי -האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 רחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח יו
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המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם  .7
מבקש האישור, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד 

לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור  שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים
- מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר -ידי המבוטח ו/או על
, לרבות משאיות, כלי משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור

רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי 
בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי 

ו/או הפרת לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר 
 תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם  .8
המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור 

אישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות ו/או מי מטעם מבקש ה
  והשתתפויות עצמיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .9
מי מטעמו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח 

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק ו/או על ידי מי 
שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש 

 האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .10
האחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין המבטח לא ישחרר את המבוטח מ

לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות 

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.

לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן הוראות סעיף הביטוח  .11
מתחייב המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 
נספח זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים 

תאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בה
 כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין 
בוטח, והמבוטח אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המ

ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל 
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח -העבודות שבוצעו על

  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או  מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה

מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל 
  תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

ם על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לש .12
מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות 

. בנוסף ומבלי לגרוע 2007 -בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז
ום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק מהאמור בכל מק

לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע בכלליות האמור לעיל, באופן 

  העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא  .13
 14קיימם במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

יום מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי 
 הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). 

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך 
המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות  את ביטוחי המבוטח, יחולו על

  הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 

י מבוטחים, לרבות אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלת
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב 
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 
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ו השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישת
  הראשונה בכתב.

  
ת מבטחו על כל התנאים מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיע

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 
נם אישורי הביטוח שצורפו הי בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
 

 ביטוחי המבוטח: .14

  שלישיביטוח אחריות כלפי צד   14.1

לרכושו  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או-המבטח את חבות המבוטח על
  של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

ק, מבקש האישור, עובדי סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספ
  מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות 
  צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  בר לתקופת הביטוח.לאירוע ובמצט₪  4,000,000: גבול אחריות
  

  ביטוח אחריות מעבידים  14.2

פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים -המבטח את חבות המבוטח על
, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1980 -פגומים התש"ם 

  המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים. 
ש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות הביטוח יורחב לשפות את מבק

תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי 
  המבוטח.

  לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות
  

 ביטוח כלי רכב  14.3

צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול  פי דין וביטוח-ביטוח חובה כנדרש על  14.3.1
 בגין נזק אחד.₪  600,000 -אחריות שלא יפחת מ

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש ₪  600,000

ם מבקש האישור בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על האישור או מי מטע
  המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה 
 לעיל.  7 ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש), ובלבד שיחול האמור בסעיף 

, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי  14.3.2
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 

ול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכל
  בגין כל כלי הנדסי כבד. ₪  600,000לרכוש בגבול אחריות של 

מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, 
 לעיל. 7 ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  14.3.3

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  0 פי סעיף -המונח "כלי רכב" על  14.3.4
  מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

  

 :טוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהםבי .15

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1
 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2
 ודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.משלוח ה
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הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על  .15.3
ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו 

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים היה וקיים  .15.4
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 

 האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, 2013הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  היקף .15.5
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק 

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי  .15.6
מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו הבאים 

בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם 
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

נשיאה בהשתתפויות על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ול .15.7
  העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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  )DD/MM/YYYY(הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים

ה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו זאת,  עם יחדוחריגיה. 

  תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  שור*מעמד מבקש האי  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור*

ו/או החברה  מועצה אזורית גולן: שם
ו/או תאגידים ו/או הכלכלית גולן 

חברות עירוניים ו/או גופי סמך 
רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות 
ו/או הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או 

  מנהליהם ו/או עובדיהם

  נדל"ן☐  שם

  שירותים ☐

  אספקת מוצרים☐

  רההדבאחר: ☐
  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☐

  מזמין מוצרים☐

  אחר: ______☐
  

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

  מען  מען

  כיסויים

  סוג הביטוח
  

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
  ביטוח סכומיאו 

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום  ת. תחילה
  ביטוח

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

  מטבע  סכום

  )302אחריות צולבת (  ₪   4,000,000          צד ג'
  )307קבלנים וקבלני משנה (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (
  )315כיסוי לתביעות המל"ל (

