עיריית ראש העין
מסמך א'-הדברה-תנאים למשתתף
לכבוד
_______________
_______________
א.נ.
הנדון :מכרז פומבי מס'  6/20לביצוע עבודות הדברה
בתחום השיפוט של עיריית ראש העין
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הננו להזמין בזה את כב' להציע הצעתו לביצוע עבודות הדברה בתחום השיפוט של עירית ראש
העין כמפורט במכרז זה.
א) כמות והיקף השירות אינם חזויים מראש ויהיו בהתאם לצרכי העירייה ותוכניותיה מעת לעת,
יובהר כי הכמות המשוערת המפורטת במסמך ד'  2אינה מחייבת את העירייה ונערכה בהתאם
לבצוע בשנים עברו.
ב) העירייה לא תהיה חייבת לקבל השרות אצל הקבלן הזוכה בלבד,או שירות כלשהו מהקבלן
ותהיה רשאית לקבל שירות במקביל אצל כל גורם אחר ,גם בתוך תקופת החוזה וללא כל
הגבלה.
ג) את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת  300ש"ח (התשלום לא יוחזר) במחלקת רכש בעיריית
ראש העין רחוב שילה  21בימים א' ,ב' ,ג' ו-ה' בין השעות .8:30-12:00

 .2המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז:
א) מכתב הזמנה זה  -מסמך א'
ב) הצעת הקבלן  -מסמך ב' נספחים ב 1/פירוט ניסיון ו-ב 2/המלצות
ג) חוזה  -מסמך ג'
ד) מפרט טכני נהלים והבהרות  -מסמך ד'1
ה) פירוט עבודות הדברה וכתב כמויות משוער  -מסמך ד'2
ו) אישור ביטוח – מסמך ה'
ז) תצהיר זכויות עובדים ושכר מינימום – מסמך ו'
ח) תצהיר עובדים זרים -מסמך ז'
ט) תצהיר תביעות משפטיות – מסמך ח'
י') תצהיר הרשעות פליליות – מסמך ט'
י"א) נספח  – 1מוכנות לשעת חירום.
י"ב) ספח  – 2טבלת קנסות

 .3א) סיור קבלנים יערך ביום ה'  30/1/2020בשעה .10:00
מקום הריכוז :משרדי העירייה רחוב שילה  21ראש העין–אגף שפ"ע .הסיור ילווה על ידי מנהל
מדור הדברה שרעבי דקר – .השתתפות בסיור קבלנים חובה -קבלן שלא ישתתף בסיור
קבלנים ,הצעתו תיפסל.
ב) לא יאוחר מ  6 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המציע
בכתב למשרדי מחלקת רכש ,לקרן נוני למייל  keren@rosh.org.ilטלפון 03-9007224
על כל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי הצעת המחיר,
ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי
הצעת המחיר או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העירייה ,אם תראה לנכון לכך ,תשובות בכתב ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות.
עותק של השאלות והתשובות ימסרו לכל אחד מהמצעים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד
מהצעתו.
ג) מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה,
אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
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 .4א.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ההצעה או כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי תוספת
בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

ב .העירייה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור,
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הליך המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים בהליך.
ג .הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב ,אין העירייה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו
בעל פה.
.5

על הקבלן לרשום בדיו במסמך ב' סעיף  12במקום המיועד לכך הנחה כללית אחת באחוזים
הניתנת על ידו ממחירי המקסימום המפורטים במסמך ד' .2אין לציין בכתב הכמויות המשוער
הנחות שונות לסוגי עבודות שונים ,מתן אחוזי הנחה שונים לסוגי עבודות שונים יגרום לפסילת
ההצעה.

 .6א) את ההצעה ואת כל מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה חלקה ,ללא זיהוי המציע.
את ההצעה ואת כל מסמכי המכרז בשני העתקים יש להכניס
ידנית לתיבת ההצעות הנמצאת במשרדי העירייה בלשכת מנכ"ל עד ליום 11.2.2020
בשעה  .12:00יש לציין על גבי המעטפה המכרז – מכרז פומבי  6/20עבודות הדברה.
ב) מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד ליום  11.2.2020שעה  ,12:00לא תיחשב כמעטפה
שנמסרה במועד.
 .7א) על הקבלן להגיש יחד עם הצעתו ערבות בנקאית חתומה ,אוטונומית לטובת העירייה ,
ערוכה ללא תנאי בסך ( ₪ 5,000להלן  :הערבות) .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן.
ב) הערבות תשמש כבטחון לקיום תנאי המכרז ולחתימת החוזה ע"י הקבלן אם יוזמן
לחתום על החוזה ולא יעשה כן.
ג) הערבויות יוחזרו לקבלנים האחרים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו תתקבל.
אם הקבלן שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב
לעיל ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמין ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.
ד) תוקף הערבות יהיה ל עד ליום .30.8.2020
.8
.9
.10

.11

העירייה לא תהיה חייבת לקבל את השירות אצל הקבלן הזוכה בלבד ,או שירות כלשהו
מהקבלן ותהיה רשאית לקבל שירות במקביל אצל כל גורם אחר  ,גם בתוך תקופת החוזה
וללא כל הגבלה.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה איזו שהיא ,וכי הדבר
מסור להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
א .הקבלן מאשר כי הוא קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם וכל
האמור בהם.
ב .על הקבלן לחתום בראשי תיבות על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום במקומות המיועדים
לכך.
ג .על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל
לא תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את העירייה ,כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו.
א) המחיר שבהצעת הקבלן ,הוא קבוע וסופי ולא יהיה ניתן לשינוי מכל סיבה שהיא( ,להלן
המחיר הבסיסי) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המחיר יכלול את כל המרכיבים
והתוספות למיניהן למעט מע"מ ,ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות החל
על מחירי העבודה.
ב) שכר החוזה ישולם כאמור בסעיף  2לחוזה (מסמך ג' למסמכי המכרז) .
ג) המחיר הבסיסי בהתאם להצעה יהיה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
ככל שהאופציה להארכת ההסכם תמומש המחיר הבסיסי יעמוד בעינו ,כל עוד מדד
המחירים לצרכן לא יעלה בשיעור של עד  10%ביחס למדד הבסיס הידוע במועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז .עלה המדד בשיעור  10%ומעלה ,תעדכן העירייה את
המחירים בהתאם לעלית המדד ,עדכון המחירים יחול על התשלום המגיע לקבלן מאותו
מועד ואילך בלבד ,ולא רטרואקטיבית .עדכון כאמור יתבצע פעם אחת במשך כל
תקופת ההסכם ותקופות ההארכה ,ככל שימומשו.
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 .12א) תקופת החוזה הינה ל 12-חודשים ("להלן ":תקופת החוזה") ,תאריך יעד לתחילת
ההתקשרות עם הזוכה במכרז 1.3.2020
ב)  .1החוזה יוארך ללא צורך במתן הודעה לשתי תקופות נוספות בת שנה אחת כל אחת
(להלן" :התקופות המוארכות") אלא אם כן הודיעה העירייה בכתב  45יום
לפני תום תקופת החוזה ו/או התקופות המוארכות בהתאמה כי אינה מעוניינת
בהארכת תקופת החוזה.
 .2במשך התקופות המוארכות יחולו הוראות החוזה הכוללים את כל התנאים
שבמסמכי המכרז.
ג) למרות האמור לעיל רשאית העירייה בכל עת לבטל החוזה או התקופות המוארכות,
ובלבד שהודיעה על כך מראש ובכתב  60יום קודם לכניסת הביטול לתוקף.
 .13א) בכתב הכמויות מפורטים סוגי העבודות אשר יכול והעירייה תיזקק להם בעתיד בהתאם
לצורכי העירייה ,מודגש בזה כי ביצוע העבודה יהיה בהתאם לאמור במסמך ד' 1מפרט
טכני נהלים והבהרות עפ"י פירוט בתוכנית העבודה ומועדי ביצוע ביומן עבודה ,חתום
ע"י מנהל מדור הדברה.
ב) הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה ולקבל אתר עבודה כלשהו לפני שימציא
לעירייה אישור בתוקף על קיום ביטוחים על גבי מסמך ה' בתוקף התחייבותו עפ"י
החוזה .וכן את ערבות הביצוע להבטחת מילוי תנאי החוזה.
אי התחלת העבודה עקב העדר פוליסות או אי הפקדת ערבות ביצוע כאמור לא תאריך
את תקופת הביצוע.
ג) פיצויים מוסכמים
מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז ,המנהל יהיה רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים
מהתמורה החודשית ( ,להלן" :פיצויים מוסכמים") בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את
השרות נשוא מכרז זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר
התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם כמצוין בטבלה בנספח ( 2טבלת קנסות),
וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לתבוע כל סעד אחר או נוסף.
 .14א) הקבלן ייתן שירות לעירייה בתקופת ההתקשרות גם בשעת חירום.
ב( הקבלן יחזיק ברשותו מלאי של חומרי תכשירי הדברה זמין ,בהיקף השווה לכמות
הנדרשת לעבודה לשלושה חודשי הדברה בתקופת הקיץ ,בכל תקופת ההסכם כמפורט
בנספח  1למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות העירייה מעת לעת .
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הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי הפעילות הסדירה
המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולתו ע"מ למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,כן
מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע את
מעברם של הולכי הרגל וכלי הרכב מכל הסוגים.
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הקבלן ינקוט על חשבונו ,כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת
כלי רכב ,לרבות הצבת תמרורים מחזירי אור ופנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת
עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב ,לשביעות רצון המפקח ויהיה אחראי לאחזקתן
במצב תקין במשך כל תקופת בצוע העבודה ,יבטל את דרכים הארעיות ויביא את השטח
לקדמותו  -הכול על חשבונו.
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הקבלן יהיה אחראי לשלמות התשתיות התת והעל קרקעיות ,הגדרות וכל נכס
אחר בקרבת מקום ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה .עם
גילוי מתקן תת קרקעי (כגון :צינור,כבל וכד') על הקבלן להודיע מיד למנהל מדור הדברה
ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
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הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו לעירייה ויקפיד למלא אחר כל המתחייב
על פי חוקים אלו ועל פי כל דין.