קש מב -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  )321( האישור

  )322מבקש האישור מוגדר כצד ג' (
  )328ראשוניות (

  )329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (  ₪   20,000,000          אחריות מעבידים
היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  -מבוטח נוסף 

  )319המבוטח (
  )328ראשוניות (

חריג ביטול  אחר:
אחריות מקצועית 
לעניין נזקי גוף 
במסגרת פוליסת צד 

  ג'

              

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

  ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   ליסתפו שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
  הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:
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  נוסח ערבות ביצוע -נספח ג'

  תאריך:________

  לכבוד

  מועצה אזורית גולן

              

  א.נ.,

  

  ערבות בנקאית מספר   הנדון:

  

") אנו המבקש" -_______________________ (להלן פי בקשת: ________________-על
שקלים חדשים (הסכום במילים:  8,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

בקשר למכרז  אלפים שקלים חדשים) (להלן הסכום הנ"ל), שיגיע לכם מאת המבקששמונת 
  .ובאתרים שובי המועצהיריסוס עשבי בר בי 31/2020

כפי  הנקוב בהודעת הזכיה במכרזהידוע במועד "ל צמוד למדד המחירים לצרכן הסכום הנ
  "), באופן הבא: הלשכה" -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן -שמתפרסם על

    המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. - המדד היסודי   .א

 המדד הידוע בעת התשלום. - המדד החדש   .ב

דש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום אם יתברר בעת התשלום כי המדד הח  .ג
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד 
היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב 
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת 

היסודי,  לום כי המדד החדש שווה למדדהמדד היסודי. אם יתברר בעת התש
 תשולם קרן הערבות בלבד.

  

לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם 
כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

  את התשלום תחילה מאת המבקש. את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

(כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
ומבוטלת; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא 

  לסעיף זה. 

  

              

  בכבוד רב,                   
  __בנק : ___________________

  סניף: _____________________ 
  כתובת: ____________________ 
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  'דנספח 

העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 
1

  

 והעדר ניגוד עניינים
  

  לכבוד 
  ) "המועצה" -(להלןהמועצה האזורית גולן 

  
  .,נא.ג.
  

)הקבלן -לן__________________________ (לההקבלן הצהרה זו מוגשת על ידי  .1
2
 

ומהווה חלק בלתי  ,המועצה עשבי בר עבור שירותי ריסוס עבודות לביצוע הסכםבמסגרת 
 .  תחייבויותיי לפי ההסכםנפרד מה

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:ה המועצההנני מצהיר בזאת כי  .2

 1958 -תשי"ח  ,צו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות)(א) לב 89סעיף   .א
  כדלקמן : ע הקוב

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 

זוג, הורה, בן או  ןב -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
  בת, אח או אחות״.

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

לעניין זה,  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
  יטה בו.לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -״חבר מועצה״ 

  הקובע כי: 1958-ת אזוריות), תשי"חצו המועצות המקומיות (מועצול 59סעיף   .ג

, זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה "
שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפוסוכנו או 

למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 
צה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המוע

  ״.מספקת

  :ע ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מבקש להודי .3

אזורית גולן ו/או איזה מבין תאגידיה בהתאמה (להלן  מועצה מליאתבין חברי   .א
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  אין לי: ")המועצהבמקובץ: "

  ף.סוכן או שות שאני לו 

 עשרהמועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על חבר אין   .ב
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

  מנהל או עובד אחראי בו.

  .במועצהאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד   .ג

 לעיל: פרט את הקרבה 3יף יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסע .4

                        

 

                                                      
1
  ידי כל עובד ו/או נציג המציע המיועד לתת שירות למועצה באופן אישי.-ידי הקבלן ובנפרד על- ן עלהצהרה זו תינת 
2
  ידי כל מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.- במקרה של קבלן שהינו תאגיד, הצהרה זו תינתן בנפרד על 
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יש לי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה מסוג שאינו נמנה על סוגי הקרבה  .5
 לעיל: פרט את הקרבה 3המפורטים בסעיף 

                       

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המועצהידוע לי כי  .6
  ונה.מסרתי הצהרה לא נכ

 וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .7
  אמת.

  
  
  

  ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת  ______________תאריך:_

  אישור עו"ד 

  אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

  אישור עו"ד : _________________