 .19א .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל חומרי ההדברה והציוד הנדרש לבצוע העבודות וכן כוח
האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר
הכרוך בכך.
בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של
רשות מוסמכת ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
כל עובד שמעמיד הקבלן לביצוע העבודה יקבל את אישור מנהל מדור הדברה ,הקבלן לא
יחליף העובדים שהוצבו מטעמו לביצוע העבודה אלא לאחר קבלת אישור מנהל מדור
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הדברה ,לא יינתן אישור להחלפת עובדים באופן תכוף( .בכל עת יהיה בשטח לפחות עובד
אחד בעל רישיון מדביר ברמה של "מדביר במבנים ושטחים פתוחים" לפחות)
ב .מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו,השגחתו,ביקורתו ואחריותו של הקבלן
בלבד .הקבלן בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על
ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב)
וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ,תשלומים הסכמים קיבוציים
צווי הרחבה והפרשות אחרות כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
ג .הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע מפעם
לפעם בחוק וכן כל הזכויות הסוציאליות להם העובדים זכאים על פי כל דין -וכי לדרישת
העירייה ימציא לה אשור רו"ח בעניין .הקבלן מתחייב לקיים את
הוראות חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991 -
וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג.1953-
הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הקבלן ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
הקבלן לא יעסיק עובדים זרים בין במישרין ובין בעקיפין בן אם על ידי הקבלן ובין באמצעות
ד.
קבלן כח אדם ,קבלן משנה או גורם אחר עמו יתקשר הקבלן העסקת עובדים זרים .העסקת
עובדים זרים בניגוד לאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
ה .הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות
והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבחוזה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין
העירייה לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד
ומעביד ,וכל אלה אינם משתלבים במסגרת העירייה ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים
מצהירים מפורשות כי שאין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או
סוכנות בין הקבלן ו/או מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין העירייה .הקבלן מתחייב
לפצות את העירייה ו/או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו
בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה בס"ק זה לעיל.
 .20חומרי הדברה:
א .הספק ירכוש את חומרי ההדברה מספקים מורשים בלבד ,חומרי ההדברה בהם משתמש
הספק יהיו מאושרים לשיווק ולשימוש עפ"י כל דין ומאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
הספק לא ישתמש בחומרי הדברה שתוקפם פג עפ"י קביעת היצרן.
ב .הספק ישתמש בחומרי ההדברה בהתאם לריכוזים ולמינונים הרשומים בהוראות השימוש
המצוינות בתוויות התכשירים ובכלל זה שמירת הוראות הבטיחות והנחיות הספציפיות ליישום
חומרים אלה.
ג .ברשות הספק יהיה לאורך כל תקופת ההתקשרות מחסן חומרי הדברה בעל היתר רעלים בתוקף
העומד בכל דרישות משרד הבריאות  /המשרד להגנת הסביבה.
ד .העירייה תהיה רשאית לבקר במחסן הספק ולבדוק את החומרים או הציוד המופעלים ע"י
הספק .במידה ויסתבר עפ"י תוצאות הבדיקה שהמוצר פג תוקף או שאינו מאושר לשימוש ע"י
המשרד להגנת הסביבה הספק יידרש להחליף את החומרים או הציוד בחומרים המאושרים על
פי כל דין.
 .21לקבלן לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב בהצעתו ובחוזה ,גם אם יהיה עליו לשאת
לצורך השלמת העבודה בהוצאות ובתשלומים שלא נכללו בהצעתו בין מחמת טעות או
מחמת כל סיבה אחרת ,לרבות בניית מתקנים ארעיים ואחרים כמפורט לעיל והקבלן
יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו הוא.
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על המציע להגיש את המכתבים המפורטים להלן .אי צירוף מסמך מתאים עלול לגרום
לפסילת ההצעה :
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תנאי סף
א)

ב)
ג)

ד)
ה)

המציע היינו בעל ניסיון מוכח בשנים  2017-2019בביצוע עבודות הדברת מזיקים (זחלי
יתושים  ,יתושים  ,מכרסמים ,חרקים ,עשבייה) עבור לפחות  2רשויות ציבוריות בהיקף כספי
מצטבר של לפחות  ₪ 150,000כל אחת -יש לפרט את הרשויות  ,תקופת/מועדי מתן השירות,
היקף הכספי של השירות ואיש קשר אצל מקבל השירות לבירור (יש למלא בנספח ב,)1/כמו כן
על המציע לצרף לכל הפחות  2המלצות /אישורים המעידים על שביעות רצונם של מזמיני
העבודות הנ"ל (בנוסח המצורף בנספח ב)2/
ברשות המציע מחסן רעלים  +היתר רעלים בתוקף -יש לצרף את ההיתר להצעה.
בבעלות המציע לפחות  2טנדרים בעלי הנעה  4*4העבירים בשטח ,משנת יצור  2016ואילך .על
המציע לצרף להצעתו רישיונות ברי תוקף בדבר בעלותו על הטנדרים .מובהר לעניין סעיף זה ,כי
הקבלן יחשב כבעלים של הציוד האמור גם במקרה והוא שוכר ציוד זה בהסכם שכירות
לתקופה ארוכה (מעל שנה) לרבות הסכמי ליסינג .במקרה זה יצרף המציע להצעתו גם את
הסכם/י השכירות/ליסינג.
בבעלות המציע מרסס בנפח של לפחות  500ליטר  2 ,מרססי גב מנועי ,חרמש מוטורי לכיסוח
עשביה ,יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד של המציע כי בבעלותו הציוד הנ"ל
עובדים מקצועיים כדלקמן :המציע מעסיק לפחות  4עובדים בעלי רישיון הדברה ברמה של
רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח לכל הפחות לצרף את שמות העובדים ,תצלומים של
תעודות רישיון ההדברה ,אישור רשם הדברה ואישור רואה חשבון בדבר העסקתם כעובדים
שכירים אצל המציע.
תנאים נוספים

ו) אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.
ז) אשור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות
מס ,העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום) ,התשל"ו .1976-
ח) ערבות בנקאית בהתאם להוראות סעיף  7לתנאים למשתתף.
ט) "הצהרת הקבלן" חתומה כנדרש (מסמך ב' למסמכי המכרז).
י) אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות חתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.
יא) אישור מרו"ח כי למיטב ידיעתו המציע מדווח לרשויות המס על משכורות עובדיו ומעביר
ניכויים בפועל למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
יב) תצהיר המציע (אם המציע הוא חברה תצהיר של חשב השכר של החברה או מנכ"ל /מנהל
החברה),כי הוא ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות הפרשות
סוציאליות חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב מסמך ו'.
יג) תצהיר בדבר קיום הוראות החוק הנוגעות להעסקת עובדים זרים ,חתום על ידי המציע
ומאומתים ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב מסמך ז'.
יד) תצהיר תביעות משפטיות ,חתום על ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב
מסמך ח'.
טו) תצהיר הרשעות פליליות ,חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב מסמך
ט'.
טו) קבלה עבור רכישה והשתתפות במכרז על שם המציע.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או
מסמכים חסרים ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים , ,וזאת לצורך הוכחת עמידתו של
המציע בתנאי המכרז.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע
התחייבויותיהם על פי המכרז ,והעירייה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר ניסיונו של
המציע .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל תעשנה ,תכללנה במסגרת שיקולי העירייה לבחירת
הזוכה במכרז.
 .23אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה
שהיא.

_______________
חתימת המציע

_________________
תאריך
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(מסמך ב'-הדברה)
לכבוד
עיריית ראש-העין
פרטי הקבלן___________________________________:
___________________________________________
___________________________________________
תאריך______________________:
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת קבלן והצעה לביצוע עבודות הדברה.
אני/אנו הח"מ_______________________________,
מגיש בזאת את הצעתי/נו לביצוע העבודות לפי המכרז הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים אשר צורפו בתיק
המכרז ומצויים במסמכי המכרז .גם אם לא צורפו לתיק אך מאוזכרים בו או משתמעים מהאמור
במסמכים אלה נמצאים ברשותי כולל פרטי ביצוע חסרים וכן ,שקראתי בעיון את ההערות בהקדמה
לכתבי הכמויות.
הנני מצהיר ,כי ביקרתי בשטח שיפוט העירייה ולמדתי את התנאים המיוחדים של המקום ואת שאר
התנאים הנדרשים לביצוע העבודה ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
הנני מצהיר בזה שהבנתי את כל מסמכי המכרז ותנאיהם ואני מסכים להם כמו כן הבנתי את השיטה
שלפיה הוכנה רשימת הכמויות ולאחר שסיירתי וראיתי את מקום העבודה ,טיב הקרקע ,תנאי הגישה
אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים .כל ההוצאות בעבודה וביצועה ידועים ומוכרים לי ,ובהתאם
לזה ביססתי את הצעתי כך שלא אציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה כלשהי של
תנאי החוזה או של יתר המסמכים הנ"ל ואני מוותר בזה מראש על טענות אלו.
הנני מצהיר שיש לי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה.
כמו כן אני מצהיר כי אני בעל רישיון הדברה תקף מהמשרד להגנת הסביבה ועובד על פי חוק הסדרת
העיסוק בהדברה תברואית התשע"ו .2016
אני מסכים וידוע לי שהתשלומים בהתאם לחוזה יהיו מבוססים על הערכת העבודה שבוצעה בפועל כפי
שתעשה ע"י מנהל מדור הדברה בעירייה ו/או ע"י כל אדם אחר שיתמנה ע"י העירייה .
א) אם אזכה הריני מתחייב כדלקמן:
 )1להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם יחד  -לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת  -את
העבודות המתוארות במכרז הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי ההצעה והחוזה.

 )2לחתום אצלכם על חוזה ולהמציא אישור עריכת ביטוחים מחברת ביטוח כנדרש בסעיף  5לחוזה (חלק
ג' להצעה זו) כל זאת לא יאוחר משבעה ימים מהתאריכים בו תודיעו לי כי זכיתי בבצוע העבודה כולה
6

או חלק ממנה  -ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם ,ו/או לא אמציא ערבות בצוע ו/או
אישור עריכת ביטוחים כנ"ל במשך התקופה האמורה לעיל ,אאבד את זכויותיי לקבלת העבודה.
 )3בנוסף במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה או לא אמציא ערבות ביצוע ו/או אישור עריכת ביטוחים
כאמור לעיל בסעיף  2או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה ,הנני מסכים שתממשו את הערבות
המצורפת להצעתי זו ע"י הצגתה בבנק או בעירייה פירעונה וחילוטה.
 )4במקרה ולא אבצע את העבודה לפי כל תנאי החוזה ,הריני מתחייב לשלם לכם דמי פיצויים מוערכים
ומוסכמים מראש כאמור בסעיף  13ג' למסמך א'  -תנאים למשתתף ( ברור לי כי האמור לעיל אינו פוגע
בזכותה של העירייה לתבוע את מלוא הנזקים שיגרמו לה ).
 )5אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה משך המועד בו הערבות הבנקאית אשר ניתנה
להבטחת ההצעה בתוקף והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבויותיי
שבהצעתי זו אעשה זאת בלי השהייה.
 )6ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל מסמכי המכרז כמפורט לעיל בסעיף  2למסמך א'
תנאים למשתתף וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה.
ידוע לי גם שישנה עדיפות לאמור במסמך א' תנאים למשתתף  -על פני הוראות תנאי החוזה ובמקרה של
סתירה או אי התאמה בין המסמכים השונים תפורשנה הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל.
 )7כל הצעדים הנ"ל אינם משחררים אותי מאחריות בעד העבודות שבוצעו על ידי.
 )8הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב למעלה ואני מסכים לאמור שם.
 )9כערבות לקיום התחייבותי שבהצעתי זו ,ובהתאם לסעיף  7מסמך א' תנאים למשתתף הריני
מצרף בזה ערבות בנקאית ומייפה את כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא אקיים
התחייבויותיי כולן או מקצתן – שבהצעתי זו ,הרי זכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה
או התראה נוספת ,ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות
הנ"ל.
 )10אני מתחייב להמציא לכם ,ביום שייקבע לחתימת החוזה ערבות בנקאית ערוכה
ללא תנאי המאושרת על ידכם ,להבטחת מילוי תנאי החוזה (להלן " :ערבות הביצוע").
הערבות תהיה בסך  10,000ש"ח  .הערבות תהיה בת תוקף למשך תקופת החוזה ועוד חודש נוסף,
הערבות הנ"ל תשמש כבטחון לקיום התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז ,הערבות תוארך על ידי
לתקופות הנוספות ככל שתמומשנה ועוד חודש נוסף.
כמו כן הנני מתחייב עם חתימת החוזה לביילו על חשבוני ,ככל שקיימת חובת ביול על פי דין
ולהחזירו לעירייה מבויל תוך שלושה ימים ממועד החתימה.תנאי ומועדי התשלום יהיו כמפורט
בסעיף  2לחוזה (מסמך ג').
 )11ערבויות בנקאיות נוספות יומצאו על ידי ,בהתאם לאמור בחוזה.המחירים שבהצעתי אינם
כוללים מס ערך מוסף.
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 )12אני מתחייב לבצע את העבודות שאדרש לבצע והמתוארות במסמך ד' 2פירוט עבודות
וכתב כמויות משוער ,לפי המחירים הנקובים במסמך ד' 2בהנחה אחידה
של  __________ %על כל הסעיפים הנכללים במסמך ד'.2

המחירים הנקובים במסמך ד' 2הם מחירי מכסימום .הצעה אשר תהא
גבוהה ממחירי המכסימום תיפסל .אין לציין בכתבי הכמויות הנחות
שונות לסוגי עבודה שונים ,מתן אחוזי הנחה שונים ,לסוגי עבודות שונים
יגרום לפסילת ההצעה.
הנני מאשר כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון והבנתי את מסמכי ההצעה.
הצעתי זו ניתנה ביום ___________________ מתוך הבנה ורצוני החופשי.
שם המציע_________________ :
כתובת___________________________ :
טלפון ___________________ :פל'_____________________
פקס____________________ :
דואר אלקטרוני ____________________________
מס' רישיון הדברה ________________ :

___________________
חתימה

___________________
חותמת
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מסמך ב1/
מכרז  6/20שירותי הדברה
טבלת ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע לצורך הוכחת תנאי הסף
ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע
מס'

שם הרשות

פירוט סוג
העבודות

פירוט מלא של
מועדי מתן
השירות

היקף כספי

.1

.2

.3

.4

תאריך :

חתימת המציע______________ :
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איש קשר אצל
ופרטי
התקשרות

מסמך ב2/

לכבוד
ועדת המכרזים -עיריית ראש  -העין
ג.א.נ.

הנדון :מתן שירותי הדברה עבור מכרז מס 6/20
אני החתום מטה מאשר בזה כי ______________________ (שם מלא) ע.מ / .ח.פ___________ .
(להלן" :המציע") ,ביצע עבורנו ____________________________________את השירות /
שירותים הבאים :

.1

השירותים:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

.2

מועד והיקף השירותים:
השירות ניתן החל מיום _______ ועד ליום _________.
________________________
מספר עובדים ליום
מס' ימי מתן השירות בשבוע_________________________________.

 .3חוות דעת על ביצוע:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
פרטי המאשר
שם ושם משפחה
תפקיד
תאריך________________ :

_____________
טלפון
שם הרשות /גוף______________

חתימת וחותמת ________________________:
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מסמך ג' – הדברה

חוזה
שנערך ונחתם בראש העין ביום ________________ לחודש ________.2020
עיריית ראש העין
(להלן" :העירייה")

בין:

מצד אחד

לבין_____________________ :
ה"ה

______________________ת.ז__________________:.
______________________ת.ז__________________ :.

בערבותם את הנ"ל כולם יחד וכל אחד לחוד.
(להלן" :הקבלן").

מצד שני

הואיל :והעירייה מעוניינת בביצוע עבודות הדברה .בהתאם להצעה ולמסמכי מכרז פומבי
מס'  6/20לביצוע עבודות הדברה בתחום השיפוט של עיריית ראש העין
(להלן " :העבודה ) וקיבלה את הצעתו של הקבלן מיום _______ לביצוע כל העבודה
תמורת הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן לביצוע העבודות( ,להלן":שכר החוזה").
והואיל :והקבלן מעוניין בביצוע העבודה בהתאם לכל תנאי מסמכי הצעת המחיר לביצוע העבודה.
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא לחוזה וכל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף  2למסמך א' תנאים למשתתף מהווים חלק
בלתי נפרד מן החוזה (להלן " :מסמכי המכרז").
 .2תמורת תשלום שכר החוזה מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
התמורה תשולם כנגד חשבונית מס ערוכה כדין ,לאחר אישורה לתשלום על ידי מנהל מדור
הדברה ומנהל אגף שפ"ע.
א .תנאי ומועדי התשלום יהיו כדלקמן:
חשבונית מס ערוכה כדין כאמור לעיל תוגש בתום כל חודש קלנדרי בתקופת העבודה .
התמורה תשולם תוך  45יום ממועד הגשת החשבונית למנהל מדור הדברה כפוף לאישור
החשבונית לתשלום.
ב .תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל ,מתחייבת העירייה לשלם
לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה בכפוף לאמור בסעיף  2לעיל.
 .3הקבלן ימציא ערבות בנקאית להבטחת מילוי תנאי החוזה (להלן" :ערבות
הביצוע").כאמור בסעיף  10להצעתו (מסמך ב') בסכום של  10,000ש"ח (להלן" :ערבות
הביצוע")
הערבות תהא בתוקף למשך תקופת החוזה ועוד חודש נוסף ,ולמשך התקופות הנוספות
וחודש נוסף ככל שהחוזה יוארך.
 .4הקבלן מצהיר כדלקמן:
א .בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע העבודה.
ב .כי הוא ידאג לקיים הוראות הדין וכן הסכמי עבודה בהסכמים קיבוציים לרבות צווי
הרחבה הנוגעים לזכויות עובדים ,בהתאם לתוקפם מעת לעת .מובהר כי הפרת סעיף זה
תחשב הפרה יסודית של ההסכם.
ג .כי הבין את מלוא צרכיה ודרישותיה של העירייה וכי יש לו את כל הידע המקצועי ,והציוד
המתאים המכונות והיכולת הפיננסית ,הניסיון והמומחיות ,כוח האדם והכישורים
המקצועיים והטכנולוגיים הדרושים לביצוע העבודה ברמה מקצועית גבוהה .הקבלן יהיה
אחראי לאיכות העבודה ו/או השירותים ו/או הטיפול המסופקים על ידו וישא באחריות
מוחלטת בגין פגמים אם יתגלו ע"י העירייה לאחר ביצוע העבודה.
11

.5

א .הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ולכל אבדן שייגרמו לעירייה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל
צד שלישי או לרכושו ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן
על ידי הקבלן או על ידי מי שנתון למרותו וכן כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש,
דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,חשמל ,טלגרף ,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 חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך
היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של העירייה ושל כל אדם או רשות
המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל ,ברשת מים ,ביוב,
חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
ב .הקבלן מתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים על-פי דין לעובד או לכל אדם
אחר ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ,או בקשר עמה בין
במישרין ובין בעקיפין .הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה בגין כל סכום בו תחויב
כתוצאה מנזק או תאונה כאמור.

 .6מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו (להלן -קבלן) ו/או על פי דין או
הסכם ,מתחייב הקבלן להחזיק בתוקף ביטוחי נכסים חבויות נאותים בהיקף שלא
יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח מצורף כמסמך ה' להסכם זה (להלן-
האישור) ,וימציא לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד
אחר כפי שתקבע עירייה.
המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן ,לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח ,הינה
תנאי מוקדם למתן אישור לו לפעול על פי ההסכם ,מהעירייה .לא יהיה בעיכוב
במתן אישור לפעול ,עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הקבלן משום הפרת ההסכם מצד
העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם
זה.
מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי העירייה ומי
מטעמה אינן מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור
הביטוח ,הפוליסות ,טיבם ,היקפם ,התאמתם לנשוא הביטוח ,תוקפם או העדרם.
 .7מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם העירייה תורה על הפסקת העבודה מכל סיבה שהיא
יפסיק הקבלן את העבודה.
במקרה כאמור תשלם העירייה לקבלן רק את אשר בוצע בפועל בהתאם לכתב הכמויות
והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא .סעיף זה גובר על כל הוראה במסמכים.
 .8הקבלן אינו רשאי לפרסם ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה כולו ,או חלקו ,או כל
טובת הנאה על פיו לאחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד את זכויותיו עפ"י
חוזה זה אלא אם קיבל את הסכמת העירייה בכתב מראש.
 .9הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי כל עבודה שתתבצע ברשות אך ורק על פי הזמנות
מאושרות על ידי מורשי החתימה בעירייה - ,כתב הכמויות במכרז לא מחייב את
העירייה.
 .10הוצאות ביול החוזה ככל שקיימת חובת ביול על פי דין יחולו על הקבלן.
 . 11כתובות הצדדים :העירייה  -שילה  21ראש העין
הקבלן ____________________ -

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
העירייה

______________________
הקבלן
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מסמך ד1-
מפרט טכני – נהלים והבהרות
 .1התשלום יתבצע עבור עבודה בפועל לפי מחיר יחידה שהוצע.
 .2הצעת המחיר היא מחיר ליחידה.
 .3בסעיפים הנזכרים במסמך ד  2-נקודות ההדברה אינן רציפות אלא נקודתיות.
 .4האחריות בנושא מכרסמים לשלושה חודשים – כל הטיפולים החוזרים הינם ללא תשלום.
 5האחריות בנושא חרקים ותיקנים לשמונה חודשים  ,לנמלים האחריות לשלושה חודשים ,כל
הטיפולים
החוזרים הינם ללא תוספת תשלום
 .6האחריות בנושא פרעושים וקרציות לחודשיים.
 .7בסעיפים  ,1 ,12 ,13 16 ,17 ,18 ,19הנזכרים במסמך ד 2-ההדברה תבוצע במבנה ,בחצר ובכל
תאי הביקורת במערכת הביוב כחלק אינטגרלי מהעבודה -כולל שימוש בחוט קשירה כפי
הנדרש.
 .8הקבלן יהיה זמין במשך  24שעות.
 .9העובדים בשטח יהיו בקשר טלפוני מתמיד עם נציג העירייה כל זמן עבודתם.
 .10העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות ולהנחיות משרדי הממשלה הרלבנטיים.
 .11העבודה תתבצע ברכב מסוג טנדר ייעודי ארבע על ארבע .לא תתאפשר הדברה בעזרת רכב דו גלגלי
,רכב פרטי  ,מיול ,טרקטורון ,תום קאר ,רכב דו שימושי וכ'ו.
 .12הקבלן יספק את כל חומרי ההדברה והציוד הנדרש לביצוע העבודות כגון :סולם מלכודת ,תאי
האכלה(-שיאושרו על ידי נציג העירייה) ,מלכודות ניטור וכו'.
 .13הקבלן יספק מדבקות אזהרה על חשבונו( ,נוסח המדבקות יאושר על ידי העירייה).
 .14הקבלן יספק על חשבונו יומן עבודה בעל  3עותקים המיועד לעיריית ראש העין בלבד (.נוסח היומן
יקבע על ידי העירייה).
 .15הקבלן יעבוד לפי תכנית העבודה של נציג העירייה.
 .16הקבלן יחל את עבודתו בשעה  07.30ויסיימה עד השעה ( 15.30העבודה תתבצע ברצף) כמו כן הקבלן
יתייצב לפחות שלושה פעמים בשבוע (ימים א' ,ג' ה' ) הכול בהתאם להנחיות מנהל מדור הדברה
לפי צורכי העירייה כפי שיהיו מעת לעת.
 .17אף על פי הנאמר בסעיף  16לעיל העירייה תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את הימים ושעות
העבודה הנ"ל ובתנאי שתודיע לקבלן  60שעות קודם המועד הקבוע.
 .18בתחילת יום עבודה ובסיומו יגיעו צוותי ההדברה למשרד נציג העירייה וישאירו עותק
מיומן העבודה.
 .19למרות האמור בסעיף  1למסמך זה בעבור כל הקריאות המיוחדות בסעיפים מסמך ד1-
יתקבל תשלום עבור הקריאה אף אם לא התבצעה עבודה בפועל.
 .20הקבלן ישתמש בחומרים וציוד המאושרים ע"י נציג העירייה – ההדברות יתבצעו לאחר ניטור
שיבוצע ע"י העירייה או נציג מטעמה.
 .21בכל מקרה של מחלוקת מקצועית החלטת נציג העירייה המקצועי תהיה הקובעת.
.22בסעיף  11במסמך ד 2-מדובר בתוואי הדגירה של היתושים בלבד.
 .23בסעיף  10במסמך ד 2-מדובר על חומרי חיטוי על בסיס כלור ו/או ואמוניום רבעוני או ש"ע.
 .24בסעיף  14במסמך ד 2-התשלום עבור פיזור חומר הדברה ייעודי לנמלת האש ההדברה תתבצע על
ידי מדשנת מכוילת כנדרש ,ההדברה תתבצע בשטחים ציבוריים וחצרות של מוסדות עירוניים
ומבנה ציבור (חומר ההדברה יסופק על ידי הקבלן).
 .25בקריאה מיוחדת יגיע הקבלן תוך  4שעות ,למעט דבורים וצרעות תוך  2שעות וקרציות ופשפשים
תוך  8שעות מקבלת ההודעה
 26באחריות הקבלן לטפל בפינוי פגרי המכרסמים שנבעו מפעולות ההדברה

.
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מסמך ד2-
פירוט עבודות הדברה וכתב כמויות משוער (לשנה)

מס'
סעיף

פעולות הדברה

גודל יחידה

כמות משוערת
לביצוע

1

הדברת מכרסמים (כולל חולד)
בחצרות ושצפי"ם
הדברת תיקנים
הדברת קן צרעות /דבורים
הדברת זחלי יתושים
הדברת זחלי יתושים
הדברת יתושים בוגרים
הדברת זבובים
הדברת פרעושים וקרציות
הדברת חרקים וחיטוי לאחר פריצת
ביוב
הדברת עשביית קיץ וחורף
הדברת מכרסמים במבני ציבור
כולל החצרות
הדברת חרקים במבני ציבור כולל
חצרות
הדברת נמלת האש הקטנה

 500מ"ר

 150יח'

מחיר
מכסימום
ליחידה לפני
מע"מ
 143ש"ח

תא ביקורת ביוב /ניקוז
קן
 50מ"ר
תא ניקוז
דונם
מיכל אצירה
 400מ"ר
 100מ"ר

5יח'
 8יח'
 170יח'
 380יח'
 1יח'
 5יח'
 1יח'
15יח'

 50ש"ח
 152ש"ח
 72ש"ח
 35ש"ח
 152ש"ח
 38ש"ח
 533ש"ח
 152ש"ח

 400מ"ר
 400מ"ר

50יח'
 5יח'

 82ש"ח
 420ש"ח

 400מ"ר

 5יח'

 400ש"ח

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

פיזור מיכל בנפח 500
גרם של גרנולר או ש"ע
ע"י מדשנת
הדברת זחלי יתושים באמצעות  1000 BTIמ"ר
בטיילת צלילי המוזיקה -ואדי רבא/
נצבא
 80מ"ר
הדברת מכרסמים במקלטים
 80מ"ר
הדברת חרקים במקלטים
גן (כ 250-מ"ר)
הדברת מכרסמים במבנים ובחצרות
בי"ס (כ 1000 -מ"ר)
גן (כ 250-מ"ר)
הדברת חרקים במבנים ובחצרות
בי"ס (כ 1000 -מ"ר)
_____
קריאה מיוחדת

מובהר -הפירוט בטבלה שלעיל הינו בגדר הערכה בלבד.
התשלום יבוצע על פי ביצוע בפועל בלבד.
הנתונים בטבלה מתבססים על ביצוע בשנים קודמות.
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 80יח'
 225ש"ח
 135יח'
 185ש"ח
 3יח'
 3יח'
 120יח'
 20יח'
 180יח'
26יח'
30

 180ש"ח
 165ש"ח
גן  233ש"ח
בי"ס 570ש"ח
גן 208ש"ח
בי"ס 558ש"ח
225

בשלב הגשת ההצעה למכרז אין צורך לצרף את אישור הביטוח חתום על ידי מבטח המציע אלא לחתום
על אישור בראשי תיבות ,על הזוכה לצרף למסמכי המכרז אישור ביטוח חתום לאחר זכיה
מסמך ה'  -אישור על קיום ביטוחים
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים
נשוא הביטוח :ניטור ,פיקוח ובקרה על ביצוע הדברות

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור

אופי העסקה

המבוטח

שם :עיריית ראש העין

שם

☒שירותים

ומי מטעמה ,וגופים עירוניים שלובים
("המזמין""/הרשות")

...........

☒אספקת
מוצרים

ו/או המזמין
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען :עיריית ראש העין,
שילה  21ראש העין 48036

מען

מעמד מבקש האישור

☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☒אחר :רשות מקומית
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כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח

תאריך תחילה

תאריך סיום

ומהדורת
הפוליסה
בסיס
תמליל
"ביט" או
שקול

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש :ציוד וחומרים

מטבע
ש"ח

השתתפו
ת עצמית
סכום

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

מ
ט
ב
ע

 309ויתור שבוב
 318המבקש מבוטח,
 324המבקש מוטב,
"328ראשוניות"
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

הרחבות "נזק ראשון"
יכללו:

"כה"ס" שחזור מידע
לפחות  100,000ש"ח
צד ג'

4,000,000

אחריות מעבידים
(ככל שמעסיק)

20,000,000

 302אח' צולבת,
 307קבלני,

 309ויתור שבוב
 318המבקש מבוטח,
 322המבקש כצד ג,

" 328ראשוניות",

329רכוש המבקש צד ג,

 333ביטול סייג
רשלנות רבתי
 334ביטול סייגי אח'
מוצר ומקצועית
 337רכוש שעובדים בו
 309ויתור שבוב

 315מל"ל,
 319מבוטח נוסף
 321מבוטח נוסף
בגין המבקש,
" 328ראשוניות",
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח

ג') 111 ,086 ,033 :הדברות
ביטול/שינוי הפוליסה :שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת המבטח:
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מסמך ו'  -נוסח תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"שליטה":
– חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987
"חוק שכר מינימום"
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -יש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה לביצוע עבודות הדברה נשוא מכרז מס' .6/20

.2

המציע ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיו לרבות לעניין תשלום שכר
מינימום והפרשות סוציאליות.

.3

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו
עבור העירייה.

.4

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
חתימת המצהיר

_______
תאריך

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע
בפני מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
__________________
עורך – דין
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מסמך ז'  -נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"תושב ישראל":
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"בעל שליטה":
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה":
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
"שליטה":
– חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים)
"חוק עובדים זרים"
התשנ"א .1991
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז , ________________ .נושא במשרת
______________ ב( -י ש למלא את פרטי הגוף המציע) _______________________ ח.פ.
_______________ (להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מההצעה לביצוע עבודות הדברה נשוא מכרז מס' 6/20

.2

אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור
העירייה.

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

________________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע
בפני מר _______________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_________________
עורך – דין
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מסמך ח'-נוסח תצהיר תביעות משפטיות

ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

נוסח תצהיר תביעות משפטיות
תצהיר
בתצהיר זה:
תושב ישראל  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה " :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציעה במכרז
__________ח"פ_____________ (להלן " :המציע")  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז להספקת שירותי הפקות דפוס נשוא מכרז מסגרת פומבי
מס' .6221
 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו /או מי מבעלי שליטה במציע ו/או מי ממנהלי
המציע ו/או נושאי משרה במציע תביעות משפטיות ו /או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת
רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
המצהיר

____________
תאריך
אישור

אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני
מר________________
נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

_________________
עורך דין
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מסמך ט' – נוסח תצהיר הרשעות פליליות

ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו

תצהיר

נוסח תצהיר הרשעות פליליות

בתצהיר זה:
" תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה (נוסח חדש).
" בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _______ נושא ת.ז , _________.נושא במשרת ________במציע
במכרז_______ח"פ_____________ (להלן " :המציע")  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
.1

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז להספקת שירותי הפקות דפוס נשוא מכרז מסגרת פומבי מס'
.6221
 .2הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי
ממנהלי המציע ו/או ממורשי של המציע .לא קיים כנגד המציע ואו בעלי המציע ואו כנגד מי ממנהליו
ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו ,בחמש השנים האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי
סעיפים  383 ,290-297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

____________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני מר________
נו שא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

_________________
עורך דין
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נספח 1
הנדון :מוכנות לשעת חירום
הריני מצהיר בזה כי ברשותי בכל עת ציוד ומלאי חומרי הדברה המפורטים להלן המיועדים לטובת
עיריית ראש העין.
ציוד
 .מרסס מנוע  500ליטר 1 -יח'
.מרסס גב ידני  15ליטר 4-יח'
.מרססי גב מנועי– 2יח'
.מאבק 1 -יח'
ציוד בטיחות " מסכות אף פה מסכות פנים וחליפת מגן
חומרי הדברה
 200 MLO .ליטר
 80 BTI .ליטר
 .פריטרואידים להדברת חרקים  50ליטר
 .דינו פלאי  5ק"ג
 .אנטיקוגולנטים להדברת מכרסמים  100ק"ג
 .חומר חיטוי  30ליטר

שם_________________

חתימה________________

תאריך___________
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נספח 2

טבלת קנסות
סכום
בשח

הנושא -הליקוי
מס'
סידורי פיצוי מוסכם
ליחידה לכל מקרה
1000
שימוש בחומרים
1
לא מאושרים

הנושא -הליקוי פיצוי
מס'
סידורי מוסכם ליחידה לכל
מקרה
ביצוע עבודות בציוד לקוי
8
או לא מאושר

2

אי זמיניות
טלפונית של
הקבלן או עובדיו
במהלך יום
העבודה
ביצוע עבודות ללא
ציוד בטיחות

4

העסקת עובדים
ללא אישורים
מתאימים

700

5

העסקת קבלן
משנה ללא אישור

1000

12

6

אי הגעה של
העובדים עם רכב
ייעודי כנדרש
במכרז

1000

13

7

הגעה לעבודה ללא
כל הציוד
והחומרים
הנדרשים לביצוע
כל עבודות
ההדברה
המפורטות בנספח
ד2

1000

3

סכום
בשח
700

500

9

אי השלמת כל תוכנית
העבודה היומית

500

10

אי התייצבות בזמן הנדרש 700
לביצוע העבודה(מעל רבע
שעה)

11

אי זמינות טלפונית או
במיל של הקבלן לתיאום
מועדי הדברה

700

אי טיפול ו/או טיפול לקוי
בעבודות ההדברה

500

יציאת הקבלן או עובדיו
משטח השיפוט של ראש
העין במהלך יום העבודה
ללא אישור של נציג
העירייה

700

22

500

